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s-a intîlnit cu ministrul afacerilor externe
al Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko

1 — Realizarea ritmică a sarcinilor de 
ț.lan pe anul 1980, an decisiv al aces- 
tiii cincinal, depinde intr-o măsură 
însemnată de asigurarea unei bune 
aprovizionări tehnico-materiale. Ce 
acțiuni prioritare aveți în vedere in 
acest an pentru funcționarea riguroa
să a mecanismului aprovizionării 
tehnico-materiale și eliminarea ne
ajunsurilor care mai persistă în acest 
domeniu?

— Programul de aprovizionare 
tehnico-materială pe anul 1980, elabo
rat în lumina sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
pune în fața Ministerului Aprovizio
nării, a celorlalte ministere, a cen
tralelor, întreprinderilor sarcini deo
sebit de importante, calitativ noi, în 
domeniul folosirii și valorificării cu 
eficiență maximă a tuturor resurselor 
materiale luate în calculul echilibru
lui de plan, prin încadrarea strictă în 
normele și normativele de consum 
aprobate și perfecționarea întregului 
mecanism al aprovizionării tehnico- 
materiale. în acest sens, aș vrea să 
mă refer la unele din acțiunile pe 
care le-am întreprins și le întreprin
dem în continuare pentru creșterea 
spiritului de răspundere în folosirea 
și gospodărirea resurselor materiale, 
încă in faza de elaborare a planului 
s-a acționat pentru asigurarea volu
mului de resurse necesare în anul 
1980, prin încărcarea mai bună a ca
pacităților de producție, dezvoltarea 
bazei interne de materii prime, prin 
înlocuirea unor materiale scumpe și 
deficitare și, îndeosebi. în industria 
prelucrătoare a metalului, chimie, în 
industria materialelor de construcții,- 
prin creșterea gradului: de-, recuperare 
și refolosire a materiilor prime și 
materialelor rezultate din procesele 
de producție și din consum. De ase
menea, a fost extins sistemul de 
norme și normative de consum apro
bate 
anul 
8 200
6 650 
gură, pe produse fizice consumatoare,

la nivel central care, pentru 
1980, cuprinde un . număr de 
indicatori de consum, față de 
în anul trecut, prin care.se asi-

duselor, care este determinantă pen
tru realizarea unor economii mate
riale substanțiale, pe modernizarea și 
perfecționarea tehnologiilor, pe înlo
cuirea materialelor scumpe și defici
tare cu altele mai economice care se 
produc în țară, pe adincirea tipizării 

. și standardizării materialelor și pro
duselor ș.a. O pondere importantă a 
activității noastre o vom consacra 
acțiunilor în teritoriu pentru perfec
ționarea relațiilor între producători și 
consumatori, in scopul scurtării ciclu
rilor de livrare, eliminării trans
porturilor lungi și incrucișate, res
pectării cu strictețe a stocurilor nor
mate, a disciplinei contractuale, 
realizării resurselor în structura fizi
că planificată, care condiționează în 
mod hotărîtor buna aprovizionare, 
pentru a se renunța total la practica 
unor întreprinderi și centrale de a 
realiza produse fără desfacere asigu- 

: rată, utilizîndu-se fără justificare 
economică importante resurse mate
riale de care este nevoie în alte 
unități.

— Potrivit sarcinilor de plan, anul 
1980 trebuie considerat ca un an de 
cotitură in domeniul recuperării și,re- 
folosirii materiilor prime și materia
lelor. Cum in acest domeniu se ma
nifestă o serie de neajunsuri, ce 
condiții au fost create pentru îmbu
nătățirea. acestei activități ?

— Ca urmare a hotăririlor Con- 
i greșului al XII-lea al partidului, re

cent, Consiliul de Stat a adoptat un 
nou act normativ care stabilește la 
nivelul cerințelor actuale, înțr-o con- 

$ierile. ce reyin Ministerului'Âprovi- 
Zibhării, celorlalte ministere, centra
lelor, ; întreprinderilor, consiliilor 
populare, unităților socialiste de stat 
și cooperatiste; pentru recuperarea și 
utilizarea integrală a tuturor resurse- 

proceselor tehnologice. Ne propunem h)r materiale retolosibile, asigurarea 
ca, în acțiunile de analiză pe care le 
efectuăm în întreprinderi, centrale și 
institute, să punem un accent deose
bit pe îmbunătățirea concepției pro-

normarea integrală a consumului de 
metal, combustibili, energie, materii 
prime siderurgice și în proporție de 
75—90 la sută materiile prime și ma
terialele utilizate în industria chimi
că, a materialelor de construcții, ă 
mobilei ș.a. De pildă, la metal, fie
care minister, fiecare centrală și uni
tate economică are prevăzute, prin 
normele de consum aprobate, sarcini 
precise în ce privește utilizarea ma
terialelor noi și a celor recuperate și 
utilizate ca atare. Economiile ce ur-

Colectivul întreprinderii mecanice 
din Drobeta-Turnu Severin raportea
ză îndeplinirea inainte de termen a 
planului cincinal la principalii indi
catori economici. Dedicat alegerilor 
de la 9 martie, succesul oamenilor 
muncii din această unitate are la bază 
îmbunătățirea structurii de fabrica
ție — accentul fiind pus pe realizarea 
unor subansamble destinate între
prinderilor constructoare de mașini, 
între , care echipamentul pentru frîne 
de locomotive electrice și diesel elec
trice — mai buna folosire a fonduri
lor fixe, organizarea superioară a pro
ducției. Pe această bază, productivi
tatea muncii a crescut, in cei patru 
ani ai cincinalului, cu 55,5 la sută 
peste prevederi, fapt care s-a reflec
tat pozitiv în obținerea unui volum 
suplimentar de beneficii de 18,6 mi
lioane lei: Pînă la sfirșitul cincinalu
lui, colectivul unității va înregistra, 
peste prevederi, o producție indus
trială de aproape 194 milioane lei.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intîlnit, joi 
după-amiază, cu tovarășul Andrei 
Gromiko, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., care face o 
vizită de prietenie în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu-

tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Șandru, direc
tor în M.A.E.

Au participat, ________ , ..
Malțev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al 
lor externe al U.R.S.S., 
denko, membru al C.C. 
ambasadorul Uniunii 
București.

In cursul convorbirii 
un schimb de păreri cu privire la 
securitatea europeană, situația din 
Orientul Mijlociu, din Asia de sud-

de asemenea, V. F.

ministrului afaceri- 
V. I. Droz- 
al P.C.U.S., 
Sovietice la

a avut loc

est și la alte probleme internațio
nale actuale. Andrei Gromiko a făcut 
și o expunere asupra situației ac
tuale a relațiilor sovieto-americane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat aprecierea României cu 
privire la sițuația internațională ac
tuală, preocuparea față de accen
tuarea încordării și a subliniat ne
cesitatea de a se acționa pentru a 
împiedica înrăutățirea acestei situa
ții și de a se asigura continuarea po
liticii de deștindere, de pace și cola
borare internațională.

Convorbire cu tovarășul
Ion PĂTAN» 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul aprovizionării 

tehnico-materiale
și controlului gospodăririi 

fondurilor fixe

mează să se realizeze în anul 1980, 
ca urmare a îmbunătățirii indicato
rilor de consum prevăzuți în plan, 
reprezintă circa 4

— Ce măsuri au 
tru a fi asigurată 
miilor stabilite. ?

— Pornind de la analiza realistă,
responsabilă a cauzelor deficiențelor 
manifestate în domeniul gospodăririi 
resurselor materiale în anul trecut, 
pînd o serie de norme și normative cerm^ur acuaie, uur-u cuu-
de consum au fost depășite — situa-, „hifnră ' atribuțiile si răsnun-

WSe care sîfftem. și noi răspunzători
— vom acționa mai ferm, prin apara-- 
tul ministerului și prin organele te
ritoriale, pentru generalizarea solu
țiilor și inițiativelor valoroase din do
meniul economisirii resurselor mate
riale, pentru respectarea strictă a

miliarde Ici.
fost adoptate pen- 
obținerea econo-

* JHM

■
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V ?

prin plan a recuperării și reintrodu
cerii în circuitul, economic a acestui

(Continuare în pag. a 111-a)
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/W INTIMPINAREA ALEGERILOR

Conducerea statului
popor și pentru

Ne aflăm în plină desfășurare a 
pregătirilor pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională și 
consiliile' populare. însemnătatea 
acestui eveniment în viața pojitică a 
țării decurge (^in însăși importanța 
pe care o au aceste organe ale pu
terii noastre de stat, din rolul deose
bit pe care îl îndeplinesc în șistemui 
nostru politic, in funcționarea socie- 

- Cățit^ln'-A'ansaifitrtir.
Așa cum se știe, Constituția Repu

blicii Socialiste România prevede (in 
art. 4) că „deținător suveran al pu
terii, poporul o exercită prin Marea 
Adunare Națională și consiliile popu
lare, organe alese prin vot universal, 
egal, direct și secret". Rezultă lim
pede că Mărea Adunare Națională și 
consiliile populare — formate ca ema
nație directă a voinței maselor — 
constituie baza întregului sistem de 
organe ale statului. în fapt, toate cele
lalte organe ale statului — adminis
trative. judecătorești și ale procu
raturii — se prezintă ca ramificații 
ale acestor organe reprezentative, de 
la care își trag puterea, în fața că
rora sînt subordonate și față de care 
răspund. Locul cel mai înalt în cadrul 
organelor ^reprezentative ii ocupă 
Marea Adunare Națională, sub con
ducerea și controlul căreia iși desfă
șoară activitatea toate celelalte or
gane ale statului. Se realizează astfel, 
in organizarea noastră statală, prin
cipiul unicității puterii de stat, potri
vit căruia puterea de stat este unică, 
aparținind poporului în frunte cu cla
sa muncitoare.

Așa cum se știe, ca urmare a pre
ocupării consecvente a partidului, in 
mod deosebit a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru adincirea demo
crației, concepută ca latură esen
țială a procesului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol

tate, în anii din urmă au fost aduse 
ample perfecționări formelor de or
ganizare și conducere a vieții noastre 
sociale, în sensul creării condițiilor 
optime pentru exercitarea din plin a 
suveranității poporului.

Orientarea principală in dezvol
tarea democrației socialiste a repre-

Marea virtute
popor

de Aurel MIHALE

zentat-o amplificarea formelor și mo
dalităților de antrenare nemijlocită, 
directă a oamenilor muncii la dezba
terea și adoptarea hotăririlor, crein- 
du-se în acest scop un șir de structuri 
noi, care, așa cum se aprecia in Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XII-lea, 
permit valorificarea largă a inițiati- 

: vei, experienței și capacității de crea
ție ale maselor în procesul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Noile măsuri adoptate 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Congresul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. cu privire la creșterea rolului și

IERI, PE LOTRU

Un important succes 
al constructorilor
A fost străpunsă cea mai lungă 

galerie de fugă
Ieri, 31 ianuarie, pe Lotru a avut loc Un eveniment 

deosebit: străpungerea cu o lună mai devreme a ga
leriei de fugă intre Valea lui Stan și centrala Brădișor. 
Acest succes încununează eforturile minerilor, ale con
structorilor, care, pe parcursul a aproape șase ani, au 
reușit performanța de a realiza cea mai mare lucrare 
de acest gen din țară și una dintre cele mal mari din 
lume.

...Ora 11,45. In prezența tovarășilor Teodor Coman, 
prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., 
Gheorghe Cocoș, adjunct al ministrului energiei elec
trice, a specialiștilor și a autorilor acestei grandioase 
lucrări hidroenergetice, pe galeria de fugă, in amonte 
de Valea lui Stan, a răsunat ultima pușcătură.

Bucuria izbinzii oamenilor conduși de brigadierii 
Mihai Drăgoi și Constantin Stoica, de inginerul Viorel 
Reinhardt, de maiștrii Ion Ștefănescu, Gheorghe Ma
re;, . care și-au afirmat competența profesională și te
nacitatea, ca in atitea alte rinduri, este firească. 
Greutățile și satisfacțiile trăite in zilele și nopțile de 
muncă asiduă — trecerea prin zona de presiune, dar 
și vitezele lunare de avansare care au culminat cu 
cei 371 metri realizați pe patru fronturi de lucru in 
noiembrie 1979, un record național — rămân o amintire. 
Prin munca harnicilor constructori s-a realizat această 
amplă lucrare, galeria Brădișor—Cirligu Mare, pe care 
de anul viitor apele Lotrului vor avea cale liberă spre 
Olt, după ce mai intîi vor pune in mișcare rotoarele 
celor două turbine cu o putere instalată de 115 MW 
ale hidrocentralei Brădișor.

Evenimentul de ieri creează condițiile necesare ac
celerării excavațlilor și betonării pe tronsonul aval al 
galeriei de fugă in lungime totală de 13 212 metri 
și, implicit, a construcției hidrocentralei. (Ion 
Stanciu). '

Au existat „teoreti
cieni" care au căutat 
să acrediteze formele 
izolării în „turnuri de 
fildeș" pentru exerci
tarea „delicatei profe
siuni de creator". Au 
existat 
care 
numai 
zonele 
tudini 
reze 
artei. Au 
tunci ecourile lamen
tațiilor acelora care 
s-au încarcerat între 
zidurile invizibile ale 
disperării. Ei își pu
teau îndrepta ochii 
contemplativi spre ce
rurile îndepărtate și 
reci, din a căror înăl
țime însă nu se răs- 
frîngea asupra lor 
nici un răspuns la în
trebările chinuitoare.

Nu, nu se poate trăi 
în claustrare, intr-o 
chilie suspendată, din
colo de apa timpului 
care te poartă spre 
viitor. " . 
poate evada din is
torie. Aceasta este o 
caracteristică a evolu
ției culturii românești, 
de la originile sale în
depărtate în trecutul 
fabulos, pînă la zilele 
noastre, de perpetuă 
efervescență. Acesta 
este răspunsul pe care 
marii noștri oameni de 
cultură l-au dat tot
deauna, participînd cu 
intensitate la plenitu
dinea existențială a 
poporului căruia îi a- 
parțin. Este foarte spe
cifică această caracte
ristică, profund uma
nistă și socială. a cul- 
turii românești și care,

inefabili poeți 
considerau că 

retragerea în 
absolutei soli- 

poate să gene- 
cristalul pur al 

răsunat a-

Nu, nu se

Aceasta este o

diferențiind-o, impu
ne respect în fața altor 
culturi ale lumii. Va 
părea probabil îndrăz
neață afirmația pe care 
o fac, dar cultura ita
liană, creatoarea mi
nunii spirituale a Re
nașterii, este, prin 
unele trăsături, o cul-

pas înapoi pe calea 
răspîndirii valorilor 
spirituale. Dacă Dante 
Alighieri își scrisese 
capodopera în volgare, 
în „limba poporului", 
pentru a fi înțeles 
„chiar de către femei", 
umaniștii secolelor XV 
și XVI italian închi-

creații la scară uma
nă. Individualismul 
personalității lor crea
toare nu a dus nicio
dată Ia desprinderea 
de societate, la opozi
ția antagonistă între 
creator și colectivita
tea umană. Ei au afir
mat totdeauna structu

și-au 
alie- 

de

Structura socială și etică
a culturii noastre
intompatibilă tu ideile izolării

intr-un turn, fie el și de fildeș
de Alexandru BĂLĂCI

tură aulică. O teză fai
moasă a lui Antonio 
Gramsci declara chiar 
că poziția umaniștilor 
italieni, făuritorii Re
nașterii, este o poziție 
elitlstă, de izolare in
telectuală, prin folosi
rea ca mijloc de co
municare a operelor 
(desigur umaniste în 
structura lor), a limbii 
latine. Se eliminau 
astfel de la izvorul cu
noașterii marile mase 
populare care, desigur, 
nu vorbeau și nu înțe
legeau limba „celor 
docți". Era un mare

deau căile culturii co
lectivității umane a 
peninsulei.

Reprezentanții cul
turii românești sînt 
caracterizați tocmai de 
voința lor, etică și es
tetică, .de a nu se con
sidera niște „aleși" în
clinați să-și uite legă
turile profunde cu res
tul oamenilor. Ei au 
cunoscut integral, în 
viața și opera lor, sen
timentul de solidarita
te umană care este 
substanța structurală a 
societății, baza vieții 
integrale și a oricărei

-. ■ ■' ■ i ii-;.;'.

ra socială și etică a 
culturii — incompati
bilă cu ideile alienă
rii, ale izolării intr-un 
turn, fie el de fildeș 
sau de oțel, înălțat 
deasupra pămîntului — 
care ne dimensionea
ză pe întregul parcurs 
existențial. Germeni 
vii. stimulatori ai unei 
transformări continue, 
progresiste, creatorii 
din solul spiritual al 
României au considerat 
totdeauna cultura ca pe 
o expresie plenară a 
capacității creatoare a 
poporului, ca pe o va
lorificare a disponibi-

lității sale de a primi 
și de a prețui adevărul 
și frumusețea, caracte
ristici ale artei de tot
deauna. Oamenii de 
cultură ai României, 
mai mult decit oriun
de în lume, 
dat seama că 
narea, izolarea

■ popor, de năzuințe
le și simțirea lui ge
nerează ariditatea ste
rilă in zona atotcu
prinzătoare a creației. 
Ei n-au tăiat nicioda
tă mijloacele de comu
nicare cu masele, nu 
și-au închis cristalul 
operei în cruste învă
luitoare, care nu pu
teau să fie pătrunse. 
Ei au considerat că toți 
oamenii sînt egali, des
chiși unul către altul 
și in mod necesar so
lidari. Alecsandrî, Băl- 
cescu, Kogălniceanu, 
Eminescu nu s-au izo
lat niciodată din via
ța integrală a țării, 
ci și-au pus în slujba 
colectivității româ
nești întreaga lor e- 
nergie spirituală, forța 
morală, ardoarea de a 
înțelege, de a ști, de a 
crea. Ideile nocive de 
separare și' opoziție 
între diferitele forme 
ale activității umane, 
care puteau acredita 
formule ca „arta pen
tru artă", împingînd 
pe „aleși" să-și uite 
legăturile profunde cu 
compatrioții lor, nu au 
fost împărtășite nicio
dată de marii noștri 
oameni de cultură, care 
și-au știut mereu rădă-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

îmbunătățirea organizării acestui or
ganism larg reprezentativ, asigură 
funcționarea la un nivel superior a 

. mecanismului democrației noastre, 
atragerea maselor celor mai largi de 
oameni ai muncii, inclusiv cetățenii 
nemembri de partid, la conducerea 
societății.

Concomitent, o mare însgmnătate 
.se acordă perfecțipnării continue a 
democrației reprezentative, orientarea 
principală in acest sens conriituind-o 
sporirea rolului și atribuțiilor orga
nelor centrale și locale ale puterii de 
stat. Dat fiindcă în prerogativele pe 
care le exercită aceste organe își gă
sește expresie însăși suveranitatea 
ponorului, creșterea rolului și atribu
țiilor lor semnifică, firesc, ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a participării 
poporului, prin reprezentanții săi 
aleși, la conducerea statului.

Referindu-ne la Marea Adunare 
Națională, ca organ suprem al pu
terii de stat, este de remarcat că o 
creștere considerabilă a rolului și com
petențelor sale au marcat ansamblul 
de măsuri ce au fost adoptate privind 
intensificarea activității legislative, 
încetățenirea practicii de a supune 
dezbaterii sesiunilor toate actele nor
mative fundamentale, exercitarea tot 
mai activă a funcției de control 
asupra dezvoltării economice și socia
le a țării, aplicării legilor, 
politicii interne și externe 
îmbunătățirea activității 
sale permanente.

Cit privește consiliile 
sporirea competențelor și lărgirea 
autonomiei lor in exercitarea puterii 
de stat pe plan local se exprimă 
pregnant in faptul că ele au fost îm
puternicite să rezolve eficient și ope
rativ, in armonie cu interesele gene
rale ale statului, ansamblul proble
melor din raza lor teritorială, orga
nizarea și îndrumarea întregii activi
tăți economico-sociale, culturale și 
edilitar-gospodărești.

Preocuparea permanentă pentru 
perfecționarea democrației reprezen
tative este demonstrată de însăși 
întărirea caracterului democratic al 
alegerilor. Deosebit de semnificative 
sint in acest sens modificările aduse 
recent unor articole din Constituția 
Republicii și din Legea electorală.

Se cuvine subliniat că aceste modi
ficări nu sint de ordin tehnic, admi
nistrativ, ci exprimă un pregnant 
conținut politic, au profunde implica
ții de ordin social, decurgind din con
cepția cuprinzătoare, de largă per
spectivă, despre democrația socialistă 
proprie partidului nostru, secretarului 
său general. Astfel, in efe privește 
Marea Adunare Națională, finind sea
ma de sporul natural al populației, 
s-a renunțat la prevederea din textul 
Constituției care stabilea un număr 
fix de deputați. dindu-se în compe
tența Consiliului de Stat să stabileas
că numărul deputaților, odată cu de
limitarea circumscripțiilor electorale, 
în baza decretului emis recent in a- 
cest sens de Consiliul de Stat, norma 
de reprezentare va fi în actualele ale
geri de 1 deputat la 60 000 locuitori, în 
loc de 1 deputat la circa 65 000 locui
tori, în felul acesta, în forumul su
prem al puterii de stat urmînd să fie

a democrației 
muncitorești

...Stau intr-o latură a sălii, să 
I pot privi și. asculta și prezidiul 
I și adunarea, încercat de un sen- 
' timent de profundă satisfacție. 
\ Mintea'-iml este neîncetat asal- 

tatii și aglomerată de un șir in- 
I trag de reprezentări distincte, de 
I imagini din trecut, din aminti

rea celor peste treizeci de ani, 
| de cind, de la înființarea lor, 

urmăresc dezvoltarea noilor în- 
I treprinderi agricole socialiste, 
| viața și munca oamenilor pă

mântului, înflorirea satelor noas- 
| tre. E o perioadă de timp ce in- 

seamnă nu doar o viață de om 
' și nici doar comprimata trecere 
I a unei generații, intr-o accele

rată și unică, victorioasă des'fă- 
I șurare, ci o întreagă epocă, e.v- 

pre sie a unui lung proces 'de 
adinei transformări revoluționa- 

i re in viața și munca oamenilor 
| de la țară, pină în această deci- 
. sivă fază a realizării unei revolu- 
I ții socialiste profunde in agricul-

înfăptuirii 
a statului, 
comisiilor

populare,

Cont. univ. dr.
Nistor PRISCĂ

(Continuare în pag. a II-a)
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tară, suprema sarcină a Con
gresului XII in acest domeniu. 
Este, desigur, o adunare de lu
cru, dar nu-mi poate totuși scă
pa și caracterul ei solemn, mar
cat de atitudinea, fețele și trăi
rile stăpinite ale oamenilor, si
— de ce nu? — de înfățișarea 
lor exterioară, de la aspectul 
sălii ca de spectacol in care are 
loc adunarea la ținuta lor dem
nă și- agreabilă, un alt semn al 
civilizației noastre socialiste. 
Bărbații sînt imbrăcați mai toți 
in haine de sărbătoare și \nu 
slnt deloc stinjeniți de gulerele 
albe ale cămășilor și podoaba 
cravatelor, iar femeile au rochii 
și pulovere in culori pastelate 
sau vii, baticuri înflorate și j in 
sală miroase ușor a parfum și 
e cald... O, să fi văzut o ase
menea adunare acum treizeci de 
ani, în cite o magazie sau re
miză a fostelor conace, cu oa
menii înghețați și inghesuiți pe 
bănci de lemn, cu hainele și sa
lopetele de lucru — singurele!
— murdare de unsori și zgură, 
de pămînt, cu fețele trase < și 
gălbejite, abia ieșiți din anii de 
secetă și de sub exploatarea 
foștilor stăpini ai pămînturilor, 
cu foameg ăoar poto'lită de pri
mele cantine sărace, cu două 
zile de mămăligă pe săptămină, 
dar cu privirile și sufletele a- 
prinse de lumina vie și hotări- 
tă a unui nou vis, a năzuinței 
de mai bine, descoperită acum 
atît de vie și liniștită in ochii 
lor de azi!

