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Prima ediție

Hotărît să continue, și în acest
an tradiția bunelor rezultate în
îndeplinirea planului, colectivul
întreprinderii „Automatica" din
București acționează cu întrea
ga sa putere de muncă și crea
ție pentru a întimpina alegerile
de la 9 martie cu noi succese. în
imagine : o secvență din secția
echipare electrică tablouri de
comandă. Foto : E. Dichiseanu

k farurile democrației și aulotonduterii
mimritorești, dezbateri fructuoase,

climat de exigență și responsabilitate I
în întreaga țară se află în plină
desfășurare adunările generale ale
oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, cercetare și in
ginerie tehnologică, din toate unită
țile economice de stat. învestită prin
lege cu înalte răspunderi, adunarea
generală a oamenilor muncii consti
tuie o instituție profund democratică
a societății noastre, forul suprem al
autoconduccrii muncitorești la nivelul
întreprinderilor și centralelor indus
triale. „Nu există problemă economică
sau socială care să nu poată fi solu
ționată in cele mai bune condiții
atunci cînd este supusă dezbaterii co
lective" — sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Și anii din urmă au pro
bat, prin puterea incontestabilă a
faptelor, marea forță a gîndirii și de
ciziei muncitorești, temeinicia și re
alismul programelor de dezvoltare
economică și socială elaborate în fie
care unitate cu participarea întregu
lui colectiv, certitudinea înfăptui
rii lor.
Decidem și acționăm cu înaltă răs
pundere muncitorească, ca adevărați
proprietari, producători și beneficiari
— iată chintesența politică, cu pro
funde rezonanțe patriotice, a dez
baterilor care au loc în aceste zile in
forurile
democrației muncitorești.
Sint dezbateri angajante, străbătute
• de sentimentul înaltei conștiințe și
responsabilități pentru mai buna gos
podărire a resurselor materiale și’
umane din fiecare întreprindere și pe
ansamblul economiei, pentru elabora
rea celor mai judicioase măsuri în ve
derea realizării și depășirii planului,
a angajamentelor asumate în întrece
re în acest an decisiv al cincinalului.
Desfășurate în atmosfera de puter
nic entuziasm cu care oamenii mun
cii, toți cetățenii țării întîmpină ma
rele eveniment de la 9 martie — ale
gerile de deputați în Marea Adunare
Națională și în consiliile populare —
adunările generale constituie adevă
rate tribune active ale afirmării idei
lor novatoare și experiențelor valo
roase, ale găsirii soluțiilor tehnice,
organizatorice și politice pentru în
lăturarea neajunsurilor, pentru per
fecționarea continuă a stilului și me
todelor conducerii colective din uni
tățile economice, pentru ridicarea pe
o nouă treaptă a autoconducerii mun
citorești, pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor Congresului al
XII-lea al partidului.
Deprinși, de acum, cu rigurosul
exercițiu al democrației, 'muncitorii,
specialiștii, toți oamenii muncii sint
chemați -să-și rostească cuvintul des
chis, sincer, într-o creatoare atmos-
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feră de lucru, criticînd fără menaja
mente orice deficiențe, propunind re
medii. Dacă fiecare participant la
dezbateri — și este firesc ca numărul
lor să fie cit mai mare în fiecare uni
tate — va gîndi chibzuit cel puțin la
o măsură practică de perfecționare a
activității productive, la încheierea
acestei runde a adunărilor generale
vom putea constata că tezaurul gîndi
rii colective se va îmbogăți cu zeci și
zeci de mii de idei și propuneri ;
idei și propuneri care vor alimenta,
pe planul activității materiale, izvoa
rele creșterii producției și ridicării
eficientei economice ;. idei și propu
neri care vor marca un nou și im
portant pas înainte în transformarea
acumulărilor cantitative într-o cali
tate nouă, superioară ; idei și propu
neri care vor revigora, măsurile de
aplicare a noului mecanism economico-financiar, de afirmare mai puter
nică a autogestiunii muncitorești in
fiecare unitate ; idei și propuneri
desprinse din permanentul exercițiu
al democrației muncitorești în nu
mele progresului economic și social
al patriei noastre socialiste.
în fiecare unitate, măsura reală , și
fidelă a eficienței dezbaterilor va fi
dată de contribuția concretă pe care
o va aduce fiecare colectiv la înde
plinirea și depășirea obiectivelor eco
nomice ale acestui an hotărîtor al
actualului cincinal, la înfăptuirea .
sarcinilor majore, de înaltă răspun
dere pentru viitorul țării, stabilite de
Congresul al XII-lea ai partidului.
Nu avem nevoie de discuții sterile,
de elogii stropite cu apă de tranda
firi, ci de atitudini și idei, de pro
puneri constructive pentru rezolvarea
operativă, cu spirit gospodăresc,
muncitoresc, a problemelor activității
curente și de perspectivă.
într-adevăr, practica a dovedit din
plin că nu există probleme tehnice,
organizatorice, economice,, sociale sau
de altă natură care să nu-și găsească
soluționarea atunci cind sint supuse
dezbaterii colective. Iar acum, pentru
actualele adunări generale, în între
prinderi și unități economice, aceste
probleme se numesc : ■ recuperarea
restanțelor și realizarea integrală a
producției fizice planificate (în luna
ianuarie, intr-o serie de întreprinderi
s-au înregistrat însemnate rămîneri
în urmă, care vor trebui recuperate
în întregime încă in luna februarie) ;
lichidarea
risipei
și
respectarea
riguroasă
a
normelor
de
consum la materii prime, materia"
le, energic și combustibil (unele
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„ȘCOALA"'
NOILOR
LOCATARI

perspective și mai însuflețit oare
„De aici. înainte, Vasluiul are no
rocul de a figura printre orașele in
dustriale. ale țării"...

,O afirmație angajantă, promiță
toare, optimistă. Cînd și cine a
făcut-o ? Pe ce s-a .bizuit ?

„Norocul" de care vorbesc rîndurile din primul alineat a fost
consemnat, negru pe alb, în „Ga
zeta Vasluiului" din 28 septembrie
1937. Aflăm din același" ziar că, in
• anul respectiv, lă Vaslui, care dis
punea pină atunci numai de o cărămidărie, a fost dată in funcțiu
ne — și aici e... „norocul" industrial
al 'urbei — o topitorie de ciriepă,
cu 30 de lucrători.
Printre cei 30 de lucrători se afla
și Constantin Păduraru, astăzi aju
tor de maistru tot la topitoria res
pectivă, dar din care n-a mai răfnas'
decit numele, pentru că, în anii
construcției socialiste, ea a fost re
clădită din temelii, dezvoltată, mo
dernizată. El, Constantin Pădura
ru. unul din veteranii muncitori
mii vasluiene, ne-a vorbit despre
condițiile grele de muncă și viață
de odinioară, despre adevărata in
dustrializare a Vasluiului in anii
de după eliberarea țării și, cu de
osebire, în actuala
legislatură:
„Dacă n-aș fi văzut Cu och’ii mei
schimbările din jur, la care am pus
și eu umărul, cu greu aș mai re
cunoaște orașul. Nu departe. de
fabrică, numai in ultimul an s-a
asanat o mlaștină, și acum vezi
blocuri noi... Alta-i viața, Am
patru copii. Toți sînt calificați, toți
lucrează. Trei sînt la casele 16r,
oameni cu familii".
Ne aflăm pe noua platformă in
dustrială Vaslui-Recliu, la întreprin
derea de aparate de măsură și con- .
trol, care a intrat în' funcțiune cu
un an și jumătate în urmă. Vîrsta
medie a colectivului de muncă de
aici nu depășește 21 de ani, deși
este și așa „îmbătrînită". de un di-

.rector de 36 de ani, inginerul Du
mitru Silion, de un secretar de
partid de 30 de ani, Dumitru Bohotineanu, și de încă vreo cîțiva
specialiști cam de aceeași vîrstă.
— Aproape toți acești tineri, în
majoritate fete — ne spune secre-

vățat meserie, cîștigăm bine, locuim
la bloc...".
,
întreprinderea de aparate de mă
sură și e control este una din cele
90 de noi obiective și capacități
de’producție intrate în funcțiune in
județul Vaslui în actuala legislatu-

La Vaslui, statisticile în cifre edificatoare, oamenii
prin opinii încărcate de satisfacția participării prin
fapte pun în lumină un adevăr de esență aS timpului
socialist af patriei : PUTERNICA DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCSALĂ A ORAȘULUI Șl JUDEȚULUI'

Perioada

Imagine din Vasluiul ce azi
tarul de partid — sînt fii și fiice de
țărani cooperatori din satele invecinate. Cei mai ■ mulți dintre ei
sint absolvenți de liceu.
Printre ei se află și lăcătușul
Viorel Volocaru, originar din .Munspunea:
tenii de Jos, care ne
„Abia cind a început să lucreze la
o brutărie, tatăl meu și-a cumpă
rat prima pereche de bocanci.
Pină atunci, umblase cu opinci,
împreună cu soția mea, Antonița,
lucrez aici, în întreprindere, amindoi avem liceul terminat, am in-

Foto :

1971—1975
1976—1930
1981—1985

Botoșanii

ră, între care: întreprinderea de
tricotaje,. filatura de bumbac și în
treprinderea
de încălțăminte —
toate trei în orașul Huși. întreprin
derea de morărit și panificație și
întreprinderea de nutrețuri combi
nate în Bîrlad, întreprinderea de
prelucrare a boabelor soia și în
treprinderea de industrializare a
laptelui, praf în Vaslui . și altele.
Pină la sfirșitul acestui an vor
mai intra in funcțiune Combinatul
de fire sintetice Vaslui. întreprin
derea de pietre de polizor și ma-

Cind s-a făcut
propunerea,
cîțiva au zîmbit ironic. Ba chiar
cineva n-a ezitat să replice:
— Nu credeți că vor fi și oa
meni care se vor simți jigniți?
— Se vede că nu prea cutre
ierați noile cartiere de locuințe
ale orașului
— a ■ intervenit
prompt tovarășa Sextilia Micu.
Eu le cunosc. Și cred că, insușindu-ne-o, ne vom îndeplini o
îndatorire cetățenească.
— E și părerea 'mea, a adău
gat in secunda următoare tova
rășul Ene Maftei. Căci mi se
strînge inima cind văd
cum
arată unele blocuri de locuințe
' la numai trei-patru luni după
ce noi, constructorii, le-am pre- '
dat la cheie.
— O susțin și eu, s-a ridicat
un altul.
La ce se referea propunerea
.
> făcută in acea primă adunare a
Consiliului municipal
Botoșani

teriale abrăzive Bîrlad, o fabrică
,de utilaje de construcții și o fila
tură de bumbac la Negrești, încă
-o filatură de bumbac la Murgeni.
Numai în industria județului, in
actualul cincinal au fost create
peste 17 000 locuri de
muncă.
Despre pregătirea și creșterea cadrelor muncitorești necesare, pro
fesoara Ana Angheluță, directoarea
liceului
industrial
de
chimie,
deputată in Consiliul popular mu
nicipal Vaslui, ne-a spus : „în ac
tuala legislatură^ în municipiul Vas
lui au fost înființate licee indus
triale cu profil de chimie, construc
ții și industrie ușoară pentru pre
gătirea de cadre necesare. Dacă la
nivelul județului fiecare al patru
lea locuitor este elev, în municipiul
Vaslui raportul este de 1 la 3. Prima promoție a liceului nostru de
chimie se află acum în practică la
capacitățile de producție de la
combinatul de fire sintetice, care
vor intra în curind în funcțiune".
Puternica dezvoltare industrială
pe care Vasluiul a cunoscut-o in
actuala legislatură a atras după
sine’ și o adevărată „explozie" ur
banistică. Iată dinamica construc
țiilor de locuințe:

al organizațiilor democrației și
unității socialiste?
O statistică arată că, in ulti
mii cinci ani, numai in muni
cipiul Botoșani s-au construit
peste 8 000 de apartamentă.;Acestora li se . vor adăuga;
in
noul an, încă aproape 3 000. Fi
rește, mulți dintre noii locatari
ai blocurilor provin din centre
urbane. Dar nu puțini la număr
sint și cei
care au trăit din
tată-n fiu la sate. Și, orice s-ar
spune, in anume condiții se tră
iește „la țară" și cu totul alte
norme ți le impun viața urba
nă, calitatea de locatar at| unui
bloc. Norme care nu se deprind
nici la școală, nici la locul de
muncă și nici măcar... in cadrul
asociațiilor de locatari.
Așa
dar, nu credeți că organizațiile
noastre le-ar putea veni in aju
tor acestor oameni? — iți con
tinuă pledoaria autorul pȚopu. nerii. Nu sinteți de părere că,
dacă ne-am întilni și am\ dis
cuta mai des cu noii locatari,
s-ar înregistra mai puține de
teriorări ale
instalațiilor
din
blocuri? Că nu s-ar mai folosi
fel de fel de spații pentru us
carea lenjeriei? Că antenele te
levizoarelor nu se vor mai in
stala oricum? Că prichindeii nu
,vor mai murdări pereții? Că
orele de odihnă... că
spațiile
verzi...".
La Botoșani, ca pe întreg cu
prinsul țării, mii și mii de să
teni. vor continua, intr-un pro
ces neîntrerupt, să se mute in
blocuri. Iar inițierea lor,' intr-o
manieră prietenească, de Va om
la om, asupra utilizării noilor
dotări, a cunoașterii și respec
tării normelor de conviețuire so
cială in noile condiții nu este
de neglijat. Dimpotrivă, e chiar
o necesitate, căreia ii vine in
intimpinare inițiativa
botoșăneană. Adoptată, cum spuneam,
în prima adunare a consiliului
municipal al organizațiilor de
mocrației și .unității socialiste.

Apartamente

6 200
1-1 392
18 0C0 .

Acest succint, dâr revelator tabel
ne-a fost completat de arhitectul
Ion Pascal, directorul Centrului ju
dețean de' proiectare, cu noi date
statistice reprezentind tot atîtea
realizări de marcă in actuala le
gislatură: cămine de nefamiliști cu
3 365 de locuri,* creșe și grădinițe cu
760 locuri, un spital cu 450 paturi
cuplat cu policlinică la Bîrlad, 88
săli de clasă și multe alte dotări

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

'’INVITAȚIE LA O DEZBATERE
Propunem cititorilor noștri o dezbatere de
larg interes pentru economia națională și
pentru fiecare dintre noi — și anume despre
modalitățile de înfăptuire în viață a prevede-

rilor Decretului privind reciclarea resurselor
materiale. Astăzi supunem atenției cîteva date
privind unele din cele mai solicitate materii
prime - materialele textile.

Valoarea materialelor textile r©folosibile
Din gospodăria fiecăruia dintre noi, din
industria textilă, a confecțiilor și tricota
jelor, dintr-o serie de alte unități rămîn
tot felul de resturi textile (fire, cîrpe), len
jerie ori confecții uzate - cărora fie că
le dăm o utilizare minoră, mai ales pen■tru curățenie, fie că le aruncăm, pur și
simplu, la gunoi. Obiceiuri care ni se par
.•firești, întrucît mulți nu cunosc cu ce preț
se fabrică textilele și, mai ales, că acestea
pot reintra, după anumite prelucrări, în
circuitul productiv - asigurînd importante
economii, lată cîteva calcule :
© Materialele textile recuperabile și refolosibiie vor trebui să înlocuiască in 1985
aproape 100 000 tone fibre textile noi ;
© Prin aplicarea unor cercetări referi
toare la valorificarea peticelor de țesături
tip bumbac se pot asigura fire de vigonie pentru fabricarea a 15 milioane mp
țesături ;
O Peticele de tricotaje și ștrențul de
lină pot servi la fabricarea a 16 000 mp
covor elastic interțesut utilizat la fabri
carea mobilei.
O bogăție imensă așteaptă mina și in
ventivitatea gospodarului pentru a fi va
lorificată. lată ce stabilește în acest sens
Decretul Consiliului de Stat privind recu
perarea și valorificarea resurselor materia
le, utilizarea și circulația ambalajelor : „In
industria ușoară se va avea în vedere uti
lizarea mai bună a materialelor textile refolosibile, prin selectarea țesăturilor în
funcție de tipurile de fire și compoziția
fibroasă ; se vor asimila utilaje de destră
mare și altele care permit utilizarea în
mai mare măsură a materiilor prime tex
tile recuperabile".

circa 3800
dolari

2-3 arbori
maturi

productivității vor asigu
ra obținerea unei
pro
ducții suplimentare con
cretizate, între altele. în
1 000 tone utilaj .tehnolo
gic pentru industria chi„mică, aproape 1 000 tone
construcții metalice, peste
1 200 tone piese turnate
din fontă, (Dan Drăgulescu).

38 900
tone lignit.,
Ca o expresie a abnega
ției c,u care muncesc . 10 600 tone mai mult față
de nivelul stabilit. De la
harnicii mineri din valea
începutul anului și pînă
Motrului pentru a trimite
în dimineața zilei de 30
termocentralelor țării tot
ianuarie, minerii de aici
mai mult cărbune, marți,
au
extras
suplimentar
ianuarie, s-a realizat
36 600 tone lignit. (Dumi
tru Prună).
producție-record
de

4 TONE
mestec tip bumbac
rezultat

1,3 TONEcelofibră
care se obține

Oamenii muncii de la
Fabrica de utilaje și piese
de schimb pentru indus
tria chimică Focșani ra
portează îndeplinirea îna
inte de termen a preve
derilor de plan pe intre-'
gul cincinal la producția
industrială. Acest succes,
precum și măsurile luate
pentru mai buna organi
zare a muncii și creșterea
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Zi de producție-record
în valea Motrului

5 TONE
RESTURI
TEXTLE
înlocuiesc

2 TONE
bumbac
care costă la
import

Au îndeplinit planul cincinal

poliester
care se obține
dintr-o cantitate
de țiței care
costă

circa 1000
dolari

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI! Sa nu risipim materialele
textile - materii prime prețioase care ne costă atit de mult! Să
colectăm, să sortăm și să predăm pentru a ii recirculate in produc
ție toate resturile textile din gospodăriile noastre, din unitățile în
care lucrăm ! Valorificînd materialele textile asigurăm importante
economii valutare - în interesul dezvoltării economiei naționale
al ridicării nivelului nostru de trai!

Evoluția istorică a criticii
literare românești se con
stituie din ciocnirea — de
■ cele mai multe ori. cu pu
ternice accente polemice,
care au umbrit uneori des
fășurarea convingătoare a
argumentelor și abordarea
cu seninătate științifică aunei importante probleme
da estetică — dintre teore
ticienii autonomiei, esteticu
lui și aceia ai tendenționis
mului național, social, etic
sau pedagogic. Din aceste,
complicate ciocniri de idei
au rezultat în principal două
concluzii ce trebuie consi
derate laolaltă, indisolubil
legate cînd avem în vedere
operele, creațiile literare
concrete. Una constă în ac
ceptarea specificului litera
turii, a adevărului că o ope
ră literară nu dobîndește
valoare decît privită prin
valențele specifice, prin ca
litățile sale de- construcție
artistică, deoarece nici cele
mai nobile idei patriotice,
sociale sau etice nu conferă
caracter de operă- de artă
unei lucrări lipsite de un
convingător potențial artis
tic. Cealaltă concluzie con
stă în afirmarea eterono-

Fuma u

miei artei, adică în respin
gerea estetismului gratuit,
a conceperii artei ca joc
care își are finalitatea în el
însuși și în constatarea că
opera literară se constituie

6 de 3 500 mc
Construcție
Combinatul siderurgic Galați

lui cum oamenii sînt mode
lați de istorie și o mode
lează, la rîndul lor, idei fi
lozofice, concepții si păreri
despre societate, din năzu
ința de a demonstra un

la

cele mai intime caracteris
tici ale operei literare, ale
sintezei, eteronome realiza
te cu mijloacele specifice
ale artei literare, ale sensu
lui de totalitate și ale efec-

Șiwwl spre c$rte@
Personaje autentice, probleme de conștiință și conflicte vii,
străbătute de adevărul epocii — realități ale romanului
contemporan
de Francisc PĂCURARII!
dintr-o sinteză de elemente .eterogene,
de teme și
idei izbucnind din vălmășagul complicat al realului,
al existenței, .al omului și
al gîndirii, că. ea cuprinde,
adică, dintr-o sinteză spe
cifică (rezultată numai și
numai din creația, artistică
autentică, majoră) un uriaș
material, alcătuit din scene
de viață, intuiri ale modu-

adevăr despre lume, viață
și om, pe care autorul cre
de că l-a descoperit și se
consideră obligat să-I trans
mită, prin, forța de suges
tie a operqi sale, semenilor
săi.
în această perspectivă, a
vorbi despre funcțiile so
ciale, ețjucative ale artei și
ale literaturii înseamnă a
medita asupra uneia dintre

tului de ansamblu exerci
tat prin structura sa de
„cosmoid" (Blaga), adică
asupra mesajului pe care il
cuprinde.
Această realitate este cu
totul evidentă atunci cind
ne gîndim la roman. Roma
nul modern își asumă ca pe
o caracteristică tocmai mul
tiplicitatea și varietatea in
strumentelor de sondare a

Silvestri AILENE1

realității, a existenței și a .
omului, a raporturilor din
tre om și istorie (chiar și
dacă istoria se concentrea
ză, ca in faimosul roman al
lui Joyce. într-o singură zi,
sau e transpusă în viața,
cu unele orizonturi deschi
se spre fantastic, a unui sat
imaginar, ca in celebrul ro
man al lui Garcia Mârcfuez),
dintre oameni, dintre om și
realitate, dintre viața indi
viduală și societate, dintre
individ și conștiința sa.
precum . și
registrul larg
de moduri
de
comunicare in care se intruinvespează
rezultatele
tigației romancierului.- Nici
odată nu s-a înregistrat, in
orientările
fundamentale
manifestate în istoria roma
nului. un
interes atit de
viu. de profund și de pate
tic. realizat cti mijloace ■ de
sondare atit de variate și
însuflețite de o imaginație
care merge pină la fantas
tic. pentru problematica on
tologică a omului, pentru
condiția umană, exprimate
în măcinarea banală și aparent nesemnificativă a

(Continuare în pag. a IV-a)
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De la 100 In sus
Zilele acestea. Dumitru Tănase din orașul Cugir, județul
Alba, a început să-și
numere
virsf.a de la 100 încolo. Așadar,
a pășit in anul 101 de viață. O
viață trăită demn, de muncă și
cumpătare'.
Unul din cele mai emoționan
te momente ale aniversării l-au
constituit prezența și felicitările
pe care i le-au adresat actua
lele generații de muncitori de la
întreprinderea mecanică din lo'calitate, de unde el,
Dumitru
Tănăse, fostul muncitor al aces
tei importante ,unități
econo
mice, ieșise la pensie de aproa
pe 30 de ani. Ani in care n-a
fost Uitat și nu s-a simțit nici
odată singur. I-au urat simplu,
muncitorește, să ajungă să-și
socotească virsta și cu 102, 103,
104 și... mulți ani înainte l

Poiana Brasov in mantie aibă

Mai mulți cetățeni din satul
Subcetate — Hunedoara — au
adresat conducerii partidului nostru
o scrisoare în care arătau că de la
o vreme duc lipsă de apă, deoarece
fîntînile din sat aproape au secat.
Cauza principală a acestei 'situații
— arătau ei — o constituie schim
barea albiei rîului Strei, pentru a
se putea exploata balastul. în în
cheiere, semnatarii scrisorii cereau
sprijin în vederea aducerii fîntînilor la starea lor inițială, rezolvîndu-se astfel problema apei poto;
bile necesară cetățenilor.
Cercetările au fost efectuate de
Consiliul popular al județului Hu
nedoara care, in răspunsul său,
subliniază constatările și măsurile
luate. Astfel, pe traseul drumului
principal din satul Subcetate s-au
verificat 16 fîntîni ale cetățenilor,
constatindu-se că Ia o bună parte
din ele adîncimea apei era de abia
15—20 cm. Scăderea nivelului hi
drostatic se datorește exploatării
balastului pe o lungime mare din
albia veche a rîului Strei, de către
T.C.H. Rîu Mare Retezat, prin
balastiera din satul respectiv. Datoi
rită extragerii balastului, stratul

Pe un traseu
al omeniei
„Subsemnatul Payko loan din
Dumbrăveni, județul Sibiu, pen
sionat pe caz de boală — aș
vrea să vă aduc la cunoștință o
întimplate ca oameni de mare
omenie"...
In
continuare, semnatarul
scrisorii ne spune că a fost tri
mis de medici la tratament in
stațiunea
Slănic-Prahova.
In
tren, suferind și de inimă — i
s-a făcut rău. Cei din jur au să
rit Cu toții să-l ajute', să-l în
curajeze, iar un călător suferind
de aceeași- boală i-a dat Un me
dicament. Omul a ajuns vină în
gara Ploiești. Acolo, iar i s-a
făcut rău. Aflînd unde merge,
două călătoare, mamă si fiică,
de fel chiar din Slănic-Prahova,
l-au ajutat cum au putut și s-au
priceput mai bine, pină au ajuns
în stațiune si l-au dat în pri
mirea medicilor. Fapt
pentru
care Payko loan aduce si pe'
această cale cele mai călduroa
se mulțumiri tuturor celor intilniți pe acest traseu al omeniei.