Mă întorc în prezent, căci a- 
dunarea — deschisă de pre
ședintele ei, mecanicul Gheor
ghe Grapă, un om care in mod 
sigur a apucat și acele irever
sibile timpuri și care vorbește 
rar și calm, cu o sobră senină
tate muncitorească, cu fiecare 
cuvînt parcă repetat mai intii pe 
îndelete în gind — intră în se
siunea sa de lucru, ca for su
prem al autoconducerii, prin

(Continuare în pag. a Il-a)
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Marea virtuteI
a democrației muncitoreștiI

I (Urmare din pag. I)

pe alții,

statelor de func- 
pe secții și ser- 
astfel încît retri- 
lunară a fiecărui

insistat morțiș să 
consumația. Ion

FAPTUL PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA LUI
ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR începînd de azi, 1 februarie 1980

După 1245 
de zile

Un porumbel al lui Simion Ghi- 
lescu din Dărmăneștii Bacău
lui a dispărut fără urmă din 
1976. Atunci, porumbelul parti
cipase la un concurs in Polonia, 
dar nu se mai întorsese acasă. 
Omul s-a gindit că s-o fi rătă
cit sau îmbolnăvit, l-o fi se
chestrat sau răpus vreun răufă
cător. Nu mică i-a fost insă mi
rarea cind s-a pomenit acum, 
pe timp de iarnă grea, cu po
rumbelul in prag. După 1245 
de zile l

Șoferul dormea, 
motorul mergea.

După terminarea lucrului, ca
mionul 21-VL-866 trebuia par
cat la secția Bălcești a între
prinderii de industrie a cărnii 
Vilcea. Dar, de fiecare dată, 
după ce termina lucrul, șoferul 
Ion Irimia mergea cu camionul 
la domiciliul său din comuna 
Firtățești, revenind a doua zi la 
lucru, lot „motorizat", de ni
meni întrebat, ca și cum nimic 
nu s-ar fi intimplat. Ba, de cind 
cu gerul aspru, de teamă să nu 
înghețe motorul și să nu-l mai 
poată porni dimineața, șoferul 
il lăsa să meargă și să „păcă- 
nească" in gol toată noaptea, in 
timp ce el dormea și visa... Nu 
știm ce-o fi visat noaptea tre
cută, in clipa cind a fost trezit 
din somn de un echipaj al mili
ției. Și, dintr-o dată, Irimia și-a 
dat seama că benzina statului, 
arsă de pomană, „arde" și la 
buzunare sub forma unei amenzi 
usturătoare.

| Un Ion și o Ioană
Nici n-a apucat bine să-și 

ia în primire gestiunea la unul 
din magazinele cooperativei de 
consum Plopșor-Gorj, că Ioana 
Cornescu, frumușică și tinerică 
(27 de ani) s-a și pomenit din 
partea lui Ion. Vasile cu o „de
clarație de dragoste":

— Pe tine te cheamă Ioana, 
pe mine Ion. Pină și la nume* 
ne potrivim — și a invitat-o să 
„cinstească" evenimentul.

Ioana a 
achite ea 
atit aștepta. Și cum „consuma
țiile" și petrecerile deveneau tot 

•■mai dese și,,moi costisitoare, 
ton chemindu-i ■„lă ‘6omiriă^J'și' I 
pe alții, Ioană.’ a -ineepuf.'i.,..să J 
sustragă bani- dfin:. Opțiune,‘■'nȘi. 
■nțr s-a niai' bțim^^-^ițS^scfie'" i 
U.'2_..,L. preșidtrti^lS fu'dedătb- I 
.”... ’iu — pină cind Ioana 'I

Legislatura care se încheie Ia 9 
martie, odată cu alegerea noilor de- 
putati în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare, a constituit 
și pentru municipiul Bacău cea mai 
fertilă și mai înfloritoare perioadă 
din toți anii construcției socialiste. 
Orașul, care în trecut era un tirg 
prăfuit, la răspîntie de drumuri co
merciale, trăiește astăzi, cu adevărat, 
o nouă tinerețe.

— în actuala legislatură — ne spu
ne deputatul Nicolae Matei, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal — au fost construite și 
puse în funcțiune circa 20 de noi 
obiective industriale, între care ma
rele combinat de îngrășăminte chi
mice și fabrica de hîrtie de ziar-, fa
brica de talpă artificială, iar peste 
putină vreme va fi inaugurată o mo
dernă unitate pentru fabricarea pa
nourilor electropneumatice. Totodată, 
au fost dezvoltate și modernizate u- 
nitățile existente : întreprinderea de 
mașini-unelte, întreprinderea meta
lurgică, . combinatul de prelucrare a 
lemnului — adevărați piloni care stau 
la baza întregii dezvoltări economico- 
sociale și edilitar-gospodărești a mu
nicipiului nostru. Toate acestea au 
făcut ca industria orașului să creas
că în ultimii ani într-un ritm anual 
superior celui realizat pe țară.

La una dintre aceste moderne uni
tăți ale economiei băcăuane — în
treprinderea metalurgică — l-am în- 
tilnit pe maistrul Mihai Caraiman, 
care ne-a spus :

— Faptul că orașul nostru, unde 
odinioară se fabricau doar ceaune și 
bucșe de căruță, realizează astăzi 
aproape 40 la. sută din producția 
globală industrială a județului con
stituie, după părerea mea, o urmare 
firească a înfăptuirii cu succes a po
liticii partidului de industrializare 
socialistă a țării, a dezvoltării armo
nioase și echilibrate a forțelor de 
producție pe teritoriu. Ne mîndrim cu 
faptul că acest ritm impetuos de dez
voltare a industriei va face ca la fi
nele anului 1980, municipiul nostru să 
realizeze o producție globală indus
trială în valoare de peste 12 miliar
de lei, ceea ce înseamnă o creștere 
de 2,1 ori față de 1975. Cu toții ne 
facem un titlu de cinste din a ne fi

angajat ca prin folosirea mai judi
cioasă a potențialului de care dispu
nem să realizăm în acest cincinal o 
producție suplimentară in valoare de 
aproape 3 miliarde lei.

în imediata apropiere a acestor gi- 
ganți ăi industriei de pe platfor.ma

dă 1951—1975. Un calcul arată că fon
dul locativ construit în actuala legis
latură ar fi putut adăposti întreaga 
populație a orașului existentă în anul 
1963. Firește, aceasta nu înseamnă că 
nevoile de locuințe au fost Pe deplin 
satisfăcute. Pentru că nu trebuie să

Deputății și cetățenii 
înflorirea orașului lor: BACAUL

de sud a orașului, apar siluetele ele
gante ale noilor obiective social-cul- 
turale. Pe cîmpul dinspre Sarata s-au 
înălțat in anii actualei legislaturi 
modernele cartiere „Bucegi", „Victor 
Babeș“, „Letea“, „Republicii". Odată 
cu acestea, au fost construite școli, 
grădinițe, dispensare, magazine cu o 
suprafață de peste 30 000 mp. Cartiere 
noi au apărut și în celelalte zone ale 
orașului. De la alegerile din 1975 și 
pină acum au fost construite blocuri 
care» însumează circa 18 000 de apar
tamente, adică aproape tot atîtea cîte 
au fost construite în întreaga perioa-

se Uite că în ultimii 10 ani populația 
orașului s-a dublat, iar studiile de 
perspectivă prevăd Bacăului un 
viitor și mai strălucit, situîndu-1 
intre orașele mari cu o populație de 
peste 300 000 de locuitori. în legătură 
cu aceasta, primarul municipiului, to
varășul Valdrian Ghineț, ne-a spus :

— Legislatura pe care o încheiem 
dar ceaa fost bogată în realizări, 

care urmează va constitui o etapă 
de noi și profunde înnoiri în toate 
domeniile. Vom construi, printre al
tele, în orașul nostru, un mare com
binat petrochimic, o întreprindere de

elemente de automatizare, o între
prindere de reparat mașini unelte, 
precum și un mare număr de obiec
tive social-culturale. Se vor înălța 
peste 21 000 de apartamente, dintre 
care circa 6 000 vor fi date în folo
sință pină la finele acestui an.

Deputatul loan Bernevic, unul din
tre gospodarii de frunte ai orașului, 
ne spunea :

— Dacă la data construirii lor, ve
chiul palat administrativ sau fostul 
cinematograf „Mărăști", azi teatrul 
dramatic, erau considerate construc
ții monumentale, in prezent ele se 
„pierd" între noile edificii realizate 
de proiectanții și constructorii noștri : 
casa de cultură, hotelul „Decebal", 
complexul comercial „Select", spita
lul, sala sporturilor. Pină la finele 
acestui an. vor mai fi date în folo
sință un hotel turistic cu 400 de 
locuri. 2 cinematografe, piața agro- 
alimentară și multe alte edificii.

Bacăul, care • cu ani în urmă nu 
avea nici o stradă asfaltată, dispune 
acum de o rețea de peste 100 de kilo
metri de străzi modernizate. Se exe
cută ample lucrări de extindere a 
rețelelor de canalizare și alimentare 
cu apă, de amenajare a unor noi 
spații de joacă pentru copii, de re
creare și agrement. „Cum poți sta de 
o parte, cînd vezi cîte se fac în jurul 
tău de către oameni și pentru oa
meni ? — ne spunea gospodina Nina 
Iftimie, mamă a trei copii școlari din 
Cartierul „Cornișa Bistriței". Este de 
datoria noastră, a tuturor, să parti
cipăm la lucrările de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului. în privința 
asta, sîntem ajutați mereu de depu
tați, de tovarășii de la primărie, care 
în ultima vreme parcă și-au mutat 
sediul în cartierul nostru".

Asemenea cuvinte am auzit și de 
la alți alegători și deputați din oraș, 
care pun împreună umărul la execu
tarea, prin muncă voluntar-patrioti- 
că, a numeroase lucrări edilitar-gos
podărești. Este și aceasta o dovadă 
a dorinței fiecărui băcăuan de a-și 
vedea urbea în care trăiește și mun
cește tot mai frumoasă.

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii

(Urmare cfin pag. I)

"C. Banta, i 
riei Tg. Jiu 
n-a ajuns la tribunal, fiind con
damnată la cinci ani 
late închisoare". Fără 
drăgostitul" lulea. De 
de ea.

Cu sania.

St jumă- 
Ion, „iii- 
bani, nu

pe scurtătură
Ultimii clienți ai restaurantu

lui „Oltul" din stațiunea Tuș- 
nad au închis ușa pe dinafară. 
Tot așa aveau să facă, in curind, 
și ospătarii, intre care și Ga
briela D., tinăra lor colegă. Era 
tirziu din seară și ea a pornit-o 
spre casă cu sania. Dar nu pe 
drumul obișnuit, ci a apucat-o 
pe o scurtătură, luindu-și avînt, 
ca pe derdeluș, pe strada Avin- 
tului. Așa se face că a apărut 
brusc, , cu sania, drept sub ro
tile unei mașini. A fost rănită, 
dar a scăpat, ca prin 
cu viață.

Distracția"
costă

...De la o vreme, o 
mașini parcate noaptea

minune,

serie de 
__ v„„ ___________ ,___ pe străzi 
din Drobeta-Turnu Severin, erau 
găsite dimineața cu cauciucu
rile înțepate, dezumflate.

...Din ograda unui cetățean au 
dispărut, intr-o noapte, 20 de 
găini și 2 curcani.

întrebare : ce legătură există 
intre cauciucurile înțepate 
orătăniile furate ?

■Răspuns : intre cei care 
„distrau" ințepind cauciucurile 
mașinilor și cei care i-au 
înșfăcat orătăniile omului exis
tă o legătură directă, ei fiind 
unii și aceiași făptuitori : Miti
că Oțet, O. Gheorghe zis Ghită, 
și Alexandru Chelu. Acum, toti 
trei se află din nou împreună, 
dar in alt loc, unde vor trebui 
să răspundă pentru faptele lor...

care oamenii muncii participă activ 
ți'țtâmijlocit la coriducered întreprin
derii lor, exercitindu-și • astfel 'dre'p^ 
ftll,'W-a dezbate’și hbtă-vî, :'db a-trăsn 
punde de soarta imensului avut ob
ștesc încredințat lor de societate. E 
vorba de folosirea eficientă a zece mii 
de hectare, de o bază tehnico-mate- 
riglă și de investita de milioane și bu
nele rezultate obținute — întreprin
derea fiind decorată cu Ordinul Mun
cii și fruntașă pe județ — sint pe loc 
amendate de o exigentă meritorie și 
de un remarcabil simț al răspunderii 
personale și colective, bază sigură 
pentru obținerea unor rezultate și mai 
bune în anul abia început.

Privesc oamenii din sală și mă gin- 
desc la truda, zbuciumul și sudoarea, 
dar și entuziasmul cu care au obtinut 
aceste rezultate, și mi-i închipui nu 
cum arată acum in adunare, ci cum 
au arătat în timpul muncilor de anul 
trecut, in sutele lor de zile-lumină 
și de schimburi prelungite, pe arșiță 
și ger, in ploaie și vint, cu cită îndă
rătnicie au intors brazdele, cu cită 
grijă de gospodar au pipăit țarina, 
pină ce au văzut sămânța in pămint, 
și-apoi cum le-a tremurat inima in 
piept la grindină și îngheț, cum au 
nădăjduit încă la seceta din primă
vară și la nesfirșitele ploi din iulie, 
de care n-au fost ocoliți, cum au in- 
timpinat, muncind, fiecare răsărit și 
apus de soare, pină ce au văzut toată 
recolta adunată la adăpost in 
hambare. *

Și iată-i acum, cînd afară, dincolo 
de așezările întreprinderii și livada 
de . pomi, pămintul se odihnește și 
griul dormitează sub zăpada pină la 
genunchi, iar cîmpia troznește de ger, 
cum stau din nou la sfat și iar chib- 
zuiesc cu răspundere sporită despre 
ceea ce vor trebui neapărat să facă 
și în acest an Gheorghe Ungu- 
reanu, președintele comitetului oa
menilor muncii, dă astfel citire nou
lui plan de măsuri, multiplu și com
plex, mobilizator, corespunzător noi
lor orientări și sarcini ale Congresu
lui XII, precum și indicațiilor 
personale ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceawșescu, care a onorat I.A.S.-Afu- 
mați cu două vizite de lucru.' Desigur, 
se pleacă de la puterea și. posibilită
țile sporite ale întreprinderii, de la

mai buna ei înzestrare tehnico-mate- 
rială, de la intrarea in funcțiune a 
noilor investiții, dar și. de la mărita 
irricepefe și experiență a oamenilor, 
Ue la eriiflțAasmul

aleși 369 de deputați, față de 349 în Ac
tuala legislatură. Se lărgește astfel 

. reprezentarea cetățenilor in organele 
’'puterii de stat, precum și posibilitățile 

£• •^asaexeșsjtai'e.a. drepturilor lor consti-
lectlv, târfa statornică .<$?.•: rt/alege ‘?i de1'a fi âleși
inaț bine-șiae inălțare-'â^rnli- noăsf-'â -.în. aceste.;organe. în mod-asemănător

putaților. După cum se știe, ca ur
mare a perfecționărilor aduse de, re
centul congres, Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, atît prin orga
nizațiile. ..componente, cit și prip c<țle 
prro'^rh? 'eș.te cel mai larg și Icăl jnaL 
reprezentativ organism politii, hinclu-' 
zîird ..absolut toate categoriile* sociale;

» .

Avem și noi un 
pierde-iarnă"

Vicepreședintele consiliului 
popular al orașului Moinești — 
Bacău-, Constantin Moroșanu, 
ne scrie : „Citind faptul divers 
din 20 ianuarie cu titlul „Și ne
vastă tot nu și-a găsit", despre 
acel pierde-vară care bale 
țara-n lung și-n lat cu trenu
rile, fără să plătească, pentru 
a-și afla, chipurile, aleasa ini
mii, gindul m-a dus la un anu
me Constantin Silișteanu. Este 
și el — ca să fiu in ton cu acest 
sezon — tot un... pierde-iarnă. 
Și Sălișteanu se plimbă cu tre
nurile prin toată țara, fără să 
plătească .un ban, iar la noi, la 
primărie, s-au adunat teancuri 
de procese verbale, de sancțiuni 
și amenzi în valoare de zeci și 
zeci de mii de lei. Cine să le 
plătească, din moment ce Siliș
teanu nu 1.—1 — ' ' ’ "
in orașul nostru ? 
ceferiștii, care-i prind 
pe acești indivizi, 
sprijinul miliției?".

'Bună idee !

mai locuiește de mult 
De ce oare 

in cul-pă 
cernu

deRubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții ..Scînteii

Anaiîza 
concretă, 
la obiect

Scrisoarea Aureliei 
Ene, soră medicală la 
spitalul din Săpoca, 
județul Buzău, referi
toare la unele neajun
suri din unitate, a fost 
cercetată și analizată 
cu atenția cuvenită de 
un colectiv de la di
recția sanitară jude
țeană, alcătuit din. dr. 
Costin Sandu, director, 
Nicolae Poenaru. di
rector adjunct econo
mic, și Ion Marin, șe
ful serviciului perso
nal. Din răspunsul în
tocmit rezultă că s-au 
constatat unele lipsuri 
în planificarea și or
ganizarea activității 
cadrelor medii de la 
acest spital, în eviden
ta muncii prestate 
și în utilizarea inte
grală și eficientă a

Beneficiază de majorarea retribuției în etapa a doua oamenii muncii din industriasticlei, porțelanului și faianței

tre socialiste.'
La dezbaterile asupra rezultatelor 

obținute și asupra planului de mă
suri pe anul in curs intervin activ 
mecanizatori, muncitori la ferme, teh
nicieni, ingineri, medici veterinari, 
șefi de echipe și șefi de ferme.

Uit.iarăși de date și cifre, dar des
copăr cum toată dezbaterea este stră
bătută ca de un fir roșu de o idee 
majoră, centrală, care leagă și lumi
nează totul dintr-odată și în mintea 
mea și care imi încheagă și-mi întă
rește sentimentul de profundă satis
facție abia intuit la început... Expri
mată pe scurt, iută această măreață 
idee : „Statul ne-a dat in seamă atita 
întindere de pămint, o puternică bază 
tehnico-materială, mari mijloace eco
nomico-financiare, posibilitatea de a 
folosi la maximum ■ noile cuceriri ale 
științei agricole, avantajele chimi
zării etc., iar, pe deasupra tuturor, 
dreptul și onoarea de a răspunde de 
acest însemnat avut obștesc, precum 
și marea putință de a ne sfătui și 
hotărî noi asupra folosirii lui și a 
muncii noastre. Cum trebuie să răs
pundem noi acestei încrederi și mă
rețe sarcini ? Foarte simplu : să dăm 
țării mai mult, o producție mai mare. 
Cum ? Păi. tocmai asta facem, de 
aceea ne-am adunat : să vedem, să 
dezbatem, să hotărîm și. mai ales, să 
ne angajăm deplin față de noi, de 
țară, de partid !“

Da, acum știu, am descoperit „mi- 
rabila sămânță" a acelui profund sen
timent de satisfacție pe care il tră
iesc din plin. Ea constă în marea vir
tute a autoconducerii muncitorești, 
în afirmarea concretă, tot mai puter
nică a democrației noastre socialiste, 
larg și deplin manifestată in 
această perioadă de pregătire a ale
gerilor de la 9 martie, pregătire ce 
se desfășoară pretutindeni, așa cum 
arăta secretarul general al partidului, 
printr-o intensă, activitate, prin re
marcabile realizări in muncă. Căci 
votul de la 9 martie va fi un vot 
dat propriei noastre bunăstări, pen
tru continuarea înaintării in ritm sus
ținut pe drumul pe care ni l-am ales.

timpului lucru.
Pentru înlăturarea a- 
cestor deficiente s-au 
adoptat următoarele 
măsuri : întocmirea .și 
afișarea graficului de 
lucru pentru întregul 
personal pînă la data 
de 25 a fiecărei luni ; 
verificarea permanen
tă a 
țiuni 
vicii, 
buția 
om al muncii să cores
pundă activității pres
tate ; dezbaterea la 
toate locurile de mun
că a sarcinilor ce re
vin fiecărui lucrător ; 
organizarea unui con
curs pentru ocuparea 
postului de soră șefă 
în secțiile de neurolo
gie și psihiatrie ; sanc
ționarea asistentei șefe 
pentru nerealizarea 

1 sarcinilor ce-i revin.
în răspuns se arată, de 
asemenea, că s-au 
luat măsuri pentru 
mai buna organizare

a activității de primi
re a oamenilor muncii 
in audientă.

Urc răspuns 
și cîteva 

nedumeriri

■îh .aceste./organe. în mod-asemănâțor '.jjrSefie’pe'toți cetățenii țârii. Or, aces- 
' ■ țuf organism atotcuprinzător, despre 

care intr-adevăr se poate spune că 
înmănunchează toate forțele politice 
și sociale ale națiunii, îi revine sar
cina să facă propunerile de candidați. 