I

I A fost odată
I o căprioară...
I
I
I
I
I
I
I
I
I Ciocolata
din motor
I
I
I
I
I
I
I
I
I Casat și... încasat
I
I
I
I
Stîmită de gerurile aspre ale
acestui ianuarie,
o haită
de
lupi a dat buzna, la drumul
mare. Cum drumul era, la ora
aceea, pustiu, lupii au adulme
cat urmele unei căprioare. Spe
riată și zgribulită de frig, că
prioara a fugit cit au ținut-o
picioarele și, la un moment dat,
nemaiavînd încotro s-o apuce,
a zărit o lumină in depărtare
și s-a îndreptat, cu ultimele pu
teri, intr-acolo. Așa s-a pome
nit cu ea, in stația de cale fe
rată Rîu Vadului, impiegatul de
mișcare Zaharia Ploscaru.
In
loc să se uite măcar o clipă în
ochii ei umezi și înfricoșați, s-o
adăpostească și s-o ocrotească,
salvind-o de hăituiala lupilor,
in doi timpi și trei mișcări
impiegatul de mișcare a doborit-o, a dus carnea acasă, iar co
pitele și pielea le-a ascuns. De
prisos să mai spunem că im
piegatului i s-a schimbat... ma
cazul, pentru a răspunde acum
în fața legii.

Dis-de-dimineață,
urcat la volanul
troleibuzului
nr. 90
al
întreprinderii
de
transporturi
Brașov,
șoferița
Domnica Lecu
a rămas sur
prinsă văzînd că acesta se ihcăpățînează să pornească. L-a
chemat în ajutor pe revizorul
tehnic. Revizorul a deschis cu
tia conductorilor electrici și a
rămas și el surprins, văzînd că
întregul spațiu era burdușit cu
zeci de cutii pline cu ciocolată.
„Misterul" a fost dezlegat remiliția
pede-repede
de către
fusese
municipiului. Ciocolata
sustrasă dintr-o autoizotermă de
către șoferul Gheorghe Ghineț,
care condusese troleibuzul in
timpul nopții. în mai puțin de
două ore, paguba a fost recupe
rată, autoizoterma prădată și-a
continuat drumul spre Constan
ta, troleibuzul a pornit pe tra
seul său, iar făptașul spre se
diul miliției.

I
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Mare a fost nedumerirea ve
cinilor cind au zărit in ograda
lui Dumitru Pirvu din Jitaru,
județul Olt, un ditamai autobuz
31-OT-1325. Au trecut o zi, două,
nouă și alte nouă',„ dar autobu
zul cu pricina zăcea tot in
curtea lui Pirvu. Și poate că ar
mai fi zăcut și astăzi, dacă nu-l
depista miliția.
Ce se întimplase ? După cum
ne informează ofițerul Paul Dobrescu, de la Serviciul circula
ție al miliției județului
Olt,
respectivul autobuz, care apar
ținea întreprinderii județene de
gospodărie comunală și locatiVă, trebuia să fie casat, dar șo
ferul Dumitru Pirvu îl parca
se la domiciliul său, unde l-a
ținut — poate nu credeți — mai
bine de două luni de zile !
Pentru că nu l-a dat la timp la
casat, a „încasat"... ce-a meritat.

I
I
I
I

freatic a coborit mult, iar in majo
ritatea fîntînilor nivelul apei a scă
zut sub adîncimea acestora.
Pentru rezolvarea situației cr'ea-r
te, biroul executiv al Consiliului
La bariera Bucov din municipiul
popular al comunei Sîntămăria OrPloiești se află depozitul nr. 110 de
lea — de care aparține satul Sub
combustibili solizi, aparținînd de
cetate — a intervenit la Oficiul de
I.C.S. mărfuri industriale. Șeful
gospodărire a apelor Deva, pentru
acestei unități, în complicitate cu
a veni în sprijinul cetățenilor prin
alți lucrători, comite abuzuri în
luarea măsurilor
corespunzătoare.
dauna avutului obștesc, înșeală
Ca urmare, o comisie formată din . cumpărătorii,
realizînd
serioase
specialiști de la O.G.A., I.E. Hațeg, 'venituri ilicite — se arăta într-o
T.C.H. Rîu Mare Retezat s-a depla
sesizare adresată conducerii parti
sat la fața locului, stabilind măsuri
dului nostru, în scrisoare se rela
și termene de soluționare : readu
tau fapte concrete, mijloacele prin
cerea rîului Strei pe vechea-albie și
care Marin Furnică, responsabilul
ridicarea nivelului apei prin execu
depozitului, săvîrșea ilegalitățile,
tarea în aval a unui batardou din .• solicitindu-se o anchetă pe care să
balast ; I.E. Hațeg va rezolva par
o efectueze persoane competente,
tea financiară necesară adîncirii pu
după cum
Ceea ce au și făcut •
țurilor, urmînd ca toate lucrările
rezultă din răspunsul Comitetului
___
să fie terminate pînă la sfîrșitul ■ executiv al Consiliului populai- al
acestei luni. în răspuns se preci
județului Prahova — cadre ale In
spectoratului comercial de stat al
zează că realizarea măsurilor cu
județului și ale inspectoratului ju
prinse în minute încheiată cu acest
dețean și municipal al miliției, sta
prilej și aflate în curs de soluțio
bilind temeinicia sesizării. Recepnare va fi urmărită de către orgaționarea cantităților de . lemne so
nele de specialitate ale consiliului
site în depozit cu mijloace de
popular județean.
transport auto nu se făcea în con
formitate cu normativele legale,
fișele de recepție fiind întocmite cu
întîrziere și fără participarea între
gii 'Comisii • de recepție ; asupra

pentru care ar fi trebuit să plă
Din
comuna Spineni, județul
tească taxe de peste 200 000 lei.
Olt. a fost trimisă o amplă scri
Fără a avea acordul M.A.I.A. și
soare secretarului general al parti
dului nostru, referitoare la încăl
U.N.C.A.P. sau al organelor jude-'
țene, conducerea C.A.P. a angajat,
carea legalității, lipsa de control în
printr-un contract sumar, neapro
organizarea și evidența muncii, co
miterea unor abuzuri etc. de către
bat de adunarea generală, efectua
» președintele C.A.P. și alte cadre
rea de lucrări agricole cu oameni ai
din conducerea cooperativei. Auto
muncii din alte localități. Evidența
muncii acestora nu s-a ținut con
rul preciza că au fost informate
organele locale, dar nu s-au luat
form instrucțiunilor, nu s-au întoc
mit foi de pontaj.
nici un fel de măsuri.
Față de cele constatate s-au
Din cercetările efectuate de Co
mitetul județean Olt al P.C.R. re . stabilit următoarele măsuri : în
zultă că majoritatea afirmațiilor
timpul controlului s-au predat sto
tului 2 720 litri țuică, care repredin sesizare sînt adevărate. Se con.firmă astfel că s-au valorificat în
zenta uium datorat de producătorii
cadrul C.A.P. la membrii coopera'individuali și s-a introdus ordine
tori și la alți cetățeni din alte co
în procesul de fabricație la distile
ria C.A.P. ; a fost schimbat Ilie
mune unele cantități de produse și
materiale, fără ca în prealabil să
Olteanu ,din funcția de responsabil
existe norme stabilite și apro
și gestionar cu fabricarea țuicii la
bate de consiliul de conducere în
C.A.P.; s-a efectuat plata taxelor le
privința prețului și a cantităților ce
gale pentru cei 14 000 litri țuică
pot fi vîndute unei persoane (unui
vîndută diverșilor consumatori ; s-a
cetățean din comuna Mîrghia-Arfăcut o revizie gestionară privind
geș, bunăoară, i s-au vîndut 1 000
angajarea și cheltuielile în natură
kg prune). Au reieșit serioase defi
și in bani făcute de către C.A.P.,
ciente în respectarea legalității în
în baza contractului încheiat cu oa
legătură cu funcționarea distileriei
meni- ai muncii din afara C.A.P. ; a
' și fabricarea rachiurilor naturale.
fost înlocuit din funcția de contabil
Deși autorizația de funcționare era' șef Dumitru Alexandru, pentru in
dată numai pentru prelucrarea ma
competență profesională și lipsă de
exigență în gospodărirea bunurilor;
teriei prime proprii, s-a fabricat
s,-a hotărît ca președintele C.A.P.,
țuică și altor cetățeni, fără a avea
tabele vizate de consiliul popular
Ion Murgan, contabilul șef. gestio
comunal ; nu s-a ținutf o evidență
narul Ilie Olteanu și brigadierul
clară a producției realizate de fie
Voinea Vasile să fie puși în discu
care. pentru ca statul să intre în
ția organizației de partid și trași
drepturile sale legale. în 1978 s-au
la răspundere pentru lipsurile ma
fabricat îh acest fel aproape 4 va
nifestate. Pentru lipsă de îndrumare
goane de țuică. Pe de altă parte,
și control au fost sancționate ca
C.A.P. a vîpdut. direct consumato
drele de conducere de la întreprin
derea județeană a viei și vinului.
rilor însemnate cantități de țuică.

(Urmare dm pag. I)
social-edilitare, magazine, unități
prestatoare de servicii pentru popu
lație, edificii de cultură și artă.
Semnificativă este Și dinamica spo
ririi’populației orașului Vaslui:
Anul

Nr. de locuitori

18 000
28 000
50 000
Creșterea rapidă a numărului de
locuitori ăi orașului, ca urmare a
puternicei sale dezvoltări econo
mice și sociale, s-a realizat atît pe
seama sporului natural al popu
lației, cit mai ales a atragerii de
către industrie a forței de muncă
disponibile de la sate. Dar și sa
tele, la rindu-le, se zoresc să țină
pasul cu transformările înnoitoare,

deși pămîntul argilos și erodat al
acestui podiș moldovan este departe
de a fi mănos ca Bărăganul și nici
nu dispune de-rețele de irigații ca
alte zone ale țării.
Gheorghe
Cristea, președintele C.A.P. Costești, deputat în Marea Adunare
Națională, ne spune: „în actuala
legislatură am obținut realizări nemaiîntilnite în istoria
comunei.
Averea obștească a crescut de la
19 milioane la, 29 milioane lei. Am
ajuns să recoltăm 46 tone sfeclă
la hectar, 5 600 kg porumb boabe,
8 000 kg struguri pe terenuri în
pantă. Dealtfel,
întreaga agricul
tură â județului Vaslui s-a dez
voltat în această legislatură într-un
ritm mediu de 10,5 la sută anual,
superior mediei pe tară".
In pas cu dezvoltarea impetuoasă
a industriei ■ și agriculturii jude
țului, a crescut și nivelul de trai
material șj spiritual al oamenilor
muncii, a sporit puterea lor de
cumpărare. Tovarășul Tudor NeComerdelcu, directorul Direcției
președintele
claie a
județului,
consiliului județean pentru coor
donarea și îndrumarea activității
de aprovizionare șl prestări ser
vicii către populație, ne-a
înfăți
șat numeroase date statistice, care
atestă creșterea gradului de con-

șefului de unitate s-au găsit sume
de bani și bonuri eliberate de
acesta pe numele celor ce urmau a
fi serviți preferential ; prin control
acoperit s-a procedat la recîntărirea
unor mijloace de transport încăr
cate și expediate din depozit către
cumpărătorii. planificați rezultînd,
la toate, transporturile controlate,
diferențe cantitative în minus la
lemne, față de cantitățile înscrise
în acte.
Față de cele constatate, organele
Inspectoratului județean de miliție
i-au întocmit responsabilului depo
zitului dosar penal pentru abuz în
serviciu în dauna avutului obștescși înșelăciune la măsurătoare. Tot
odată, I.C.S. mărfuri industriale
Ploiești, avînd jn vedere neregulile
semnalate, a luat măsura de a
sancționa persoanele în ale căror
atribuții de serviciu intră coordo
narea 'și controlul acestei unități.
Au fost astfel sancționați Ion
Epure, director adjunct. Vătășeanu,
șeful serviciului comercial, Aure
lian Constantin, merceolog, și Elena
Gheorghiu, șef birou organizarea,
muncii.

că Al. Roșu nu s-a achitat de sar
Acesta este titlul unei scrisori
cinile avute ca șef de balastieră.
adresate conducerii partidului nos
Pentru abaterile săvîrșite (nu se
tru, din care redăm: „Vă aducem
precizează care au fost abaterile,
la cunoștință că aici, lă Periam,
dacă se confirmă afirmațiile din
județul Timiș, chiar pe malul Mu
sesizare — n.n.) a fost destituit
reșului, statul noștru a investit
din funcție, după ce a fost sancțio
milioane de lei pentru instalația de
nat de repetate ori pentru neîndeexcavate și sortare a balastului
plinirea sarcinilor proprii. Pentru
necesar lucrărilor de construcții de
neregulile
constatate în activitatea
pe raza județului. Dată in funcțiune
de șef de balastieră s-a înaintat un
în mai anul trecut, instalația, foarte
dosar ’ de cercetare organelor în
modernă și de mare productivitate,
drept ; ...in baza deciziei nr... a fost
lucra din plin în trei schimburi. Pe
repus în funcție tovarășul Iacob
parcurs, aici au pătruns elemente
Poth. (Ar fi fost cazul să se preci
necinstite care duc de rîpă produc
zeze îri referat cine l-a scos din
ția. Prima lor grijă a- fost să-l în
lăture pe Iacob Poth, șeful balaș-' funcție și de ce, implicațiile acestui
fapt
și măsurile luate împotriva
tierei, om cinstit, care nu permitea
vinovaților — n.n.) ; pentru -întări
furturile, escrocheriile și indiscipli
rea ordinii și disciplinei in balas
na. în locul lui a fost adus un mare
tiera Periam au fost schimbați din
bețivan, Alexandru Roșu, care face
funcție mecanicul Boldiș Ion, electot felul de afaceri, în cîrdășie cu
alte elemente necinstite... Sînt zile , . tricianulT. Drăcea’și șoferul N. Jugovan și i s-a desfăcut contractul
întregi cind nici unul din cele două
de muncă conducătorului auto Ion
excavatoare nu lucrează, fiindcă
Teodor ; s-a cerut sprijin organe
mecanicii umblă cu băutura-n nas...
lor locale de partid și de stat pri
Oamenii vin la lucru cînd vor și
vind întărirea ordinii și disciplinei
pleacă cînd vor, dar șeful balastie
în balastieră, pentru folosirea la
rei îi pontează ca fiind prezenți...
capacitate a utilajelor și mijloace
Stația are la dispoziție 6 autobas
lor de transport.
culante de 10—16 tone și 2 de 5 tone
Desigur, răspunsul ar fi fost
pentru transportul balastului la
complet
dacă, în afară de nedume
gară și la stație. Unii șoferi (în
ririle însemnate pe parcursul redă
scrisoare se dădeau fapte și date
rii lui, s-ar fi prevăzut și unele
concrete) vînd balastul prin toate
concluzii, măsuri pentru însuși co
comunele din jur și actele sînt
mitetul județean de partid, căruia
făcute pentru T.C.M. Timiș" etc.
nu-i poate fi indiferent cum ău
în referatul de cercetare al Co
sprijinit pînă acum „organele lo
mitetului județean Timiș al P.C.R.
cale de partid și de stat" această
se subliniază că. împreună cu
unitate,
și ce are de gînd să între
conducerea Trustului de construcții
prindă în viitor.
montaj Timișoara, s-au analizat
cele sesizate, ajungîndu-se la urNeculai ROȘCA
mătoarele concluzii : s-a adeverit

fort și civilizație în ăctUala legis
latură. Elocventă în acest, sens este,
evoluția desfacerii de mărfuri in
dustriale de folosință îndelungată :
Produsul

Anul

Bucăți

Televizoare

1976
1979
1976
1979
1976
1979
1976
1979

4 958
7 500
6 093
9 000
2 948
5 300
1 860
3 400

Aparate radio
Frigidere

Mașini spălat

în perioada actualei legislaturi,
autonumărul
posesorilor de
turisme s-a dublat, ca și valoarea
depunerilor la Casa de Economii și
Consemnațiuni.
— Explicația acestor
dinamici
fără precedent — ne spune to
varășa Elena Rânceanu, secretar
al comitetului județean de partid,
președinta Consiliului județean al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste — rezidă atît în hărnicia
vasluienilor, amplificată de aloca
rea, in acest cincinal, a unui vo
lum de investiții de peste 14 mi
liarde lei, de 2,6 ori mai mult decit
In cincinalul ttecut. Aceasta

face să se ajungă la un volum al
producției industriale de peste 10,3
miliarde lei. Ca urmare a creșterii
numărului locurilor de muncă, a
productivității muncii în industrie,
a producțiilor agricole au sporit în
permanență veniturile celor ce
muncesc. Toate aceste modificări,
pozitive care se pot lesne constata
in viața fiecărei familii sînt o
mărturie a justeței politicii parti
dului și statului nostru de dezvol
tare armonioasă a tuturor jude
țelor și localităților patriei. Iar
dacă tinerii calificați în cele mai
diferite meserii reușesc să
dea
producție de calitate în ramuri ihdustriale de Vîrf, tot de rezulta
tele politicii partidului este vorba.
De astă dată, în domeniul ridi
cării nivelului de cultură generală
și tehnică. Mulți dintre
tinerii
muncitori de azi sînt absolvenți de
licee -și școli profesionale și teh
nice. Dacă pină nu de mult Vaslu
iul era o resursă de mină de lucru
pentru alte zone ale țării, .el se
aliniază astăzi în rînd ou celelalte
județe, cu întreaga țară în opera
de construcție socialistă și ' comu
nistă.

AL PLĂIEȘU
Crăciun LĂiLUCI

Cu gheața
nu-i de glumit
Ninsorile si gerul acestui
nuarie au înghețat si apele
zului de pe raza comunei Deleni, din apropierea
Hirlăului.
Cel puțin așa părea la prima
Vedere, cind copiii din sat au
dat buzna să se dea pe gheață.
Pentru trei dintre ei, joaca a
fost fatală. La un moment dat,
gheața s-a rupt si cei trei (in
tre 12 și 14 ani) au căzut în apa
care bolborosea. N-au mai putut
fi salvați.
Părinți, aveți grijă de locurile
Unde copiii se duc cu săniuțele
sau se dau pe gheață, Cu gheafa nu-i de glumit!

Rubrică realizată

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
AȘA ARĂTA VASLUIUL ODINIOARĂ...