Esența democratică a sistemului 
electoral din țara noastră este viu 
ilustrată și de principiul răspunde
rii deputaților în fața alegătorilor 
lor. Și în acest domeniu se cuvine 
reliefat progresul substanțial reali
zat in ultimul timp prin crearea unei 
instituții speciale, anume „Tribuna 
democrației", care asigură un caracter 
sistematic, periodic, întilnirilor și 
consfătuirilor pe care deputatul are 
datoria să le organizeze. Este un ca
dru optim pentru a dezbate toate pro
blemele legate de viața și munca ce
tățenilor, de dezvoltarea localităților 
și, totodată, pentru a face propuneri 
de îmbunătățire a activității deputa
tului, cit și a organului reprezentativ, 
a urmări modul în care propunerile 
făcute de alegători sînt rezolvate de 
către organele competente.

Toate acestea demonstrează că în 
societatea noastră este pe deplin în
făptuit cadrul instituțional pentru ca 
voința cetățenilor să fie cit mai fidel 
oglindită de reprezentanții lor în or
ganele puterii de stat. Deputății sint 
aleși ai poporului, investiți cu răs
punderea civică de a acționa energic 
pentru că poporul, în frunte cu 
clasa muncitoare și sub conducerea 
Partidului Comunist Român, să-și 
exercite în permanență puterea pe 
care o deține în mod suveran potrivit 
măreței sale cuceriri istorice — pre
rogativa de unic stăpîn al propriilor 
destine.

Dealtfel, aceste realități se vor 
evidenția și în cursul actualei cam
panii electorale, cind însăși desfă
șurarea adunărilor cetățenești, a in- 
tîlnirilor candidaților cu alegătorii va 
prilejui, fără îndoială, o puternică 
afirmare a spiritului de responsabi
litate civică atît din partea viitori
lor deputați, cit și a alegătorilor, a 
hotăririi lor de a acționa împreună 
pentru a asigura înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a hotăririlor 
Congresului ai XII-Iea.

‘ pentru consiliile populare s-au sta
bilit un număr mai mare de circum
scripții electorale. Sint create in 
acest fel condiții ca deputății să cu
noască mai bine și niai temeinic 
problemele ce se ridică în circum
scripția de care răspund, să dezba
tă cu cetățenii soluțiile cele mai 
adecvate, să rezolve operativ multi
plele aspecte pe care le ridică dez
voltarea circumscripțiilor si localită
ților respective, îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale populației.

Totodată, printr-o serie de crite
rii și norme care au fost stabilite, se 
urmărește să se asigure o reprezen
tare mai judicioasă in Marea Aduna
re Națională și in consiliile popu
lare a tuturor categoriilor de cetă
țeni, a femeilor, precum și a mem
brilor organizațiilor democrației 
unității socialiste. Sînt 
care atestă cuJ putere 
conducerii de partid și de stat ca 
forurile democrației noastre repre
zentative să-și perfecționeze continuu 
componența, pentru a reflecta cit 
mai fidel schimbările ce se petrec 
în structura socială, realitățile poli
tice și sociale ale țării.

O deosebită importanță are faptul 
că în apropiatele alegeri se vor de
pune mai multe candidaturi pentru 
un loc de deputat într-un număr 
sporit de circumscripții electorale — 
în cazul consiliilor populare comu
nale ajungîndu-se pînă la 95 la sută 
din totalul circumscripțiilor. în felul 
acesta, cetățenii exprimă opțiunea 
pentru acel candidat pe care-1 con
sideră cel rhai apt să-i reprezinte în 
organele puterii. Este evident că ex
tinderea acestei practici va asigura 
promovarea in Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare a 
celor mai vrednici cetățeni — munci
tori, țărani, intelectuali, gospodine, 
oameni ai muncii din toate dome
niile de activitate, care aii dovedit 
inițiativă, hărnicie, spirit1 gospodă
resc, pentru înfăptuirea politicii par
tidului, pentru progresul și înflorirea, 
României socialiste.

Caracterul profund 
alegerilor este ilustrat 
temui de propunere și

Actuala legislatură, care se încheie 
Ia 9 martie, a fost cea mai fertilă și 
în domeniul ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui nostru popor. Pe temelia trainică 
a realizărilor deosebite obținute in 
industrie, agricultură, in toate dome
niile de activitate se înfăptuiește cu 
consecvență Programul de creștere a 
nivelului de trai în perioada. 1976— 
1980. Unâ din componentele impor
tante ale acestui program este creș
terea retribuțiilor oamenilor muncii 
din toate domeniile de activitate, cu 
peste 32 la sută, procent superior ce
lui prevăzut prin plan pentru actualul 
cincinal.

După cum se știe, la 1 iulie 1977 a 
început aplicarea, 
majorării retribu
țiilor tarifare, în 
medie pe econo
mie cu 17. la sută, 
creșteri mai ac
centuate acordin- 
du-se oamenilor 
muncii din indus
tria minieră (19,2 
la sută), siderur
gie (18,8 la sută), 
metalurgie . nefe
roasă (18,8 la 
sută), construcții- 
montaj 
sută) 
Prima 
lor s-a 
vreme

La 1.
rîrii Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. s-a trecut la 
aplicarea majorării retribuțiilor in 
cea de-a doua etapă din actualul cin
cinal, urmînd ca, pînă la finele aces
tui an, toate categoriile de personal 
muncitor să beneficieze de venituri 
sporite. Pînă la sfîrșitul anului 1979, 
oamenii muncii din zece ramuri in
dustriale au beneficiat de retribuții 
majorate.

începînd de astăzi, 1 februarie, oa
menii muncii din industria sticlei, 
porțelanului și faianței vor primi re
tribuții majorate, in medie cu 14,1 la 
sută, adăugîndu-se sporului din pri
ma etapă de majorare, care a fost 
de 17,2 la sută. Așadar, actuala legis
latură le-a adus celor ce muncesc 
in acest sector, al făuritorilor de fru
mos, o creștere a veniturilor de 33,7 
la sută, superior mediei pe țară. Be
neficiarii acestei , majorări sint vesti- 

- /țij' sticlari, de la Turda, Mediaș, Pă
durea Kea'gră~'7(jubețul Bihor), T6- 
rnești (Timiș), Poiana Codrului (Satji 
Mare), ca și cei din întreprinderile 
noi, moderne, construite la Dorohoi, 
Buzău, București, Scăieni, Tirnăveni, 
cei care creează și produc, la scară 
industrială, frumoasele obiecte din 
faianță și porțelan, fie că poartă o 
marcă cu vechi renume, ca „Iris" 
din Cluj-Napoca sau mărci în plină 
afirmare ca acelea ale noilor între
prinderi de la Alba Iulia și Curtea 
de Argeș.

în prima etapă, a

Se înfăptuiește 
cu consecvență 

programul de creștere 
a nivelului de trai 

în actualul cincinal
(18,7 la ’ ——————— 

și altele.
etapă a majorării retribuții- 
încheiat cu trei luni mai de- 
decit se stabilise inițial.
august 1979, potrivit hotă- 

Comitetului Politic ”
al P.C.R. s-a

Pentru a vedea ce reprezintă majo
rarea retribuțiilor din etapa a doua, 
ale oamenilor muncii din acest sector, 
vom apela la cîteva exemple. Un 
muncitor topitor de sticlă, incadrat. în 
categoria 6, treapta a II-a, avea pînă 
acum o retribuție tarifară netă de 
2 050 lei ; după 1 februarie, retribuția 
lui va ajunge la 2 468 lei, fiind deci 
cu 418 lei mai mare. Dacă lucrează 
în acord și are un spor de 10 la sută 
pentru vechime neîntreruptă, venitul 
realizat. în plus se ridică la 480 lei. 
Iar dacă ne întoarcem Ia veniturile 
lui anterioare majorării din prima ’ 
etapă și luăm în calcul toate elemen
tele de mai sus rezultă că, în această 
legislatură, respectivul muncitor be
neficiază de un spor ce se ridică la 

896 lei. Un alt e- 
xemplu: un mun
citor sticlar, pre
lucrător manual 
de topitură la țea,- 
vă, categoria, a 
7-a, treapta I, pri- , 
mea, pină acum, 
o retribuție tari
fară netă de 2183 
lei; după majora
re el va încasa 
2 611 lei, deci o 
diferență în plus 
de 428 lei, la care 
se adaugă, firește, 

în acord și cel desporul de muncă 
vechime, calculate la retribuția mări
tă. Totalul creșterii : 492 lei. Ciștigul 
este și mai evident, dacă avem în 
vedere că, înainte de 
prima etapă, in 1977, 
tor avea o retribuție 
decurs de numai trei ani, ciștigul lui 
sporește cu 936 lei.

La rîndul lor, oamenii _ ____
întreprinderile de faianță și porțelan 
vor beneficia de sporuri 
ale veniturilor provenite __  ______
Un muncitor cuptorar, ceramică fină 
și decor, incadrat în categoria a 4-a, 
treapta a II-a realizează în plus, 
după aplicarea majorărilor din am
bele etape și cu adăugarea sporului 
de vechime, suma de 651 lei ; retri
buția lui va crește, după 1 februarie, 
cu 327 lei, de la 1 805 la 2 132 lei. O 
muncitoare pictor pe sticlă sau pe 
ceramică fină, categoria a 5-a, treap
ta a II-a avea pină acum o retribuție 
tarifară netă de 1 907 lei ; de azi 
înainte ea va primi 2 285 lei. cu 378 
lei măi'‘mult:; j 

-în acest an. peste 7 435 000- de oă-

majorarea din 
același munci- 
de 1 797 lei. în

muncii din

importante 
din muncă.

a;
■a-

meni ai muncii din diferite domenii
<je mctlyitate; vor “beneficia de majp-; 
rarâă retribuțiilor din etapa a doua 
de aplicare a prevederilor Programu
lui de creștere a nivelului de trai, 
ceea ce relevă in chip convingător 
grija permanentă a partidului și sta
tului nostru, personal a secretarului 
general al partidului, pentru creș
terea continuă a calității vieții po
porului.

si
; prevederi 
preocuparea

democratic al 
de însuși sis- 
alegere a de-

Cooperativa agricolă 
de producție din satul 
Viile, comuna Ion Cor
vin, județul Constan
ța, are condiții bune 
pentru sporirea ba
zei sale materiale și 
largi posibilități de
dezvoltare. Dar, se
arăta într-o scrisoare 
adresată redacției, 
ședințele acesteia, 
cu Tănase, nu 
bun gospodar, nu 
pectă democrația
peratistă, acționează 
de unul singur, păgu
bind avutul obștesc, 
comite abuzuri și ile
galități. Multe din se
sizările care s-au fă
cut la organele locale 
ajungeau în mina sa, 
și, în loc să se ia mă-

și ilegalitățile 
de el pentru 

de vino- 
sesizate 
justiție.

— toate

ne-a co- 
rezul țațele

pre- 
Voi- 
este 
res- 
coo-

suri pentru înlăturarea 
neregulilor, erau cău- 
tați semnatarii scriso
rilor „pentru a fi puși 
la punct".

Comitetul județean 
Constanța al P.C.R., 
căruia i s-a trimis 
spre soluționare aceas
tă sesizare, 
municat
cercetărilor întreprin
se. Abuzurile și ilega
litățile săvîrșite de 
Voicu Tănase. care au 
dus la păgubirea avu
tului obșt,esc. au fost 
analizate intr-o șe
dință a secretariatu
lui. hotărîndu-se de
stituirea acestuia din 
funcție. Măsura a fost 
adoptată în ședința 
extraordinară comună 
a consiliului de con
ducere al C.A.P. și a 
comitetului de partid 
din' cooperativă. Se 
menționează, totodată, 
că s-a constituit un 
colectiv care cercetea
ză în continuare fapte
le de necinste ale lui

V. T. 
comise 
ca. in funcție 
văție, să fie 
organelor de

Pînă aici 
bune. Răspunsul nu 
precizează însă de ce 
numeroasele sesizări 
făcute cu privire la 
acest caz n-au fost re
zolvate de la bun în
ceput pe plan local și 
cum se explică faptul 
că unele dintre ele au 
ajuns în mîna celui 
reclamat, așa cum se 
afirma în scrisoare ?

în atenție, 
îmbunătățirea 

condițiilor 
de transport
Centrala de trans

porturi auto București, 
verificînd la fața lo
cului o sesizare sem
nată de Stelian Lepă- 
datu, din Bîrlad, refe
ritoare la modul de

desfășurare a activită
ții in autogara Berești 
— Galați, a constatat 
o 
suri. Astfel, nu exista 
o 
zătoare 
călător

■ programul de circula
ție a autobuzelor ; unii 
conducători auto au 
comis abateri de la 
legalitatea transportu
rilor, motiv pentru 
care au fost amen
dați contravențional și 
sancționați disciplinar 
etc. în vederea îmbu
nătățirii activității ■ in 
această autogară s-au 
luat măsuri de afișare 
a panourilor cu orarul 
de circulație a curse
lor ; de stabilire a

seamă de neajun-

informare corespun- 
a publicului 

cu privire la

Rodi ca ȘERBAN

Aspect de la întreprinderea de sticlă din Dorohoi
Foto : S. Cristian

programului de func
ționare a casei de bi
lete și de afișare a 
acestuia in sala de aș
teptare ; de urmărire 
permanentă a activită
ții autogării și a 
autobazei Tg. Bujor. 
De asemenea, se vor 
intensifica controale
le pe traseele din 
raza de activitate a 
autogării Berești pen
tru depistarea even
tualelor abateri de 
la disciplina și legali
tatea transporturilor 
de călători. Rezultatele 
verificărilor și măsu
rile adoptate au fost 
prelucrate cu întregul 
personal din autobaza 
Tg. Bujor și autogara 
Berești.

Spicuiri din
• Consiliu! județean

Sesizarea corespondentului voluntar Dumitrache 
Preoteasa de la Grupul de șantiere construcții- 
montajrreparații pentru industria chimică Pitești 
s-a dovedit întemeiată. S-au luat măsuri de re
parare urgentă a dușurilor și instalațiilor sani
tare defecte de la Căminul de hefamiliști de

răspunsuri
al sindicatelor Argeș :

pe bd. Petrochimiștilor din localitate și darea 
acestora in primire celor ce le folosesc, pen
tru a răspunde de buna lor administrare. De 
asemenea, se va organiza supravegherea modu
lui de comportare a locatarilor in cămin de 
către echipele de control al oamenilor muncii 
și activiști sociali, pentru a se lua măsurile ce 
se impun.

® Regionala de căi ferate Cluj : Trenul per
sonal 4 244/4 241 Cluj-Napoca — Sighetul Mar- 
mației va circula pe distanța Cluj-Napoca — Dej 
cu 5 vagoane de clasa a II-a în plus, crein- 
du-se astfel condiții pentru înlăturarea aglome
rației.

® N-au răspuns în termen legai : Consiliul 
popular"județean Dîmbovița, la scrisoarea nr. 
9 953 din luna iunie 1979 ; Consiliul popular ju
dețean Dolj, la scrisorile nr. 6 234 din octom
brie 1979 și 6 356 din noiembrie 1979 ; Comite
tul județean Teleorman al P.C.R., la scrisorile 
nr. 4 639 și 4 976 — ambele din luna august 1979 ; 
Comitetul județean Olt al P.C.R., Ia scrisoarea 
nr. 4 639 și 4 976 — ambele din luna august 
1979; Comitetul județean Gorj al P.C.R., 
la scrisoarea nr. 52 539 din noiembrie _ 1979; 
Comitetul județean Botoșani al 
scrisorile 
și 38 713 din luna septembrie 1979; 
tetul de partid al sectorului 6 București, la scri
soarea nr. 9 896 din luna mai 1979 ; Consiliul 
popular al municipiului București, la scrisoarea 
nr. 8 238 din luna februarie 1979.

nr. 38 519
P.C.R., la 

din luna august 1979 
Comi-

Gheorqhe PÎRVAN
—
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- - - - - - - - - - ZECE MM IBIH BE 1WVESTITII IN OBIECTIVUL fiNEHETaPR „SCINTHI"- - - - - - - - - - - Grădină de legume 
în grădina fiecărui 

sătean!
® Un bun gospodar - un bun legumicultor 
® Cum „au crescut" milioane pe araci la Poiana 
Mare - Dolj ® Rezultate care arată că este 
posibil ca livrările de legume din gospodăriile 
populației să sporească de cîteva ori față de 

anul trecut

Și cuvântul constructorilor 
cmtăreșie greu în balanța 

de metal a tării
Azi, pe platforma siderurgica din Cdlan

Toate noile obiective de pe plațforma siderurgică din Călan au termene de punere în 
funcțiune stabilite pentru acest an. Cu alte cuvinte, în fața constructorilor și montorilor, 
a celorlați factori angajați in finalizarea acestor investiții se ridică sarcini deosebite, cu atit 
mai mult cu cit, in cursul anuJui trecut, mersul lucrărilor pe acest mare șantier a fost grevat, 
in primul rind, din cauza restanțelor în livrarea utilajelor tehnologice, deosebit de însemnate ca 
volum. Pentru lichidarea acestei situații, la sfirșitul anului 1979. pe platforma siderurgică 
a avut loc o amplă analiză a stadiului de execuție a lucrărilor, a problemelor cu care 
sint confruntați beneficiarul, constructorii și montorii, cu participarea unor factori de con
ducere din Ministerul Industriei Metalurgice (titularul de investiții) și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — coordonatorul general al furnizorilor de utilaje. Cu acest prilej s-au 
stabilit măsuri concrete pentru lichidarea restanțelor in livrări și corelarea termenelor 
de livrare cu necesitățile de montaj și punere în funcțiune. S-a prevăzut, printre altele, ca 
întreprinderile furnizoare să livreze oină la sfirșitul anului trecut un volum de 3 516 tone 
utilaje tehnologice. Dar pe data de 24 ianuarie a.c. mai erau restante din această cantitate peste 
2 000 tone utilaje. Deci, problema utilajelor tehnologice, problemă-cheie pentru finalizarea 
investițiilor de la Călan, continuă să rămină deschisă. Cu atit mai mult, cu cit, în conti
nuare, se manifestă tendința de amînare, cu 2 pină la 4 luni, a livrărilor programate pentru 
lunile octombrie—decembrie din anul trecut. Astfel. în pofida programelor ferme de livrare, 
în pofida faptului că furnizorii și-au asumat răspunderea să urmărească realizarea între
gului volum de utilaje solicitat, nici pînă în prezent nu au sosit turbosuflantele și diverse 
alte utilaje — pentru cele două furnale — precum și ciururile vibratoare, o serie de pompe și 
alte echipamente electrice.

Timpul trece

...acumulînd restanțe
în prezent, stadiul lucrărilor la 

principalele obiective este rămas în 
urmă : la GOSPODĂRIA DE MATE
RII PRIME, deși, în ansamblu, toate 
lucrările se află într-o fază avansată 
— sint montate cele 9 mașini de scos 
și strivit, transportoarele cu bandă în 
proporție de peste 70 la sută, iar 
instalația de descărcat vagoane cu 
culbutori se află în faza de pregătire 
a montajului — totuși sint mari în- 
tîrzieri la parcul de omogenizare, în- 
trucit nu s-au creat toate condițiile 
pentru montaj.

FABRICA DE AGLOMERARE are 
în prezent asigurate utilajele me
canice, mai puțin ciururile pentru 
aglomeratul cald. Pe șantier se află 
numai 70 la sută din necesarul cir
cuitului de benzi, iar la montajul 
electrofiltrului de .1,1 milioane mc 
pe oră, coșul de gaze arse, lucrările 
de închidere ale aglomeratorului și de 
la stația electrică și linia de răcire 
ie înregistrează restanțe serioase.

FURNALUL nr. 3 este într-un sta
diu avansat în privința montării 
construcției metalice. în schimb, se 
constată întîrzieri destul de mari la 
executarea zidăriei interioare, a zi
dăriei la conductele de aer cald și 
caupere, cit și la estacada furnalului 
și stația de alimentare. La FURNA
LUL NR. 4, lucrările sint în urma 
celor de la furnalul nr. 3, cu 5—6 
luni.

UTILITĂȚILE ridică și în prezent 
mari probleme constructorului. E 
drept, construcția stației de compre- 
soare a fost începută, dar lucrările 
sint abandonate din cauza lipsei. de
taliilor de proiectare ce trebuiau tri
mise de institutul IPROMET din 
București. Cu toate că s-a finalizat 
sala mașinilor la CET 3 suflante și a 
început montajul la prima turbină, 
din lipsa asistenței tehnice a I.M.G. 
București, lucrările au fost sistate- 
Nici pînă acum n-au sosit suflante 
aferentă primei turbine și cele 2 
grupuri. Atragem atenția asupra ne
cesității sosirii cit mai grabnice a 
utilajelor, întrucît montajul lor pre
vede un ciclu lung și au o înaltă 
tehnicitate.

La UZINA COCSOCHIMICĂ sînt 
localizate cele mai mari restanțe. La 
bateria nr. 1, de pildă, lucrările de 
înzidire sint, pur și simplu, oprite 
de mai mult timp din lipsa totală a 
cărămizilor semiacide. Utilaje în va
loare de peste 40 milioane lei așteap
tă... sosirea cărămizilor. Turnul de 

.cțărbune ridicat pînă la circa 29 me- 
' cri așteaptă și el... vremea caldă 
. . pentru a fi ridicat la cota finală. în- 

rirziate sînt, de asemenea, lucrările 
la stația de concasare și dozare de 
la decantorul de șlam. La bateria nr. 
2 de cocs, utilajele sînt livrate, dar 
din cauza lipsei cărămizilor semiacide 
nu se poate începe înzidirea. care, 
după cum se știe, durează împreună 
cu uscarea și încălzirea circa 12 luni.

TURNATORIA se află, în schimb,. 
în stadiul cel mai avansat de con
strucție. Cu toate acestea, nici aici 
rtu sint finalizate o seamă de lucrări: 
construcția metalică a stației de 
amestec de formare, montajul in
stalațiilor de alimentare cu 'apă, gaz 

' și aer. nu sint executate canalele teh
nologice pentru linia de formare și 

, turnare.