AȘA ARATA VASLUIUL AZI

Este un fapt evident că pe șantie
rele întreprinderii de construcții-montaj a județului Oit se constată de la
’un an la altul o îmbunătățire a acti
vității. Dovadă — ritmul înregistrat
în ultima perioadă. Astfel, în 1979 au
fost date în. folosință cu 1 008 aparta
mente mai multe decit in 1978, au
fost realizate 1100 apartamente din
panouri mari din poligonul propriu
fată de numai 493 cite au fost fa
bricate cu un an în urmă etc.
Am vizitat recent mai
mul
te șantiere și puncte de lucru.
La șantierul nr. 3 din Slatina,
condus de inginerul Ștefan An
drei, ordinea și disciplina muncii se'
aflau la ele acasă. Se lucra cu ma
ximă atenție la finisarea unor apar
tamente din zona
centrală a muni
cipiului care, în
cîteva zile, vor fi
date în folosință..
De remarcat
că
aici am găsit și
viitori
locatari,
care
dădeau o
mină de ajutor constructorului pen
tru grăbirea lucrărilor. Dealtfel, în
anul trecut, beneficiarii de aparta
mente au efectuat un număr de 230 000
ore-om muncă patriotică, iar mun
citorii auxiliari detașați pe șantiere
au efectuat 95 200 ore-om. „în acest an — ne spune tovarășul
Rgdu Barbu, primarul municipiului
Slatina — aportul cetățenilor la ridi
carea noilor blocuri de locuință va
spori și mai mult. Este firesc să fie
așa, cu toți dorim realizarea planului
de locuințe și recuperarea restan
țelor".
Pe, unele șantiere am întîlnit însă
și aspecte ce trebuie cit mai grabnic
înlăturate. în zona centrală a orașu
lui Balș, la construcția noilor locu
ințe, ritmul de execuție este cu totul
nesatisfăcător atît din cauza insufi
cienței forței de muncă, cit și din
cauza nerespectării graficului de
mijloace de transport. Din 50 de ca
pacități repartizate pentru transportul
agregatelor de balastieră, pentru sta
țiile de betoane, în perioada 3—12 ia
nuarie a.c.
I.T.A. n-a asigurat...
nici una. Se cer măsuri energice pen
tru ca planul pe acest an să se
realizeze întocmai și. totodată, să fie
recuperate integral și restantele din
1979.
— Pentru 1980 — ne spune tova
rășul Gheorghe Băiașu, vicepreședin
te al comitetului executiv al consi
liului popular județean — sarcina
' noastră de plan este de 4 670 aparta
mente, la care .se adaugă, evident,
restanțele — 1839 apartamente și o
suplimentare de 500 apartamente din
planul. M.I.C.M.- pentru orașul Balș.
în acest an, situația "pregătirii fron
tului de lucru este mult mai bună
față de anii anteriori, fapt ce per-

ARGEȘ. In județul Argeș s-a în
cheiat acțiunea de delimitare și 'nu
merotare a circumscripțiilor electo
rale. Au fost astfel stabilite 11 cir
cumscripții electorale pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare
Națională, 131 pentru consiliul popu
lar județean, 67 circumscripții elec
torale municipale, 108 orășenești și
1 730 comunale. De asemenea, au fost
desemnate și confirmate comisiile
electorale teritoriale. în momentul
de față se întocmesc și se comple
tează listele de alegători în vederea
afișării lor în locuri stabilite pentru
fiecare localitate în parte. Sub egida
. Consiliului județean al F.D.U.S. vor
ieși în zilele următoare de sub tipar
7 broșuri care vor înfățișa realiză
rile și perspectivele județului Argeș ’
în industrie, agricultură, in domeni
ile învățămîntului și culturii și creș
terii nivelului de trai,
precum și
o fotoexpoziție care prezintă sugestiv
marile transformări înnoitoare petre
cute în această parte a tării. (Gh.
Cîrstea).
MUREȘ. în orașul Tg. M.ureș au
fost stabilite sediile secțiilor de votare și s-au desemnat membrii comisiilor electorale ale municipiului.
Tirgmureșeriii se pregătesc să intimpine alegerile de la 9 martie cu
un frumos buchet de realizări edilitar-gospodărești. participînd la nu
meroase acțiuni de muncă voluntar-

mite încă de acum înfăptuirea grafi
celor stabilite la toate lucrările, in
clusiv la punerile în funcțiune a
apartamentelor. Astfel, printr-o preo
cupare mai accentuată din partea be
neficiarilor și creșterea capacității de
proiectare la atelierul județean s-a
reușit ca pînă la această dată să aco
perim cu documentație de execuție
întregul volum de plan pe anul 1980.
De asemenea, s-au elaborat și pre
dat constructorului amplasamentele
pentru 5 086 apartamente, ceea ce în
seamnă 98,3 la sută din plan. Totoda
tă, din numărul total de apartamente
au fost atacate pînă în prezent 3 215,
din care mai mult de 5G0 se găsesc
în faza de finisaj, astfel că primele
apartamente le vom preda eșalonat,
_________________
începînd chiar din
’aceste zile. între
măsurile
luate
pentru b.una des
fășurare a lucră
rilor pe șantiere
menționăm extin
derea poligonului
de panohri mari
pentru locuințe la Slatina, obiectiv cu o capacitate finală de
3 000 de apartamente pe an, ceea
ce- înseamnă, evident, creșterea pro.
ductivității muncii pe șantiere.
— Aveți asigurate toate condițiile
pentru realizarea unui plan mult mal
mare decit în anul trecut ?
— în vederea realizării sarcinilor .
din planul de stat, pe lingă măsurile
luate pe plan local, solicităm sprijin,
prin intermediul ziarului „Scînteia",
/în rezolvarea unor probleme de ma
ximă importanță pentru accelerarea
ritmului de lucru. Solicităm în pri
mul rind sprijin ia întreprinderea
„Ventilatorul“-Vaslui, întreprinderea
de utilaje Alba Iulia și întreprinde^- .
rea de utilaj greu „Progresul“-Brăila pentru devansarea termenelor de
livrare a unor utilaje și instalații ne
cesare punerii în funcțiune a poli
gonului de panouri mari de- la
Slatina.
De asemenea, Ministerului-Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mir
nistgrului Economiei Forestiere și
Materialelor de Construcții le solici
tăm să nominalizeze producătorii de
utilaje nestandardizate necesațe tot
pentru poligonul de la Slatina (disr pozitive de manipulare, vagoneți pro
pulsați și dispozitive manipulatoare
pentru elemente diverse)în același
timp, solicităm suplimentarea de că
tre M.A.G.F. a cotelor, la urrnățoarelie
materiale : B.C.A. armat de izolații
și zidărie, circă 6 500 mc, 2 700 tone
țevi conducte, armături pentru jnstajlații interioare — 18 tone, 80 tone d,e
obiecte' sanitare din porțelan, 140 tone
poliacetat de vinii — strict necesare
pentru îndeplinirea planului.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

patriotică. De remarcat că în actuala
legislatură
au fost finalizate două
din cele mai mari și moderne cartie
re ale .municipiului :
„1848“ și |,7
Noiembrie", care, însumează pește
17 000 de
apartamente. Se află în
stadiul final de execuție un spital
și hotelul turistic „Continental", si
tuat în moderna Piață a Teatrului.
în viitoarea legislatură, noua schiță
de sistematizare, prezentată alegăto
rilor, prevede, intre altele, moderni
zarea centrului civic al orașului și
înălțarea unor noi edificii socialculturale. (Gheorghe Giurgiu).

ALBA. în -’conformitate cu preve
derile legale au fost stabilite și deli
mitate circumscripțiile electorale :
103 județene, 43 municipale, 208 orășe
nești și 1 199 comunale. Pentru cu
noașterea acestora de către alegători, ,
au fost difuzate tipărituri spe
ciale.
De
asemenea, s-a încheiat
acțiunea de delimitare și numerotare 1
a secțiilor de votare. în prezent sînt
în curs de amenajare casele alegă
torului într-un număr mai mare față
de alegerile precedente, care vor
găzdui diverse manifestări politicoeducative,
dezbateri cu privire la
perspectivele de dezvoltare
socialeconomică a județului și localităților,
întîlniri între . alegători și candidații
de deputați. (Ștefan Dinică).

OLT. Din inițiativa Consiliului co
munal al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, căminul cultural
din Osica de Sus a lansat o chemare
la întrecere sub genericul : „Căminul
cultural cu cea mai bună activitate
din județ". Chemarea la întrecere se
încadrează în Festivalul național
„Cintarea României" și prima 'etapă
va include toate acțiunile și mani
festările organizate pînă la alegerile
de la 9 martie. întreaga muncă poli
tică și cultural-educativă ce se orga
nizează de. căminul cultural, de toți
factorii educaționali din comună are
drept obiectiv principal dezbaterea
și aprofundarea de către oamenii
muncii a documentelor celui de-al
XII-lea Congres al partidului, mobi
lizarea tuturor cetățenilor la reali
zarea sarcinilor ce le revin din pla
nul în profil teritorial. La căminul
cultural și la casele alegătorului vor
avea loc expuneri, dezbateri, seri de
întrebări și răspunsuri, întîlniri cu
candidatii,
simpozioane, programe
artistice. (Emilian Rouă).

S&NTEIA ■—joi 31 ianuarie 1980
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TÎRGOVISTEcetate a industriei
In județul Dîmbovița — ca pretutindeni în
țară — perioada dintre cele două legislaturi
reprezintă o etapă de intens avînt economic
și social. Ca urmare a politicii partidului de
dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării,
județul a beneficiat de fonduri de investiții
în Valoare de 18,8 miliarde lei,
destinate
construcției de noi capacități productive în
industrie și agricultură, de locuințe, edificii
culturale și dotări edilitare.
Pe platforma metalurgică din TîrgOviște au
intrat în funcțiune în acest răstimp nume
roase
obiective
industriale.
Combinatul
de oțeluri speciale — în fotografie, aspect

CRONICA
ÎNTRECERII
SOCIALISTE
Producție fizică
suplimentară
Pregătirea temeinică a pro
ducției anului 1980 se concreti
zează acum, la întreprinderea
de confecții Vaslui, prin ritmuri
înalte de creștere a producției
fizice. Astfel, de la începutul
lunii ianuarie, aici sporul
de.
producție, față de
prevederile
la zi, este evaluat la
circa
20 000 bucăți diverse sortimen
te de confecții. Totodată, în această perioadă s-a lansat
în
fabricație cel de-al 15-lea sorti
ment din programul de moder
nizare și diversificare a produc
ției, care, în acest an, prevede
asimilarea și modernizarea a
circa 130
produse.
(Crăciun
Lăluci).

S-a încheiat montajul
primului excavator
cu două cupe
în penultima zi a lunii ianua
rie, la km 46 al Canalului Du
năre—Marea Neagră s-au înche
iat operațiunile de montaj
al
celui mai mare utilaj mecanic
de producție românească, des
tinat acestui mare șantier — ex
cavatorul electric
pe
șenile
ESE—8001, avind o greutate de
370 tone și două cupe de 8 și
respectiv 10 metri cubi. Un al
doilea excavator ESE—8001 se
află în curs de montare într-un
alt punct de pe traseul viițoru-,
lui canal. Totodată, specialiștii,
tehnicienii și muncitorii între
prinderii „Progresul" — Brăila
s-au angajat să livreze construc
torilor canalului, in prima de
cadă a lunii februarie, o nouă
cupă de excavator cu o capaci
tate de 12 metri cubi. (A'gerpres)

în plus — 1 400 tone
de fontă
Furnaliștii întreprinderii „Vic
toria" — Călan încheie luna ia
nuarie cu o depășire a sarcini
lor de plan cu peste 1 400 tone
fontă. La rîndul lor, lucrătorii
bateriilor de cocsificare se pre
zintă cu un spor de producție
de 150 tone semicocs. Succesul
siderurgiștilor din această ve
che unitate industrială este re• zultatul organizării superioare a
producției și a muncii, stabilirii
și aplicării unor tehnologii și
metode de lucru de mare ran
dament, funcționării utilajelor și
instalațiilor la parametri ridi
cați. (Agerpres).

Calitate superioară,
eficiență sporită
Motoarele electrice cu gabarite
de 130 și 250, purtînd
marca
„Electromotor" Timișoara, vor
fi realizate în acest an intr-o nouă variantă construc
tivă, bazată pe soluții teh
nice elaborate de specialiștii unității. Astfel, aceste 'tipuri de
motoare vor fi echipate cu tole
confecționate din bandă carbon
electrotehnică, în locul celei s’ilicoase procurate din import.
Noua, soluție asigură, la nivelul
producției anuale, o eficientă economică de aproape 7 milioane
lei. Alte îmbunătățiri calitative
au condus la optimizarea circui
tului magnetic al motoarelor cu
gabarit de 200, avînd ca efect
reducerea consumului cu peste
12 000 kg metale neferoase pe an.

Produse chimice
peste plan
De la începutul anului si pînă
în prezent, colectivul întreprin
derii chimice din Turda a rea
lizat peste prevederile planului
o producție-marfă în valoare de
1,2 milioane lei, concretizată în
peste 80 tone leșie de potasiu,
70 tone acid clorhidric sintetic,
20 tone policlorură de vinii și
altele. La instalațiile de electro
liză și acid clorhidric sintetic,
un aport' deosebit și-au adus
formațiile conduse de maistrul
Koncz Iuliu, șeful de echipă
Liviu Lazăr, operatorul chimist
Ilie .Crișan și operatorul-șef
Ioan Filip. (Alex. Mureșan).

Noi tipuri de motoare
electrice
La întreprinderea de motoare
electrice din Pitești au fost asi
milate zilele acestea în fabrica
ție noi tipuri de motoare elec
trice pentru echiparea mașini
lor de spălat ce se produc la Cugir, eliminîndu-se importurile
pentru aceste produse. Prin Tealizarea noilor produse, gama
motoarelor electrice fabricate în
întreprindere se ridică la 125 de
tipuri, ponderea produselor noi
și modernizate fiind acum de 60
la sută. (Gheorghe Cîrstea).

din sectorul laminoărelor — va produce în
acest an de patru ori mai mult oțel decit
în anul 1975, de 3,1 ori mai multe laminate
și de 4 . ori mai multe blocuri și bare
forjate. în. cinstea celui de-al XII-lea
Congres al partidului, întreprinderea „Oțelinox" a produs primele cantități de .benzi
din oțel inoxidabil. Totodată, în județ au
fost date. în folosință în acești ani 9 400 apartamente și 2 860 locuri in căminele de
nefamiliști, 207 săli de clasă, și peste 2 000
locuri in creșe și grădinițe. (Gheorghe Ma
nea).

PENTRU DEZVOLTAREA ȚĂRII,"PENTRU VIAȚA NOASTRĂ MEREU MAI BUNĂ

n
h spiritul răspunderii muncitorești,
a

în toate unitățile din economie se acționează energic în aceste zile
pentru. înfăptuirea ritmică a sarcinilor de producție fizică, în condițiile
reducerii accentuate a cheltuielilor materiale, acestea fiind căile esen
țiale de realizare a producției nete. Este știut că în planul național
unic de dezvoltare economico-socială a țării pe acest an se prevede
reducerea simțitoare a costurilor de producție, nivelul acestora la 1 000
lei producție-marfă urmînd să scadă în industria republicană pînă Ia cel
puțin 771,9 lei, îndeosebi pe seama diminuării cheltuielilor materiale;
dealtfel, se estimează că prin reducerea costurilor de producție vor fi
realizate economii de peste 12,5 miliarde lei. Iată de ce se impune ca,
pretutindeni, în fiecare unitate economică, să fie întreprinse acțiuni fer
me pentru utilizarea cu randamente superioare a materiilor prime ■ și
materialelor, a combustibililor și energiei electrice, pentru reducerea
substanțială a consumurilor specifice și gospodărirea cu grijă a tuturor
resurselor materiale. •
Ancheta „Scînteii" și-a propus să urmărească, în două mari unități
industriale, cum .se acționează în aceste zile pentru ca prevederile de
plan referitoare la sporirea eficienței producției să fie riguros înfăp
tuite.

Rezervele sînî cunoscute.
Cum se volorl'îlcâ ?
Combinatul metalurgic Tulcea a
încheiat anul care a trecut cu rezul
tate relativ bune în ceea ce privește
reducerea consumurilor materiale,
economisindu-se 1 500 tone bauxită,
700 tone cocs metalurgic și 100 tone
cuarțită. în 1980, cheltuielile materi
ale urmează să se reducă cu 38 lei
Ia 1 000 lei producție-marfă. Sarcina
este, desigur, mobilizatoare și posibil
de înfăptuit.
— Din analizele efectuate de spe
cialiștii ■ combinatului a 'rezultat po
sibilitatea reducerii consumului
de
energie electrică în acest an, față de
anul trecut, cu 280 kWh pe tona de
siliciu metalic, cu 100 kWh pe tona
de feromangan, cu 23 kWh pe tona
de alumină calcinată — ne-a relatat
ing. Cristian Boiangiu, directorul ge

neral al combinatului. S-a prevăzut,
de asemenea, reducerea în continua
re a consumurilor de materii prime și
materiale. Sînt cifre care provin din
cercetarea amănunțită a posibilități
lor tehnice ale fiecărei instalații.
Practic, pentru fiecare instalație s-au
stabilit măsuri precise care, totalizate
pe ansamblul combinatului, asigură
reducerea consumului de energie
electrică cu 80 milioane kWh, iar a
celui de păcură cu 3 000 vagoane.
Am notat cîteva'măsuri și acțiuni:
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, prin aplicarea unor cercetări
proprii în acest domeniu, care facili
tează urmărirea riguroasă a parame
trilor interfazici
de funcționare pe
tot fluxul tehnologic ; o serie de mă
suri, aplicate în bună parte sau aflate
în stadiu de proiect, vor permite
recuperarea resurselor termice secun
dare de la cuptoarele de feroaliaje
și de calcinare.
Astfel,
inginerul

Gheorghe Untea lucrează în aceste
zile împreună cu Doru Potorac, Tra
ian Jderegiu și Chirilă Iurco la insta
lația de recuperare a căldurii de la
cuptorul de producere
a siliciului
metalic. Primele rezultate au și apă
rut : Căldura recuperată este folosită
în parte la încălzirea halelor de pro
ducție ; în' aceste zile va fi terminată
.instalația de uscare. a mangalului și
cocsului,
folosind‘aceeași sursă de
căldură. Numai prin aplicarea ideii

t

cifice la producerea
talic.

siliciului me

Ângajamenîul colectivului':
1980 - anul celei mai
înalte eficient® clin întregul
cincinal
Colectivul Combinatului de prelu
crare a lemnului din Rîmnicu Vîlcea

Ancheta. „Scmteiî44 în două întreprinderi
inginerului Untea se vor economisi
în acest an peste 10 000 tone combus
tibil convențional. Și' tot la uzina de
feroaliaje au început pregătirile pen
tru granularea zgurii rezultate din
procesul tehnologic. Prin granulare,
zgura va deveni materie primă pen
tru poligoanele de prefabricate.
Spre deosebire de anii precedent!,
acum se cunoaște la fiecare loc de
muncă norma de consum și se urmă
rește zilnic respectarea acesteia. In
terlocutorii — muncitori, specialiști,
cadre de conducere — ne-au asigurat
că reducerea cheltuielilor materiale
în acest an, conform planului, de
pinde in cea mai mare parte de co
lectivul combinatului. .Totuși, am re
ținut și cerința ca exploatarea mi
nieră Mahmudia-Șomovâ — furnizo
rul de cuarțită — s:î răspundă apelu
rilor făcute de combinat și să livreze
materia primă la granulația și com
poziția chimică prevăzute in con
tract ; numai astfel se va reuși înca
drarea în consumurile energetice spe-

are toate motivele de a fi mulțumit
pentru rezultatele obținute in anul
1979 : importante economii la cheltu
ielile de producție, depășirea tuturor
celorlalți indicatori de plan. Și totuși,
după cum ne spunea tovarășul Petre
Enache, secretarul
comitetului
de
partid și președinte al consiliului oa
menilor muncii, posibilitățile și re
zervele de economisire a resurselor
materiale sînt mult mai mari. De aceea, consiliul oamenilor muncii a in
ventariat încă, din luna decembrie
anul trecut toate aceste rezerve in
terne, pentru ca prin valorificarea
acestora să se atingă in anul 1989 cele
mai ridicate cote de eficientă eco
nomică din actualul cincinal.
Pentru acest ultim an al actualului
cincinal este prevăzut ca cheltuielile
materiale să scadă cu aproape 30 iei
la. 1 039 lei producție-marfă. Este, de
sigur, o sarcină mobilizatoare. Cum
s-a acționat? Pentru a afla răspunsul
am pornit de la sectorul de concepție-proieetare. Aici am aflat că încă

Tractoarele și mașinile agricole
—reparate; bine și neintirziat
Pentru a putea începe la timp 'și, mai âles, pentru a putea fi execu
tate în termenele stabilite toate lucrările agricole de primăvară, bună
oară întreaga suprafață cu porumb trebuie să. fie insămințata pînă. cel
tirziu la 15 aprilie, este imperios necesar ca in această perioadă să se
efectueze cu maximum de intensitate repararea și punerea in stare de
funcțiune a întregului parc de tractoare și mașini agricole. Practic, toate
reparațiile trebuie să fie încheiate pină cel tirziu Ia 29 februarie. Și pentru
respectarea riguroasă a acestui termen- este nevoie ca acum să se lucreze
din plin, zi de zi. După datele furnizat? de Ministerul Agriculturii, repa
rarea unor mașini și utilaje agricole, care intră primele in bătălia lucră
rilor de primăvară, este mult intirziată. Astfel, la 26 ianuarie, tractoarele
erau reparate in proporție de 63 la sută. în timp ce in unele județe —
Argeș, Suceava, Hunedoara, Vrancea, Sibiu și Bacău — repararea tractoare
lor este avansată, în altele •— Alba, Arad. Brăila, Constanța. Galați. Ia
lomița, Ilfov, Tulcea, Timiș, Vaslui — există restanțe la executarea acestor
lucrări. De aici necesitatea ca, in aceste zile, comitetele județene de partid,
organele agricole și consiliile unice agroindustriale să adopte măsuri ener
gice pentru grăbirea reparațiilor.
Pentru efectuarea ia timp și integrală a acestor lucrări sînt necesare
numeroase piese de schimb. Asigurarea lor presupune, in primul rind, ca
întreprinderile industriale să livreze în totalitate volumul de piese de
schimb contractate cu agricultura. De asemenea, o atenție deosebită trebuie
acordată Tecondiționării pieselor de schimb uzate, iar în întreprinderile industriale din județe să se producă, cu forțe proprii, reperele deficitare.
Cum se îndeplinesc aceste cerințe? Iată răspunsuri din județele Constanța
și Sălaj.

Analizind situația desfășurării lu
crărilor de reparații la tractoarele și
mașinile agricole, secretariatul Comi
tetului județean de partid Constanța
a stabilit măsuri eficiente pentru ca
acestea să se execute conform grafi
celor întocmite. Un accent deosebit
s-a pus pe recondiționarea pieselor
de schimb, pe buna organizare a
muncii în ateliere pentru a se lucra
în două schimburi.
In cadrul analizei
s-a arătat că
volumul de reparații este foarte
mare, însumînd aproape 6 009 de trac
toare, peste 2 309 de combine C-12,
3 000 de remorci, peste 3 500 de grape
și 2 500 de semănători. în condițiile
în care numeroase repere lipsesc din
baza de aprovizionare, s-a hotărît
producerea lor pe plan local. în
acest scop, Trustul județean S.M.A. a
organizat la stațiunea pentru meca
nizarea agriculturii „23 August" un
ștand în care au fost expuse, ca mos
tre, 583 de repere pe care au fost in
vitați să le consulte directorii și teh
nologii din 8 întreprinderi industria
le din județ.
Discuțiile de lucru care au avut loc
au dovedit că multe din acestea pot
fi produse în unitățile din județ. Ele
urmează să fie preluate de baza de
aprovizionare Ovidiu, pentru a fi
puse la dispoziția stațiunilor de me
canizare din județ și chiar a celor
din județele' apropiate. S-a constatat,
de asemenea, că aceste piese se pot
confecționa, în. general, din materia
lele recuperate în întreprinderile res
pective.
Imediat s-a trecut la lucru. Astfel,
întreprinderea mecano-navală Con
stanța a ,-ontractat 13 repere necesa
re combinelor C-12 și agregatelor
pentru irigații, însumînd între 40 și
1 500 bucăți fiecare. I.M.A.I.A. Năvo
dari va produce, la rîndul său, 15
repere, în cantitățile solicitate, pentru
tractoarele U-650, combinele C-12 și
pentru alte utilaje. „Energia" — Con
stanța va executa un număr de alte
15 repere din cauciuc și mase pla'stice. în special inele de diferite ti
puri, curele, garnituri și amortizoare.
întreprinderea de utilaj greu Basa-

rabi, aparținind centralei Canalul
Dunănea-Marea Neagră, s-a anga
jat să producă o serie de piese și să
execute reparațiile, in spațiile exce
dentare, pentru toate tractoarele gre
le existente in
dotarea Trustului
S.M.A. Firește, se așteaptă, în con
tinuare, aceeași solicitudine și din
partea întreprinderii mecanice de
utilaj Medgidia, in activitatea căreia
o pondere mare o au' piesele de
schimb pentru mașinile agricole, pre
cum și din partea celor două șantie
re navale.
Acționînd în spiritul prevederilor
Decretului Consiliului de Stat privind
recuperarea și valorificarea resurse
lor materiale refolosibile, în toate
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii se dă o mare atenție recondiționării: și reutilizării pieselor uza
te. în. acest scop, in ateliere, piese
le se împart cu atenție în 3 catego
rii : bune, recondiționabile si refor
mate. Procedîndu-se astfel, peste 30
la sută din piesele necesare reparării
tractoarelor sînt recondiționate
în
ateliere.
Acțiunea de producere pe plan lo
cal a pieselor de schimb și recondiționarea celor vechi va contribui la
impulsionarea lucrărilor de reparații.
Și acest lucru este absolut necesar,
deoarece pînă acum . tractoarele au
fost reparate in proporție de 60 la
sută, cultivatoarele și semănătorile —
79 la sută. Este necesar ca în toate
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii, printr-o temeinică organiza
re a muncii, să fie intensificate lu
crările de reparații,
respectîndu-se
astfel graficele.