(Urmare din pag. I)
important potențial de resurse. în 
aducerea la îndeplinire a sarcinilor 
ce ne revin în acest domeniu, ca or
gan coordonator pe economie în ceea 
ce privește recuperarea și utilizarea 
integrală a tuturor resurselor mate
riale, refolosibile, vom acționa cu 
fermitate pentru elaborarea judicioasă 
de către fiecare unitate economică a 
bilanțurilor utilizării materiilor prime 
și materialelor, prin care se stabilesc, 
pornind de la normele de consum și 
indicii de utilizare, cantitățile de ma
teriale ce se regăsesc în produsele 
finite, precum și cele recuperabile și 
refolosibile ca atare sau prin prelu
crări ulterioare ; trebuie să se știe că 
nu vom aloca noi resurse decît in 
măsura in care se îndeplinesc sarci
nile în domeniul recuperării și refo- 
losirii materiilor prime și materiale
lor. în același timp, vom ac(iona pen
tru refolosirea ca atare sau prin re- 
condiționare, de către fiecare unitate 
economică, a pieselor, subansamblelor 
și produselor rezultate din casarea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
vechi, problemă de care ne-am ocu
pat insuficient pînă acum, astfel incit 
această activitate să devină o adevă
rată industrie, precum și pentru in
tensificarea colectărilor de materiale 
și produse uzate de Ia populație, do
meniu în' care realizările de pînă în 
prezent nu sînt încă la nivelul posi
bilităților. Esențiale în asemenea ac
țiuni sînt antrenarea în mare măsură 
a institutelor de cercetare-proiectare, 
a cadrelor tehnice din întreprinderi si 
centrale pentru soluționarea proble
melor tehnologice și de organizare și, 
mai ales, urmărirea sistematică a mo
dului în care se finalizează cercetă
rile în acest domeniu, a realizării și 
punerii în funcțiune’cît mai grabnică 
a noilor capacități de recuperare și 
valorificare a materialelor. îndeosebi 
In Industria chimică, minieră, ușoară, 
metalurgie și construcții de mașini.

Promptitudinea
furnizorilor -
o problemă

de „bunăvoință” ?
Cu toate analizele și ședințele de 

comandamente care au avut loc la 
diferite niveluri, cu toate interven
țiile făcute de beneficiar și construc
tor la întreprinderile furnizoare din 
tară, lipsa unor importante utilaje, 
instalații și materiale face ca lucră
rile să evolueze cu „încetinitorul" sau 
chiar să stagneze. Un lucru este 
clar : de livrarea cit mai urgentă a 
utilajelor tehnologice și materialelor 
de construcții depinde punerea în 
funcțiune a acestor obiective side
rurgice. Cine sînt furnizorii solicitați 
în mod special ?

© întreprinderea „23 August" — 
București datoare cu instalația pen
tru acționarea clopotelor, dispozitive
lor de prevalat probe de gaz. șubere 
și clapete pe furnale, care condițio
nează executarea unui important 
volum de lucrări de construcții- 
montaj.

O întreprinderea „Timpuri noi" — 
București, care, deși s-a angajat să

Acum 7 zile 
„Scînteia" publica:

In ancheta „Ce solicită constructorii, ministe
rului și furnizorilor pentru ca noua cetate a 
oțelului să se înalțe, dar fără dificultăți", pu
blicată în „Scinteia" nr. 11 639, din 24 ianuarie 
1980, semnalam conducerii Ministerului Indus
triei Metalurgice că, pentru buna desfășurare a 
lucrărilor pe șantier, este necesară dotarea cu 
un număr suplimentar de autobasculante de 13 
tone, macarale de performanță și simple, alte 
utilaje specifice ; trebuie stabilite sursele de a- 
provizionare cu zidărie refractară și profile mij
locii și grele de metal, precum și elaborate in
tegral proiectele pentru lucrările electrice din 
acest an.

în legătură cu aceste probleme am primit ieri 
la redacție din partea Ministerului Industriei 
Metalurgice, sub semnătura tovarășului inginer 
Gheorghe GHEORGHIU, adjunct al ministrului, 
următorul răspuns :

„Problemele semnalate în ziarul „Scînteia" 
din data de 24 ianuarie 1980, cu privire la asi
gurarea condițiilor tehnico-materiale necesare 
pentru lucrările de investiții de la Combinatul 
siderurgic Călărași, au format obiectul anali
zei pe teren și în minister a unor colective, în 
urma căreia s-au stabilit o serie de măsuri care 
să conducă la^ menținerea unui ritm susținut al 
activității pe șantier. Astfel, numărul de auto
basculante de 16 tone va fi suplimentat cu incă 
70 bucăți autobasculante* noi, eșalonat, începînd 
cu luna februarie, pe măsura livrării acestora 
de către întreprinderea mecanică Mirșa. Pentru 
activizarea parcului de autobasculante existent. 
Ministerul Industriei Metalurgice a intervenit 
la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe pen
tru livrarea cu prioritate a celor 303 bucăți an
velope repartizate Stației de utilaj transport de 
la Călărași pentru trimestrul I 1980.

Se vor asigura, dc asemenea, suplimentar 
încă 5 excavatoare de 1 mc, dintre care 3 bu
căți vor intra in lucru încă de la începutul lunii

Măsurile organizatorice stabilite 
prin noul act normativ, a căror apli
care trebuie finalizată în cursul aces
tei luni, prevăd cuprinderea acțiunii 
de recuperare a resurselor materiale 
într-o singură centrală specializată la 
nivelul economiei, cu unități în fie
care județ, care urmează să lucreze 
pe baze economice, ceea ce va per
mite cuprinderea în mai mare măsu
ră a acestei activități în teritoriu și 
eliminarea paralelismelor care exis
tau pînă acum.

V

— Concret, ce rezultate urmează a 
fi obținute in acest an ?

— Ținind seama de sarcina stabi
lită la Congresul al XII-lea al parti
dului ca in cincinalul viitor- să se 
ajungă ca 40—50 la sută din nece
sarul de materii prime și materiale 
să se asigure pe seama recuperării și 
refoloșirii materiilor prime și mate
rialelor rezultate din procesele de 
producție și din consum, încă prin 
planul pe acest an sint cuprinse sar
cini mobilizatoare de recuperare și 
refolosire a resurselor materiale pen
tru fiecare unitate economică, pentru 
fiecare consiliu popular, pentru uni
tățile specializate la care m-am re
ferit. Rezervele de care dispunem în 
această privință sînt foarte mari, știut 
fiind că realizările noastre în acest 
domeniu se situează sub cele obținute 
pe plan mondial, chiar față de țările 
care dispun de însemnate resurse 
materiale. Astfel, față de anul prece
dent, în anul 1980 urmează să recu
perăm pentru valorificare cu 18,5 Ia 
sută mai multe materiale metalice 
feroase, cu peste 64 la sută mai multe 

livreze cele 192 tone utilaje pentru 
furnale pină la 30 noiembrie 1979, 
nu a livrat nimic.

O întreprinderea de mașini grele 
București nu a livrat decît o turbină, 
dar fără suflantă, iar la turbosu- 
flanta nr. 2' n-a început nici in pre
zent livrarea.
• întreprinderea mecanică de ma

șini și utilaj minier Baia Mare are 
restante ciururile pentru aglomerat 
cald și rece.

O întreprinderea „1 Mai" Ploiești 
trebuie să încheie cît mai urgent li
vrările utilajelor pentru mașina de 
șarjare nr. 1 de la cocserie.
• Combinatul pentru industria 

construcțiilor de mașini Bistrița nu 
și-a încheiat încă livrările pentru in
stalațiile de transport pneumatic, de 
uscare și preîncălzire a șarjelor de la 
turnătorie.

O întreprinderea metalurgică Aiud. 
chemată să urgenteze livrarea insta
lației de șarjare, moara cu impact și 
cele două cuptoare de uscat nisips

• Centrala de produse refractare 
Brașov și, in principal, întreprinderea 
de produse refractare Alba Iulia sînt 
datoare,: în total, cu peste 5 000 tone 
cărămizi refractare. Lucrările la fur
nale și cocserie sînt ținute în loc din 
cauza lipsei unei însemnate cantități 
de cărămizi semiacide și a 2 394 tone 
cărămizi refractare.

februarie. în prezent se reanalizează programul 
de folosire a macaralelor de performanță de pe 
toate platformele ministerului, în vederea re
distribuirii unora dintre ele la Călărași începînd 
chiar din acest trimestru. în mod deosebit, efor
turile noastre vizează asigurarea unei macarale 
turn de mare capacitate și a unei macarale de

Acum publicam
Un răspuns 

din partea Ministerului 
Industriei Metalurgice

100—110 tf„ destinate montajului la furnalul 
nr. 1.

Precizez că materialele de zidărie refractară 
au fost asigurate peniru obiectivele cu punere 
în funcțiune 1980, iar în perioada 29—31 ianua
rie 1980 la Centrala industrială de produse re
fractare Brașov se face eșalonarea programării 
livrărilor, împreună cu constructorul (I.C.M.S.- 
Călărași), în vederea asigurării acestora în se
mestrul I 1980. Totodată, s-au precizat resursele 
pentru profilcie mijlocii și ușoare, necesare des
fășurării activității pe șantier, iar în ceea ce 
privește profilele grele (palplanșe metalice), 
problema se . va rezolva în această săptămînă. 
împreună cu IPROMET, s-a analizat stadiul asi-

gurării documentației de execuție și pentru in
stalații electrice, stabilindu-se un program dc 
elaborare și predare a acesteia pentru volumul 
aferent anului 1980, pînă la sfirșitul lunii fe
bruarie.

Pentru mai buna aprovizionare cu agregate 
de balastieră în anul 1980 au fost stabilite prin 
balanță resursele, iar pentru rezolvarea proble
melor de transport s-a solicitat de la M.T.Tc. 
asigurarea unei navete permanente de la ba
lastiera M.I.M. — Pădureni la Călărași.
' Menționăm că pentru finalizarea în bune con
diții a măsurilor stabilite și întreprinse de mi
nisterul nostru este necesar să se acorde un 
sprijin eficient și din partea altor întreprinderi 
și ministere. Astfel :

© întreprinderea mecanică Mirșa — pentru 
livrarea în trimestrul I 1980 a celor 50 bucăți 
autobasculante de 16 tone contractate cu 
I.U.G.C.-Galați care asigură dotarea șantierului 
din Călărași.

© Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materi- 
ale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
pentru livrarea prin B.J.A.T.M.-Ialomița a celor 
303 bucăți cauciucuri destinate stației de betoa
ne construcții și transport Călărași.

© Ministerul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, pentru închirierea unei navete de 20 
vagoane pentru transportul agregatelor de ba
lastieră de la Pădureni la Călărași.

® Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, pentru livrarea în trimestrul I 1980, de că
tre furnizorii din subordine, a utilajelor tehno
logice necesare punerilor în funcțiune din anul 
1980".

Așadar, tuturor problemelor semnalate li s-a 
dat un răspuns clar, angajant. Vom urmări în 
continuare traducerea în practică a măsurilor 
anunțate de conducerea ministerului pentru asi
gurarea unui ritm susținut al lucrărilor pe șan
tierul siderurgiei de la Călărași.

■ ■ ■ m b a h a si
oțeluri aliate, cu peste 50 Ia sută — 
cărămizi refractare uzate, cu 33 Ia 
sută — uleiuri minerale, cu 80 la sută 
— anvelope pentru reșapare, cu 22 la 
sută — textile, iar volumul de piese 
de schimb recondiționate va crește cu 
peste 70 la sută. Aceste sarcini im
pun abordarea cu cea mai înaltă răs
pundere de către, toate colectivele de 
oameni ai muncii, de către organele 
locale de partid și de stat, de orga
nizațiile de masă și obștești a pro
blemei recuperării și refolosirii ma

terialelor, întrucît de modul în care 
vom asigura sarcinile în acest dome
niu depinde nemijlocit asigurarea re
surselor care au stat la baza echili
brului de plan.^

— O problemă esențială a economi
ei o constituie in 1980 economisirea 
strictă a resurselor energetice. Ce 
plrghii vor acționa mai ferm organele 
de specialitate din cadrul ministeru
lui pentru întărirea disciplinei de 
plan, pentru respectarea pretutindeni 
a legalității în acest domeniu ?

— Prin planul pe 1980 se prevede 
o reducere a consumurilor specifice 
energetice, față de anul trecut, cu 6,3 
la sută la combustibil convențional și 
8,4 Ia sută la energie electrică. Dar, 
cu toate măsurile luate, consumurile 
energetice realizate în țara noastră 
continuă să se mențină încă lâ nive
luri ridicate față de cele mai bune 
realizări obținute de țările industria
lizate. La aceasta au contribuit, pe 
lingă structura producției, și folosi
rea unor tehnologii cu consumuri 
energetice ridicate, existenta unor 
utilaje și instalații cu randamente

Cheia redresării:
corelarea ritmului

de lucru cu al livrărilor
Desigur, este hotărîtoare sosirea cît 

mai urgentă a utilajelor restante 
fără de care constructorul nu poate 
realiza noile obiective de investiții. 
Ce se întîmplă. însă pe șantier î 
Ing. Viorel Doda, directorul între
prinderii de construcții siderurgice 
Hunedoara, ne-a informat că s-au 
luat măsuri pentru suplinirea forței 
de muncă deficitare prin introdu
cerea mecanizării și a micii mecani
zări, cum sînt instalațiile de prepa
rare a mortarelor in gospodăria spe
cial amenajată la furnale, introdu
cerea paletizării după recepție a ma
terialelor refractare și manipularea 
lor cu instalații de ridicat cu autocare 
și autostivuitoare și altele. Consta- 
tîndu-se că nu sînt . respectate pre
vederile stabilite cu privire la exe
cuția, montarea și încercarea utilaje
lor de către furnizori, iar la multe 
instalații și utilaje există serioase 
nepotriviri la montaj, s-au constituit 
comisii mixte, formate din reprezen
tanți ai beneficiarului, constructorului 
și proiectantului care recepționează 
utilajele direct Ia furnizor.

scăzute, fiabilitatea redusă a unor 
echipamente și instalații — ce a de
terminat opriri accidentale, menține
rea unor pierderi ridicate în instala
ții, recuperarea în măsură insuficien
tă a resurselor energetice secundare.

în cursul anului 1980 organele de 
specialitate ale Ministerului Aprovi
zionării vor intensifica controlul rea
lizării Ia termenul stabilit a fiecărei 
măsuri cuprinse în programele spe
ciale de economisire a resurselor 
energetice ale instalațiilor. De ase

menea, se vor intensifica acțiunile de 
verificare privind respectarea tehno
logiilor de fabricație, scurtarea dura
telor de elaborare a șarjelor, elimi
narea funcționării la sarcină redusă 
și în gol a instalațiilor, îmbunătățirea 
calității reparațiilor pentru evitarea 
opririlor accidentale, dotarea cu apa
rate de măsură și control. Se va in
sista in mod deosebit asupra întăririi 
disciplinei în utilizarea resurselor 
energetice, eliminîndu-se formele de 
risipă din unele unități, pe care, din 
păcate, organele noastre de control 
le-au tolerat. Totodată, vom între
prinde cu unitățile economice acțiuni 
pentru stabilirea măsurilor de creș
tere a gradului de valorificare a re
surselor energetice secundare, deoa
rece in prezent se pierde o impor
tantă cantitate de căldură, echivalînd 
cu circa 4 milioane tone combustibil 
convențional ; vom urmări, îndeosebi, 
intensificarea dotării instalațiilor cu 
preincălzitoare de aer și de combus
tibil, cu cazane recuperatoare la a că
ror realizare va trebui să-și aducă o 
contribuție sporită atit unitățile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de

Din analiza efectuată recent de 
către organele județene de partid a 
reieșit că este necesar ca și construc
torul să mobilizeze un număr mai 
mare de muncitori, in special la 
meseriile care necesită o înaltă cali
ficare pentru impulsionarea ritmu
lui lucrărilor la furnale și turnătorie. 
Arătăm că ritmul de lucru este des
tul de lent la gospodăria de mate
rii prime și la fabrica de aglomerare, 
unde, deși se simte lipsa multor uti
laje, constructorul are posibilitatea 
să execute mai multe lucrări decit 
se execută în prezent. Faptul că în 
stoc există utilaje nemontate în va
loare de aproximativ 320 milioane lei 
demonstrează că nici constructorii — 
din cauză lipsei forței de muncă și 
a nerespectării programului de lucru, 
sau a slabei organizări a schimburi
lor prelungite de 10—12 ore — nu 
realizează prevederile de plan. Este 
elocventă’ în această privință situația 
de la turnătorie ; aici frontul de lu- 

’cru existent ar permite intensifica
rea lucrărilor, dar lipsesc destui con
structori și mentori. Iar aceia care 
sînt la lucru nu folosesc din plin 
timpul de muncă, șuetele și plimbă
rile sînt destul de lungi în marea 
hală a turnătoriei, fie în alte părți, 
de multe ori sub privirile îngădui
toare ale șefilor formațiilor de lucru.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

Mașini, cît și fiecare unitate în parte, 
prin autodotare.

— In documentele Congresului al 
XII-lea al partidului se acordă o 
atenție deosebită cerinței fructificării 
la nivel superior a zestrei tehnice a 
națiunii. Ce contribuție vor aduce or
ganele de specialitate ale ministeru
lui la îndeplinirea acestei cerințe ?

— Așa cum s-a subliniat în docu
mentele Congresului al XII-lea al 
partidului, în paralel cu realizarea

vastului program de investiții stabi
lit pentru continuarea procesului de 
dezvoltare economico-socială rapidă 
a țării noastre, este deosebit de im
portant să obținem o producție fizi
că tot mai mare, o producție netă și 
un venit național cit mai înalte cu 
fondurile fixe de care dispunem. 
Astfel, în anul 1980 trebuie să reali
zăm o producție globală de circa 1 720 
lei și o producție netă de circa 575 Ici 
cu fiecare 1 000 lei fonduri fixe — va
loare neamortizată, în lumina acestor 
sarcini, întregului aparat al ministe
rului și, în mod deosebit, inspecției 
de specialitate le revine sarcina de a 
urmări riguros în fiecare întreprin
dere realizarea indicilor de utilizare a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor. 
Astfel, se vor efectua analize con
crete ale încărcării utilajelor pen
tru a se stabili măsuri de uti
lizare la întreaga capacitate a 
potențialului tehnic de care dis
pun unitățile. Totodată, vor con
tinua cu fermitate acțiunile de in
troducere în circuitul productiv a uti
lajelor nefolosite care mai există în 
diferite unități. Gradul de încărcare

Cea mai mare parte din producția 
de 5 milioane tone legume care ur
mează să se obțină in acest an se 
va realiza în fermele unităților agri
cole 'de stat și cooperatiste. Pentru 
buna desfășurare a acestei acțiuni, 
în cadrul consiliilor unice agroindus
triale au fost organizate sectoarele 
unice horticole, care dispun de secții 
și formații proprii de mecanizare, 
iar fermele au fost încadrate cu 
specialiști care vor conduce direct 
activitatea de producție. Aceste or
ganisme au trecut la lucru, acțio- 
nîndu-se acum pentru pregătirea ră
sadurilor și executarea altor lucrări 
de sezon.

Dar legumele se cultivă, mai pre
cis ar trebui să se cultive, și în gos
podăriile populației, atît pentru sa
tisfacerea nevoilor proprii de con
sum, cît și în scopul livrării unor 
cantități sporite la fondul de stat. La 
chemarea consiliilor populare și cu 
sprijinul consiliilor agroindustriale, 
în numeroase comune, locuitorii — 
membri ai cooperativelor agricole, 
angajați ai diferitelor unităti econo
mice, cadre didactice și alții — au 
produs, pe terenurile de lingă casă 
și pe loturile aflate în folosință per
sonală, cantități mari de legume. Tot
odată, s-au extins solariile în curți, 
ceea ce permite ca legumele să fie 
obținute mult mai de timpuriu, din 
valorificarea lor realizindu-se și 
sume importante de bani. în cadrul 
acestei acțiuni se detașează expe
riența multor comune : Balta Doam
nei — județul Prahova, Brădeanu — 
județul Buzău, Poiana Mare — ju
dețul Dolj și a multor altora. în 
rindurile care urmează ne vom referi 
cu precădere la rezultatele obținute 
pe acest tărîm in județul Dolj.

în ultimii ani, pe lîngă marile 
ferme organizate în cadrul unităților 
agricole din acest județ — îndeosebi 
din comunele sudice, printre care 
Poiana Mare, Desa, Ciupercenii Noi, 
Ciupercenii Vechi, Smîrdan, Moțățeii 
de Sus, Basarab, Cetate, Maglavit, 
Plenița și altele — cultura legumelor 
s-a extins mult pe terenurile de 
lîngă casele cetățenilor și pe cele din 
intravilan. Produsele obținute sînt 
destinate atît consumului propriu, 
cit și aprovizionării populației. Con
semnăm faptul că această acțiune a 
început și s-a extins cu cîtiva ani 
în urmă. Astfel, în 1977, în cele 17 
comune care aparțin de C.L.F. Poia
na Mare s-au cultivat» 355 ha cu to
mate, suprafață care a crescut la 439 
ha în 1978 și la 665 ha în 1979. Statul 
acordă cultivatorilor avansuri Jfțf^pn-j 
tțțițitareg.jPU'oiducți.și, le asigyjjă", 
minte, din -soiuri -valoroase. pr.qcurțț
■fi-'j.' f-Vțo ' •

„Răsadul? Mi-l fac 
singur"

in județul Dîmbovița sint mulți pa
sionați ai grădinăritului. Locuitorul 
Andrei Nicolescu din satul Ochiuri, 
comuna Gura Ocniței, obține in gră
dina de lîngă casă mari cantități de 
roșii, lată-l pregătind pămîntul pen

tru producerea răsadului
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a capacităților de producție, dotarea 
cu utilaje a suprafețelor productive 
neutilizate și atingerea indicatorilor 
tehnico-economici aprobați la capaci
tățile de producție la care s-au de
pășit termenele planificate constituie, 
încă de la începutul acestui an, obiec
tive prioritare pentru activitatea de 
îndrumare și control. De asemenea, 
se va urmări cu exigență sporită res
pectarea strictă a graficelor de revizi’ 
și reparații, mijloc hotărîtor pentru 

eliminarea uzurii premature a utila
jelor și a opririlor accidentele.

— în cadrul procesului aprovizionă
rii tehnico-materiale, un rol impor
tant revine sistemului de baze jude
țene. Care sint elementele noi ce 
vor apărea în această privință in 
anul 1980 ?