în județul Sălaj, repararea și re
vizuirea tractoarelor și mașinilor
agricole a început încă în trimestrul
patru al anului trecut, imediat după
încheierea arăturilor de toamnă. Da
torită varietății tipurilor de mașini
.agricole și a gradului de complexi• tate a reparațiilor, această activitate
se execută în 11 centre .specializate.
Trustul S.M.A. Sălaj se ocupă îndea
proape de reducerea cheltuielilor de
reparații, punînd un mare accent pe

asigurarea pieselor de schimb ne
cesare. Valoarea pieselor propuse
pentru recuperare și recondiționare
în acest an
depășește suma de
17 milioane lei, ceea ce reprezintă
mai mult de jumătate din valoarea
planului de reparații. Pînă acum a
fost realizată suma de 9 milioane lei.
Să vedem care este stadiul lucră
rilor la zi. La S.iyi.A. Zalău, din to
talul de tractoare programate pentru
reparații și verificări, 76 la sută sînt
în bună stare de funcționare. Repa
rațiile sînt avansate și la mașinile
agricole. Merită consemnat și fap
tul că la S.M.A. Zalău se exe
cută reparațiile la motoarele de
tractor de toate tipurile. Dacă luăm
în considerare doar faptul că 0 chiulasâ valorează circa 1 209 lei, aici se
recondiționează anual sute de astfel
de piese, 'plâtindu-se doar manopera.
La S.M.A. Cchu Silvaniei —. centru
specializat
pentru
recondiționarea
cilindrilor de forță — se pot reda
spre folosință 490 bucăți de astfel de
piese anual, economisindu-se aproape
259 mii lei. Recondiționarea planeta
relor de tractor, lucrare ce se exe
cută Ia S.M.A. Nușfalău la o capaci
tate anuală de 699 bucăți, conduce la
o economie de\ peste 200 lei la fie
care piesă. Iată, așadar, că mecani-.
zatorii agricoli au găsit soluții pen
tru recondiționarea a numeroase pie
se de schimb uzate.
■Cit privește calitatea reparațiilor,
un singur exemplu este suficient.
La S.M.A. Sărmășag
asistăm la
verificarea unei mașini de semănat
porumb
SPC-6.
Pe standul
de
probă mașina este încărcată cu boabe,
se reglează rotațiile pe unitate de
timp, iar nouă ni se spune că numai
în acest fel se poate asigura densi
tatea boabelor cerută la fiecare hec
tar. Deci, detașamentul muncitorilor
din agricultura Sălajului se pregăteș
te, cu responsabilitate pentru apropia
ta campanie de primăvară.

Gectqe MIHAESCU
Ioan MUREȘAN
corespondenții „Scînteii"

Asemenea aspecte de muncă pot
fi întilnite in multe ateliere ala
stațiunilor de mecanizare a agri
culturii din județul Ilfov, unde
repararea tractoarelor este în
plină desfășurare

de anul trecut au fost reproiectate
majoritatea garniturilor de mobilier,
îndeosebi cele cu consum ridicat de
cherestea, așa cum sînt dormitorul
Vîlcea II, camera combinată
Ilva,
bucătăria Ditrău și altele. în această
fază s-au găsit soluții pentru dimi
nuarea cheltuielilor materiale în acest
an .cu cel puțin un milion lei.
z
— La puțin timp după ce am pre
luat spre execuție de la altă unitate
camera de zi „Drobeta" — ne-a spus
ing. Elena Fota, șefa atelierului pro
iectare — am
supus-o calcule
lor economice și ’ rigorilor plan
șetei. Elementele masive și sec
țiunile scoase din structura pieselor
de mobilier, fără ca rezistenta sau
calitatea produsului să fie influen
țate negativ, vor aduce combinatului
nostru alte economii în valoare de
aproape 1,5 milioane lei.
Pe planșetele proiectantelor Felicia
Vasilescu și Maria Șerban am găsit
desenele unei
serii de produse de
mobilier care urmează să conțină in
principal elemente mulate din furnire
și din așchii. în acest scop, pină la
sfîrșitul trimestrului I a.c. vor fi
puse în funcțiune două noi fabrici
care vor produce astfel de elemente
care folosesc drept materie
primă
resturile de masă lemnoasă din pro
cesul tehnologic.
Importante imbunătățiri tehnice au
fost aduse și produselor executate în
cadrul fabricii de mobilă II. a cărei
producție este destinată în exclusivi
tate exportului. Toate piesele de mo
bilier livrate în luna ianuarie
partenerilor de peste hotare au fost
executate după o
tehnologie nouă,
elaborată și< aplicată de maistrul Con
stantin Gogoașă și muncitorii Con

stantin Lazăr și Nicolae Bratu. Prin
soluțiile propuse de aceștia, lezenele
de pe pereții laterali, ca și tăbliile
ușilor de dulap nu se mai execută
din cherestea de stejar, ci din PAL
furniruit. Am notat și faptul că mun
citorii specialiști Nicolae Boșneagu,
Nicolae Stanciu
și Ion Popoiu au
adus modificări structurale unei gar
nituri de mobilă model rustic/pe baza
cărora consumul
de cherestea
de
stejar a scăzut de peste trei ori.
O atenție deosebită se cere acor
dată și celorlalte
elemente legate
nemijlocit de cheltuielile de produc
ție : energia și combustibilii. în acest
an, - prin măsurile luate, urmeaza a
se economisi peste 309 009 kWh ener
gie electrică, 890 gigacalorii energie
termică și 109 tone păcură. Important
este să se acționeze operativ pen
tru montarea de contori electrici la
toți consumatorii din combinat, com
pletarea și modernizarea
în conti
nuare a instalațiilor de distribuție a
agentului termic, extinderea preuscării naturale a cherestelei etc.

(Urmare din pag. I)

recuperarea restantelor și respectarea
termenelor de punere în funcțiune
(important este să se acorde priori
tate punerii in funcțiune a obiective
lor de investiții pe producția cărora
economia națională contează încă din
acest an).
Desigur, în funcție de specificul ac
tivității, de sarcinile concrete și de
stadiul realizării planului, dezbate
rile vor fi concentrate cu deosebire
asupra problemelor care preocupă in
cel mai înalt grad colectivele munci
torești, căutindu-se soluții precise
fiecăreia dintre ele. Ca și pină acum,
întreaga acțiune de desfășurare a
adunărilor generale trebuie să fie
condusă de organele și organizațiile
de partid, membrii birourilor comite
telor județene și municipale de partid
avînd sarcina de a participa la pre
gătirea și desfășurarea lor. Un spri
jin nemijlocit în organizarea adună
rilor generale trebuie să-I acorde ca
drele de conducere din ministere și
celelalte organe centrale, pentru ela
borarea celor mai judicioase măsuri
de înfăptuire a planului și a angaja
mentelor asumate în întrecere. Să fa
cem totul pentru ca în fiecaj-e unita
te adunărilor generale ale oamenilor
muncii să li se asigure succesul de
plin, pentru afirmarea și mai puter
nică a înțelepciunii și răspundferii co
lective, a democrației noastre mun
citorești, în interesul progresului eco
nomic și social al României socia
liste !

întreprinderi solicită resurse su
plimentare față de norme de materii
prime, materiale, energie și combus
tibil, . datorită nerespectării
progra
melor de reducere a cheltuielilor
materiale de producție) ; înlătu
rarea rămînerilor în urmă și înde
plinirea planului la export (sînt în
treprinderi care apelează la fonduri
suplimentare pentru import, dar nu
se ocupă cu toată răspunderea de re
alizarea planului la export, unde au
serioase restanțe, care, de asemenea,
trebuie lichidate în cursul lunii vii
toare) ; respectarea întocmai a pro
gramului de creștere a productivită
ții muncii (în • unele întreprinderi
îritîrzie aplicarea măsurilor ,de meca
nizare și automatizare, se menține un
număr mare de personal în sectoare
le auxiliare) ; aplicarea întocmai a
prevederilor recentului Decret al
Consiliului de Stat privind recupe
rarea și valorificarea resurselor ma
teriale refolosibile, utilizarea și cir
culația ambalajelor (reamintim că, in
acest an, in unele ramuri resursele
materiale refolosibile reprezintă 40 la
sută din materia primă). Iâr pe șan
tierele de investiții, ca să ne mai'
oprim la. un alt important sector,
aceste probleme înseamnă : accelera
rea ritmului de montaj (pe multe
șantiere există un - mare volum de
utilaje tehnologice nemontate,, volu
mul lor crescind în ultimul timp) ;

Din ancheta noastră în cele două
întreprinderi rezultă
că esențial
este ca măsurile stabilite și ini
țiativele care apar să fie finalizate
neintirziat, în așa fel îneît în acest
an să se asigure diminuarea substan
țială a consumurilor materiale și
energetice pe unitatea de produs.

C. CÂRLAN
N. AMIHULESE1
I. STANCIU

moizolante din resurse locale
Materialele termoizolante — vata
minerală, granulitul, blocurile BCA ș.a.
— necesită, la fabricarea lor, mari
consumuri de energie. în plus, «nu
meroase șantiere întîmpină- dificul- ■
tăți in procurarea lor. Pot fi înlocui
te aceste materiale?
Muncitorii și
specialiștii Trustului județean de
construcții Bacău pot răspunde afir
mativ la întrebare. Iată citeva din
soluțiile practice prin care materia
lele termoizolante clasice sînt înlo
cuite la lucrările de pe șantierele
băcăuane cu altele mai ieftine, rea
lizate pe -plan local, prezentate
de
inginerul Ion Roșea, directorul tehnic
al trustului.
— tncepind de anul trecut, ne spu
ne interlocutorul, granulitul necesar
la izolarea teraselor a fost înlocuit
eu cenușa captată de la termocen
trala Comăncști. în 1989 avem
de
construit
in județ 7 909 de aparta
mente. Probleme deosebite s-au ivit
în aprovizionarea cu vată minerală
și blocuri din beton celular autoclavizat, necesar la planșeele
peste
subsol. „Pot fi înlocuite cu plăci
aglomerate realizate din deșeuri de
lemn", au afirmat inginerii Mihai
ArmaȘu și Dan Iordăcheanu, care lu-crează în atelierul de proiectări și
tehnologie al trustului. Vreme înde
lungată, ei au studiat și experimen
tat realizarea unor plăci izolatoare
din fibre lemnoase, coji și alte res
turi din lemn in amestec cu ciment.
Materia primă a fost găsită berechet,
în halda de resturi provenite din pro-

cesul de fabricație a celulozei de la
combinatul „Letea"". Experiențele și
determinările făcute la filiala din
Iași a Institutului de cercetări pen
tru materiale de construcții au dat
rezultate excelente.
— Cinci vor fi utilizate efectiv pe
șantiere noile plăci izolatoare ?
— După stabilirea tehnologiei de
fabricație, inginerul
Ilie Ciorbaru,
împreună cu maistrul Cornel Petcu

au conceput
instalația cu ajutorul
căreia se vor realiza plăcile. în pre
zent', in poligonul de prefabricate de
la Izvoarele, localitate aflată lingă
halda de resturi de material lemnos
a combinatului de celuloză și hirtie
„Letea", se montează presa de des
hidratare a fibrelor lemnoase, beto
niera și alte cîteva utilaje necesare
turnării cimentului. Uscarea se face
în aer liber, fără consum de combus
tibil. Producția va începe de îndată
ce vremea ne va permite.
— Care este eficienta economică a
acestei idei?
— In primul rînd, am rezolvat pro
blema asigurării unor materiale de
construcție deficitare. Se vor realiza
in acest an circa 2 590 metri cubi de
plăci aglomerate, adică atît cit este
necesar pentru izolarea plarișeelor de

la; subsolul blocurilor pe care Ie vom
construi în 1980 in municipiul Bacău
— circa 5 000 apartamente. Pe lingă
faptul că nu vom mai pierde vremea
în așteptarea materialelor izolante
tradiționale — vată minerală sau
blocuri BCA, de la diferiți furnizori
din țară, costurile de producție se
reduc cu aproape o jumătate de mi
lion lei.
— Calitatea izolațiilor
nu suferă
prin folosirea noilor materiale ?
— Nu. Fibrele de lemn din compohența acestor plăci sînt. mineralizate
pentru a rezista in medii umede, ca
și in diferite alte condiții.
— De ce nu ertindeti
procedeul
pentru a realiza materialele termo
izolante 'necesare pentru toate con
strucțiile din județ ?
— Posibilitățile noastre tehnice sînt
limitate. Cred că ideea ar putea fi
preluată și de alte unități de con
strucții și realizate asemenea mate
riale pe cale industrială. S-ar putea
înlocui dealtfel
și cimentul ou
urelit, un adeziv pe bază de clei. în
acest caz, noul material ter/noizolant
ar fi mult mai ușor de fabricat și
mult mai ieftin decît plăcile aglome
rate pe care le-am realizat noi.
După cum se vede, o idee naște
alțe idei. Studierea acestora și apli
carea lor în practică ni se par tot
atit de valoroase. Așteptăm cuvîntul
specialiștilor interesați !•

Gheoiqhe BALTĂ
corespondentul

„Scînteii"
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Critica teatrală si s
creației de ac
Este bine cunoscut rolul deținut de
teatrul românesc în cultura națio
nală,
contribuția sa la înnobilarea
spirituală a publicului, la propășirea
societății noastre. Afirmat ca tribună
a ideilor înaintate, ca for de propa
gare a virtuților patriotice și cetățe
nești, a valorilor etice, el își mărește
necontenit capacitatea de iradiere în
Zilele noastre, de pătrundere în ma
sele largi ale oamenilor muncii. De
sigur, atitudinea receptivă a noului
nostru public față de teatru este
direct proporțională cu calitatea spec
tacolelor, cu conținutul lor. In acest
sens, publicul asigură climatul per
fecționării necontenite a activității
teatrale, al ridicării lui la un nivel
din ce în ce mai înalt prin exigența
sporită a creatorilor din domeniul
dramaturgiei, cît și a colectivelor ar
tistice din teatrele noastre. De aceea,
critica teatrală, considerîndu-se pur
tătoarea opiniei publice avansate, are
și trebuie să aibă un rol de seamă în
orientarea și stimularea creației dra- ■
maturgice, teatrale în general.
O privire asupra literaturii drama
tice românești, a afirmării unor dra
maturgi și a circumstanțelor creării
unor capodopere
naționale poate
duce la observații interesante și posi
bile învățăminte. Astfel, fie că este
vorba de Hașdeu, de Caragiale sau
Davila, de Iorga, Eftimiu sau Camil
Petrescu, de Sebastian, de Paul
Everac, Lovinescu sau de alți drama
turgi de azi, toți acești scriitori au
printre punctele comune serioase
cunoștințe în domeniul teoriei artei
dramatice. Sînt valori constituite într-un adevărat sistem estetic-dramatic, amintim de Caragiale, de
Camil Petrescu — evident în operă
și exprimat direct în contribuții cri
tice. S-au apropiat de problemele
creației literar-dramatice, au căutat
să ajungă la specificul și regulile
genului, să și le însușească și să le
practice. Rolul lor a fost determinant
în valoarea și eficiența creațiilor,
genul dramatic avînd, prin perspec
tiva scenică a operelor, stabile exi
gențe, necesar a fi stăpînite cu profesionalitate de către scriitori. Astfel
că fără a-i vedea pe dramaturgi nea
părat esteticieni ai artei teatrale, cum
au fost și sînt unii dintre ei, se im
pune posedarea unor cunoștințe spe
cifice pentru cei care se apropie de
acest gen cu gîndul de a scrie lucrări
reprezentabile.
Este o chestiune care-1 privește,
firesc, pe fiecare, dar, totodată, o pro
blemă pentru toți cei ce se ocupă de
teatru, interesați de cît mai înalta
valorificare a unor disponibilități.
Contribuția n-âr putea fi decît bine
venită, fie că este vorba de critica
de specialitate, fie de forurile de sti
mulare și orientare profesională a
creației, care pot să fie în mai mare
măsură teatrele, fie de alte organis
me. Ar fi însă de observat că în timp
ce poezia beneficiază de nenumărate
cenacluri și de o critică foarte activă,
cenacluri de dramaturgie nu prea
sînt, iar în legătură cu opera literardramatică, critica este adesea sumară.
Or, cenacluri de dramaturgie ar pu
tea să funcționeze pe lîngă fiecare
teatru, în număr apreciabil la noi,
slujite în general de cadre de specia
litate, capabile să organizeze acțiuni,
să îndrume, să aleagă colaboratori

Opinii
de Virgil BRÂDĂJEANU
în activitatea lor. Organizate ca
cenacluri sau seminarii de dramatur
gie, acestea ar fi de natură să ofere
cunoștințe specifice, să prilejuiască
discuții de principiu, dezbateri pe
seama unor opere consacrate sau în
cercări. Ar putea-o face teatrele, tot
odată publicațiile de specialitate, cît
și organismele profesionale. Uniunea
scriitorilor și Asociația oamenilor din
instituțiile teatrale și muzicale, prin
secțiile lor de specialitate.
Privind în vreme, se impune, de
asemenea, observația că fericita evo
luție a dramaturgiei românești s-a

TEATRU, TRIBUNĂ A
VIRTBȚILOR PATRIOTICE
ȘI CETĂȚENEȘTI
datorat și celor care, în calitate de
teoreticieni, critici și îndrumători, au
fost direct implicați, prezenți nemij
locit în viața teatrală. Ei s-au numit :
Ion Heliade Rădulescu, Cezar Bolliac,
C. A. Rosetti, Mihai Eminescu, I. L.
Caragiale, D. C. Olănescu-Ascanio,
N. Iorga, Mihail Dragomirescu, Tudor
Arghezi, Liviu Rebreanu, Tudor Vianu, Camil Petrescu, M. Sebastian,
Mircea Ștefănescu și alții și și-au
exercitat îndrumarea cu înaltă com
petență și responsabilitate, dinlăuntrul fenomenului abordat. Cu profun
zime în adresa concretă la o operă
sau alta, ei au avut, totodată, amplă
deschidere teoretică, astfel încît din
actul lor critic au avut de învățat nu
numai autorii în cauză și nu numai
într-un caz dat, limitat. ' Este ceea
ce, dealtfel, trebuie să fie propriu
oricărei critici, pentru ca din ea să
aibă de cîștigat creatorii și creația
dramatică în general. în această or
dine de 'idei ar fi util să amintim
amplele dezbateri pe care le-au pri
lejuit, la apariție, 'opere consacrate
apoi ca valori fundamentale ale cul
turii teatrale românești, cum sint
piesele istorice ale lui Alecsandri,
cum este „Apus de soare" a lui Delavrancea, despre care au scris după
premieră I. L. Caragiale și N. Iorga,
Al. Davila, Ilarie Chendi, G. BogdanDuică, D. Tomescu, Mihail Dragomi
rescu, Corneliu Moldovanu și alții.

Dezbateri similare s-au mai produs,
totdeauna cu folos pentru dramaturg
și pentru dramaturgie, pentru teatru
în general și credem că ele sînt cu
atît mai binevenite azi, cînd viata
este atit de bogată în aspecte de na
tură să inspire scriitorii, cînd este
atît de mare interesul teatrelor și
al» publicului pentru creația dra
matică națională pe teme din is
torie sau din imediata actualitate.
Piese ale unor începători, debutanțl
în teatru, lucrări ale unor drama
turgi experimentați pot prilejui ase
menea
dezbateri, pot fi privite în
raport cu exigențele genului și ale
scenei, pot fi observate certitudini,
disponibilități și lipsuri, pot fi sti
mulate capacități, orientate către
profesionalitate talente, pot fi ajutate
să se definească personalități che
mate să-și exprime punctul de ve
dere avizat, de specialitate. Critica
poate prilejui, totodată, confruntări
cu punctul de vedere al celor che
mați să valorifice scenic opera : re
gizori, actori, scenografi ; de aseme
nea, tot critica poate face să se ma
nifeste concludent, prin sondaje la
obiect, prin sinteze părerea și sim
țămintele spectatorilor, al celor pen
tru care ea scrie și pe care este da
toare s^-i reprezinte. Asemenea dez
bateri și confruntări ar fi utile în
bună măsură începătorilor, numărului
mare al celor care scriu pentru tea
tru, cu talent de cele mai multe ori,
dar nu totdeauna cu necesarele cu
noștințe în specialitatea pe care le
pretinde dramaturgia. N-ar fi lipsite,
de interes și Sigur ar fi utile dezba
teri avînd ca temă creația unui dra
maturg sau a altuia, încercarea de a
defini stiluri, de a observa tendințe,
de a ajuta la dezlegarea unor proble
me de creație, la abordarea de noi
teme și practicarea de modalități
inedite. Apar chiar în creația unor
consacrați „momente" în care, nemăr
turisit, cel în cauză simte nevoia unor
clarificări de natură teoretică. ‘ Se
manifestă uneori rutina
de
care,
chiar cei mai buni nu sînt scutiți și
împotriva ei e bine să se pronunțe
critica, nu îndepărtîndu-i desigur,
dar numind deschis, ferm, argumen
tat neajunsurile, în spiritul climatu
lui general al vieții noastre.
în concluzie, mi se pare posibilă și
necesară diversificarea modalităților
critice de a sprijini mișcarea tea
trală, dramaturgia românească, re
ceptivitatea publicului larg. După
cum funcția de îndrumare a criticii
teatrale nu se poate exercita decît cu
condiția unei vaste experiențe și cul
turi a criticilor înșiși, a nivelului lor
teoretic, filozofic.

„File de istorie"
. Istoria militară a
poporului român face
astăzi obiectul unei in
vestigări pe cît de erudite, pe atît de sis
tematice, reflectată într-o
bibliografie de
vastă întindere. în ca
drul acesteia, un bine
meritat prestigiu și-a
căpătat anuarul File
din istoria militară a
poporului român, scos
sub egida Centrului de
studii și cercetări de
istorie și teorie mili
tară și avînd drept
coordonator pe generalul-maior dr. Ilie
Ceaușescu. Recent, a
văzut lumina tiparului
în Editura militară un
volum dublu (nr. 5—6)
al publicației.
Cele 18 studii reuni
te în acesț volum îm
brățișează, din unghiul
cronologic,
perioada
1939—1947, iar din cel
tematic,. aspectele mi
litare ale politicii sta
tului român de la de
clanșarea celui de-al
doilea război mondial
pînă la proclamarea
Republicii.
Elaborate
pe baza unei
ample
investigații arhivistice
și istoriografice, aso
ciind
obiectivitatea
științifică cu partini
tatea comunistă, stu
diile adunate în volum
confirmă însușirile de
înnoire
documentară
și interpretativă cu
care ne-a obișnuit această culegere, impu
să definitiv în peisajul
cercetării istorice ro
mânești.

tV
PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Paul Gauguin. Relua
rea episodului 6
11.40 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.50 Curs de limba franceză
17,00 Reportaj pe glob : Honduras —
documentar de Gh. Iosub
17,15 Tragerea de amortizare ADAS
17.20 Viața culturală .
18.30 „Ca un sîmbure de soare'-. Docu
mentar artistic TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie
19.30 Dosarul energiei
19.40 Ora tineretului — Votind pentru
viitor !
20.30 Cîntece de viață nouă
20.45 Teatru TV : „Limanul speranței"
de Cezare Rengifo. Premieră TV.
Spectacol realizat In colaborare cu
Teatrul Municipal din Ploiești
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17.30 Selecțiuni din emisiunea „Album
duminical"
18,25 Scurt pe... H. Emisiune de re
portaje. interviuri, informații.
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie
19.30 Dosarul energiei
19,40 Buletinul rutier al Capitalei
20,00 Concert simfonic. Orchestra sim
fonică a Radiotelevlziunli. Dirijor :
Ludovic Baci

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

Autorii au urmărit
permanent să asigure
o solidă bază de in
formație construcțiilor
interpretative. Explo
rarea arhivelor româ
nești și a celor străine,
stăpînirea bibliografi
ei celei mai noi din
țară și de peste hota
re, pe cît posibil ex
haustivă, creează pre

misele
desfășurării
unor minuțioase ana
lize și a formulării
unor judicioase con
cluzii. Bogăția de ma
terial documentar ine
dit a îngăduit și în
acest volum,
poate
mai mult decît în ce
lelalte, interpretări noi
asupra
momentelor
cardinale ale perioa
dei căreia îi este con
sacrat, reconsiderarea
unor aprecieri, rejudecarea atitudinii unor
forțe și. grupări poli
tice în anumite mo
mente de importanță
decisivă pentru desti
nele poporului român,
restabilirea adevărului
asupra împrejurărilor
participării
armatei
române la conflictele
militare din acea epo
că. Părăsirea Români
ei de către aliați și aruncarea ei în ghea-

rele Germaniei nazis
te, dezmembrarea ță
rii noastre in anul
1940,
lupta
forțelor
progresiste împotriva
războiului antisovietic,
rolul- conducător al
Partidului
Comunist
Român în marele efort de salvare a țării
noastre de la dezastru,
pentru ieșirea din ali
anța cu forțele hitleriste și alăturarea ei
coaliției Națiunilor Unite, mobilizarea for
țelor întregului popor
român de către ace
lași partid al clasei
muncitoare la înfăp
tuirea revoluției na
ționale și sociale, pro
cesul revoluționar de
transformare a orga
nismului militar intr-o instituție cores
punzătoare caracteru
lui socialist, revoluțio
nar al statului nostru,
iată numai citeva pro
bleme, prin a căror
prezentare ji interpre
tare științifică se aduc idei novatoare, ex
presie a unei gîndiri
creatoare,
curajoase.
Ele vin să confirme, o
dată in plus, că numai
o cercetare atentă, mi
găloasă, întemeiată pe
materialismul
dialec
tic și istoric, pe docu
mentele
partidului
nostru și pe opera de
inestimabilă profunzi
me a secretarului său
general se poate con
stitui intr-o contribu
ție științifică durabilă.

Col. Const.
CAZANI ȘTEANU

„RUG ȘI FLACĂRĂ"

*O producție
a Casei de filme 5
Scenariul: Adrian Petringenaru,
după un roman de Eugen Uricaru;
imaginea:
Aurel
Kostrakiewicz;
muzica; Cornelia Tăutu; decoruri:
Mihai Beciu; costume: Ion Nedelcu; '
montajul: Adriana Ionescu; sune
tul: Daniel Russu; machiajul: Mir
cea Vodă; regia: Adrian Petringe
naru. In distribuție: Ion Caramitru,
Florin Piersic, Teofil Vălcu, Simona
Măicănescu, Ștefan Velniciuc, Ilarion Ciobanu, Petre GheorghiuDolj, Jean Săndulescu, Mircea Veroiu, Dorel Vișan, Geo Saizescu,
Lorand Lohinszky, Constantin Dinulescu, Eniko Szilagyi. t
Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinematografică
„București".

9 HUNEDOARA.
Cabinetul
județean pentru activitate politico-ideologică, în colaborare cu
inspectoratul școlar' județean, a
organizat la Deva un simpozion
pe tema : „Teze, idei, concepte
noi in opera secretarului gene
ral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu", la care au
participat peste 150 de profesori
de științe sociale. La Casa de
cultură din Deva, în cadrul unui
„Dialog pe aceeași scenă", s-au
intîlnit intr-o aplaudată confrun
tare artiștii amatori de la între-
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prinderea de materiale de con
strucții Deva-Bîrcea, trustul de
construcții și întreprinderea de
lianți care au prezentat cele mai
bune formații artistice : brigăzi,
grupuri vocale, muzică ușoară,
populară și folk. (Sabin Cerbu)
® GORJ. Recent, secția de
propagandă a Comitetului jude
țean de partid a editat și difu
zat o culegere de articole și co
mentarii pe tema „Congresul al
XII-lea al P.C.R. — eveniment
de -importanță istorică pentru
înaintarea României spre comu

nism". Adresată cu precădere
lectorilor,
propagandiștilor
și
cursanților din invățămîntul po
litico-ideologic, broșura pune la
dispoziție un bogat material do
cumentar privind conținutul și
semnificația Raportului, a celor
lalte documente adoptate de’
•Congresul al XII-lea al parti
dului, direcțiile fundamentale
de acțiune ale întregului popor
în următoarea etapă a dezvoltă
rii patriei. (Dumitru Prună)
0 SUCEAVA. La Casa orășe
nească de cultură din Gura Hu

Amatori și
profesioniști - pe
scena Teatrului
muncitoresc
■ „23 August"
O nouă premieră pe scena
Teatrului muncitoresc „23 Au
gust". Un spectacol realizat de
data aceasta, dat fiind caracterul
său comico-satiric, în colaborare
cu Teatrul de comedie. Titlul
său: „Adunate de la noi" su
gerează metoda ce a stat la baza
creării textului. Pentru a-1 reșliza, autorii, Ion Lucian, care
semnează și regi,a, și Virgil
Piticea, au stat de vorbă cu
oamenii muncii și cadrele de
conducere ale întreprinderii, au
vizitat-o, i-au studiat viața, i-au
înregistrat pulsul, au conspectat
„buletinul disciplinei". Un text
de brigadă? Ion Lucian și Virgil
Puicea s-au străduit, desigur, să
selecteze aspectele cele mai con
cludente rezultate dih observa
ție și investigație,- dar au dorit,
pe de altă parte, să transfigure
ze artistic aspectele concrete și
să dea dezbaterii pe care o im
plică această transfigurare un
caracter cît mai viu, dinamic,
angajat, forță autentică de mo
delare a conștiințelor. în aten
ția artiștilor s-au aflat deci pro
bleme de ritmicitate și calita
te a producției, economisire a
energiei, materiilor prime și
materialelor, reciclarea deșeuri
lor etc. Apoi: fluctuația cadre
lor, abaterile de la disciplină ori
de la codul eticii și echității so
cialiste.
Echipei de actori al Tea
trului de comedie, și trebuie
să subliniem că este vor
ba de interpreți - bine cunoscuți, i-a revenit sarcina inter
pretării scheciurilor satirice. Și
bineînțeles că dezinvoltura, aplombul și farmecul lor. măies
tria cu care au întruchipat oa
meni și situații tipice le-au atras, din nou, aplauzele și sim
patia publicului — printre cei
aliniați la rampa- Teatrului mun
citoresc „23 August" aflîndu-se":
Stela Popescu, Vasilica Tastaman,
Iarina
Demian.
Anca
Pandrea, Maria Ploae.
Cornel
Vulpe, Dumitru Rucăreanu, Vla
dimir Găitan, Dan Tufaru, So
rin Gheorghiu, Candid Stoica,
Gheorghe Șimonca. Gheorghe
Crișmaru, Eugen
Racoți, Teo
Cojocarii (muzica : Dinu Rădu
lescu ; scenografia : Sanda Mușatescu). Artiștii amatori de la
„23 August" le-au dat. cu curaj
și în chip expresiv, replica. O
replică in genere mai gravă —
partitura lor reprezentind mai
ales „contraponderea pozitivă",
imaginea de autentică luminozi
tate a vieții întreprinderii, con
figurată in spectacol : marile
eforturi de muncă
și creație
desfășurate aici, succesele în
realizarea planului.
„Colaborarea cu Teatrul
de
comedie, primită cu reală bucu
rie de artiștii noștri amatori și
de spectatorii lor. reprezintă un
important sprijin primit in di
versificarea tipurilor de specta
cole create pe scena
ciubului
nostru, în apropierea artei de
problemele vieții și muncii noas
tre de fiecare zi și in realizarea
unui program artistic cît
mai
atractiv și cu cit mai multe vir
tuți educative — nc-a precizat
tovarășul Dumitru Dumitrescu,
vicepreședintele comitetului sin
dical și președinte al consiliu
lui de educație politțcă și cul
tură sociaiistă de la întreprinde
rea bucureșteană „23 August--.
Reușita colaborării și succesul
acestei formule de spectacol
îndreptățesc
gindul conducerii
teatrului de a organiza citeva
reprezentații cu „Adunate de la
noi" și la sediu — Teatrul de
comedie devenind astfel o scenă
deopotrivă
primitoare pentru
profesioniști și amatori.

Naîalia STANCU

(Urmare din pag. I)
evenimentelor
cotidiene
sau, dimpotrivă, în tensiu
nea aproape insuportabilă a
situațiilor-limită în care un
om poate fi pus, aș.a cum
se constată în cele mai
semnificative- romane apă
rute în zilele noastre, in
toate părțile lumii. Roma
nul pare a trezi interesul
unui cerc extrem de larg
de cititori — in ciuda con
curentei făcute azi lecturii
de către cinematograf, te
leviziune sau radio — toc
mai prin capacitatea de a
răspunde, prin construcțiile
sale adeseori complicate și
alteori ghidate in aparență
doar de capriciul autorului
— la cîteva întrebări esen
țiale pe care și le pune, în
unele ceasuri ale vieții,
orice om : Ce sens are via
ta, care e menirea și rostul
omului, cum trebuie să
trăim ca'existența, noastră
să nu se transforme în
tr-un eșec ?
într-o epocă in care revo
luția tehnico-științifică se
desfășoară intr-un ritm nemaiîntîlnit in istorie, cînd
în unele zone ale lumii ca
pitaliste, puternica dezvol
tare tehnico-industrială a
generat mitul „existențeipentrurconsum", accentuînd
solitudinea și alienarea oa
menilor, mașinismul și per
fecționarea tehnică ame
nință cu izolarea omului
într-un orizont de automatisme psihice manevrate de
stereotipii,
provocate de
reclama destinată să înlo
cuiască gîndirea proprie,
iar in țările în curs de dez

morului a fost vernisată o ex
poziție de grafică cuprinzînd lu
crări ale artiștilor amatori din
localitate, a avut loc un recital
de poezie patriotică la care și-au
dat concursul, alături de local
nici, recitatori din alte opt lo
calități, un concurs ..Cine știe
cîștigă" pentru tineret pe teme
științifice, a fost prezentată
o expunere
privind
realiză
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PENTRU MUNCĂ
Definită- ca orientare de bază a
școlii românești, ca direcție concre
tă de acțiune în cadrul procesu
lui complex de legare tot mai strînsă
a învățămîntului cu
producția
de
bunuri materiale și cercetarea știin
țifică; de educare prin muncă și pen
tru muncă a- tineretului, instruirea
politehnică reprezintă un sistem în
chegat de cunoștințe constituit
din
bazele științifice ale marii producții
— coroborate cu studiul fizicii, chi
miei, matematicii și biologiei — și
din deprinderile de a opera cu unel
tele de'muncă cele mai simple utili
zate în diferite ramuri ale activității
practice. Ea are la bază un învățămînt activ, larg deschis spre cerințele
\ vieții, o pregătire multilaterală a ti
neretului, care include științele fun
damentale. disciplinele de profil, da
tele' esențiale ale culturii umaniste,
ale istoriei și culturii patriei noas
tre, ale concepției materialist-dia
lectice despre lume și societate.
„Numai prin înarmarea lor cu cele
mai înalte cunoștințe — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu la deschide
rea acestui an școlar — tinerii de
astăzi, viitorii constructori ai socia
lismului și
comunismului, își vor
putea îndeplini in bune condiții mi
siunea ce le revine, răspunderea față
de patrie, față de socialism".
Politehnizarea este concepută ca o
cale de informare și de contacte. ne
mijlocite,
directe, cu lumea mese
riilor, cu mediul de muncă indus
trială, încă în etapa de precalificare
a elevilor, în școala generală și in
gimnaziu. în această etapă se pun
bazele și se dezvoltă capacitatea de
adaptare la condițiile tehnologice și
moral-psihologice ale viitoarei me
serii, pe care tînărul și-o alege prin
opțiunile exprimate față de tipurile,
profilurile și meseria din treapta I
a liceului, pe care este obligat s-o
frecventeze. în mod suplimentar, în
liceu, politehnizarea dezvoltă capaci
tatea de transfer a deprinderilor pro
fesionale, mai ales în cazul policali
ficării
sau al specializării, lărgind
aștfel
posibilitățile
de orientare,
reorientare și reciclare, profesională.
Pe durata învățămîntului obligato
riu de 10 ani și a liceului, Legea edu
cației și învățăfnîntului instituționalizează instruirea politehnică într-un
sistem formativ,. compus din.: lucru
manual (clasele I—IV), practică pro
ductivă (clasele V—VIII) și practică
în producție (clasele IX—XII, res
pectiv treptele I și a Il-a de liceu),
4 conjugat cu extinderea lucrărilor de
laborator, cu integrarea învățămîntu-

lui cu producția și cercetarea. Prin
acest sistem complex, școala se
străduiește, să-l
învețe pe .elev
să știe să producă, să dobîndească cunoștințe, să coopereze, să
înțeleagă dezvoltarea societății și să
participe efectiv la realizarea ei, să-și
afirme prin muncă personalitatea, să
se adapteze și readapteze la condi
țiile noi care rezultă din dezvoltareasocial-economică a țării, pe baza
amplului program stabilit de Con
gresul al XII-lea al partidului.
Pentru a crea condiții favorabile
instruirii
politehnice,
preocupările
lucrătorilor din domeniul invățămîntului sint direcționate spre o mai ju
dicioasă corelare a disciplinelor de
profil intre ele, a acestora cu disci
plinele fundamentale și cu cele de
cultură generală, spre accesibilizarea
conținutului, creșterea numărului de
aplicații practice și lucrări de labo
rator și accentuarea caracterului lor
tehnologic, spre organizarea tuturor
disciplinelor prevăzute în planurile
de învățămînt într-o concepție interdistiplinară, de sistem. Cadrele
didactice, pedagogii și-au
însușit
și transpun în viață indicația se
cretarului general al partidului
de
a aplica cu fermitate măsurile sta
bilite privind practica și participarea
la muncă a elevilor, împreună cu
cadrele didactice, cu convingerea că
numai astfel tinerii vor putea. Ia ter
minarea școlii, să se încadreze activ
în muncă, să-și îndeplinească rolul
important în procesul de producție.
Pornind și de la unele deficiențe
semnalate în activitatea școlară din
acest domeniu, s-a acordat o atenție
deosebită
elaborării sau revizuirii
programelor de practică diferențiat,
pe trepte de învățămînt, dar și după
locul în care aceasta se desfășoară.
Astfel, în cazul practicii efectuate în
atelierele școlare, se are în vedere
punerea mai
riguros de acord cu
cerințele de ordin tehnic și psiho
pedagogie ale însușirii deprinderi
lor de muncă și cu cele tehnico-organizatorice ale planului pro
ducției școlare. în cazul practi
cii efectuate în unități de producție
se urmărește corelarea programei
școlare cu planul
de producție al
unității în vederea asigurării succe
siunii fazelor tehnologice, conform
cerințelor tehnice și psîho-pedagogice
ale învățării meseriei.
Prin adecvarea metodologiilor, în
prezent și în perspectivă, la nive
lul tehnic al echipamentului indus
trial și la direcțiile de modernizare
ale acestuia, elevii vor beneficia de

In timpul spectacolului prezentat de artiști amatori și profesioniști pe scena
Teatrului muncitoresc „23 August"

voltare se înfăptuiește un
amplu proces de schimbare
a modurilor de viață tradi
ționale,’ romanul încearcă
să îndeplinească rolul de
mecanism subtil, capabil să
depună mărturie despre om
și despre viața sa, în vîrtejul schimbărilor vertiginoa
se petrecute în jurul său.
în țara noastră, de pildă,
romanul — sub multiplele
forme pe care le oferă, cu

tuații și de personaje prin
care să se contureze curba
neabătut așcendentă a ri
dicării
spre omul dotat
numai cu calități. Con
știent. convins că viața și
libertatea sa se desăvîrșesc
prin propria sa activitate,
omul este propria sa crea
ție, iar drumul spre „impe
riul libertății" duce prin
imperiul necesităților social-economice concrete.

o informare mai activă, mereu ac
tualizată, asupra meseriilor, fiind
pregătiți să le abordeze in spirit
realist, punîndu-și de acord aspira
țiile personale cu cerințele de forță
de muncă ale județului în care tră
iesc, ale economiei naționale în an
samblu. Pentru a fi eficientă, in
struirea politehnică trebuie
îndru
mată de cadre de specialitate cu o
bună pregătire profesională și metodico-pedagogică, în stare să-i apro
pie pe elevi, intelectual si afectiv,
de meseria pe care o învață.
în legătură cu conceptul politehnlzării învățămîntului. mai persistă
încă unele neclarități, se mai cer
perfecționate o seamă de
aspecte
practice ale acestei importante laturi
a procesului instructiv-educativ. Toa
te acestea își vor găsi, desigur, un
cadru propice de dezbatere și lămu
rire în cadrul Congresului educației
și învățămîntului. La această acțiune
de major interes pentru formarea,
pregătirea pentru viață a noilor
generații, trebuie să participe cu
responsabilitate toate cadrele di
dactice ale școlii, indiferent de4
specialitate, cu concursul specialiști
lor din producție, al părinților, transformînd-o dintr-un sistem de reco
mandări utile într-o acțiune conti
nuă, eficientă de educare a elevilor
prin muncă, pentru muncă, validată
prin ridicarea elevilor, începînd cu
absolvenții clasei a X-a, la treapta
calificării profesionale, iar a absol
venților liceului la cea a policalifi
cării.

Proi. dr.
Romeo DASCĂIESOU
cercetător științific principal
la Institutul de cercetări
pedagogice și psihologice

Noi publicații
pentru copii
în scopul îmbunătățirii și diversifi
cării permanente a formelor de edu
cație comunistă și informare a copii
lor, Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor editează, pe lingăi re
vistele
„Cutezătorii",
„Luminița",
„Joborât" și „Napsugâr", trei noi pu
blicații, intitulate „Start spre viitor",
„Șoimii patriei" și. „A Haza. Sălymai".
„Start spre viitor",. revistă de. știin
ță și tehnică, propunîndu-și să contri
buie la formarea și dezvoltarea spi
ritului creator, novator, la stimularea
interesului pentru activitatea științifico-tehnică și aplicativă, include in
paginile sale modele de aparate, pla
nuri de construcții, schițe și scheme
din cele mai diverse domenii, de la
electronică și electrotehnică,, pină la
construcții 'de mașini și modelism. Nu
lipsesc ideile pentru realizarea
de
material, sportiv și jucării pentru fo
losirea judicioasă a timpului liber.
Revista va prezețita, totodată, cele
mai noi cuceriri tehni'co-științifice, va
publica interviuri cu inventatori, și
inovatori, concursuri și jocuri desti
nate să stimuleze imaginația și îndemînarea tehnică a pionierilor și
școlarilor. Micii cititori vor găsi, în
paginile revistei, pină și sugestii asu
pra modului în care își pot petrece
timpul liber.
Publicațiile „Șoimii patriei" 'și „A
Haza Sălymai" vor contribui la reali
zarea obiectivelor Organizației „Șoi
mii patriei", la educarea patriotică,
prin muncă și pentru muncă a celei
mai tinere generații, la formarea ei
în spiritul frăției dintre toți copiii
patriei, al prieteniei cu toți copiii
lumii.
(Agerpreș)

din punct de vedere etic și
politic pentru astfel de răs
punderi, pagubele produse
de oameni insuficient pre
gătiți pentru conducerea
unor mari complexe indus
triale moderne sau a unor
secții ale lor, decalajele
manifestate în atitudinea
oamenilor față de propria
lor
autoproducere
prin
muncă, descumpănirea ge
nerată în unele cazuri de

Drumul spre cartea de valoare
foarte diferitele sale un
ghiuri de vedere și moduri
de abordare a realității, cu
multitudinea deconcertantă
a tepnelor sondate și a pro
ceselor de conștiință explo- >
rate — exprimă, în realiză
rile sale autentice, în struc
tura lor cea mai adîncă,
marile schimbări produse
în viața și în gîndirea oa
menilor, în relațiile interumane și în
raporturile
dintre om și societate, din
tre om și ceilalți oameni,
constituie deci o mărturie
despre condiția omului in
societatea românească din
ultimul pătrar al secolului
al XX-lea.
Desigur, romanul se Stră
duiește să surprindă ceva
profund adevărat și semni
ficativ din
multiplicitatea
aspectelor vieții reale, așa
că el nu poate înfățișa —
decît în exemplele cele mai
regretabile de schematism
idealizant — o suită de și-

rile obținute și perspectivele
in dezvoltarea soclal-economică
a orașului. în același timp, la
biblioteca orășenească s-a des
chis o expoziție de carte socialpolitică, iar la cinematograf a
fost prezentat un ciclu de fil
me documentar-științifice. (Gh.
Parascan).
*
0 ARGEȘ. în
cadrul unei
săptămini culturale ce se des

Este știut că orice proces
istoric generează propriile
sale contradicții, iar supe
rioritatea societății noastre
rezidă tocmai în capacita
tea sâ de a sesiza aceste
contradicții și de a le re
zolva. într-un proces de
profundă
modificare
a
structurii 'unei socjetăți, a
pătrunderii tehnicii în prin
cipalele sectoare ale muncii
oamenilor, a transformării
raportului dintre oameni
și produsul muncii lor, a
sporirii încrederii oameni
lor in capacitatea lor de a
se autoperfecționa, de a se
ridica, prin abordarea unor
munci pretinzînd o tot mai
înaltă
calificare, pe noi
trepte de existență și de
conștiință — ca acel care
are loc în țara noastră —
contradicțiile
care
apar,
exagerările și greșelile care
pot izvorî
din
mînuirea
puterii politice și adminis
trative de oameni necopți

fășoară la Costești, localnicilor
le sint prezentate cicluri de ma
nifestări politico-educative
și
cultural-artistice grupate
sub
genericul „Muncă, creație, cul
tură, civilizație". Sînt prezenta
te expuneri, răspunsuri la dife
rite întrebări, programe artis
tice. în cluburi muncitorești din
întreprinderi din Cimpulung și
Curtea de Argeș a fost organi
zată „Săptâmîna educației juri
dice și moral-cetățenești a ti
nerilor". (Gheorghe Cîrstea).
® BUZĂU. Sub egida comi

modificarea vieții, de trece
rea dintr-un mediu în altul
— în cele mai frecvente
cazuri de la sat la oraș —
sau de nostalgia după for
me de viată schimbate de
dezvoltarea economico-socială și păstrate în amin
tire într-o formă idealizată
(ca nostalgia satului tradi
țional, de tip arhaic) con
stituie izvoare de teme pe
care,
firește,
romanele
noastre riu le ignoră și nu
le pot ignora. Dealtfel, ca
racterul viu, dinamic, capa
citatea de permanentă în
noire pe o linie ascendentă
a vieții societății noastre
cuprind și aceste proble
me, iar romancierul ar
trăda însăși realitatea, ade
vărul sondajelor sale dacă
ar renunța la sesizarea lor
plină de răspundere și la
întruparea lor în personaje,
probleme de conștiință și
conflicte
vii,
autentice,
străbătute de adevăr.