— Din inițiativa și sub îndrumarea 
nemijlocită a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în anii actualului cinci
nal s-au desfășurat acțiuni susținute 
pentru perfecționarea continuă a sis
temului de baze teritoriale de apro
vizionare tehnico-materială. în con
dițiile planificării în profil teritorial, 
în acest an bazele județene trebuie 
să asigure în mai mare măsură decit 
în anii anteriori resursele materiale 
necesare procesului de producție. De 
asemenea. lor le revin o serie de sar
cini organizatorice și de control, pro- 
movînd forme perfecționate de relații 
economice între unitățile socialiste. 
Astfel, bazele se vor preocupa intens 
în acest an de încheierea unor con
tracte economice de lungă durată cu 

și materialele necesare — îngrășă
minte chimice, lemn pentru solarii 
și folii de polietilenă. Stimulați de 
aceste avantaje, în ’ 1979 locui
torii comunei Poiana Mare au 
cultivat pe terenurile de lîngă casă 
și pe loturile in folosință per
sonală o suprafață de 180 ha cu 
tomate. Prin aplicarea corectă a lu
crărilor de îngrijire a culturilor, ei 
au obținut recolte mari la hectar, iar 
extinderea solariilor a asigurat o 
producție timpurie. Există unii cul
tivatori fruntași în comună care au 
realizat producții și venituri foarte 
mari : Ilie Pîrvuleț, Ion C. Nețoiu, 
Ion A. Picu, Constantin Cazacu. Dan 
Turcu și alții. Cultivatorul Marin 
Marcu a realizat, pe trei ani, o pro
ducție medie de 136 kg la metru 
pătrat. Această recoltă, bună se da- 
torește numărului mare de fire cul
tivate la metrul pătrat, cît și atentei 
lor îngrijiri. Recoltele medii de pes
te 100 kg tomate la metrul pătrat 
realizate de unii cultivatori demon
strează posibilitățile mari care există 
pentru sporirea producției la această 
cultură. Ca urmare, anul trecut, nu
mai din gospodăriile populației din 
comuna Poiana Mare au fost livrate 
7 673 tone de tomate,, iar locuitorii 
au încasat de la stat peste 34 milioa
ne . lei. Trebuie menționat că această 
îndeletnicire a cooperatorilor nu a 
împiedicat cu nimic participarea lor 
la muncă în cooperativele agricole 
din care fac parte. Două dintre cele 
trei cooperative agricole din Poiana 
Mare au fost distinse chiar cu „Or
dinul Muncii" clasa I. Locuitorii cor 
munei sînt hotărîți să producă și, să 
livreze în acest an cantități și mai 
mari de legume, contribuind astfel la 
buna aprovizionare a populației.

Programul de măsuri privind pro
ducția de legume pe anul 1980 pre
vede extinderea culturii legumelor. în 
gospodăriile populației. Față-de reali
zările de anul trecut, cantitatea de 
legume livrată la fondul de stat din 
acest sector urmează să crească de 
șase ori. Pentru îndeplinirea, acestei 
sarcini este necesar să se acționeze 
încă de pe acum, încheindu-se con
tractele cu producătorii, asigurin- 
du-se materiale și răsaduri. Trebuie 
însă arătat că și în județele în care 
există o bună experiență în cultiva
rea legumelor în gospodăriile popu
lației — Dolj, Timiș, Arad, Ilfov — 
•încheierea contractelor a întîrziat. fi
ind necesară recuperarea grabnică a 
rămînerilor în urmă.

■j JȘște cazul șă accentuăm, de asejne- 
nea’, asupra unor cerințe bine preciza- 

"te S/cultiiVăJr^.cu- legume a terenurilor 
de'ljp&jliți'ijjă a-loturilor aflate'
în ’folosința personală a cooperatori
lor pornește de la necesitatea de a se 
folosi cît mai eficient pămîntul. care 
— indiferent de forma de proprieta
te — este un bun național, ce trebuie 
lucrat în așa’ fel îneît să fie satisfă
cute în bune condiții solicitările eco
nomiei, ale populatieil în al doilea 
rind, este mai mult decît firesc ca 
fiecare locuitor de la sate, indiferent 
de ocupația sa — agricultor, munci
tor, intelectual — să producă pe lîngă 
casă legumele de care are nevoie, 
spre a nu fi nevoit să le cumpere de 
la oraș, așa cum se întîmplă în dese 
cazuri.

îndeplinirea sarcinii trasate de con
ducerea partidului ca în acest an să 
se obțină o producție sporită de le
gume, pentru a se asigura astfel o 
mai bună aprovizionare a populației, 
impune ca, peste tot, organele și or
ganizațiile de partid, consiliile popu
lare, organele de specialitate și consi
liile unice, agroindustriale să urmă
rească cu perseverentă, zi de zi. cum 
se desfășoară pregătirile in legumi
cultura, punînd accent și pe extinde
rea acestor culturi în gospodăriile 
populației. în lumina atribuțiilor care 
le revin, consiliile populare au dato
ria să asigure cultivarea, în special 
cu legume, a fiecărui metru de pă- 
mint situat in jurul caselor și in in
travilanul satelor. Cu cît această ac
țiune va fi sprijinită mai susținut, cu 
atit va exista garanția realizării unor 
recolte superioare de legume —j în in
teresul cultivatorilor, care vor obține 
venituri sporite, și al consumatorilor, 
care vor avea la dispoziție cantități 
îndestulătoare din aceste produse.

loan HERȚEG
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furnizorii și cu beneficiarii, ceea ce 
va oferi o mai mare certitudine rea
lizării resurselor materiale planifi
cate. Programele pe care le aplicăm 
pentru îmbunătățirea organizării ac
tivității, dotarea cu mijloace moderne 
pentru depozitarea și manevrarea 
mărfurilor, introducerea tehnicii de 
calcul creează condiții pentru o mai 
bună, mai operativă servire a unită
ților din fiecare zonă. Totodată, mă
surile luate pentru cunoașterea stocu
rilor supranormative sau disponibile 
existente în unitățile din fiecare ju
deț vor da posibilitatea introducerii 
mai operative a acestor resurse în 
circuitul economic atît pe plan local, 
cît și la nivelul economiei. Practic, in 
afara relațiilor lor contractuale ne
mijlocite, bazele vor ajunge să cu
noască în orice moment situația apro
vizionării tehnico-materiale din ju
deț, preîntîmpinînd prin intervenții 
prompte situațiile care pot crea 
neajunsuri în activitatea de produc
ție a unităților din zonă. Cum se poa
te observa, bazele județene nu vor fi 
simpli intermediari în procesul de 
aprovizionare-desfacere, ci vor avea 
un rol economic activ.

Conștienți de răspunderea deosebită 
care le revine pentru gospodărirea 
riguroasă, eficientă a potențialului 
tehnic și material al economiei, oa
menii muncii din minister și din uni
tățile din teritoriu sînt hotărîți să 
acționeze cu întreaga lor capacitate și 
putere de muncă, în strînsă conlu
crare cu centralele, întreprinderile, 
institutele de cercetare-proiectare, cu 
compartimentele de aprovizionare- 
desfacere și cele tehnice din ministe
re, pentru înfăptuirea sarcinilor cali
tative superioare stabilite în acest do
meniu prin planul pe acest an. prin 
prevederile documentelor Congresului 
al XII-lea al partidului.

Convorbire realizată de 
Comeliu CÂRLAN
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Evenimentul central, dominant, al 
vieții politice interne din luna pe 
care o incheiem l-a constituit, desi
gur, CONGRESUL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SO
CIALISTE, congres ce se va înscrie 
in istoria României noi ca un mo
ment de o deosebită importanță, cu 
profunde implicații pentru adîncirea 
în continuare a democrației socia
liste, pentru afirmarea tot mai pu
ternică a unității și coeziunii de 
nezdruncinat a națiunii noastre, a 
întregului popor in jurul partidului.

In acest cadru, cuvintările rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
prin analiza aprofundată a stadiu
lui actual și a perspectivelor de 
dezvoltare a societății românești, 
prin definirea clară a căilor și mo
dalităților celor mai eficiente de 
perfecționare a conducerii societății 
— reprezintă un document progra
matic de excepțională însemnătate 
teoretică și practică, un îndreptar 
de acțiune pentru întregul proces de 
dezvoltare a democratismului orin- 
duirii noastre. Și cu această oca
zie, ca dealtfel în înfăptuirea tu
turor marilor transformări înnoi
toare petrecute în răstimpul ulti
mului deceniu și jumătate, s-au 
vădit rolul determinant al tova
rășului Nicolae Ceaușescu în sti
mularea progresului social, spiri
tul cutezător și originalitatea gîn- 
dirii sale, capacitatea de a sesiza 
noile cerințe ale dezvoltării socie
tății și de a le găsi' soluțiile cele mai 
adecvate, preocuparea supremă de a 
asigura toate condițiile înfloririi 
multilaterale a patriei.

Ideea majoră a cuvîntărilor, ca 
dealtfel ansamblul lucrărilor con
gresului, a constituit-o asigurarea 
participării și mai largi, și mai 
active a maselor de oameni ai 
muncii Ia conducerea țării, a tre
burilor obștești, la dezbaterea și so
luționarea tuturor problemelor fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Tocmai acestei cerințe 
i-ău răspuns măsurile inițiate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și con
sacrate prin hotărîrile congresului, 
privind îmbunătățirea organizării 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, crearea organizațiilor proprii 
ale acestuia — organizațiile democra
ției și unității socialiste, ca organiza
ții politice de masă, revoluționar-pa- 
triotice, avînd un rol deosebit de im
portant în activizarea politică a ma
selor celor mai largi de oameni ai 
muncii nemembri de partid, insti
tuirea adunărilor publice „Tribuna 
democrației", ca foruri de întilnire 
sistematică, a maselor de cetățeni cu 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat, cu deputați, cadre de con
ducere din economie.

Prin ansamblul măsurilor adoptate 
de congres, Frontul Democrației și 
Unității Socialiste se constituie 
într-un vast mecanism social, profund 
democrații, reunind sub conducerea 
Partidului Comunist Român, prin 
organizațiile de masă și obștești, ca 
și prin organizațiile proprii, toate 
clasele și păturile sociale ce alcătu
iesc societatea noastră, muncitori, 
țărani cooperatori și din zonele ne- 
cooperativizate, intelectuali. mese
riași, tineri și virstnici, bărbați și 
femei, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, exprimind soli
daritatea și frăția dintre toți oame
nii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, unitatea de interese și as
pirații a întregului popor. Toate |;a- 

■ cestea ridică activitatea’-acestui: lafg, 
atotcuprinzărot-’'t>rgUiiiSttP politic iipe 
o treaptă superioară. ...  ' j!

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte ai Frontu
lui Unității și Democrației Socia
liste, unanimitatea și Înflăcărarea 
cu care a fost susținută și salu
tată această realegere de întrea
ga țară au dat expresie, o dată 
mai mult, dragostei și încrederii ne
mărginite, înaltei prețuiri cu care po
porul întreg îl înconjoară pe secre
tarul general al partidului, exponen
tul celor mai nobile idealuri de li
bertate, pace și progres, prezența sa 
in fruntea partidului și a țării con
stituind garanția că aceste idealuri 
se vor împlini, spre gloria și strălu
cirea patriei socialiste.

Aceleași sentimente.au fost din nou 
și cu putere puse in lumină cu prile
jul ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘ
TERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin manifestările o- 
magiale, prin șuvoiul nesfirșit de 
scrisori, telegrame, mesaje ce i-au 
fost adresate de oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — de comitetele județene 
de partid, instituțiile centrale de stat, 
organizațiile de masă și obștești, ani
versarea transformîndu-se, astfel, in
tr-o adevărată sărbătoare a unității 
întregii națiuni in jurul partidului și 
al secretarului său general, intr-o 
puternică manifestare a hotărîrii po
porului nostru de a urma neabătut 
partidul pe calea socialismului și co
munismului, a înfloririi patriei.

Scrisoarea adresată cu acest pri
lej de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., aducind un călduros 
omagiu proeminentei personalități de 
conducător revoluționar a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a reliefat rolul 
său determinant in elaborarea si în
făptuirea politicii partidului, in fi
nirea și mobilizarea tuturor energii
lor’ națiunii, în realizarea împlinirilor 
fără precedent din ultimul deceniu si 
jumătate, de cînd se află in fruntea 
partidului și statului, perioadă pe 
drept cuvint apreciată drept cea mai 
rodnică din întreaga istorie a Româ
niei.

Meritele excepționale ce-i revin 
secretarului general al partidului, 
președintelui tării în întărirea unită
ții socialiste a poporului, in faptul 
că această unitate este astăzi mai 
puternică decit oricînd au fost evo
cate și cu prilejul aniversării Unirii 
Principatelor Române — moment 
crucial in istoria moderna a țării 
noastre. După cum este știut, idealul 
unității a străbătut întreaga noas
tră istorie națională, dovedindu-se un 
inepuizabil izvor de forță, dindu-i po
porului nostru tăria să înfrunte și să 
iasă biruitor din cele mai grele în
cercări. Sub conducerea partidului, 
unitatea poporului a dobindit tărie de 
granit, asigurind realizarea grandioa
selor succese din anii construcției so
cialiste. în unitatea indestructibilă in 
juruL partidului, al secretarului său 
general, își află chezășia izbînzile 
noastre viitoare, împlinirea aspirații
lor poporului de libertate, indepen
dență, bunăstare și progres.

Cronica politică a lunii ianuarie în
scrie începerea CAMPANIEI ELEC
TORALE PENTRU ALEGERILE DE 
DEPUTAȚI IN MAREA ADUNARE 
NAȚIONALĂ ȘI ÎN CONSILIILE 
POPULARE DE LA 9 MARTIE. 
Avînd răspunderi deosebite în buna 
pregătire și desfășurare a alegerilor, 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, organizațiile sale proprii au 
pășit, sub conducerea partidului, la o 

' vastă activitate politică și organiza
torică.,pentru ca desfășurărear.campa- 

1 nici ..electorale să pritejuiască.d amplă 
dezbatere democratică. însoțită ăe

.......... e........
măsuri concrete, de perfecționare a 
activității in toate sectoarele, atra
gerea și mai activă a. maselor celor 
mai largi de cetățeni la conducerea 
treburilor obștești. Caracteristic pen
tru întreaga pregătire a alegerilor 
este faptul că ea se desfășoară sub 
semnul mobilizării largi. a forțelor și 
energiilor întregului popor pentru 
înfăptuirea integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe intregul cinci
nal — premisă esențială a abordării 
in cele mai bune condiții a progra
mului vast trasat de Congresul al 
Xll-lea al partidului.

în .acest cadru, se impune atenției 
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN 
MUNICIPIUL BRAȘOV*. Măsurile și 
orientările asupra cărora s-a insistat 
la întîlnirea de' lucru cu membrii ai 
conducerii întreprinderilor de. trac
toare și camioane, centralelor indus
triale de resort, institutelor de cer-

lele necesare să fie asigurate pe 
această bază.

Un cadru optim pentru dezbaterea 
și soluționarea multiplelor probleme 
legate de înfăptuirea acestor sarcini 
il oferă ADUNĂRILE OAMENILOR 
MUNCII DIN INDUSTRIE, CON
STRUCȚII, TRANSPORTURI, dez
baterile din aceste foruri supreme 
de conducere a unităților economice 
trebuind să. se caracterizeze printr-un 
pronunțat caracter de lucru, să se fi
nalizeze prin măsuri eficiente pentru 
realizarea integrală a planului, a an
gajamentelor luate in întrecere.

Cit privește adunările generale 
din unitățile agricole, in centrul dez
baterilor trebuie să se situeze pro
blemele pregătirii viitoarei campanii 
agricole de primăvară, reparării 
parcului de mașini agricole, un ac
cent deosebit punîndu-se pe recondi- 
ționarea pieselor, executarea lucrări
lor de sezon in pomicultură, stringe-

Pornind de la situația îngrijorătoa
re existentă, președintele României a 
adresat. tuturor popoarelor lumii, 
parlamentelor și guvernelor statelor, 
partidelor politice, forțelor democra
tice de pretutindeni, opiniei publice 
mondiale vibranta chemare de a ma
nifesta o înaltă responsabilitate pen
tru destinele păcii, de a acționa cu 
toată fermitatea pentru împiedicarea 
accentuării încordării și revenirii la 
„războiul rece", pentru renunțarea la 
politica de forță și la amenințarea 
cu forța, pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase numai și nu
mai pe calea tratativelor, pentru 
salvgardarea destinderii, pentru secu
ritate și colaborare internațională.

Orientările, pozițiile de principiu 
ale politicii externe a României au 
fost și sint in permanență întărite 
de fapte, de acțiunile concrete pe 
care le desfășoară țara noastră pe 
plan internațional. In acest cadru.

Turneul Teatrului „Radnoti Miklos“ 
din Budapesta

Teatrul „Radnoti Miklos" din Buda
pesta, care ne-a vizitat recent, se re
comandă ca un „for teatral al litera
turii". Pentru că, după cum ne-a 
anunțat programul, cele șase premie
re anuale de rigoare ale trupei nu se 
formează doar din serate de poezie 
maghiară veche și modernă, pe sce
nă fiind înfățișate publicului colaje 
și dramatizări de proză beletristică, 
jurnale, chiar romane cum ar fi „Oa
meni sărmani" de Dostoevski. In afa
ră de cele amintite se încadrează in 
acest profil variat și dramaturgia 
propriu-zisă prin piese într-un act 
semnate de tinerii scriitori maghiari, 
precum și de dra
maturgii țărilor 
învecinate, prin
tre care figurea
ză, spre bucuria
și satisfacția noastră. Paul Everac 
(„Cîteva palme false") și Ion Băieșu 
(„în căutarea sensului dispărut").

Inițiativa medierii intre publicul 
iubitor de teatru, publicul entuzias
mat al concertelor pop, folk etc. (prin 
atragerea ocazională a cunoscutei 
formații „Kalâka") pe de o parte și 
pe de altă parte adepții beletristicii 
alese, obișnuiți cu insușirea intimă a 
valorilor literare — ni se pare dem
nă de atenție. Ideea dealtfel .este, de- 

■ parte să fie inedită. Dimpotrivă, 
cum s-ar spune, plutește in aer, în
cercările fiind numeriase și la noi, 
pornite, deopotrivă de la profesioniș
tii tineri și consacrați ai scenelor, 
pină la amatorii înflăcărați, de la 
instituții teatrale pină la formațiile 
de muzică (nu numai ușoară) ama
toare, semiprofesioniste sau profesio
niste. Important este deci, mai cu 
seamă, modul de realizare a acestei 
idei generoase.

însuși programul, mai precis ale
gerea autorilor pentru spectacolul 
„Zic, zic cintece..." prezentat prima 
dată, denotă o orientare, elevată. 
Arany Jânos alături de Petofi este 
cea mai proerhinentă figură a lite

raturii maghiare din secolul trecut, 
el este un clasic eternizat in conștiin
ța literară și viu în conștiința publi
cului de azi, iar Weores Săndoi- s-a 
afirmat și- se afirmă, în ciuda trecerii 
deceniilor, ca un maestru de neîntre
cut al expresiei poetice și „un en
fant terrible" în poezia ungară con
temporană. Performerii spectacolu
lui : actorul-recitator Csikos Găbor 
și grupul folk „Kalâka" compus din 
Gryllus Daniel, Gryllus Vilmos, Hu- 
zella Peter și Radvânyi Balâzs au 
reușit — un merit incontestabil — să 
închege un recital unitar. Prin, ținuta 
și bunul gust manifestate de ei au 

reușit să cuce
rească pe iubito
rii literaturii, ne- 
maivorbind de 
gestul lor chiar

surprinzător : n-au folosit micro
foane și amplificatoare, cintecul 
și muzica lor desfășurîndu-se pe 
gama tonalităților pastelate. A avut 
insă ce să savureze și publicul 
iubitor de concerte folk. Membrii for
mației „Kalâka" s-au întrecut între 
ei schimbîndu-și instrumentele (vreo 
patruzeci, cincizeci la număr), pre
cum și timbrul vocii, dînd dovadă de 
o inventivitate muzicală cultivată, 
elevată, recurgînd la inspirație din 
muzica populară și muzica veche ma
ghiară, muzica barocului și din mu
zica contemporană, uneori chiar din
colo de sfera muzicii ușoare.

Conformindu-se profilului teatru
lui, Gosztonyi Jânos, autorul adap
tării scenice a romanului epistolar 
„Oameni sărmani" de Dostoevski a 
recurs la o dramatizare cit se poate 
de lapidară (regia : Bencze Zsuzsa). 
Astfel am fost martorii unor recita
luri actoricești modelate, lucrate pa
ralel de către doi interpreți înzes
trați, sensibili, Venczel Vera și 
Goszstonyi Jânos care au portretizat 
cu maximă dăruire două figuri, două 
destine dostoevskiene.

Mezel JOZSEF

Structura sociala și etica
(Urmare din pag. I)

cinile adine înfipte in 
solul hărăzit de milenii 
unui popor înzestrat. 
Iar astăzi, reprezentan
ții culturii contempora
ne românești dezvoltă 
și duc mai departe ase
menea umaniste tradi
ții, transfigurate desi
gur de noua viziune a 
prezentului socialist, 
bazată pe o înaintată 
concepție filozofică, 
înțelegerea profundă a 
legilor realității. a 
sensurilor dezvoltării 
sale are drept rezultat 
detectarea noului exis
tențial, descoperirea 
perspectivei de dez
voltare in fiecare fe
nomen, operele de cul
tură purtind în ele 
sîmburele viitorului, al 
optimismului generat 
de încrederea în mer

sul ascendent al socie
tății. Expunînd pro
blematica specifică a 
omului făuritor lucid 
al unei societăți îna
intate, operele culturii 
contemporane româ
nești îmbogățesc și di
versifică tezaurul spi
ritual al națiunii cu 
valorile noului uma
nism .. românesc — 
umanismul revoluțio
nar. Continuind valo
roasa tradiție, specific 
românească, de a in- 
sufleți și înfrumuseța 
viața generală a co
lectivității. creatorii 
culturii consideră că 
misiunea lor esențială 
este de a pune la în- 
demîna celor mai largi 
mase ale poporului, 
operele artei și litera
turii care caută să re
dea totdeauna viața in 
ampla și integrala ei

realitate. Martori lu
cizi și inspirați ai 
evenimentelor și muta
țiilor condiției umane 
— tot mai profunde și 
mai semnificative în 
anii de dinamice îm
pliniri politice, .econo
mice, sociale pe care-i 
traversează țara — 
răsfringind în oglinda 
profundă a artei lor 
culorile și umbrele 
care compun într-o 
infinită diversitate su
fletul uman cu con
stantele sale, oamenii 
de cultură ai României 
contemporane conti
nuă opera amplă a 
înaintașilor noștri. în 
contactul anteic cu re
alitatea. convinși fiind 
că fiecare pagină scri
să se cuvine a se afla 
totdeauna între oa
meni. a fi totdeauna 
pentru oameni.

dului de la Londra, intre care conti
nuarea prezenței trupelor sud-africa- 
ne pe teritoriul rhodesian și decizia 
guvernului britanic de a permite ac
tivitatea trupelor regulate ale regimu
lui minoritar de la Salisbury. în
cetarea imediată a" acestor încălcări 
a fost cerută insistent de copreședin
ții Frontului Patriotic, de șefii de 
state ai țărilor din „prima linie", ca 
și de reuniunea de la Londra a Comi
tetului Commonwealthului pentru 
Africa australă. Totodată, grupul ță
rilor africane la O.N.U. a cerut con
vocarea de urgentă a Consiliului de 
Securitate, in vederea examinării „si
tuației explozive din Rhodesia". După 
părerea țării noastre, esențial este a- 
cum să se facă totul pentru respec
tarea acordului convenit, , pentru

• crearea . condițiilor ca alegerile să se 
poată desfășura liber, corespunzător 
voinței poporului, asigurind astfel 
perspectiva dezvoltării democratice, 
pașnice și independente a țării.