tetului județean de cultură și
educație socialistă a fost tipă
rită culegerea de versuri suges
tiv Întitulată „Patria
eternă",
care reunește . creații reprezen
tative ale membrilor cenacluri
lor literare buzoiene.
Bogatul
conținut al versurilor este do
minat de dragostea față de pa
trie, de reliefarea împlinirilor
din anii construcției socialiste.
(D. Dănăilă).
0 BRAȘOV. Centrul județean
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice
de

Principala funcție educa
tivă a romanului nostru
actual constă
—
după
opinia mea — tocmai în
forța lui de a dezbate cu
mijloace artistice autentice,
convingătoare, determinațiile concrete ale condiției
omului în societatea noas
tră de astăzi, în ansamblul
procesului de dezvoltare a
țării noastre printr-un com
plex extraordinar de acti
vități prin care oamenii
perfecționează realitatea economico-socială, autoperfecționîndu-se pe ei înșiși
în această gigantică operă
de construcție. Funcția edu
cativă a literaturii noastre
de azi consistă
deci, în
esență, în realismul ei, în
capacitatea sa de a ne ară
ta cum sîntem, în realita
tea noastră foarte variată,
buni și mai puțin buni, cu
calitățile și cu
defectele
noastre, dar mai ales cu ca
pacitatea omului adevărat
de a depăși
dificultățile
care
umbresc
afirmarea
deplină a calităților sale
umane, cu făurirea — încă
plină de procese
contra
dictorii, dar mareînd, în an
samblu, o curbă viguros
ascendentă — a unei noi
condiții a omului într-o so
cietate care îi oferă o gamă
bogată de posibilități de â-si
învinge
dificultățile sau
chiar dramele momentane
și de a se făuri pe el în
suși, pe trepte superioare
de conștiință, prin munca
sa pentru ridicarea întregii
societăți la un nivel mai
înalt de dezvoltare econo
mică, de bunăstare, de ci
vilizație.

masă brașov a inițiat organi
zarea, în cadrul studioului artis
tului amator, de consfătuiri me
todice pe genuri de activități.
Prima, organizată la clubul în
treprinderii „6 Martie" din Zărnești, a avut ca temă: „Inte
grarea dansului cu temă în miș
carea artistică de amatori". Cea
de-a doua consfătuire, care a
avut loc la Predeal, a dezbătut
aspecte legate de activitatea bri
găzilor artistice. (Nicolae Mocanu).
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Președintele partidului Uniunea Creștin Socială
din R. F. Germania a părăsit Capitala

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Republicii Federale Germania
(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acredita
re, ambasadorul MICHAEL JOVY
a transmis președintelui ' Nicolae
Ceaușescu, tuturor cetățenilor Repu
blicii Socialiste România un cald sa
lut și cele mai bune urări din partea
președintelui
Republicii
Federale
Germania, Karl Carstens.
In cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se subliniază
că, de la stabilirea relațiilor diplo
matice între cele două state, „rapor
turile reciproce s-au dezvoltat în
mod favorabil, un rol hotărîtor în
promovarea colaborării pline de în
credere avînd întîlnirile dintre perso
nalitățile cu responsabilitate politică
din cele două țări". După ce se relevă
că „rezultatele acestui dialog con
tinuu dovedesc faptul că între state
avînd orînduiri sociale și concepții
diferite
sînt posibile relații fruc
tuoase, reciproc avantajoase", în cuvîntare sînt amintite unele documen
te recent convenite între cele două
țări în direcția dezvoltării și diver
sificării colaborării româno—vestgermane pe plan politic, economic,
tehnico-știintific. cultural, al schim
burilor comerciale și în alte domenii
de interes comun.
Subliniindu-se că România și R. F.
Germania „sînt angajate pe multiple
planuri în relații internaționale" și
„răspund împreună pentru continua
rea unei politici orientate spre seeuitate și colaborare crescîndă în EurPpa", în cuvîntare se spune : „De
aceea, statele noastre sînt interesate
în realizarea neîngrădită a prevede
rilor Actului final al Conferinței de
la Helsinki și pun preț pe conti
nuarea cu succes a procesului început
de prima conferință de securitate și
cooperare în Europa. Cu respect și
simpatie urmărim activitatea politică
a țării dumneavoastră și salutăm în
special angajarea, pentru respectarea
principiilor de bază ale independenței
și egalității în drepturi a tuturor sta
telor". în contextul reliefării unor
principii ale politicii externe vestgermane, în cuvîntare se spune r
„Noi împărtășim convingerea dum

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1,
2 și 3 februarie. în țară : Vremea va
continua să se încălzească, mai ales la
începutul intervalului. Cerul, schimbă
tor, va prezenta înnorări, mai accen

neavoastră că trebuie să se urmă
rească ferm realizarea progreselor în
domeniul dezarmării, al controlului
și al limitării, înarmărilor. împărtă
șim, de asemenea, aprecierea dum
neavoastră că edificării viitoare a
relațiilor Nord-Sud îi revine o im
portanță deosebită. Decalajul dintre
sărac? și bogați trebuie lichidat pe
baza unei noi ordini economice inter
naționale".
în încheiere, cuvîntarea subliniază
dorința ambasadorului de a contribui
la dezvoltarea pe mai departe a re
lațiilor de prietenie și colaborare
dintre R. F. Germania și Republica
Socialistă România.'
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru urările transmise
și a adresat, la rîndul său, președin
telui federal Karl Carstens și . po
porului Republicii Federale Germania
un galut călduros și cele mai bune
urări de pace și prosperitate.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român, după ce sînt evocate
cu
satisfacție
raporturile
dintre
România și R. F. Germania, care au
cunoscut o dezvoltare și diversificare
continuă, în spiritul orientărilor sta
bilite cu prilejul întîlnirilor româno—
vest-germane la cel mai înalt nivel,
al Declarației solemne comune din
1973 și Declarației comune din 1978,
se spune : „Aș dori să subliniez în
mod deosebit dezvoltarea continuă
a relațiilor economice, a colaborării
tehnico-științifice și în alte domenii
de interes comun, ceea ce a determi
nat creșterea de peste trei ori, în ul
timii opt ani, a schimburilor corner- ,
ciale dintre țările noastre și reali
zarea unor acțiuni concrete .de coo
perare în producție. Considerăm însă
că sînt încă posibilități largi de dez
voltare a relațiilor economice dintre
țările noastre și în mod deosebit în
ce privește realizarea unor noi ac
țiuni de cooperare în producție".
în continuare, în cuvîntare se spu
ne : „România — .angajată într-un
amplu proces de dezvoltare economi
că și socială — acționează consecvent
pentru lărgirea continuă a relațiilor
de prietenie și colaborare cu toate

statele, indiferent de orînduire . so
cială, participă activ la diviziunea
internațională a muncii, Ia circuitul
mondial de valori materiale și spiri
tuale, iși aduce contribuția- activă la
'soluționarea marilor probleme inter
naționale cu care este confruntată
omenirea. Țara noastră acționează
susținut pentru întărirea colaborării
și securității în Europa, pentru
transpunerea în viață, ca un tot uni
tar, a documentelor Conferinței de
la Helsinki și participă activ la pre
gătirea temeinică a reuniunii de la
Madrid, de la care așteptăm' rezul
tate menite să dea un nou impuls
dezvoltării largi și neîngrădite a coo
perării economice, științifice și cul
turale pe continent și, îndeosebi, să
ducă la măsuri practice' de dezanga
jare militară și dezarmare, fără de
care nu se poate vorbi de o reală
securitate în Europa și în lume. în
condițiile în care asistăm la o agra
vare a situației internaționale, consi
derăm că un imperativ al momentu
lui este intensificarea eforturilor tu
turor statelor și popoarelor în direc
ția soluționării problemelor litigioase
dintre state numai pe cale pașnică,
prin tratative. Considerăm că trebuie
făcut totul pentru respectarea drep
tului inalienabil al fiecărui popor de
a-și hotărî soarta în mod suveran,
de .a-și alege de sine stătător calea
dezvoltării, fără nici un amestec din
afară".
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador succes în ac
tivitatea sa și l-a asigurat de tot
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în
mod cordial cu ambasadorul Michael
Jovy.
La solemnitate și convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.
Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii Federale
Germania la București.

tuate în jumătatea de nord a țării,
unde vor cădea precipitații sub formă
de ninsoare, lapoviță și ploaie. în cele
lalte regiuni, precipitațiile vor avea ca
racter local. Se va produce polei. Vîntul, predominant vestic, se va intensifi
ca local în nordul țării și la munte.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 8 șl plus 2 grade, izolat
mai coborîte în Transilvania, iar cele,
maxime între minus 3 și plus 7 grade.

Pe' alocuri se va produce ceață. îndeo
sebi în Moldova. în București : Vremea
va continua să se încălzească.
Cerul
Va fi schimbător, favorabil precipita
țiilor de scurtă durată sub formă de
ninsoare, lapoviță și ploaie, Vint slab
pînă la moderat din sectorul vestic. Se
va produce ceață. Temperaturile
mi
nime vor fi cuprinse între minus 5 și
zero grade, iar cele, maxime între zero
și plus 5 grade.
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728-201-16040
716-282-3780
703-201-4246
725-1-16892
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735-1-99821
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726-413-143
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736-212-66130
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750-201-20413
706-1-10045
724-627-342
718-616-535
746-1-36559
724-542-208
701-203-12604
702-206-2856
735-201-7284
703-809-38127
732-1-144805
709-1-56670
709-218-21053
708-209-9570
722-140-1045
715-1-172110
718-344-244
716-1-103098
742-1-19620
717-1-76606
713-194-29314
730-201-10578
711-205-5588
722-201-6715
741-212-26257
750-211-4945
734-1-89890
714-257-204
736-212-60662
741-1-61576
723-138-1835
743-211-2053
737-1-8928
752-1-104552
757-1-17669
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64
■ 65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

701-205-10907
701-135-17716
701-414-1739
702-1-57580
702-1-94606
702-1-119931
702-1-139764
702-1-156154
702-1-169690
702-208-3033
702-219-4419
702-381-17
702-826-1150
735-1-47396
735-1-75825
735-1-95895
735-1-112229
735-1-125317
735-177-15605
735-218-121
702-517-237
713-300-2405
703-1-44633
703-1-69640
703-1-87022
703-1-100443
703-254-16821
751-204-677
703-809-24949
703-809-42697
703-203-17774
706-102-15300
706-164-12662
706-314-5551
732-1-11395
732-1-70010
732-1-98603
732-1-119572
732-1-135727
732-1-148756
732-204-6711
732-212-421
705-1-13669
705-1-37331 705-205-468
721-111-1519
707-1-22237
707-151-293
720-270-53
709-1-72085
709-1-106380
,709-1-131359
709-1-150803
709-1-167486
709-1-181061
709-201-9416
709-211-5773
709-217-20696
709-218-4293
709-221-401
724-104-25740
724-104-56445
724-104-74482

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
,162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

© ȘALUPĂ SOLARĂ.
O șalupă de agrement care nu
produce nici un fel de zgomot
și nici nu poluează apele a fost
realizată in R. P. Chineză. Par
ticularitatea vasului constă în
faptul că întreaga cantitate de
electricitate
necesară
moto
rului bărcii este obținută numai
din energia solară. Construită
din fibre de sticlă, șalupa are un
acoperiș pe care sînt montate
3168 celule de siliciu monocristalin, care colectează energia
solară și o transformă în curent
de 120 wați. în cursul unei zile
senine este înmagazinată sufi
cientă energie electrică pentru
ca motorul să funcționeze timp
de trei ore.
i

Numărul
libretului
de economii
724-141-2631
721-1-18589
745-202-4993
708-1-36775
708-1-58778
708-1-73679
708-215-3357
713-420-89
710-1-28118
710-1-53295
710-1-70100
710-65-611
710-265-164
738-1-14587
733-201-6925
733-214-211
728-201-11153
710-113-25038
710-119-13061
710-120-10018
710-120-39751
710-126-1152
710-138-16342
. 715-1-58110 "
y 715-1-114955
715-1-151897
715-1-180479
715-1-204109
715-1-224942
715-1-242869
715-1-258253
715-1-272124
715-207-1290
715-909-143
718-1-22292
718-205-8894
710-820-2114
754-1-43377
754-1-62821
754-9-76
754-203-24427
711-102-26585
711-130-996
711-509-511
716-1-56772
716-1-86797
716-1-109933
716-1-128098
716-1-143529
716-1-156505
716-209-6586
716-215-17857
716-287-5327
716-203-7036
724-153t2321

724-633-984
742-1-25479
742-209-87
736-210-8304
748-1-33565
748-1-56979
748-48-24
748-265-713

© UN NOU SISTEM
DE IRIGAȚII. ° firmă 01an_
deză a. conceput un sistem sub
teran de irigații : tuburi de cau
ciuc, îngropate la cițiva centi
metri în pămînt. Originalitatea
sistemului constă în faptul că
tuburile nu au orificii pentru
scurgerea apei, aceasta străbătînd cu ușurință pereții tuburi
lor, Care au un grad ridicat de
porozitate. Irigația cu tuburi de
cauciuc îngropate în sol se poa
te efectua în terenurile agrico
le, grădinile publice, în gazonuri, în sere horticole etc.

© „VĂ MULȚUMIM
Șl VĂ RUGĂM SĂ MAI
POFTIȚI". Aceste cuvinte

Nr*
crt.
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

crației și Unității Socialiste, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ta
mara Dobrin, președinte executiv al
Consiliului Național al F.D.U.S.,
Aurel Duma, secretar al Consiliului
Național al F.D.U.S., ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe, de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Michael Jovy,'
ambasadorul R. F. Germania, la Bucu
rești, și membri ăi ambasadei.
(AgerpreS)

Cronica

silei

La 301 ianuarie a fost semnat, la
București, protocolul privind schim
burile de mărfuri și plăți între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Vietnam pe anul 1980.
Documentul prevede creșterea în
continuare a livrărilor reciproce de
mărfuri între cele două țări.
Protocolul a fost semnat din par
tea română de Ion Stoian, adjunct al
ministrului comerțului exterior și
cooperării economice ■ internaționale,
iar din partea vietnameză de Nguyen
Van Dao, adjunct al ministrului co
merțului exterior.
La semnare au fost prezenți Cor
ner Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice, interna
ționale, Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe.
Ari participat Bui Tru, însărcinatul
cu afaceri ad-interim al R.S. Vietnam
la București, membrii celor
două
c delegații care au luat parte la trata
tive.
4r
<
în rotonda Sălii mici a Palatului
s-a deschis, miercuri, expoziția de
artă decorativă din R. D. Germană.
Găzduită anterior de Muzeul
de
artă din Craiova, expoziția prezintă
un mare număr de lucrări din cera
mică, sticlă, lemn, materiale textile,
care se remarcă atît prin calitățile
artistice deosebite, cit și printr-un
pronunțat grad de funcționalitate,
oferind astfel publicului din țara
noastră posibilitatea cunoașterii celor
mai noi realizări și a principalelor
direcții de dezvoltare a acestui gen
de creație artistică din R. D. Ger
mană.
în alocuțiunile rostite la vernisaj,
artista decoratoare Ioana Șetran , și
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, dr. Siegfried Bock, au evocat
relațiile multiple de, prietenie și de
colaborare statornicite între România
și R.D.G., subliniind contribuția
schimburilor culturale la mai buna
cunoaștere -și apțopiere dintre po
poarele celor două țări.
La festivitatea
de deschidere au
asistat Ion Găleteanu. secretar de stat
Ia Consiliul Culturii și Educației Sp-

Nr.
crt.

libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din
țară ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru
trimestrul IV 1979
Partea I
Nr.

Marți după-amiază s-a înqheiat
vizita pe care a înțreprins-o în tara
noastră, la invitația Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pre
ședintele pîirtidului Uniunea Creștin
Socială din Republica Federală Ger
mania, primul ministru al guvernu
lui landului Bavaria, Franz Josef
Strauss.
La plecare, pe aeroportul Otopeni
oaspetele a fost salutat de Stefan
Voitec, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Demo

Numărul
libretului
de economii

Numărul
libretului
,
ue economii

748-202-9807
712-913-287
717-1-50254
717-1-86511
717-1-112264
717-1-131795
717-1-148449
717-1-162179
717-201-1189
717-216-2097
717.-260-488
713-102-17921
713-194-14425
713-613-33
. 724-1-39897
724-1-56175
724-398-7992
751-1-11742
714-628-3683
749-1-33423
749-1-48612
730-1-7841
718-231-679
750-213-433
731-19-212
719-1-17576
719-1-43796
719-205-6002
719-330-14
719-201-33203
719-219-985
719-203-15854
719-216-1184
711-205-12695
711-1-6024
716-112-427
717-171-12606
727-1-22729
727-1-70802
727-1-97656
727-1-117150
727-1-131497
727-235-10516
711-207-4560
731-210-162
762-253-1260
725-1-14320
734-225-52
763-214-255
741-201-17348
741-201-49958
741-201-67673
741-212-13328
741-214-2040
744-1-8926
744-220-14
756-1-20890
756-1-40530
756-228-197
706-201-18956
750-1-13661
750-1-50788

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

sînt rostite de un... distribuitor
automat de fructe, bomboane,
țigări etc, fabricat în Japonia.
Cu ajutorul unui sistem de raze
infraroșii,
mașina detectează
apropierea clientului, îi spune
politicos „bună ziua", enumera
produsele care îi stau acestuia
la dispoziție și îl îndrumă, tot
odată, cum să folosească apara
tul. Dacă se întimplă să se în
curce cumva, mașina își cere po
liticos scuze și o ia de la în
ceput.

® „AL CINCILEA CA
VALER". Cunoscuții publi
ciști Dominique Lapierre și
Larry Collins, autori ai volumu
lui „Arde Parisul ?“, tradus în
zeci de limbi, între care și

750-1-65925
750-211-23218
750-211-51587
750-211-68608
754-205-3592
718-460-131
750-201-23612
745-1-19894
734-1-23336
734-1-57617
734-1-78990
734-1-94424
734-260-711
740-1-15881
740-1-39958
740-220-130
714-201-7708
746-1-17638
746-1-38792
746-208-1030
714-1-12966
710-204-7567
719-730-1154
736-1-68414
736-1-104070
736-1-129783
736-1-149606
736-1-165415
736-1-178631
736-211-7881
736-212-43044
736-212-66939
736-212-83032
736-279-16062
736-438-49
736-202-33597
736-208-11691
736-267-2630
•704-523-10062
741-1-17327
741-1-48653
741-1-66876 *
741-207-1588
706-617-372
758-214-2178
710-621-2125
758-1-21308
758-204-166
758-210-11238
723-102-21223
723-134-1831
743-1-20143
743-1-79280
743-1-114934
743-1-141078
743-1-162177
743-1-179122
743-1-193008
743-152-73
743-208-4183
743-209-35578
743-228-528

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346'
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358 .
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

Numărul
libretului
de economii
745-261-652
745-2-29491
745-2-49376
745-112-341
722-1-9856
747-1-28391
747-1-49360
747-225-853
712-202-6394
737-213-1190
726-714-543
755-202-25027
755-210-1334
755-201-11175
755-1-10326
727-137-22083
‘ 727-439-414
752-1-63877
752-1-91255
752-1-110239
752-1-124625
752-201-14478
752-204-1102
752-232-3531
72891-19695
728-372-1552
753-1-10690
753-1-32426
757-1-4175
704-1-9561
704-1-29675
726-1-7028 »
739-1-22634
739-1-42098
739-209-1218
•739-203-3473
708-214-597
723-1-17546
, 723-1-40941
723-1-55543
723-211-862
701-1-2033
701-1-29058
701-201-16961
701-374-15
718-615-1341
723-525-165
701-203-13719
701-205-7005
701-135-13872
' 701-222-134
702-1-44294
702-1-86669
702-1-113647
702-1-134815
702-1-152216
702-1-166408
702-206-4077
702-218-14677
702-224-1559
702-111-788
735-1-37031
735-1-69613
735-1-91312
735-1-108513
735-1-121982
735-177-11829
735-201-8081
735-400-5693
713-1-17635
703-1-35917
703-1-64006
703-1-83158

Nr.
crt.

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414 '
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
487
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

cialiste, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, artiști plastici și
critici de artă, un numeros public.
Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

★

Miercuri s-au desfășurat la Iași lu
crările simpozionului cu tema „Dacii
și civilizația lor în lumina cercetări
lor efectuate în anii construcției so
cialismului în România", manifestare!'
înscrisă în cadrul acțiunilor științi
fice și culturale prilejuite de sărbă
torirea a 2050 de ani de la constituirea
primului stat dac centralizat și inde
pendent.
Lucrările, susținute de academi
cieni, cadre didactice universitare,
istorici, cercetători, muzeografi, au
evidențiat mărturii ale civilizației și
principalele caracteristici ale culturii
materiale și ale vieții spirituale ale
traco-geților din prima jumătate a
mileniului întîi î.e.n. și primele se
cole ale e.n., precum și a dacilor li
beri din secolele 2—4 e.n. Comunică
rile au fost axate, prioritar, pe subli
nierea ultimelor rezultate ale cerce
tării arheologice oferite de săpătu
rile de specialitate de pe teritoriul
țării noastre, reliefîndu-se originali
tatea și gradul înalt al dezvoltării
acestei civilizații străvechi.

★

La Academia de științe sociale și
politice a avut loc, mi'ercuri. dezba
terea științifică cu tema „Funcțiile
științelor sociale și politice în socie
tatea socialistă".
Reuniunea a prilejuit
abordarea
unor probleme teoretice și prac
tice privind modalitățile si căile
concrete prin care științele social-politice și cercetarea științi
fică
în
acest
domeniu
contri
buie ’ la identificarea de noi căi și
mijloace pentru înfăptuirea obiecti
velor și sarcinilor puse în fata lor de
documentele programatice ale Con
gresului al XII-lea al partidului, de
programul-direfctivă de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică și de
introducere a progresului tehnic în
perioada 1981—1990 și direcțiile prin
cipale pînă în anul 2000.
(Agerpres)

Numărul
Nr.
libretului
| crt.
de economii
703-1-97218
703-254-12077
734-201-4266
703-809-16635
703-809-39053
703-203-13424
706-102-8695
706-164-5591
706-222-433
706-616-508
732-1-59410
732-1-92538
732-1-114771
732-1-131977
732-1-145542
732-202-5843
732-206-10900
758-213-4062
705-1-32760
705-203-3405
718-210-1876
707-1-16256
707-1-33738
720-1-6652
709-1-59800
709-1-98145
709-1-125418
709-1-146412
' 709-1-163513
709-1-177631
709-201-4894
709-209-3120
709-217-11162
709-217-35121
709-218-21849
724-104-11628
724-104-50299
724-104-70489
724-104-84213
721-1-14674
724-422-935
708-1-28917
708-1-54129
708-1-70255
708-211-329
713-223-649
710-1-18778
710-1-47610
710-1-66226
710-1-79995
710-240-57
738-1-9771
733-1-3429
733-201-31905
722-219-68
■ 710-113-17651
710-118-886
710-119-27881
710-120-34310
710-120-51275
710-138-12348
715-1-33298
715-1-102313
715-1-143226
715-1-173676
715-1-197923
715-1-219938
715-l-238â92
715-1-254588
715-1-268596
715-1-281342
715-367-275
718-1-16163

460
461 '
462
463
464»
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493 '
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521 ,
522
523
524
525
526
.
527
528
529
530
531
532

718-1-33540
710-816-512
754-1-36405
754-1-58188
754-1-73385
754-203-20531.
711-102-21139
711-102-37353
711-301-255
716-1-45271
716-1-79741
716-1-104341
■716-1-123455
716-1-139690
716-1-153180
716-204-2277
716-215-12634
716-282-4062
711-525-90
716-203-21070
724-601-12913
742-1-20874
742-207-1379
719-526-1136
748-1-24734
748-1-52048
748-1-67513
748-250-2291
748-202-4022
712-410-526
717-1-36115
717-1-78618
717-1-106095
717-1-127030
717-1-144510
717-1-158671
717-1-171293
717-210-286
717-227-799
713-102-8010
713-194-1108
713-194-30130
724-1-32975
724-1-52845
724-398-3822
751-1-4466
714-120-205
749-1-27806
749-1-45241
724-223-2223
730-1-21525
730-201-11327
731-1-19807
«715-617-279
719t1-38971

719-1-54467
719-217-3358
719-201-28169
719-207-3636
719-203-6236
719-203-27821
711-205-7169
716-417-592
711-204-2063
717-171-8026
717-650-988
727-1-61517
727-1-91197
727-1-112419
727-1-127978
727-204-9799.
722-201-7453
716-515-821

Nr.
crt.

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553.
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

Valorificarea unor noi
resurse energetice
Simbioza între nou și vechi, tra
diție și inovație, spontaneitate meri
dională și sobrietate nordică esteevidentă la tot pasul în Tallin. Am
căutat să descifrez aceste trăsături
și in fenomenul economic, împreună
cu doi dintre specialiștii din dome
niul planificării republicii care lu
crează . la Gosplan.
— Structura economiei estoniene,
ne spune Mari Hindrek, se bazează,
pe de o parte, pe valorificarea re
surselor naturale — de lemn, șisturi
bituminoase, fosforiți •— și indus
trializarea producției agricole și de
pescuit, iar pe de altă parte, pe
continuarea dezvoltării unor ramuri
existente aici de decenii — indus
tria textilă și construcțiile de ma
șini.
i
Deși una dintre cele mai mici repu
blici unionale — pe un teritoriu de
45 mii kmp trăiesc aproape 1,5 mi
lioane locuitori — Estonia și-a cîștigat prin nivelul calitativ ridicat
al produselor realizate un bineme-,
ritat prestigiu, care a depășit de
mult
granițele Uniunii Sovietice..
Aparatele de radio, confecțiile, ma
terialele și utilajele de construcție,
conservele de pește sînt doar cîteva
din mărfurile pe care priceperea,
hărnicia, inventivitatea, bunul gust
ale muncitorilor și specialiștilor și-au
pus pecetea. ,
— Ramura cea mai reprezentativă
pentru profilul industrial al R.S.S.
Estoniene a devenit într-un
timp
scurt energetica, adaugă Joost Erno.
Se ipipune precizat că energia
electrică pulsată în anyl trecut în
sistemul energetic unional însu
mează 19 miliarde kWh. In același
timp însă de reținut este faptul că
aproape întreaga cantitate s-a obținut
din șisturi bituminoase.
Descoperite cu mai bine de un se
col in urmă, zăcămintele de kukersit
(numele geologic al șisturilor din această zonă) au început să fie va
lorificate în anii de după cel de-al
doilea război mondial. După deschi
derea unor mine la ‘Kohtal Jărve
și construirea de uzine de extracție
a gazelor combustibile care alimen
tează Leningradul (aflat la circa
400 kilometri) și Tallinul, în deceniul
al șaselea, a început construirea la
Narva a unei puternice termocen
trale cu o putere instalată de 1600
MW. Pentru funcționarea la întrea
ga capacitate a blocurilor energetice
construite se extrag anual 23 mi
lioane
tone
șisturi
bituminoase,
din care jumătate din exploatări
„la zi". 13 mii de muncitori și spe

Numărul
libretului
de economii

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

760-204-2713
725-1-8017
738-218-207
763-210-232
741-106-2637
741-201-43949
741-201-63649
741-201-77326
741-212-27033
704-616-453
744-205-2096
756-1-11538
756-1-36607
756-212-3098
706-201-15399
718-521-120
750-1-45210
750-1-62670
750-211-9272
750-211-45914
750-211-64918
750-212-2089
754-268-1082
750-201-20236
745-1-14839
734-1-5045
734-1-50749
734-1-73826
734-1-90748
734-207-5403
703-624-245
740-1-35162
740-1-50796
714-201-3323
746-1-6514
746-1-34347
746-1-48692
714-1-5957
709-423-126
719-716-507
736-1-55323
736-1-96631
736-1-123512
736-1-144704
736-1-161586
736-1-175345
736-201-3923
736-212-33366
736-212-61913
736-212-79257
736-279-3460
736-279-30807
736-202-27665
736-208-4340
736-258-4796
704-510-254
704-545-276 ■
741-1-42367
741-1-62607
741-1-76524
741-413-154
758-201-19201

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

706-742-200
758-1-14842
758-1-33372
758-210-7362
723-102-17251
723-103-20797
723-138-2827
743-1-67579
743-1-106438
743-1-135154
743-1-157238
743-1-174964
743-1--189550
743-1-202279
743-207-14577
743-209-30101
743-212-479
745-201-5961
745-2-21234
745-2-44911
745-2-59388
722-1-5477
747-1-19591
747-1-44733
747-1-59444
712-1-10448
737-1-9848
726-216-983
755-202-20619
755-207-1915
755-201-5584
755-1-2738
727-137-15046
727-236-329
752-1-54316
752-1-85088
752-1-105646
752-1-121084
752-201-9379
752-203-384
752-227-841
728-1-12916
, 728-1-31902
713-724-631
• 753-1-28145
753-205-4316
757-203-962
704-1-25858
726-1-480
739-1-14598
739-1-38044
739-206-2058
739-379-53
739-205-13796
723-1-5218
723-1-36294
723-1-52268
723-208-1825
701-1-28247
701-201-16232
701-356-8793
718-614-544

cialiști lucrează pe fluxul tehno
logic
al valorificării șisturilor; la
extracție — ^in cele 7 mine subtera
ne și 4 exploatări la suprafață; la
transport — printr-o rețea combinată
de benzi și vagoane; in termocentra
lele echipate cu grupuri de 100 și
200 MW.
Dar valorificarea în scopuri ener
getice constituie doar o primă etapă
in exploatarea șisturilor. In labora• toarele conduse de academicianul
Ava Aarna, la Institutul politehnic
din Tallin., aveam să întîlnim zeci de
ingineri, cadre didactice si studenți
care desfășoară o intensă activitate
de cercetare in direcția chimizării
acestor minerale.
— Planeta dispune de cantități
uriașe de șisturi, zăcăminte conside
rate în general sărace — preciza
distinsul om de 'știință. Desigur insă
că, pe măsură ce geologii și minerii
■pun la punct metode mai perfecțio
nate de extragere, energeticienii rea
lizează cazane de ardere cu randa
mente superioare, iar tehnologii oferă
rețele complexe de valorificare a tu
turor substanțelor utile, șisturile se
dovedesc a fi zăcăminte dintre cele
mai bogate. Știu că și în România se
află în execuție lucrări pentru valo
rificarea șisturilor bituminoase
din
zona Banatului. Nu minereuri sărace,
ci minereuri ale viitorului — așa tre
buie considerate șisturile, adaugă in
terlocutorul nostru.
>
Apoi ne conduce, la ora amurgu
lui, intr-o plimbare cu autoturismul
prin Tallin. De pe o colină împădu
rită cu pini, la picioarele noastre. în
lumina blind aurie a soarelui, se des
chide o minunată panoramă asupra
orașului. Orașul nou, avînd drept
puncte de referință, la sud, modemul
complex al institutului politehnic și,
la nord, clădirea „lamă" de 24 de
etaje a hotelului „Viru“‘ si orașul
vechi, strîns între zidurile cetătii din
care evadează spre cer turnurile me
dievale, care par să stringă, într-o
gigantică îmbrățișare, portul, verita
bilă poartă spre lume, în rada căruia
și-au aprins luminile de semnalizare
zeci de nave.

Dan CONSTANTIN

O SPORT © SPORT

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă si cîștiguri în autoturisme emise‘de unitătile C.E.C. din tară ieșite cîștigătoare la
tragerea la sorti care a avut loc la data de
29 ianuarie 1980, Casa de Economii și Consemnațiuni le-a acordat 1 248 cîștiguri în autoturisme „Dacia 1300
Din cauza dimensiunii listei de cîștiguri
publicăm astăzi o primă parte a acesteia cuprinzînd 656 de cîștiguri.

arzătoare
actualitate :
criza
mondială de petrol și răsturnă
rile economice pe care ea le-a
produs în întreaga lume.

100 franci pe lună, pentru cei
care se lasă de fumat. Se pare
că sistemul se bucură de multă
popularitate în rîndul salariațilof. Nu Se menționează Insă
dacă nu s-au instituit cumva și
amenzi pentru cei care, după o
perioadă de abținere, cad din
nou în vechea patimă...

© PRIME PENTRU...
NEFUMĂTORI. Pentru a

© DIGUL DIN LAGU
NĂ. în apropierea insulei Tor-

stimpla pe salariați să renunțe
la obiceiul atît de dăunător al
fumatului și, totodată, pentru a
reduce ' gradul de poluare în
secțiile de lucru (care are ca
rezultat creșterea procentajului
de. absențe din motive medica*
le), o întreprindere din localita
tea
Clohars-Fouesnant,
din
Franța, a instituit un original
sistem de prime, în valoare de

chello, în lagună Veneția, arheo
logii italieni au descoperit un dig
datînd din secolul I. După părerea
specialiștilor, această construc
ție servea pentru controlul nive
lului apei în lagună în timpul
fluxului. Digul, construit din bu
căți mari de piatră, în greutate
de pînă la o tonă, este cea mai
mare construcție de acest fel
descoperită în zona Veneției.

:iDE; 'PHETUTKDMI
limba română (care reconsti
tuie, cu o extraordinară minu
țiozitate, împrejurările eliberării
Parisului la 23 august .1944), ca
și ai altor lucrări documentare,
au părăsit terenul
realităților
istorice,
îndreptîndu-se pentru
prima oară spre cel al ficțiunii.
Romanul lor „Al cincilea cava
ler", considerat un adevărat
eveniment editorial al anului,
urmează să apară la începutul
lunii februarie în 12 țări simul
tan ; el. va servi, totodată, ca
subiect al unui film în regia re
putatului cineast Milos Forman.
Interesul stîrnit de această lu
crare se datorează subiectului de

Numărul
libretului
de economii

U. R. S. S.

La complexul turistic pentru
tineret de la Izvoru Mureșului

„SERBĂRILE ZĂPEZII"
-etapa a II-a
Prima etapă a „Serbărilor zăpezii"
s-a bucurat de mult succes în rîndurile
tineretului și oamenilor muncii. Iată
că, începind de mîine și pînă dumi
nică inclusiv, frumosul complex tu
ristic al tineretului de la Izvoru Mu
reșului va găzdui cea de-a doua eta
pă a acestei manifestări educativsportive și recreative de masă, inte
grată „Daciadei".
Organizate de Uniunea Tineretului
Comunist, Uniunea Generală a Sin
dicatelor, Ministerul Turismului, Con
siliul Național pentru Educație Fizică
și Sport, Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și Radioteleviziunea
Română, prin intermediul Comisiei
centrale pentru turismul de masă,
„Jocurile, zăpezii" de la Izvoru Mu
reșului cuprind un program bogat și
atractiv.
Reprezentanții județelor Harghita,
Bistrița-Năsăud, Suceava și Mara
mureș se vor întrece mîine în șapte
„probe" sportiv-distractive ale jocu
rilor pe gheață (Concursul „maeștri
lor", învîrtecușul, Popice, întrecerea
țintașilor. Cel mai iute, Fete îndemâ
natice și Hochei în... patru), iar du
minică, aceleași reprezentative vor
participa la jocurile pe zăpadă, con
cursul fiind brodat pe un basm „Ne
maipomenitele întîmplări ale lui FătFrumos din zăpadă la Izvoru Mure
șului", cu patru probe principale.
Serbările de la complexul turistic
al tineretului se vor încheia \ cu o
demonstrație a reprezentativei jude
țului Covasna, care cîștigase ! prima
etapă de la Poiană, demonstrații ale
unor sportivi de performantă și o pa
radă a portului popular. Tineri și ti
nere, vă veți recrea în mod plăcut la
sfîrșit de săptămînă, cu ocazia „Ser
bărilor zăpezii" de la Izvoru Mure
șului !

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O Secretariatul Uniunii europene
de fotbal (U.E.F.A.) a comunicat pro
gramul meciurilor turneului final al
campionatului european, programat
în luna iunie în Italia. Partida inau
gurală se va. disputa la 11 iunie, la ,
Roma, între selecționatele Cehoslova
ciei, deținătoarea titlului, și R. F.
Germania. Pînă la 18 iunie vor avea
loc jocurile din cadrul grupelor, la
21 iunie se va desfășura meciul pen
tru locul trei, iar la 22 iunie, pe sta
dionul olimpic din Roma, cîștigătoarele celor două grupe iși vor disputa
finala campionatului.
© în organizarea federației daneze
de specialitate, îri zilele de 4 și 5 mar
tie se va desfășura la Copenhaga un
meci de tenis între echipa S.U.A. și
o selecționată europeană. Din forma
ția americană ■ fac parte Jimmy
Conrlors și Vitas. Gerulaitis, iar selec
ționata Europei are în componență pe
suedezul Bjorn Borg și pe italianul
Adriano Panatta.

© CE SÎNT SUPERPLASTICELE. Superplasticele

© PRIMELE FLORI DE
PRIMĂVARĂ. In ciuda tem'

sînt materiale care au multe din
caracteristicile metalelor, dar
care pot fi turnate întocmai ca
și cum ar fi vorba de materiale
plastice obișnuite. Recent, so
cietatea canadiană „Aluminum
Co." din Montreal a lansat pe
piață un material de acest fel
denumit „aliaj de aluminiu superplastic 08050“ ; aliajul res
pectiv, care conține aluminiu,
zinc și calciu, este extrem de
ușor,-deosebit de rezistent la
coroziune și poate fi ușor sudat,
în plus, aidoma unui material
plastic, poate fi modelat în cele
mai diverse forme, printr-un pro-'
ces de turnare denumit termoformare.
,

peraturilor foarte scăzute înre
gistrate în cea mai mare parte
a teritoriului european, locuito
rii orașului Mostar (R.S.F. Iu
goslavia)
au admirat
zilele
acestea primele flori de primă
vară : trandafiri, liliac și mig
dali. Meteorologii apreciază că
acest
fenomen
s-ar
datora
faptului că zona orașului Mostar
este influențată de curenții de
aer cald din Adriatica, ce pă
trund pe valea rîului Neretva.
în schimb, în altă parte a țării,
animalele sălbatice,
surprinse
de gerurile aspre, au coborît
pantele munților Homole pînă
în preajma localităților.

>
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România în lume

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt

® Contacte internaționale ® Convorbiri ® Prezențe

pentru reunificarea independentă și pașnică a țării

PREȘEDINTELE SUDANULUI

întrevederi economice

A PRIMIT DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

la Colombo

KHARTUM
30
(Agerpres). —
Gaafar Mohammed El Nimeiri, pre
ședintele Republicii Democratice Su
dan, președintele Uniunii Socialiste
Sudaneze, a primit delegația condusă
de tovarășul Ludovic Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., care parti
cipă la lucrările celui de-al IlI-lea
Congres al Uniunii Socialiste Suda
neze.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și a
tovarășei Elena Ceaușescu
a fost
transmis un salut călduros, urări de
sănătate și fericire personală pre
ședintelui Gaafar Mohammed El Ni
meiri și soției sale, Buseina Nimeiri,
iar poporului sudanez prieten urări
de noi succese în activitatea consaerată construirii • unei vieți libere,
prospere, păcii și prieteniei între
popoare.
Președintele Gaafar Mohammed El
Nimeiri a rugat să se. transmită, clin
partea sa și a soției sale, tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, un salut prietenesc de sti
mă și respect, împreună cu cele mai

bune urări de sănătate, fericire per
sonală, iar poporului prieten român
urări de noi succese iii măreața ope
ră de edificare a unei societăți noi, .
prospere, de afirmare a României pe
plan mondial ca un factor activ, in
rîndul națiunilor lumii, pentru pace
și cooperare între popoare.
Totodată, președintele sudanez a
dat o înaltă apreciere bunelor rapor
tori existente între România și Su
dan în toate domeniile, exprimîndu-și
convingerea că ele vor cunoaște și pe
mai departe o amplă dezvoltare și di
versificare pe multiple planuri, in in
teresul și spre binele popoarelor ro
mân. și sudanez, al păcii și cooperării
internaționale.
Cu același prilej, președintelui Ni
meiri i-a fost înmînat volumul „Sub
semnul prieteniei și solidarității româno-sudaneze" — lucrare privind
vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu in Sudan, în aprilie 1979,
cu o dedicație din partea conducă-torului partidului și, statului nostru,
întîlnirea, la care a fost prezent și
Nicolae Neagoe, însărcinat cu afaceri
a.i. al României la Khartum, s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, pri
etenească.

REPREZENTANTUL P.C.R. S-A ÎNTJLNÎT
CU PREȘEDINTELE MIȘCĂRII SOCIALISTE PANELENE
Mulțumirtd,
Andreas Papandreu
Nicolae
a
transmis
tovarășului
Ceaușescu sentimentele sale de înal
tă stimă și prețuire pentru activita
tea prodigioasă desfășurată în opera
de făurire a socialismului în Româ
nia, pentru dezvoltarea prieteniei și
colaborării într.e România și Grecia.
' între Partidul Comunist Român și
Mișcarea Socialistă Panelenă, pentru
poziția sa fermă, principială, de pro
movare a destinderii, păcii și colabo
rării în Balcani. în Europa și în în
treaga lume.

ATENA 30 (Agerpres). — Andreas
Papandreu, președintele Mișcării So
cialiste Panelene (P.A.S.O.K.), s-a
întilnit cu tovarășul Gheorghe Radu
lescu, membru al Comitetului Politic
Executiv al, C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, care face
o vizită de prietenie în Grecia, la in
vitația P.A.S.O.K.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
a fost transmis un salut prietenesc
și cele mai bune urări.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-SOVIETICE
trul construcțiilor de mașini energe
tice, ai U.R.S.S., precum și cu cadre
de conducere, din ministerele comer
țului exterior și industriei aeronauti
ce. Au fost examinate probleme pri
vind schimburile economice bilatera
le, colaborarea și coopșrarea'în pro
ducție dintre cele două țări.

MOSCOVA '— Trimisul Agerpres,
M. Chebeleu. transmite : Ministrul
industriei construcțiilor de mașini al
Republicii Socialiste România. loan
Avram, aflat în , vizită la Moscova, a
avut convorbiri cu V.F. Jigalin. mi
nistrul construcțiilor de mașini grele
și de transport, V.V. Krotov, minis-

COLOMBO 30 (Agerpres). —
prilejul vizitei în Sri Lanka, Ale
xandru Mărgăritescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, a avut convorr
biri cu Lalit Athulathmudali, minis
trul comerțului, Ronnie de Mei, mi
nistrul finanțelor și
planificării,
Anandatissande Alwis, ministru
de
stat, precum și cu alte oficialități ale
țării-gazdă. Au fost
analizate sta
diul relațiilor
economice
dintre
România și Sri Lanka, precum și
măsurile menite să impulsioneze
transpunerea în practică a prevede
rilor cuprinse în Protocolul celei
de-a doua sesiuni a comisiei mixte
guvernamentale de
cooperare eco
nomică.

Cărți donate Universității

„Jawaharlal

Nehru"

DELHI 30 (Agerpres). — La Uni
versitatea %,Jawaharlal Nehru" din
Delhi a avut loc ceremonia donării,
de cărți românești bibliotecii acestei
universități, în cadrul' manifestărilor
desfășurate în India cu ocazia celei
de-a 2050-a aniversări a înființării
primului stat dac centralizat si independent.
în setul de cărți donat se află volumele tovarășului Nicolae Ceaușescu
„România pe drumul construcției so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate", volume apărute în India,
despre activitatea și personalitatea
președintelui României, lucrări despre
realizările României în diferite do
menii ale vieții social-politice și cul
turale, istoria poporului român etc.
în cuvintul
său,
vicecancelarul
Universității, dr. K. R. Narayanan, a
arătat că „volumele donate Universi
tății «Nehru»'vor constitui un îndrep
tar de studiu prețios pentru cadrele.
didactice și studenți privind cunoaș
terea realizărilor României și a, istoriei poporului
său, a principiilor
ce călăuzesc politica externă de . pace
a României și rolul său constructiv
pe plan international".. El a subliniat
pozițiile constructive ' ale Indiei și
României în problemele care con
fruntă omenirea și a dat o înaltă
apreciere „politicii externe dina
mice de pace și prietenie pro
movate de președintele României,
Nicolae Ceaușescu, pe plan mon-

PHENIAN 30 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.C.T.C.. pre
mierul Consiliului . Administrativ al
R.P.D. Coreene, Li Giong Ok, a tri
mis, la 29 ianuarie, o scrisoare pre
mierului sud-coreean, Shin Hyon
Hwak, în care confirmă primirea răs
punsului acestuia conținînd acordul
cu' propunerea R.P.D. CoYeene pri
vind organizarea unei întîlniri di
recte a celor doi premieri, în scopul
efectuării unui schimb de vederi me
nite să netezească drumul spre un
dialog între Nordul și Sudul Coreei,
pentru reunificarea independentă și
pașnică a tării. Exprimîndu-și încre-

derea că întîlnirea va constitui un în
ceput bun al’ contactelor multilaterale
dintre oamenii politici din Nord și
Sud, premierul Li Giong Ok a pro
pus ca, pentru discuțiile referitoare
la problemele procedurale ale întîlnirii-, delegații celor două părți să aibă
contacte la nivel de lucru, la Panmunjon, în ziua de 6 februarie, la ora
10 dimineața. R.P.D. Coreeană va tri
mite, în acest scop, o delegație . con
dusă de un director adjunct al unui
departament al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, care este, în același timp, și consilier al Consiliului
Administrativ al R.P.D. Coreene.