Un larg ecou internațional au sus
citat NOILE PROPUNERI ÎN VE
DEREA REUNIFICĂRII PAȘNICE, 
INDEPENDENTE ȘI DEMOCRATICE 
A COREEI — propuneri conținute 
in scrisorile, adresate de Partidul 
Muncii și Guvernul” R. P. D. Coreene 
autorităților și personalităților dife
ritelor partide și organizații politice 
din Coreea de. Sitd. Este cum nu se 
poate mai clar că, in condițiile cind 
in orizontul internațional au apărut 
nori amenințători, rezolvarea pe cale 
pașnică, prin mijloace politice a 
problemei reunificării Coreei ar fi. 
de natură să exercite o inriurire po
zitivă asupra ansamblului climatului 
politic internațional. In lumina pozi
ției sale de principiu. România spri
jină pe deplin noile propuneri ale 
R.P.D. Coreene și le acordă o înaltă 
apreciere, conșiderind că ele răspund 
năzuințelor fierbinți ale națiunii co
reene, fiind de natură să cleschidă'ca
lea înlăturării actualei situații anor- / 
male pe care o reprezintă șcinderea ’ 
țării, să ducă la refacerea unității na-, ; 
ționale a poporului coreean.

In pofida încercărilor de a deter
mina o relansare a activității produc
tive, in țările capitaliste dezvoltate 
persistă și chiar se agravează FE
NOMENELE DE CRIZĂ ECONOMI
CA și indeosebi șomajul și inflația. 
Ca urmare a acestor fenomene, la 
care s-au adăugat noi creșteri ale 
prețului petrolului, au avut loc noi 
răbufniri ale crizei, valutâr-financia- 
re, ilustrată de o adevărată erup
ție a prețului

Carter, care a avut loc cu ocazia pri
mirii oaspetelui american, a dat ex
presie voinței celor două state de a 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre ele in spiritul hotăririlor și 
orientărilor stabilite cu prilejul intîl- 
niri.lor la cel mai înalt nivel. în. ca
drul schimbului de păreri asupra si
tuației internaționale s-a subliniat 
importanța diminuării încordării exis
tente, a îmbunătățirii climatului poli
tic general.

Tot in aceste zile, secreta
rul general al partidului, pre
ședintele republicii, a avut o în
trevedere cu Franz Josef Strauss, 
președintele partidului Uniunea
Creștin-Socială din ’ R.F. Germania, 
care s-a aflat intr-o vizită in
țara noastră la invitația Frontului
Democrației și Unității Socialiste. în
trevedere ce a prilejuit reliefarea
dorinței comune de extindere a co
laborării economice, tehnico-științi- 
fice și culturale româno—vest-ger- 
mane. în același timp fost eviden
țiată necesitatea de a se acționa’ de 
către toate statele, de către toate for
țele politice pentru continuarea pro
cesului. de destindere.

Președintele României a mai avut 
de asemenea convorbiri cu ministrul 
de externe al Republicii Irak, cu o 
delegație de con'gresmani americani, 
precum și cu președintele Asociației 
de prietenie egipțeano-română. Aces
te convorbiri, precum și vizita pri
mului ministru al guvernului român 
in Egipt, alte, vizite întreprinse de 
membri ai guvernului țării noastre 
in țări europene și de pe .pontinen- 
tul african au marcat noi momente 
pe linia dezvoltării relațiilor priete
nești și de colaborare cu toate statele, 
noi contribuții la cauza păcii in lume.

In același timp, primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a nume
roși lideri politici, intre care vice
președintele Partidului Comunist din 
Belgia, reprezentantul Partidului Co
munist Italian, precum și participarea 
unor delegații ale partidului nostru 
la Congresele P.C. din Canada, Uniu
nii Socialiste Sudaneze, Partidului So
cialist Democratic Italian atestă con
secvența cu care acționează partidul 
nostru pentru traducerea in viață a 
orientărilor programatice privind ÎN
TĂRIREA COLABORĂRII CU PAR
TIDELE COMUNISTE ȘI MUNCI
TOREȘTI, CU PARTIDELE SOCIA
LISTE ȘI SOCIAL-DEMOCRATE. 
CU MIȘCĂRILE DE ELIBERARE, 
cu toate forțele care acționează pen
tru libertate, pace și progres.

Din ampla problematică a vieții in
ternaționale sra reliefat în această 
lună activitatea îndreptată spre apli
carea Acordului de Ia Londra cu pri
vire la încetarea focului în Rhode
sia și organizarea de alegeri — acord 
care deschide perspective pentru ÎN
FĂPTUIREA ASPIRAȚIILOR PO
PORULUI ZIMBABWE DE LIBER
TATE ȘI DEZVOLTARE DE SINE 
STĂTĂTOARE. în ultimele săptămini 
au revenit pe pămintul rhod’esian cei 
doi conducători ai luptei de elibera
re : Joshua Nkomo și Robert Mugabe, 
copreședinți ai Frontului Patriotic, 
cărora populația orașului Salisbury 
le-a făcut o însuflețită primire. Con
comitent s-a încheiat regruparea for
țelor militare populare, fiind fixate, 
totodată, și cele două etape ale alege
rilor generale, la care vor participa 
11 partide și organizații politice, în
tră bare bele două formații ale Frori- 

telui Jimmy Carter. Schimbul de mb-'■ fu’lui PatHotic : Z.Ă.N.U. și Z.A.P.U. 
saje dintre președintele Nicolae Cu toate acestea, nu pot fi ignorate
Ceaușescu și președintele Jimrh/. 6 eerie de fapte care contravin acor- '

Cronica lunii ianuarie

cetări și proiectări de specialitate, ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini privind di
versificarea producției in raport cu 
cerințele economiei naționale și ale 
exportului, îmbunătățirea calității 
produselor pentru a întruni indici de 
competitivitate superiori, perfecțio
narea proceselor tehnologice de fa
bricație, sporirea continuă a produc
tivității muncii și dimensionarea ju
dicioasă a personalului productiv, 
prezintă o însemnătate deosebită nu 
numai pentru întreprinderile respec
tive. ci și pentru toate ramurile in
dustriei, pentru întreaga economie 
națională.

Potrivit tradiției instaurate. în ulti
mii ani, luna ianuarie se inscrie și 
ca o lună a CHEMĂRILOR LA ÎN
TRECEREA SOCIALISTA, pentru în
făptuirea exemplară și depășirea 
sarcinilor de plan. Marea competiție 
a muncii a cuprins toate sectoarele 
activității economice de la industrie, 
agricultură, construcții, cercetare- 
proiectare pină la consiliile popu
lare, sub semnul preocupărilor pen
tru trecerea hotărâtă la o calitate 
superioară în întreaga activitate eco
nomică, corespunzător exigențelor 
Congresului al Xll-lea.

Eforturile în întrecere se cer cu atît 
mâi mult intensificate, cu cit în 
această lună, pe lîngă realizări și 
succeșe, s-au manifestat și unele de
ficiențe, neîndepliniri de plan. Co
lectivele unităților economice tre
buie să-și mobilizeze întreaga ca
pacitate pentru a recupera integral, 
in luna care urmează, rămînerile in 
urmă în domeniul producției fizice, 
al investițiilor, al producției pentru 
export. O deosebită atenție se cere 
acordată reducerii substanțiale a con
sumurilor de materii prime și bner-f 
gie, Tâofganizării activității1 ”de

rea furajelor existențe încă pe cimp 
și îmbunătățirea condițiilor de în
grijire a animalelor, pentru îndepli
nirea cu succes a marilor sarcini ce 
revin zootehniei.

Luna pe care o încheiem a marcat 
pe plan cultural debutul fazei de 
masă a celui de-al III-lea Festival 
național „Cintarea României", amplă 
manifestare ’ cultural-educativă care 
antrenează sute și mii de formații. 
Este necesar ca în actuala ediție să 
se împletească mai strins acțiunile 
artistice cu cele educative, activita
tea cultural-artistică cu preocuparea 
pentru realizarea in bune condiții a 
sarcinilor economice, cu munca ge
nerală pentru înfăptuirea Progra
mului partidului.

în domeniul vieții 
cuvintările rostite 
Nicolae Ceaușescu 
Frontului Democrației 
cialiste au reafirmat, 
orientărilor și direcțiilor fundamen
tale stabilite de Congresul al Xll-lea 
al P.C.R., hotărirea partidului și sta
tului nostru de a desfășura o susți
nută activitate internațională, pentru 
a-și spori continuu contribuția la 
progresul cauzei colaborării, des
tinderii, independenței și păcii in 
lume. înfăptuirea acestor obiective 
de prim ordin ale lumii contempora
ne se impune cu atît mai mult cu 
cit in ultimul timp — după cum evi
denția tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
situația pe plan internațional a de
venit mai încordată ca oricînd după 
cel de-al doilea război mondial, exis- 
tînd pericolul real al revenirii la ve
chea politică și la vechile practici 
ale „războiului rece", ca urmare în
deosebi a tendințelor de reîmpărțire 
a, zonelor de. influență, a ascuțirii 

___ „_______ ________ ___ -contradicțiilor economice și politice 
ciclaf&JaȘ-.rrțateriilor secundarei' astfel- , dintre unele -state sau grupări de 
incit. aproape jumătate din materia- state.

internaționale,, 
de tovarășul 
la Congresul 
și'Unității So

in spiritul

cronica lunii ianuarie a înscris la loc 
de frunte noi acțiuni in ce privește 
EXTINDEREA CONTINUA A LE
GĂTURILOR DE PRIETENIE ȘI 
COLABORARE MULTILATERALĂ 
CU ȚĂRILE SOCIALISTE. Această 
orientare — permanență a politicii 
noastre externe — și-a găsit o nouă 
și elocventă confirmare cu prilejul 
vizitei de prietenie pe care o în
treprinde în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko — pri
mirea' de către secretarul general al 
P.C.R., președintele României, a mi
nistrului de, externe al U.R.S.S., pri
lejuind un amplu schimb de păreri 
cu privire Ia situația internațională 
actuală. Preocuparea pentru dez
voltarea legăturilor cu țările socia
liste a fost confirmată prin con
vorbirile e.conomice româno-sovie- 
tice și româno-bulgare la nivel mi
nisterial, prin întilnirea tripartită ro- 
mâno-bulgaro-iugoslavă, care a e- 
xaminat probleme legate de reali
zarea complexului hidroenergetic 
Turnu Măgurele -- Nicopole și a 
sistemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier II, prin sem
narea unor noi protocoluri comercia
le cu Cehoslovacia și R. D. Germană.

Dezvoltînd larg colaborarea cu sta
tele alături de care construim noua ' 
orinduire. România socialistă se 
preocupă, totodată, de AMPLIFICA
REA LEGATURILOR CU TOATE 
ȚĂRILE LUMII, FĂRĂ DEOSEBIRE 
DE SISTEMUL SOCIAL-POLITIC. 
Astfel, în aceste zile, la București s-a 
aflat subsecretarul de stat al S.U.A. 
pentru problemele politice. David 
Newsom, trimis Special al președin-'

aurului. întreaga 
această evoluție evidențiază o dată 
mai mult că problemele acute ale 
economiei mondiale nu-și pot găsi 
rezolvarea decit prin instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care trebuie să asigure progresul tu
turor țărilor lumii. Această concluzie 
se dagajă și din dezbaterile prilejui
te. in capitala Indiei. de lucrările 
celei de-a IlI-a Conferințe 
nerale a Organizației 
Unite pentru E-----
(O.N.U.D.I,),

Dezvoltarea

ge- 
Națiunilor 

Industrială

*

evoluțiilor intervenite
lunii

Ansamblul
pe arena mondială in cursul 
trecute atestă o dată mai mult realis
mul și justețea- politicii externe a 
României . socialiste, politică ce se 
află. în deplin consens cu interesele 
și aspirațiile fundamentale ale po
porului român, qu_.năzuințele de pace
Și!’pVogțes âle f£ut'ur6î- popoarelor.
f?!> ,>P'' O • ■■■'.
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La al treilea volum de 
versuri, dacă nu mă inșel, 
Nicolae Dan Fruntelată 
este,un poet consecvent cu 
el însuși, un poet care se 
caută și se descoperă mereu 
în propria sa ființă crea
toare, în universul bine 
conturat al liricii sale, și 
nu in. grăunțele neroditoare, 
rămase pe holdele de mult 
secerate de alții. E un act 
de încredere in sine, în ta
lentul său și' de .seriozita
te pentru că poezia, oricit 
de modernă ar fi, nu se 
poate căuta, ca moda ves
timentară, prin diverse 
prăvălii străine, oricit de 
luxoase și de . ispititoare 
ne-ar părea. Ca și alte vo
lume ale sale, „Vara din 
noi. vara", se inscrie in linia 
tradiției poeziei românești, 
cu,, adinei și puternice ră
dăcini folclorice, capabilă 
de mari și autentice înnoiri 
moderne. Modernitatea poe
ziei sale nu vine din vrerea 
de a fi in pas cu moda poe
tică, ci din adînci necesități 
lăuntrice, din chiar rădăci
na tradiției,. care, mereu 
secerată de vreme, dă ne
contenit lăstari noi. In ver
surile sale plastice ca o 
icoană pe sticlă, curate, 
limpezi, melodioase ca un 
cintec de demult,. tradiția 
se îngemănează organic, 
natural, cu inovația. Dar, 
trebuie reținut limpede : 
•tradiția e deschisă înnoiri
lor, nu-i tradiționalism în
țepenit în clișee iar inova
ția e cuminte, echilibrată, 
nu o frondă teribilistă. O 
strofă a! cărei prim vers e 
împrumutat poeziei popu
lare, De-aș muri de dor, de 
dor, nu rămîne la- o simplă 
mimare, la o preluare meca
nică sau la pastișă folclori- 
zantă, ci saltă cu al doilea

vers, și saltul crește cu cele 
următoare, într-o autentică 
modernitate de viziune, de 
gîndire și de simțire, care 
ne amintește de Ion Barbu, 
cel din poemul După melci. 
Doina lui devine o poezie 
filozofică discretă., fără.pe
danterii și ifose filozofar- 
de, autentic umană, scălda
tă într-o undă nostalgică. 
Ea e regretul după, timpul 
trecut al copilărieie du-

Dealtfel, sentimentul tim
pului, veșnica trecere și 
devenire surprinsă in infi
nite ipostaze, cind tonice 
cind triste, este una din te
mele preferate ale poetu
lui. Concludente sint poe
ziile : Elegie, Trece-o zi, 
Han, Septembrie care ne-a 
fost promis, Curtea bătrîni- 
Ior, Orologii de. aur care ar 
merita toate citate in în
tregime, atît de mult ilus-

Nicolae Dan FRUNTELATĂ:

„Vara din noi, vara“
rerea în fața vremii care 
se scurge ireversibil, neli
niștea tulburătoare din 
marea trecere, în fața a 
tot ceea ce e devenire : 
„De-aș muri de dor, de dor / 
Și m-aș risipi în iarbă, / 
Steaua plinge, noaptea-n- 
treabă / Cit am fost de că
lător. / Melcul meu pur
tind in spate / O armată 
grea de vise, / Semne vechi 
și porți închise / Și răs
punsurile poate // Melcul 
meu care trecu, / Mult pr?a 
repede spre zare, / întris
tat, cu pleope-amare, ! 
Otrăvit de-atîția nu". (Doi
nă).

întoarcerea în copilărie, 
la vatra strămoșească, in 
satul natal, in poveste și 
mituri, dar și deschiderea, 
plonjarea în vis și în vii
tor sint coordonate stator
nice. definitorii ale poeziei 
lui Nicolae Dan Fruntelată.

trează tema. în fluxul 
acesta al timpului se nasc 
și se prăbușesc destine, 
pulsează viața, iubirea, se 
clădește, firește, istoria. 
Elemente definitorii din 
istoria neamului nostru sint 
admirabil surprinse in 
Balada griului, o sugestivă 
viziune lirică a destinului 
nostru istoric care a pen
dulat permanent intre ero
ism și tragism. E un trip
tic liric al destinului isto
ric al marilor provincii ro
mânești : Moldova, Transil
vania și Tara Românească ; 
sint niște balade istorice, 
liricizate la maximum, in 
miezul cărora luminează 
fără a se stinge și iradiază 
în timp și spațiu cu mindrie 
și demnitate națională, fi
lozofia de viață a neamului 
nostru. Din mijlocul Moldo
vei lui loan Vodă țîșnește 
întrebarea : „Poate oare

cineva / Să înjunghie o 
țară / Și s-o lege-n patru 
vinturi / In istorie afară ?“

Din Ardealul de lupte, de 
munți și de iarbă, care 
dormea în istoria sa ca un 
cerb, cu cornul in izvoa
rele aurului, din Alba Iu- 
lia lui Mihai se aude ca un 
plîns, ca o mustrare, ca un 
cintec de veghe la căpătiiul 
unei jertfe : „Poate oare 
cineva / Să înjunghie un 
vis ? / Intr-un cort fără de 
stele / Ochiul lui stă-n veci 
deschis". Din fintina cu 
capul Iul Tudor Vladimi- 
rescu se aude ca dintr-o 
poezie antică ; „Poate oare 
cineva / Să închipuie o 
mînă / Zidind orb și trădă

tor / Un destin intr-o fîn- 
tină ?“.

în finalul tripticului liric 
vocile istoriei se unesc, 
intr-un singur șuvoi, spo
resc in hotărirea și-n con
știința de sine a neamului 
nostru, afirmă cu demnita
tea națională a acestui mo
ment istoric, ideea că jert
fele pe care le-am dat pe 
drumurile istoriei ne asi
gură perenitatea : „Poate 
oare cineva, / Poate oare 
cineva Să ne biruie-n ui
tare /■ Să ne ardă cărțile / 
Toate îndreptările / Să are 
mormintele / Unde-așteaptă 
numele / Celor care-n cum- 
pene / De durere și de dor / 
N-au murit de moartea 
lor Iată un volum uni
tar ca viziune dar cu o 
mare varietate tematică și 
mijloace de expresie, un 
volum care ține ridicată 
cota valorică a autorului 
său și a poeziei noastre ti
nere care se dezvoltă înno
itor in spiritul marilor tra
diții ale liricii românești.

Ion DODU BĂLAN

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „CUMPĂNA"
O producție a Casei de filme Trei

Scenariul: Horia Pătrașcu; decoruri: Marga Moldcvan; costume: Zemlenyl Csaba: muzica: Lucian Mefianu; 
imaginea: Marian Iordache; montajul: Magda Chișe-Ghincioiu; sunetul: Andrei Coler; regla: Cristiana Nicolae.

Cu Ernest Mafiei, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ioana Pavelescu, Mircea Albulescu, Florin Zamfirescu, Adina 
Popescu, Dinu Lazăr.

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

PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16.05 în ■ direct de la Politehnică. Curs 

de pregătire pentru admiterea in 
invățămintul superior. (Consultații 
realizate în colaborare cu Institu
tul politehnic București) o Fizică. 
Probleme rezolvate la concursul 
de admitere —- 1979.

16,30 Emisiune in limba germană a A- 
gendă electorală; Reportaje,' co
mentarii © Program pentru pio
nieri și șoimii patriei • Dezvol
tarea în profil teritorial. Reportaj 
© Concert coral a Atelier de crea
ție © Dialog cu telespectatorii 

18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1901 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 în actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie !
19.35 Călătorie prin țara mea. Orșova. 

Emisiune de Ion Marina
20,00 Film artistic : ..Eu, tu și Ovidiu". 

Premieră TV. Cu : Florin Piersic, 
Violeta Andrei, Sebastian Papaiani, 
Dem Rădulescu Ileana Stana Io- 
nescu, Jean Constantin. Vașilica 
Tastaman, Rodica Popescu. Regia: 
Geo Soizescu

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16,00 Cîntă plaiul Gorjului. Secvențe 
muzicale înregistrate în cadrul De
cadei culturii gorjene

16.15 O viață pentru o idee : Janos 
Bolyai (1802—1860) — unul dintre 
creatorii geometriei neeuclidiene

16.45 Din creația corală a compozitoru
lui loan Chirescu

17.00 Blocnotes — informații utilitare
17.20 Formația vocal-instrumentală Bro

therhood of Man — Anglia, in con
cert pe scena sălii Palatului Re
publicii. Socialiste România

17.50 Dicționar cinematografic. Portretul 
actorului italian Gian Maria Vo- 
lonte

18.50 100'1 de seri A
19.00 Telejurnal
19.20 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie !,
19.35 Călătorie prin țara mea : Orșova 
20.00 Radar pionieresc
20.20 De pretutindeni. Meissen — un 

oraș nu numai al porțelanului.
20.45 Seară de balet : ..Coppelia" de Leo 

Delibes (selecțiuni). Interpretează 
baletul Teatrului Mare din Var
șovia

21.45 Telejurnal
22.00 închiderea programului

a obligațiunilor C.E.C.
or țiieșite cîștigâtoare la tragerea la s 

ianuarie 1980lunară din 3
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1 18638 87 50 000
1 81898 07 50 000
1 22130 32 40 000 •

1 38209 109 40 000
1 27873 26 40 000
1 28808 30 30 000
1 97153 39 30 000
1 28558 86 30 000
1 62466 25 30 000
1 45385 08 25 000
1 16030 33 25 000
1 60036 68 25 000
1 66666 74 25 000
1 46688 91 25 000
1 42454 67 20 000
1 36863 09 20 000
1 92354 112 20 000
1 48227 83 20 000 a
1 79594 02 20 000
1 00307 55 20 000
1 . 94157 07 15 000
1 66662 26 15 000
1 77581 122 15 000
1 48235 81 15 000
1 38160 07 15 000

Termi-
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

100 584 71 5 000
100 ' 824 124 3 000
100 254 22 1 000
100 684 75 1 000
100 409 92 1 000
100 071 45 .1 000
100 329 93 1 000
100 264 39 1 000

1 000 49 15 800
1 000 23 39 800
1 000 89 55 800
1 000 47 81 800
1 000 64 14' 800
1 000 71 37 800
1 000 96 55 800
1 000 53 117 800
1 000 00 61 ' 800
9 825 TOTAL 9 260 000

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna ianuarie 
1980 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

1 W.V.N.; 2 Y.L.F.; 3 F.A.L.; 
H 5 W.C.V.; 6 H.F.H.;
7 T.H.N; 8 I.G.W.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile-cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare, 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de . asigurare la termenele 
stabilite.

Ciștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. în valoarea ciștiguri- 
lor este, cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieștie ciștigă- 
toare.

Plata câștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 25 IANUARIE 1980
Categoria 1 : 7 variante 25% : Au

toturisme Dacia 1 300 ; categoria 2 : 
18 variante 25% a 6 076 lei ; categoria
3 : 15 variante a 7 292 lei ; categoria
4 : 28.75 a 3 804 lei ; categoria 5 : 
178,50 a 613 lei ; categoria 6 : 293,50 a 
373 lei ; categoria x.: 1 963 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 36 004 lei.

sentimente.au
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Frontului Democrației ți Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Aflînd despre realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România, la 
recentul Congres, în numele Comitetului Central al Frontului Patriei din 
Vietnam și ăl meu personal, doresc să vă adresez cele mai călduroase 
felicitări.

Sîntem convinși că sub conducerea dumneavoastră, relațiile dintre cele 
două Fronturi și dintre popoarele țărilor noastre se vor întări și dezvolta 
tot mai mult.

Vă doresc, tovarășe președinte, multă sănătate pentru îndeplinirea 
nobilei dumneavoastră misiuni.

HOANG QUOC V1ET
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Patriei din Vietnam

BUZĂU : Primele 200 de
în ' perimetrul noilor cartiere de 

locuințe „Broșteni" și „Dorobanți" 
din municipiul Buzău au fost predate 
„la cheie" primele 200 de apartamen
te din planul pe anul in curs. De re
marcat că pină la sfirșitul acestui an

apartamente din acest an
la Buzău, Rm. Sărat, Nehoiu și în 
alte localități ale județului urmează 
să fie date în folosință aproape 6 000 
de apartamente, de două ori mai 
multe decît in primul an al actualului 
cincinal.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

și 4 februarie. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă, îndeosebi la începutul in
tervalului. Cerul variabil, va prezenta 
înnorări. mai pronunțate în jumătatea 
de nord a țării, unde precipitațiile vor 
fi mal frecvente. Precipitațiile, la 
început sub formă, de ploaie, se vor 
transforma pe alocuri în lapovlță și 
ninsoare. Vînt moderat, cu intensificări 
locale, îndeosebi la munte, unde va su

fla din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 
și plus 4 grade, iar cele maxime între 
minus 2 și plus 8 grade, local mai ri
dicate la începutul intervalului. Se va 
produce ceață în primele zile. în Bucu
rești,: Vremea va fi relativ caldă. 
Cerul, temporar noros, favorabil preci
pitațiilor, mai ales sub formă de ploaie. 
Vintul va sufla moderat cu intensifi
cări de scurtă durată. La începutul in
tervalului, condițiile sînt favorabile 
producerii cetii. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor oscila între mi
nus 3 șl plus 2 grade, iar maximele în
tre plus 1 și plus 6 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

Sosirea in Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Uniunii Sovietice

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi 
după-amiază a sosit în Capitală, în- 
tr-o vizită de prietenie în țara noas
tră, Andrei Gromîko, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

Oaspetele este însoțit de V.F. Mal- 
țev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., de alte per
soane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul de externe sovietic a fost 
întîmpinat de tovarășii Paul Nicules- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Maria Gro
za și Constantin Oancea, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 

dintre România și U.R.S.S.

Adunare festiva
Cu prilejul împlinirii. a 32 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea So
vietică, joi după-amiază a avut loc la 
Clubul întreprinderii de utilaj chi
mic „Grivița roșie", din Capitală, o 
adunare consacrată acestui eveni
ment.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și ai A.R.L.U.S., un mare nu
măr de oameni ai muncii din unitate.

Adunarea a fost deschisă de Ilie 
Bologa, secretarul comitetului de par
tid al întreprinderii.

Evocînd evenimentul aniversat, ing. 
Stelian Necula, directorul întreprin
derii de utilaj chimic „Grivița roșie", 
a relevat legăturile multilaterale din
tre România și Uniunea Sovietică,

care. în spiritul tradiționalelor relații 
■ de prietenie existente între cele două 
țări și popoare, cunosc o continuă 
dezvoltare. în acest context, a fost 
subliniat rolul hotărîtor al întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev, 
pentru dezvoltarea raporturilor .ro- 
mâno-sovietice în interes reciproc, al 
cauzei socialismului, păcii și înțele
gerii în lume.

A luat, de asemenea, cuvîntul V. P. 
Kulakov, consilier al Ambasadei U- 
niunii Sovietice- la București, care a 
relevat însemnătatea Tratatului sem
nat, in urmă cu 32 de ani. între 
U.R.S.S. și România, evidențiind bu
nele relații de prietenie statornicite 
între partidele, statele și popoarele 
celor două țări.

(Agerpres)
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Flacăra olimpică - în
ATENA 31 (Agerpres). — în stră

vechea Olimpie din Peloponez. lea
gănul Jocurilor Olimpice, in cadrul 
unei ceremonii, desfășurate după 
obiceiurile tradiționale, a fost a- 
prinsă flacăra simbolică a olimpia
delor ce va arde la începutul aces
tui- an in timpul Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Lake Placid. Din 
Olimpia, flacăra a fost purtată de 
ștafete pină la Atena, unde a fost

In „Supercupa Europei" la fotbal
La Nottingham s-a disputat prima 

manșă a finalei „Supercupei Euro
pei" la fotbal in care s-au întilnit 
echipa engleză Nottingham Forest, 
deținătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni", și formația spaniolă C.F. Bar
celona, ciștigătoarea „Cupei cupelor". 
Fotbaliștii englezi au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul 
marcat in minutul 9 de Charlie 
George. în ansamblu, gazdele au do
minat majoritatea timpului, ratind 
insă numeroase ocazii. O excelentă •

drum spre Lake Placid 
predată, pe stadionul de marmură 
din capitala Greciei, delegației Co
mitetului de organizare a J.O. de 
iarnă. Torța olimpică a fost trans
portată cu avionul în S.U.A., la baza 
aeriană Langley, în apropiere de 
Washington, de unde o ștafetă alcă
tuită din 52 de sportivi o va duce 
pină la Lake Placid, pe un traseu in 
lungime de 600 de mile.

: Nottingham — Barcelona 1-0 
impresie a lăsat portarul spaniol Ar- 
tola considerat cel mai bun jucător 
de pe teren.

A arbitrat Prokop (R. D. Germană) 
următoarele formații : Nottingham 
Forest : Shilton, Anderson, Gray, 
Burns, Lloyd, Francis, O’Neill, 
Bowles, Birtles, George, Robertson. 
C. F. Barcelona : Artola, Zuviria, 
Olmo, Migueli, Sanrat, Costas, Asensi, 
Lancaburu, Rubio, Roberto, Simon
sen.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 în competiția de bob și săniuțe 

de la Sinaia, proba boburilor de pa
tru persoane a fost ciștigată de echi
pajul secund al lotului olimpic ro
mân (conducător C. Iancu) — 4’19” 
17/100, în patru manșe, urmat de 
echipajul olimpic I (conducător D. 
Panaitescu) — 4’19” 52/100 și echipajul 
Poiana Cimpina — 4’22” 70/100. La 
săniuțe (două persoane) au terminat 
învingători Gh. Dumitrescu și C. Ar- 
deleanu (Brașov) în 2’12” 10/100.

© în concursul de schi de la Poiana 
Brașov, proba masculină de slalom 
special a fost ciștigată de Ion Cavasi 
— 11’44” 15/100, iar cea feminină a 
revenit sportivei Daniela Unkrop — 
1’42” 92/100. Astăzi se desfășoară pro
bele de coborîre.

0 Disputat ieri Ia Craiova, meciul 
amical de fotbal dintre formația lo
cală Universitatea și echipa F. C. 
Scornicești s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea gazdelor, prin 
golul marcat de Gîrleșteanu în mi
nutul 82.

® Echipa de fotbal a clubului 
„Steaua" București și-a început tur
neul în R. P. Chineză, jucind la Kun
ming, in fața a 35 000 de spectatori, 
cu echipa locală a Armatei populare 
chineze de eliberare. Partida, de un 
bun nivel tehnic și viu disputată, s-a 
terminat la egalitate : 1—1.

0 După cum s-a mai anunțat, în 
zilele de 4, 5 și 6 februarie la Zagreb 
va avea loc întîlnirea de tenis din
tre echipele Iugoslaviei și României 
din cadrul „Cupei Davis". în vedefea 
acestei partide, federația iugoslavă a 
alcătuit următoarea echipă : Z. Fra- 
nulovici, Z. Ilin, Z. Petkovici și SI. 
Zivojinovici.

O La Katowice au continuat me
ciurile turneului internațional de te
nis pentru tineret. La simplu femi
nin, Liliana Pop (România), a învins-o 
cu 6—2, 6—3 pe poloneza Katia 
Slenchak. în proba de simplu mas
culin, cehoslovacul Rostislav Vojta- 
sek a ciștigat cu 6—3, 6—4 jocul cu 
Vasile Sălăjean (România).

La tragerea la sorți a .libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățije 
C.E.C. din țară, care a avut loc în ziua de 29 ianuarie a.c., Casa.de .Economii» și, Consemnațiani- a- acordat 
1 248 de cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300". . , ■ j.l.-.:..”...............~ _____

Datorită dimensiunilor listei de cîștiguri, ieri am publicat prima, parțe a acesteia, cup'rinzînd 656 de cîști
guri. In numărul de azi publicăm partea a doua a listei.

„ m Ullldl Ul p-

nuiuiuiui I ’' ' libretului ■ ,
de economii de economii crt‘

Numărul 
libretului Nr.

de economii crt.

LISTA
și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. . din 

„Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru
libretelor de economii cu dobîndă 
țară ieșite cîștigătoare cu cite un autoturism 

trimestrul IV 1979
Partea a ll-a

Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul
libretului libretului libretului libretului libretuluicrt. de economii crt. de economii crL de economii crt. de economii crt. de economii

657 723-520-217 707 720-1-5694 757 718-1-32832 807 730-1-20771 857 734-1-72657
658 701-203-12600 708 709-1-56668 758 718-344-243 808 730-201-10577 858 734-1-89889
659 701-205-5882 709 709-1-96188 759 754-1-34919 809 731-1-18931 859 734-207-4349
660 701-135-12705 710 709-1-123959 760 754-1-57099 810 715-134-2886 860 703-621-301
661 701-217-57 711 709-1-145371 761 754-1-72626 811 719-1-37562 861 740-1-33897

- 662 702-1-40801 712 709-1-162580 762 754-203-19517 812 719-1-53692 862 740-1-49986
' 663 702-1-84636 713 709-1-176797 763 711-102-19601 813 719-217-1907 863 714-201-1530

664 702-1-112305 714 709-201-3189 764 711-102-36631 814 719-201-26825 864 746-1-2743
665 ' 702-1-133751 715 709-209-2285 765 .711-228-287 815 719-207-1717 865 746-1-33383
666 702-1-151357 716 709-217-8396 766 716-1-42304 816 719-202-3233 866 746-1-47974
667 . 702-1-165619. 717 709-217-34326 767 716-1-78020 817 719-203-27088 867 . 714-1-3204
668 702-206-2855 718 709-218-21052 768 716-1-103096 818 711-205-5586 868 714-257-203
669 702-218-13875 719 724-104-6493 769 716-1-122399 819 716-414-319 869 719-715-184
670 702-224-538 720 724-104-48715 770 716-1-138842 820 711-204-790 870 736-1-51917
671 702-108-9283 721 724-104-69490 771 716-1-152422 821 717-171-6535 871 736-1-94449
672 735-1-34273 722 724-104-83539 772 716-204-1351 822 717-306-12 872 736-1-122015
673 735-1-68024 723 721-1-13707 773 716-215-11105 823 727-1-58997 873 736-1-143579
674 735-1-90286 724 724-422-14 774 . 716-282-3082 824 727-1-89660 874 736-1-160774
675 735-1-107576 725 708-1-27008 775 716-899-529 825 727-1-111261 875 736-1-174635
676 735-1-121240 ' 726 708-1-53007 776 716-203-20318 826 727-1-127121 876 736-201-3004
677 735-177-10688 727 708-1-69453 777 724-601-12154 827 727-204-8925 877 736-212-30943
678 735-201-7283 728 708-209-9569 778 742-1-19619 828 722-201-6714 878 736-212-60660
679 735-400-4907 729 713-213-234 779 742-206-3159 829 716-512-631 879 736-212-78385
680 713-1-16813 730 710-1-16350 780 719-523-77 830 760-204-1611 880 736-277-3118
681 703-1-33741 731 710-1-46346 781 748-1-22460 831 725-1-6125 881 736-279-30035
682 703-1-62559 732 710-1-65266 782 748-1-50994 832 738-214-724 882 736-202-26029
683 703-1-82236 733 710-1-79291 783 748-1-66753- 833 ' 763-203-14290 883 736-202-43860
684 703-1-96481 734 710-235-1618 784 748-250-1450 834 741-106-1077 884 736-258-3221
685 703-254-10834 735 738-1-8343 785 748-202-1587 835 741-201-42544 885 704-418-874
686 734-201-2998 736 733-1-1797 786 712-134-264 . 836 741-201-62702 886 704-523-23022
687 703-809-14082 737 733-201-30377 787 717-1-31823 837 741-201-76678 887 741-1-40958
688 703-809-38124 738 722-140-1044 788 717-1-76603 838 741-212-26256 888 741-1-61575
689 703-203-12088 739 710-113-15396 789 717-1-104761 839 758-347-35 889 741-1-75818
690 706-102-6359 740 710-113-36566 790 717-1-125988 840 744-205-910 890 741-358-19
691 706-164-2719 741 710-119-27080 791 717-1-143607 841 756-1-8617 891 758-201-18382
692 706-215-161 742 710-120-33140 792 717-1-157952 842 756-1-35587 892 706-723-398
693 706-526-2302 743 710-120-50484 793 717-1-170623 843 756-212-2263 893 758-1-13043
694 732-1-57059 744 710-138-11251 794 717-207-2176 844 706-201-14537 894 758—1—32o84
695 732-1-91026 745 715-1-25467 795 717-222-4914 845 718-325-612 895 758-210-6199
696 732-1-113677 746 715-1-99479 796 713-102-3652 846 750-1-43714 896 723-102-16201
697 732-1-131098 747 715-1-141185 797 713-130-75 847 750-1-61857 897 /23—103—19858
698 732-1-144804 718 715-1-172109 798 713-194-29313 848 750-211-4917 898 723-138-1833
699 732-202-5083 749 715-1-196416 799 724-1-31232 849 750-211-44561 899 743-1-64569
700 732-206-10042 750 715-1-218796 800 724-1-52025 850 750-211-63944 900 743-1-104566
701 758-213-3079 751 715-1-237323 801 724-398-2616 851 750-212-853 901 743-1-133816
702 705-1-31644 752 715-1-253769 802 751-1-1494 852 754-268-88 . 902 743—1—156213
703 705-203-2017 . 753 715-1-267706 803 714-118-63 853 750-201-19303 903 , 743-1-174005
704 718-210-1008, 754 715-1-280659 804 749-1-26259 854 745-1-13479 904 743-1-188770
705 707-1-14370 755 715-339-193 805 749-1-44476 855 703-712-116 905 743-1-201608
706 707-1-33018 . 756 718-1-14394 806 724-223-1360 856 734-1-48982 906 743-207-13550
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916
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927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
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959
960
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743-209-28635 
743-211-2052 
745-201-5056 
745-2-19012 
745-2-43847 
745-2-58689
722- 1-4021 
747-1-17247 
747-1-43703 
747-1-58667
712- 1-9656 
737-1-8915 
726-212-727 
755-202-19450 
755-207-607 
755-201-3595
726- 717-860
727- 137-12985
727- 232-293 
752-1-51925 
752-1-83838 
752-1-104550 
752-1-120304 
752-201-7580 
752-202-15464
752- 226-146
728- 1-10929 
728-1-31142
713- 714-95
753- 1-27162
753- 205-3490 
757-1-17668
704- 1-24862
705- 130-477 
739-1-12386 
739-1-37058 
739-202-903 
739-268-552 
739-205-13095
723- 1-780 
723-1-35121 
723-1-51478 
723-208-717 
702-1-146398 
701-1-16710 

■701-1-33020 
701-271-1351
706- 1-8674 
719-212-10208
754- 202-104 
701-203-19226 
701-205-11534 
701-141-2745
701- 416-474
702- 1-59909 
702-1-95865 
702-1-121029 
702-1-140683 
702-1-156865 
702-1-170313 
702-208-4022 
702-220-915 
727-902-555 
713-206-1352 . 
735-1-49164 
735-1-76839 
735-1-96739 
735-1-112903 
735-1-125943
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1 000
1 001
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1 003
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1 005
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1 020
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1 022
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1 044

„Vom acționa cu fermitate pentru a obține în 1980 
cele mai bune rezultate în sporirea producției de cărbune" 

Adunarea activului de partid din întreprinderile miniere 
ale Văii Jiului

La Petroșani a avut loc o adunare 
a activului de partid din întreprinde
rile miniere și din celelalte unități, 
în cadrul căreia a fost analizat mo
dul cum au acționat, în anul 1979, 
organele și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obștești, con
ducerile colective din unitățile eco
nomice și sociale pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite pe baza indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
măsuri vizind îmbunătățirea activi
tății economice și sociale, ridicarea 
continuă a calității vieții celor ce 
muncesc.

Participant» la adunare au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar- gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Raportînd că amplul program adop
tat din inițiativa secretarului general 
al partidului se materializează cu 
bune rezultate, participants au arătat 
că producția fizică de cărbune a spo
rit in anul 1979 cu 500 000 tone față 
de nivelul atins în 1978, iar pe harta 
Văii Jiului au prins contur numeroa
se obiective industriale.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, se arată în telegramă, vom

acționa cu fermitate pentru ca anul 
1980 să fie încheiat cu cele mai bune 
rezultate la producția de cărbune și 
in celelalte domenii de activitate, iar 
cincinalul 1981—1985 să fie pregătit 
temeinic pentru a ne îndeplini intoc- 
mai sarcinile ce ne revin din docu
mentele celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

în încheierea telegramei se spune : 
Animați de exemplul dumneavoastră 
luminos, de patriot înflăcărat și co
munist de omenie, vă încredințăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
numele tuturor minerilor, că sintem 
și vom fi mereu alături de dumnea
voastră și nu ne vom precupeți efor
turile pentru creșterea contribuției 
Văii Jiului la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru progresul multilateral aî 
României socialiste, exprimindu-ne 
încă o dată recunoștința fierbinte 
pentru tot ce ați întreprins în ve
derea creșterii bunăstării minerilor. 
Vă adresăm din adincul inimii 
urarea de sănătate și putere de mun
că, spre binele întregului popor, îm
preună cu tradiționalul nostru salut 
mineresc de „Noroc bun !“.

IAȘI s

Spectacol de poezie și muzică patriotică
La Iași a luat ființă Studioul de 

poezie și muzică al tineretului, or
ganizat de Biblioteca județeană 
„Gh. Asachi", împreună cu Comite
tul municipal al Uniunii Tineretului 
Comunist și Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri".

Constituindu-se ca o nouă formă 
de descoperire și promovare a tine
relor talente din sfera creației și in
terpretării artistice, studioul își pro
pune să popularizeze în rindurile ti
neretului ieșean cele mai izbutite 
creații ale liricii românești clasice și 
contemporane, să devină o scenă de 
afirmare și valorificare a produc
țiilor originale literare și muzicale 
ale tinerilor membri din cenaclurile 
artistice din întreprinderi, instituții

și așezăminte de cultură din locali
tate, să contribuie activ la educarea 
civică și patriotică a tinerei genera
ții prin poezie și muzică.

Studioul și-a inaugurat activitatea 
printr-un reușit spectacol de muzică 
și. poezie patriotică și revoluționară, 
susținut joi la clubul muncitoresc de 
la combinatul de fibre sintetice, la 
care și-au dat concursul actori ai 
Naționalului ieșean, precum si mem
bri ai cenaclului literar-artistic 
„Otilia Cazimir" din unitatea amin
tită. Asemenea spectacole vor fi 
programate lunar în întreprinderile 
industriale ale' județului Iași, pre
cum și la sediul Bibliotecii „Gh. 
Asachi".

(Agerpres)

SLATINA

O modernă seră-laborator 
realizată de elevi

Elevii și cadrele didactice de la 
Liceul de biologie-chimie „Radu Gre- 
ceanu" din municipiul Slatina au 
finalizat, cu forțe proprii, o modernă 
seră-laborator cu o suprafață utilă 
de peste 200 mp. Aceasta asigură, 
pe de o parte, baza materială nece
sară efectuării unor studii privind 
hibridarea și îmbunătățirea diferite
lor soiuri de flori, contribuind, ast
fel, la transpunerea in viață a sar

cinii de integrare a invățămîntului 
cu cercetarea științifică și producția, 
iar pe de altă parte constituie o im
portantă sursă de venituri bănești 
obținute prin valorificarea celor peste 
4 000 ghivece cu plante decorative și 
a miilor de răsaduri de tomate, ardei 
și vinete, ce vor fi realizate aici în 
primăvară.