Opinii în favoarea formării unui guvern

de unitate națională

DE

COLABORARE

ROMA 30 (Agerpres). — La Roma
s-au desfășurat lucrările celei de-a
8-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-italiene de cola
borare economică,
industrială
și
tehnică, care a analizat stadiul ac
tual al dezvoltării relațiilor comer
ciale și al colaborării economice, in
dustriale și tehnice dintre Cele două
țări, în lumina sarcinilor și obiec
tivelor stabilite la nivel înalt. S-a .
apreciat evoluția ascendentă a aces
tor relații, care se înscrie în con-'
textul general al bunelor raporturi
româno-italiene in toate domeniile.
Totodată, -s-a căzut de acord
că
există încă mari posibilități pentru .
ridicarea la un nivel superior a cola
borării și cooperării economice, in
dustriale și tehnice, atît pe plan bila
teral, cit și pe terțe piețe. Comisia
mixtă a prevăzut noi acțiuni,, menite
sâ contribuie'la amplificarea și di-

ECONOMICĂ

versificarea
raporturilor
românoitaliene în acest, sector. Protocolul
sesiunii, a fost semnat din
partea
română' de Gheorghe Gaston Marin,
președintele Comitetului de stat pen
tru prețuri, iar din parteg italiană
de Antonio Baslini. subsecretar de
stat la M.A.E. italian.
Cu prilejul prezenței în Italia la
lucrările, comisiei mixte, tovarășul
Gheorghe Gaston Marin, președin
tele părții române în comisie, a avut
întrevederi de lticru cu Filippo Ma
ria Pandolfi, ministrul
tezaurului,'
Gaetano Stammati, ministrul
co-'
merțului exterior, cu
președinți,și
conducători ai unor mari firme și
grupuri industriale, în cadrul că
rora au fost '• abordate
probleme
referitoare la Căile și modalitățile
de dezvoltare a relațiilor
comer
ciale și a colaborării economice din
tre cele două țări. .

UNIUNEA

SOVIETICA

a

fost lansat, la 30 ianuarie, satelitul
artificial al Pămîntului „Cosmos1154". La bordul satelitului se află
aparatură științifică destinată con
tinuării cercetărilor spațiului circumterestru.

PRODUCȚIA DE PETROL A
MARII BRITANII. Producția de pe
trol in sectorul britanic al platoului
continental al Mării Nordului a fost,
în 1979, de peste 76,4 milioane tone.

MAJORĂRI DE PREȚURI ÎN
GRECIA. Guvernul grec a anunțat
că, inccpind cu data de 1 februarie,
se majorează prețul la benzină șî
petrol lampant. Prin această majo
rare, se estimează la Atena, se va
înregistra o creștere a costului vieții
de doi la sută.
PLAN DE RAȚIONALIZARE A
INDUSTRIEI BELGIENE A OȚE
LULUI. La Bruxelles s-a anunțat
un plan oficial de raționalizare a
industriei belgiene a oțelului. Intre
altele, planul preconizează suprimarea, pînă la sfîrșitul acestui deceniu, a 7 000 locuri de muncă.
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PRINCIPALELE TREI CENTRALE SINDICALE DIN,NICARAGUA au ajuns
la un acord privind unificarea intr-o organizație muncitorească unică anunță agenția Prensa Latina. Comisia națională intersindicală, care va
elabora bazele și statutele noii organizații, va fi formată din reprezentanți '
i ai Centralei Sandiniste a -Muncitorilor, Confederației Generale a Muncii și
Centralei Acțiunea Unității Sindicale. Acordul stabilește că unificarea celor
trei centrale, sindicale trebuie să aibă la bază apărarea intereselor fundaj mentale ale oamenilor muncii.

I
NAIROBI 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Kenyei, Daniel Arap Moi,
a arătat, in cadrul unui discurs ros
tit la deschiderea lucrărilor celui
de-al IV-lea Congres mondial de.of
talmologie, care se desfășoară la Nai
robi, că statele industrializate occi
dentale vind in ultimii ani țărilor în
curs de dezvoltare o «serie de medi
camente și materiale medicale de ca
litate inferioară, care nu pot fi dis
tribuite pe piața țărilor dezvoltate. El
a condamnat practicile unor compa
nii producătoare
de medicamente,
care, în goana după profit, desfac în

țările în curs de dezvoltare medica
mente cu termene de valabilitate ex
pirate sau interzise pe listele națio
nale și internaționale . de produse
farmaceutice. în context, șeful sta
tului kenyan a subliniat necesitatea
întăririi cooperării internaționale în
• domeniul oprotirii sănătății și pro
ducției de medicamente, inclusiv prin,
acordarea de asistentă în scopul dez
voltării industriilor farmaceutice na
ționale în'țările în curs de dezvol
tare pentru prevenirea unor aseme
nea practici nocive.

Demonstrație de solidaritate cu siderurgicii
britanici în grevă

„Zilele culturii românești

în Iordania
AMMAN 30 (Agerpres). — în ca
drul zilelor culturii românești în Ior
dania a fost organizată o seară cul
turală cu participarea membrilor Asociației iordaniene de arte. De ase
menea, la Galeriile de artă ale Mi
nisterului Culturii și Tineretului a
avut loc o întîlnire cu cadre didacti
ce și studenți de la „Țraining Colle
ge". A fost prezentată o
expoziție
de sculptură.
Secretarul Asociației
iordaniene de arte a exprimat dorin
ța oamenilor de artă iordanieni de
a dezvolta în continuare relațiile cu
organizațiile similare din România,
de a cunoaște mai îndeaproape preo
cupările și realizările în
domeniul
artelor în țara noastră.

CONVORBIRI
FRANCO-SIRIENE. Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru al afacerilor
externe
'al Siriei, a
conferit
miercuri, la Paris, cu șeful diplo
mației
franceze,
Jean-Franșois
Poncet. In cadrul convorbirilor au
fost abordate probleme
bilaterale
de interes comun și unele ches
tiuni internaționale.
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SESIUNEA COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE

ROMÂNO-ITALIENE

contribuția marii brita
nii LA BUGETUL PIEȚEI CO

ÎN

condiții prealabile, o nouă formulă
de guvern. Q atitudine asemănătoare
a adoptat recent Partidul. Republican
Italian, cînd a propus injțierea unor
, reuniuni între toate partidele politi
ce. .De asemenea, Partidul Socialist
Italian s-a pronunțat direct pentru
un guvern de unitate națională, din
care să facă parte și reprezentanți
ai P.C.I. ,

NAIROBI

ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTA
TA ÎNTÎLNIRE E. HONECKER —
H. SCHMIDT. Agențiile A.D.N. și
D.P.A. informează că președintele Consiliului de Stat al R.D.
Germane,
Erich
Honecker,
și
cancelarul federal al R.F. Germa
nia, Helmut Schmidt, au căzut de
acoră ca- proiectata vizită de lucru
în R.D.G. a cancelarului federal să
aibă loc la o dată adecvată pentru
ambele părți, în cursul acestui an.

MUNE și unele probleme interna
ționale actuale s-au aflat in centrul
celor două runde de convorbiri
desfășurate între primul ministru
italian, Francesco Cossiga, și șeful
guvernului britanic, Margaret That
cecher. în vederea soluționării
rerii sale, Marea Britanic, care
plătește peste un miliard de lire
sterline la bugetul C.E.E., a solici
tat convocarea unei reuniuni spe
ciale a Consiliului Pieței comune.

ITALIA

ROMA 30’ (Agerpres). — Valerio
Zanone, secretar general al Partidu
lui Liberal Italian, a declarat că par
tidul său. este dispus să angajeze un'
dialog cu comuniștii în vederea for
mării unui nou guvern.
Zanone a
precizat, totuși, că'nu. poate spune
încă dacă P.L.I. va face parte dintr-un guvern la care să participe și
reprezentanți ai P.C.I., dar că este
dispus să discute cu comuniștii, fără

DIALOG. In capitala
Irakului,
sub înaltul patronaj al președinte
lui Saddam Hussein, a avut
loc,
timp de 4 zile, dialogul arabo-european, organizat de Federația zia
riștilor arabi. Au luat parte repre
zentanți a 58 de sindicate și orga
nizații profesionale, intre care și o
delegație a Consiliului ziariștilor
din România. Iau1 parte, de ase
menea, reprezentanți ai UNESCO,
Ligii Arabe și ai altor organizații <
cu caracter internațional.

Autodafeu! de la Pretoria
Rasiștii sud-africani au decla
rat că intenționează să transforme
regimul din R.S.A. într-unul din.
cele .mai democratice cu putință 1
După ce și-au manifestat această in
tenție, au instituit, ca un prim pas
pe noul drum,’ o nouă legislație a
cenzurii...
în consecință,
ziarele
și revistele sud-africane au primit
instrucțiuni să nu mai publice in■formații despre activitatea poliției
(care supune unor represiuni săl
batice populația neagră),
despre
miile de oameni aruncați în închi
sori numai pentru vina de a se fi
opus apartheidului și despre mul
te alte asemenea adevăruri
deli
cate...
Prima victimă a noii legislații a
fost un ziarist căruia i-a venit

ideea (nefericită
într-un
regim
cum este cel existent în
R.S.A.)
să relateze într-o carte unele amă
nunte despre un lucru ce a încetat
de mult să mai fie un secret, și
anume : participarea R.S.A. la osti
litățile militare împotriva Rhodesiei. Autoritățile rasiste au interve
nit cu promptitudine. Cartea a fost
scoasă de sub tipar, iar pentru ca,
amănuntele date în vileag să nu
devină cumva cunoscute opiniei
publice, manuscrisul a fost arun
cat pe foc. Așadar, o versiune mo
dernă a autodafeurilor ■ inchizi
ției sau a celor de pe vremea na
ziștilor. încă, o dovadă că la Pre
toria lecțiile istoriei nu prea .au
fost asimilate.

A. M.

Din ordinul latifundiarilor

La Cardiff a avut loc o puternică demonstrație de solidaritate cu cei 100 000
siderurgiști, care se află de o lună de zile in grevă, revendicind îmbunătățirea
condițiilor ds viață

Din ordinul marilor
proprietari
funciari s-au comis, in cursul anu
lui 1979 cel 'puțin 120, de acte de
viofentă împotriva
țăranilor
indieni din statul Maranhao (nordestul Braziliei), cu scopul de a-i
priva de
pământul lor — rezultă
dintr-o anchetă întreprinsă in statul respectiv.
Intr-un
document
publicat de presa din Rio de Ja
neiro se arată că grupuri de indi
vizi înarmați, în slujba proprieta-

rilor unor mari întreprinderi agri
cole, au comis diferite asasinate, au
incendiat case și au izgonit sute de
țărani de pe propriile
lor păminturi. Printre alte multe ■ fără
delegi
se consemnează uciderea
unbr băștinași prin otrăvirea sur
selor de apă,' precum și folosirea
unor metode bestiale. de tortură.
Autoritățile au anunțat măsuri de
pedepsire a celor vinovați.

I. D.

Este necesar să fie
respectate acordurile

Lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale constituie una din pro
blemele cardinale ale lumii contem
porane, de soluționarea căreia depind,
în mod direct, progresul general al
umanității, instaurarea unor relații
de încredere, colaborare și pace
în lume. Conferința generală a
O.N.U. pentru dezvoltarea indus
trială (O.N.U.D.I. — III), care:și
desfășoară lucrările în aceste zile
la New Delhi, evidențiază o dată
mai mult acuitatea cu care se pune
această problemă,, interesul larg pe
care-1 au toate țările — atît cele’
rămase în urmă, cit și cele avansate
din punct de vedere econohiic — de
a i se găsi soluții adecvate și judi
cioase, cerința imperioasă de a se
intensifica eforturile pentru
rea
lizarea de progrese efective
pe
calea edificării noii ordini econo
mice — și implicit politice — mon
diale.
După cum se știe, partidul și sta- ■
tovarășul
tul nostru,
personal
Nicolae Ceaușescu au meritul de a
fi adus . o contribuție substanțială,
lafg recunoscută, atît la elaborarea
conceptului noii ordini, cit și la cristalizarea cerințelor și directiilor de
acestui
acțiune pentru atingerea
obiectiv istoric. Este astfel știut că,
încă la precedentul
Congres — al
XI- lea ■— al partidului a fost elaborat
un program cuprinzător și realist —
cel mai concret plan de acțiune su
pus opiniei publice mondiale — pen
tru edificarea noii ordini, program
care a stat la baza multiplelor iniția
tive și acțiuni întreprinse de țara
noastră, în forurile și reuniunile in
ternaționale, în conlucrarea strînsă
cu celelalte țări in curs de dezvoltare..
Această orientare consecventă și
acest program, constructiv au fost' pe
deplin reconfirmate de Congresul al
XII- Iea al partidului. In Raportul
rezentat la
Congres,
tovarășul
icolae Ceaușescu, sintetizînd pozi
țiile afirmate anterior, dezvoltă con
ceptul românesc cu privire la noua
ordine ; sint
precizate
modalități
practice de acțiune pentru atinge
rea acestui obiectiv și sint prezentate
propuneri care corespund cel mai
bine condițiilor
și
posibilităților
existente in prezent.
în fundamentarea pozițiilor de
principiu și în acțiunile practice,

S

partidul nostru a pornit de la reali
tățile inexorabile ale contemporanei
tății. Așa. cum se știe, pe planeta
noastră există țări bogate și țări să
race, unele chiar foarte sărace, ni
velul de dezvoltare economică evi
dențiind mari discrepanțe. Ce poa
te fi mai edificator pentru, actu
ala situație economică din lume
decît faptul că țările în curs de
dezvoltare, in care trăiesc DOUĂ
TREIMI DIN OMENIRE, nu dispun
decit de O TREIME din produsul so
cial global, adică din totalitatea bu

/a

imperialismului șl tocmai de aceea
edificarea unei noi ordini econoțnice
este — așa cum se arată în Raportul
tovarășul
Nicolae
prezentat
de
Ceaușescu — o parte integrantă
a luptei împotriva imperialismului,
colonialismului și neocolonialismului.
Persistența și adincirea decalajelor
dintre state au profunde implicații
negative in viata social-economică a
țărilor in cdrs de dezvoltare. îngustînd posibilitățile de valorificare a
unei importante părți a resurselor
materiale și umane, subdezvoltarea a

neîncredere, amenință stabilitatea economică mondială, alimentează pe
ricolul unor confruntări militare de
amploare, cu riscuri incalculabile. Evident, conștiința omenirii
nu
se
poate împăca nicidecum cu un ase
menea curs ; așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la Congresul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, răspun
derea față de destinele
civilizației
implică să se facă totul pentru res
pingerea hotărîtă a tendințelor nega
tive, de revenire la practicile „războ-

pace in lume. Sint cunoscute, în
acest sens, propunerile țării noastre
la O.N.U., la U.N.C.T.A.D.,
ca și în
'
'
alte organisme, internaționale, con
tribuția ci la elaborarea unor ți o cu- ■
mente fundamentale pentru
edificarea unei lumi mai bune și mai
drepte,
Referitor la căile și modalitățile de
realizare a obiectivului central al noii
ordini — lichidarea subdezvoltării, a
decalajelor dintre state — România
pune cu putere in evidență rolul pri
mordial al EFORTULUI PROPRIU

înfăptuirea noii ordini economice mondiale

nurilor produse și consumate.pe plan
mondial. Situația apare mai gravă
dacă se are în
vedere că, în do
meniul industrial, țările în curs de
dezvoltare au o pondere de numai
9 Ia sută, iar in cel tehnologic nu
dețin nici 5 la sută din
capacita
tea de cercetare-dezvoltare a lumii.
De unde provin aceste decalaje și
care sint factorii ce determină perpe
tuarea și chiar adincirea lor ? Parti
dul nostru apreciază — așa cum s-a
arătat din nou 'în "
Raportul
. '
la "
Con
greș — că subdezvoltarea, decalajele
economice sult un rezultat nemijlocit al politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de dominație
și asuprire a popoarelor, de jefuire a
resurselor lor naturale, de dezvol
tare și îmbogățire a unor state pe
seama altora — una din. căile prin- ■
cipale la care s-a recurs în acest
scop fiind politica de menținere a
numeroase țări în rolul de hinterland
agrar, de furnizoare de materii pri
me' ieftine.
Astfel, ordinea, economică exis
tentă
poartă amprenta
relațiilor
de inegalitate și inechitate proprii

dus la perpetuarea pe vaste teritorii
iului rece" și pentru afirmarea proce
al fiecărei țări în curs de dezvoltare,
selor de destindere, înțelegere și co
a mizeriei și sărăciei. Din cei trei
cit și
însemnătatea
EFORTULUI
laborare internațională. în acest con
COLECTIV, bazat pe întărirea so
miliarde de locuitori ai țârilor rămase
text trebuie să se înscrie și efortu
lidarității și colaborării dintre toa
în urmă, circa 300 milioane n-au de
rile pentru rezolvarea
contradicției
lucru, pește 500 de milioane suferă
te țările acestei categorii. în acest
de foamete, iar aproape un miliard
dintre țările dezvoltate și cele
in
sens, țara noastră a avansat un șir
sint analfabeți. Este o situație dra
curs de dezvoltare nu pe calea con
de propuneri concrete, practice, care
fruntării, ei pe aceea — singura ra
matică, profund nedreaptă și ana
prevăd, in esență, creșterea
mai
cronică, incompatibilă cu progresul
țională — a negocierilor construc
accelerată a economiei statelor în
orpenirii ; in curmarea ei sint inte
tive in vederea edificării noii
or
curs de dezvoltare, in cadrul unui
resate toate forțele
progresiste
și
dini economice mondiale — ceea
program tic lungă durată pînă in
ce corespunde in cel mâi înalt grad
revoluționare din lume.
anul 2000, cu o primă etapă pînă in
cerințelor stabilității economiei mon- ' 1990.
<
Dar problemele grave pe care sub
diale, prosperității și civilizației tu
dezvoltarea. le ridică in fața țărilor să
în același timp, așa cum se arată
turor țărilor, cauzei destinderii, secu
race se răsfring negativ și asupra
în Raportul la Congres, România
rității și păcii in lume.
statelor bogate. Constituind un factor
subliniază în permanentă necesitatea
In lumina acestor
considerente, - COOPERĂRII
INTERNAȚIONALE
de îngustare a pieței mondiale, men
România socialistă, președintele ei,
ținerea și accentuarea subdezvoltării
între țările dezvoltate și cele în curs
militează ferm și consecvent penafectează evoluția economică gene
de dezvoltare. Fără îndoială, o în
rală, creează mari dezechilibre. Ac • tru înlăturarea vechilor relații de do
semnată răspundere în sprijinirea ță
minație și asuprire, de inechitate și
tuala criză economică, de materii
rilor rămase in urmă revine statelor
nedreptate și înlocuirea _ lor cu re
prime, financiară și monetară este
dezvoltate care și-au asigurat progre
agravată de persistența
subdezvol
lații noi, bazate pe deplină egalitate,
sul și pe seama exploatării coloniale
tării, a decalajelor dintre state.
a altor popoare. în acest cadru, un rol
echitate, respect și avantaj reciproc,
deosebit de important il are promo
Pe plan politic, menținerea decala
fundament trainic al
noii ordini,
jelor determină una din contradicvarea unei colaborări economice in
menit să ducă la eliminarea pră
țiile fundamentale, cele mai grave
pastie! dintre bogați și săraci, la
ternaționale, pe baza egalității și
in
ale lumii contemporane — a cărei . progresul
tuturor națiunilor,
avantajului reciproc,- de natură 'să
permanență
ascuțire generează în
tr-un
climat
de
destindere
contribuie la valorificarea eficientă a
și

resurselor naturale, la dezvoltarea
industriei prelucrătoare și a bazei
alimentare în țările rămase in urmă ;
stabilirea unor raporturi juste între
preturile materiilor prime și ale pro
duselor industrializate, intre costurile
combustibililor, energiei și ale ce
lorlalte produse, asigurîndu-se acce
sul tuturor țărilor, în condiții, echita
bile, la materii prime și la sursele de
energie. Lichidarea
subdezvoltării
impune totodată accesul' larg.* fără
discriminări sau bariere, al tuturor
statelor la cuceririle științei și tehni
cii moderne. Tocmai in acest sens
sint îndreptate șj propunerile Româ
niei la O.N.U.D.I. — III.
Datorită caracterului ‘ extrem de
complex al procesului de edificare a
noii ordini economice internaționale,
a implicațiilor sale profunde asupra
întregii omeniri, realizarea acestui
deziderat
istoric nu poate fi decît
opera comună a tuturor popoarelor.
Tocmai de aceea, România consideră
că problema subdezvoltării și instau
rării noii ordini trebuie să facă obiec
tul unor tratative la care să parti
cipe toate țările, atit cele dezvol
tate, cit și cele in curs de dezvol
tare, indiferent de natura orinduirii
lor sociale, care să elaboreze îm
preună un program concret pentru
a fi supus Sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. din 1980. Țara
noastră consideră că trebuie acordată
o atenție deosebită pregătirii în con
diții cit mai bune a acestei sesiuni,
căreia ii revine misiunea de a adopta
o strategie clară și concretă a dez
voltării. cuprinzind principiile, orien
tările și căile pentru lichidarea
subdezvoltării și instaurării unor re
lații economice internaționale de tip
nou, democratice și echitabile.
în acest spirit constructiv, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a lansat, de la
înalta tribună a Congresului al
XII-Iea, un Apel solemn către toate
țările lumii, de a-și uni eforturile și
a conlucra tot mai strîns, într-o at
mosferă de înțelegere și colaborare,
pentru a se pune capăt cit mai curînd
stării de subdezvoltare, pentru a se
deschide tuturor popoarelor perspec, tiva progresului, bunăstării și feri
cirii.
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Gh. CERCELESCU

HAVANA .30 (Agerpres). — După
cum informează agenția Prensa Lati
na, țările nealiniate au fost sesizate
— intr-un mesaj transmis de Fidel ■
Castro, președintele in exercițiu al
mișcării de nealiniere— că autorită
țile britanice violează spiritul si li
tera acordurilor de la Lancaster
House, referitoare la problema rhodesiană. și că prezenta trupelor sudafricane în Rhodesia este' total con
trară asigurărilor date de Londra în
■ timpul conferinței. în mesaj se afir
mă că guvernatorul britanic nu a ac
ționat potrivit asigurărilor date Fron
tului Patriotic Zimbabwe și că un nu
măr de luptători pentru libertate au
fost uciși în momentul în care încer
cau să se alăture tovarășilor lor in
punctele de adunare.
„Condamnind această situație, așa
cum au făcut și țările din «prima li
nie», sîntem siguri că toți membrii
mișcării țărilor nealiniate se vor alătura acestui protest, avînd in ve
dere gravitatea faptelor, și vor cere
Marii Britanii respectarea cu stricte
le a acordurilor
de la
Lancaster
House" — se subliniază in mesaj.

R. F. G

Interzicerea unei grupări
extremiste de dreapta
• BONN 36 (Agerpres). — Ministrul
de interne al R. F. Germania, Ger
hart Baum, a hotărît. de comun acord
cu miniștrii 'de interne ai landurilor,
să interzică organizația extremistă de
dreapta „Grupul de sport și luptă
Hoffmann", transmite agenția D.P.A.
Această organizație, cu sediul in apropiere de Niirnberg, precizează
agenția, stîrnește permanent critici
din partea reprezentanților opiniei
publice din cauza orientării ei în spi
Adolf
ritul defunctei politici a lui
Hitler și a „celui de-al treilea Reich",
După cum a anuntat miercuri la
Bonn Ministerul de Interne, autorltățile vest-germane apreciază că această organizație contravine ordinii
constituționale.
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