(Agerpres)

Niimărul 
libretului

735-180-578 
735-243-217
702- 519-15 
713-300-3015
703- 1-46147 
703-1-70512 
703-1-87683 
703-97-9 
703-254-17554 
751-204-1653 
703-809-26140 
703-809-43361 
703-203-18397 
706-102-16224 
706-164-13605
706- 314-6280 
732-1-17146 
732-1-71848 
732-1-100011 
732-1-120423 
732-1-136459 
732-1-149321 
732-204-7513
732- 214-121 
705-1-15694 
705-1-38113 
705-256-108 
721-112-216
707- 1-23198
707- 152-824
720- 321-3 
709-1-73825 
709-1-107851 
709-1-132501 
709-1-151730 
709-1-168153 
709-1-181668 
709-201-10009 
709-212-1783 
709-217-22066 
709-218-6372
709- 222-1062 
724-104-27715 
724-104-57549 
724-104-75179 
724-141-3606
721- 1-19251 
745-202-5580
708- 1-38034 
708-1-59698 
708-1-74290 
708-215-5000 
713-431-17
710- 1-29580 
710-1-54210 
710-1-70822 
710-93-71 
710-275-543 
738-1-15240
733- 201-10715 
733-255-326 
728-201-12240 
710-113-26237 
710-119-14653 
710-120-12498 
710-120-40684 
710-127-803 
710-138-16965 
715-1-62052
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• CEREALELE... LA 
CONSULT CU RAZE. A" 
proximativ 10 la sută din rezer
vele mondiale de cereale sînt in
festate anual de dăunători. Pen
tru a se determina dacă boabe- 
Je de cereale sînt infestate sau 
nu, se recurge, în general, la 
metode care necesită un oarecare 
timp. Instalația „înzeran" cu ra
diații infraroșii poate însă efec
tua analize precise ale boabelor.-, 
in numai trei secunde, adică de 
zece ori mai repede decit este 
cazul cu metodele actuale cele 
mai perfecționate. Instalația a 
fost realizată de cercetătorii de 
la Institutul tehnologic din 
Odesa pentru industria alimen
tară.

• REȚEA ANTIDERA
PANTĂ. Lanțurile aplicate pe 
anvelopele autovehiculelor în 
.condițiile cînd drumurile sînt aco
perite de zăpadă sau polei pre
zintă o serie de inconveniente, 
printre care uzarea pneurilor, 
precum și a șoselei. O firmă el
vețiană a pus la punct un inge
nios înlocuitor al lanțurilor care, 
pe lingă faptul că înlătură a- 
ceste neajunsuri, asigură vehi
culului o mai bună aderentă, o 
avansare mai eficace pe șoseaua 
acoperită cu zăpadă sau polei, o 
direcție mai sigură — fără a pro
duce trepidații dăunătoare cu
tiei de viteze și sistemului de 
suspensie. Este vorba de o rețea 
dintr-un metal foarte dur și 
inoxidabil, „glazurată" cu un

cauciuc asemănător cu cel al 
pneurilor.

© TRAFICUL CU FIL
DES. întocmai ca aurul, filde
șul are o tot mai mare căutare 
pe piața mondială, nu numai ca 
materie primă pentru statuete, 
brățări, bile de biliard sau clape 
de pian, ci și ca obiect de pla
sament financiar. într-adevăr, 
prețul kilogramului de fildeș 
brut depășește; în prezent, 100 
dolari, ceea ce are ca rezultat o 
adevărată vinătoare de ele
fanți, hăituiți și masacrați 
fără milă. Traficul cu fil
deș, care în decurs de numai 
cițiva ani s-a dublat, atingînd 
în prezent 800 tone anual, a de
venit astăzi o operație extrem 
de rentabilă, prețioșii colți fiind 
stocați, alături de lingourile de

aur, în subsolurile, marilor so
cietăți bancare. Această situație 
iși are reversul ei tragic : anual 
sînt sacrificați 60 000—70 000 de 
elefanți africani ; numai în Ke
nya, in ultimii șapte ani efecti
vul de pachiderme s-a înjumă
tățit.

® SFINXUL, IN REPA
RAȚII. Simbolul Egiptului, 
Sfinxul, care timp de aproape 
4 500 de ani și-a menținut se- 
meția, în ciuda vinturilor deșer
tului și a soarelui necruțător, se 
află in prezent într-o mare pri
mejdie. „Sănătatea" lui s-a 
înrăutățit vizibil in ultimii 50 de

ani, specialiștii fiind de părere 
că principalul „vinovat" îl con
stituie poluarea. Sarea absor
bită de piatra poroasă din apele 
subterane reprezintă, de aseme
nea, un factor de imbătrinire a 
prețiosului monument. întregul 
cap al mitologicei figuri, apre
ciază experții, se va prăbuși în
tr-o bună zi dacă nu se stopea
ză procesul de erodare tot mai 
accentuată a gitului. Scopul ac
tualelor lucrări de restaurare 
este reducerea la minimum a 
eroziunii, fără a afecta forma 
Sfinxului. 400 de blocuri de pia
tră vechi au fost deja implan
tate pentru protejarea părții 
stingi a Corpului. Alte 1 000 de

715-1-117532 
715-1-153583 
715-1-181708 
715-1-205462 
715-1-225879 
715-1-243694 
715-1-258981 
715-1-272791
715- 207-3354 
718-328-748 
718-1-23293 
718-205-9929
710- 839-738 
754-1-44463 
754-1-63647 
754-92-12 
754-203-25054
711- 102-27511 
711-132-979
711- 524-527
716- 1-58574 
716-1-87978 
716-1-110868 
716-1-128851 
716-1-144231 
716-1-157098 
716-209-7655 
716-215-18671 
716-287-6145
716- 203-8571 
724-519-573 
724-639-1259 
742-1-26308 
742-210-435 
736-210-9332 
748-1-35259 
748-1-57787 
748-204-1348 
7'48-266-267
748- 202-10610
712- 915-485
717- 1-52761 
717-1-87951 
717-1-113390 
717-1-132755 
717-1-149150 
717-1-162804 
717-201-2653 
717-216-5909
717- 265-876
713- 102-19252 
713-194-16149
713- 802-196 
724-1-40986 
724-207-629 
724-398-8690 
751-1-12814
714- 628-4354
749- 1-34478
749- 1-49180
730- 1-9432
718- 232-497
750- 309-8
731- 253-1378
719- 1-19928 
719-1-44675.. 
719-205-6624
715- 522-61

1113
1 114
1 115
1 116
1 117
1 118
1 119
1 120
1 121
1 122
1123
1 124
1 125
1 126
1 127
1 128
1 129
1 130
1 131
1.132
1 133
1 134
1 135
1 136
1 137
1 138
1139
1 140
1 141
1 142
1 143
1 144
1 145
1 146
1 147
1 148
1 149
1 150
1 151
1 152
1 153
1 154
1 155
1 156
1 157
1 158
1 159
1 160
1 161
1 162
1 163
1 164
1 165
1 166
1 167
1168
1 169
1 170
1 171
1172
1 173
1 174
1 175
1 176
1 177
1 178
1179
1 180

719-201-34077 
719-219-2053 
719-203-16968 
719-225-196 
711-205-13585 
711-1-7404
716- 114-196
717- 171-13280 
727-1-26024 
727-1-72305 
727-1-98874 
727-1-117894 
727-1-132155 
727-235-11445 
711-207-5636 
731-210-1198
762- 253-1995 
725-1-15178
763- 203-1193 
763-216-183 
741-201-19973 
741-201-51099 
741-201-68351 
741-212-14699 
741-214-2831 
744-1-9951
744- 225-325 
756-1-22.199 
756-1-41177 
756-231-191 
706-201-19583 
750-1-18560 
750-1-51723 
750-118-102 
750-211-25287 
750-211-52620 
750-211-69232 
754-205-4924 
750-201-2486 
750-216-461
745- 1-2Q704 
734-1-25669 
734-1-58823 
734-1-79889 
734-1-95093 
734-260-2202 
740-1-17446 
740-1-40856 
702-613-472 
714-201-8268
746- 1-19241 
746-1-39577 
746-208-1797 
714-1-13926 
710-204-8407 
719-731-339 
736-1-70720 
736-1-105668 
736-1-130875 
736-1-150563 
736-1-166176 
736-1-179187 
736-211-8721 
736-212-44597 
736-212-67862 
736-212-83709 
736-279-17562 
736-468-103

1 181
1 182
1 183
1 184
1185
1 186
1187
1 188
1 189
1 190
1 191
1 192
1 193
1194
1 195
1 196
1 197
1 198
1 199
1 200
1 201
1 202
1 203
1 204
1 205
1 206
1 207
1 208
1 209
1 210
1 211
1 212
1213
1 214
1 215
1 216
1 217
1 218
1 219
1 220
1 221
1 222
1 223
1 224
1 225
1226
1 227
1 228
1 229
1230
1231
1 232
1 233
1 234
1 235
1 236
1 237
1 238
1239
1 240
1 241
1 242
1243
1 244
1 245
1 246
1 247
1 248

736-202-34587 
736-208-12653
736- 267-3416 
704-523-11681 
741-1-19984 
741-1-49697 
741-1-67557 
741-207-3150 
758-201-3570 
758-214-2979 
710-711-221 
758-1-22404 
758-204-1660 
758-263-148 
723-102-21849 
723-134-2816 
743-1-25352 
743-1-81706 
743-1-116130 
743-1-142387 
743-1-163012 
743-1-179812 
743-1-193652 
743-202-555 
743-209-4077 
743-209-36570 
743-242-1029 
745-263-885 
745-2-30700 
745-2-50146 
745-113-641
722- 1-10477 
747-1-29621 
747-1-50152 
747-225-2096 
712-202-6990
737- 214-381
726- 801-591 
755-202-25876 
755-210-2005 
755-201-11934 
755-1-11145
727- 137-23084
727- 804-133 
752-1-65597 
752-1-92376 
752-1-111044 
752-1-125245 
752-201-15162 
752-204-2471
752- 233-825
728- 1-20729 
728-372-2236
753- 1-12258 
753-1-33116 
757-1-5904 
704-1-11237 
704-1-30330 
726-1-7697 
739-1-23893 
739-1,42787 
739-212-923 
739-203-4026 
709-614-203
723- 1-19045 
723-1-41780 
723-1-56101 
723-211-1930

0 MURES. In cadrul celei 
de-a 16-a ediții a Tribunei li- 
terar-artistice. sala mică a Tea
trului Național din Tirgu Mureș 
a găzduit un recital de poezie 
dedicat aniversării a 130 de ani 
de la nașterea lui Mihai Emi- 
nescu. Și-au dat concursul actori 
ai celor două secții ale Teatru
lui Național din localitate și 
studenți ai Institutului de tea
tru. în cadrul manifestării, pro
fesori și elevi ai școlii populare 
de artă au interpretat cintece și 
versuri.de Mihai Eminescu. Per
sonalitatea luceafărului poeziei 
românești a fost omagiată și in 
cadrul unei sesiuni de comuni
cări organizate la Casa de cul
tură a sindicatelor din Tirgu 
Mureș. (Gheorghe Giurgiu).

0 IALOMIȚA. Comitetul ju
dețean de cultură și educație 
socialistă Ialomița a organizat la 
Slobozia un interesant .schimb 
de experiență cu redactorii cen
trelor de radioficare. Cu aceas
tă ocazie, s-au pus in dezbatere 
tematica, conținutul și organiza
rea emisiunilor de popularizare 
și aprofundare a sarcinilor izvo- 
rite din documentele Congresu
lui al XII-lea al P.C.R. pentru 
colectivele cărora li se adresea
ză centrele de radioficare res
pective, precum și modul în 
care trebuie susținută campa
nia electorală. Dezbaterile au 
fost Îmbinate cu exemplificări 
practice susținute de redactori 
cu o bogată experiență. (Mihai. 
Vișoiu).

0 VRANCEA. Căminul cultu
ral Gugești a fost gazda schim
bului de experiență „Contribuția 
așezămintelor de cultură la 
educarea oamenilor muncii in 
scopul mobilizării și participării 
active a acestora la realizarea 
sarcinilor de plan în profil teri
torial". La Focșani a debutat 
prima ediție a „Decadei culturii 
focșănene" în programul căreia 
silit incluse manifestări pplitico- 
educative și cultural-artistice. 
„Frontul Democrației și Unității 
Socialiste — front al muncii în
frățite a tuturor cetățenilor pen
tru înflorirea patriei" — este ge
nericul acțiunilor sub care se 
desfășoară, îfr aceste zile, la că
minele culturale și casele de 
cultură un ciclu de manifestări 
dedicate alegerilor de la 9 mar
tie. (Dan Drăgulescu).

0 HUNEDOARA. La clubul 
sindicatelor din Lupeni a fost 
deschisă o expoziție de artă 
plastică și fotografii. Cea mai 
mare parte a exponatelor sint 
inspirate din viața și activita
tea oamenilor muncii din Lu
peni. în fata a numeroși mun
citori de la Preparația cărbune
lui din Lupeni, artiștii amatori 
de la cooperativa „Straja" din 
localitate au prezentat un 
reușit spectacol artistic intitu
lat: „Noroc bun, fruntași ai 
muncii !“. (Sabin Cerbu).

O MEHEDINȚI. „Revoluția 
tehnico-științifică și implicații
le ei sociale" — a fost tema unui 
simpozion organizat la între
prinderea de armături indus
triale din;oțel Strehaia. Brigăzi
le artistice ale căminelor cultu
rale din Butoiești, Pluta, Deve- 
sel, Girla Mare și Vrata au pre
zentat în fața cetățenilor spec
tacole sub genericul „Cinste 
candidaților de deputati". For
mațiile artistice ale Casei de 
cultură din Vînju Mare au sus
ținut recitalul de poezie patrio
tică „Frumoasă ești, patria mea". 
(Virgiliu Tătara).

0 ALBA. La Casa de cultură 
din orașul Blaj a fost organi
zată o consfătuire cu tema 
„Contribuția gazetelor de pere
te la mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii în vederea 
realizării exemplare, a sarcini
lor de plan". La căminul cultu
ral din comuna Arieșeni a fost 
prezentat un spectacol-recital de 
poezie patriotică intitulat „Stră
bună vatră strămoșească". (Ște
fan Dinică).

Pentru automobilist!
La Administrația Asigurărilor 

de Stat automobiliștii pot con
tracta diferite feluri de asigu
rări facultative auto — care a- 
coperă o serie de riscuri, altele 
decît cele cuprinse în cadrul a- 
sigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă auto — cum 
sint : asigurarea globală pentru 
avarii — casco ; asigurarea au
toturismelor numai pentru pa
gubele produse ca urmare a ac
cidentelor de circulație : asigu
rarea autoturismelor numai pen
tru pagubele produse de incen
diu și calamități ; asigurarea au
tovehiculelor în caz de furt ; a- 
sigurarea suplimentară pentru 
cazurile cînd autovehiculul este 
condus de alte persoane decît a- 
siguratul sau rude ale acestuia ; 
asigurarea autovehiculelor în le
gătură cu utilizarea lor la con
cursuri, întreceri sau antrena
mente pentru acestea ; asigura
rea de accidente a conducători
lor de autoturisme și a altor 
persoane aflate în autoturisme ; 
asigurarea autovehiculelor cu 
valabilitate numai in afa_ra teri
toriului Republicii Socialiste 
România.

Relații suplimentare și înche
ierea unor astfel de asigurări la 
responsabilii cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenții și 
inspectorii de asigurare, filia
lele A.C.R. sau, direct, la ori
care unitate ADAS.

blocuri vor mai fi necesare pen
tru a proteja restul părților 
afectate. Metodele folosite de 
restauratori sînt identice cu cele 
utilizate de . constructorii din 
vechime, toate lucrările efec- 
tuindu-se manual.

© MICROCLIMAT 
COMPUTERIZAT. Pentru a 
conserva în condiții optime ope
rele de artă, la Galeria Națio
nală din Londra a fost instalat 
un aparat' care informează in 
permanență un computer central 
asupra intensității luminoase, a 
gradului de umiditate și a tem
peraturii din sălile de expu
nere. Computerul, la rîndul lui, 
„adoptă" pe loc deciziile nece
sare pentru a readuce toți acești 
factori Ia parametrii optimi.

• O NOUĂ „GENE
RAȚIE" DE TELEFOANE, 
în Elveția a fost conceput un 
nou tip de aparat telefonic cu 
telecomandă, considerat drept 
„primul-născut" al unei noi ge
nerații de centrale, ale cărei pos
turi pot fi folosite și în absenta 
abonaților. Conectat la un mi- 
croordinator, aparatul nu numai 
că înregistrează — pe casete — 
o comunicare telefonică destina
tă unei persoane absente, dar o 
și difuzează atunci cînd per
soana interesată i-o cere, iar 
printr-un cod special se evită in
terceptarea de către o terță per
soană. Astfel, în caz de absență 
mai îndelungată, abonatul poate 
menține o legătură permanentă 
cu biroul său sau cu alți abo

nați și folosi rapid informa
țiile furnizate pe această cale. 
După audiere, destinatarul poa
te să șteargă înregistrarea.

• BETON CU REZIS
TENȚĂ SPORITĂ. Dacă în 
procesul fabricării betonului se 
adaugă o substanță obținută la 
fabricarea celulozei rezultă un 
material de construcții mai trai
nic și mai elastic. Substanța 
respectivă permite reducerea 
consumului de ciment, fără să 
dăuneze calității betonului. Noul 
material poate rezista la dife
rențe mari de temperaturi și are 
o rezistență sporită și la coro
ziune. Procedeul a fost pus la 
punct de cercetătorii de la In
stitutul de tehnică forestieră 
„Kirov" din Leningrad.

Casa.de
versuri.de
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„PREȘEDINTELE ROMÂNEI — PERSONALITATE

POLITICĂ DE ANVERGURĂ INTERNAȚIONALĂ"

întrevedere

româno-elenă

• Un articol din ziarul „Nodori Sinmun"
PHENIAN 31 (Agerpres). — Ziarul 

„NODON SINMUN", din R.P.D. Co
reeană, a publicat, sub titlul „Româ
nia obține mari succese în construc
ția socialismului", un articol in care 
prezintă pe larg realizările poporului 
român, îndeosebi în perioada de cînd 
în fruntea statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Relevînd eforturi-

© Aprecieri ale
RABAT 31 (Agerpres). — Ziarul 

„L’OPINION" — care apare la Rabat 
— a publicat în suplimentul său săp- 
tămînal un articol în care se subli
niază că „șeful statului român este 
un om politic de mare anvergură in
ternațională", „un om care a schimbat 
din temelii istoria României contem
porane". La rîndul său, ziarul maro
can „AL BAY ANE" relevă intr-un 
articol că „președintele României are 
meritul, recunoscut și consacrat în 
viata politică mondială, de a fi pus 
în fata statelor și popoarelor un con
cept coerent, logic al noțiunii de de
mocratizare în condițiile atît de com
plexe ale evoluției contemporane, 
subliniind cu o mare rigoare științi
fică atît necesitatea de a se realiza 
acest proces, cit și modalitățile prac-

© Emisiune specială a
DAKAR 31 (Agerpres). — în ciclul 

„România se prezintă", postul națio
nal de radio Dakar a transmis o emi
siune dedicată vieții și operei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, înfăți- 
șînd principalele momente din activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în cadrul emisiunii au fost relie
fate, totodată, succesele deosebite 
obținute de România în toate dome
niile în perioada care a trecut de 
la alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului și 
statului nostru.

întreaga politică externă a Româ
niei, pozițiile adoptate în diferite 
probleme, contribuția sa la acțiunile

Manifestări culturale dedicate țării noastre

VIENA 31 (Agerpres). — In pre
zenta unui mare număr de studenți 
și cadre universitare, la Facultatea 
de romanistică a Universității din 
Viena a avut loc o seară româneas
că prilejuită de cea de-a 130-a ani
versare a nașterii marelui poet Mihai 
Eminescu, Despre viața și creația 
luceafărului literaturii românești și 
anii petrecuți de Eminescu ia Yțgffft 
a vorbit dr. docent Gheorghe Radu
lescu, lector român la universitatea 
vieneză. Prof. Egon Pochmarski a 
evidențiat aspecte ale prezentei cul
turii românești în Austria. Studenți 
ai secției de .limbă și literatură româ
nă au recitat, în română și germană, 
versuri ale marelui poet român. Au 
fost prezentate filme documentare 
românești. La manifestare a fost de 
fată ambasadorul României la Viena, 
Octavian Groza.

BERNA 31 (Agerpres). — Cu oca
zia zilei de 24 ianuarie, la Basel a 
fost inaugurată o expoziție de carte* 
românească, la Biblioteca cantonată 
universitară din oraș. în cadrul ex
poziției, un loc important îl 

le susținute pentru transpunerea m 
viață a sarcinilor programatice adop
tate de cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., articolul evidențiază, de ase
menea, remarcabilele realizări obți
nute in creșterea producției industria
le, construirea unor mari obiective de 
însemnătate deosebită pentru econo
mia țării.

presei marocane
tice prin care poate fi atins acest o- 
biectiv".

„Pentru România — se arată și in
tr-un articol publicat în „LE MATIN" 
— președintele Nicolae Ceaușescu re
prezintă liderul și fiul cel mai iubit 
al întregului popor român, el pose- 
dînd o deosebită experiență în dome
niul relațiilor internaționale". Arti
colul evidențiază, totodată, importan
ta documentelor adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. Referin- 
du-se la relațiile româno-marocane, 
ziarul scrie că vizitele efectuate în 
Maroc de președintele Nicolae 
Ceaușescu în 1970 și 1973 „au cimen
tat prietenia dintre cele două po
poare și au deschis largi perspective 
pentru cooperarea economică și teh
nică dintre Maroc și România".

postului de radio Dakar
vizînd Instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
edificarea unui nou sistem de secu
ritate și cooperare în Europa, dezar
marea generală, creșterea rolului ță
rilor mici și mijlocii în rezolvarea 
problemelor internaționale, sporirea 
rolului O.N.U., poartă amprenta gîn- 
dirii șefului statului român — subli
niază comentatorul senegalez.

Opera sa social-politică, tradusă in 
multe limbi de circulație internațio
nală, constituie o adevărată enciclo
pedie a gindirii revoluționare con
temporane, a teoriei social-politice 
moderne, se relevă în emisiunea 
postului de radio Dakar.

ocupă operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, editate in mai 
multe limbi. Au vorbit cunoscutul 
romanist elvețian prof. dr. Carl Th. 
Gosșen, de la Universitatea din Ba
sel, și atașatul cultural al Ambasadei 
române. Au participat R. Schneider, 
ministrul culturii al cantonului Ba
sel; deputați, membri ai CQti^HGgîii 
«nor partide politice, reprezentanți 
al Asociației de prietenie helveto-ro- 
mâni, profesori universitari, studenți 
si un numeros public.

BERLINUL OCCIDENTAL 31 (A- 
gerpres). — In Berlinul occidental a 
fost organizată o seară culturală ro
mânească cu prilejul aniversării Uni
rii Principatelor Române. Au fost 
recitate poezii dedicate evenimentu
lui și a fost audiată muzică româ
nească. Consulul general al Româ
niei in Berlinul occidental a evocat 
semnificația Unirii Principatelor în 
dezvoltarea României, precum și rea
lizările obținute de poporul nostru în 
construcția societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

ATENA 31 (Agerpres). — Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
aflat în Vizită la Atena, a avut o 
întrevedere cu Constantin Papacon- 
stantinou, vicepreședinte al partidului 
Noua Democrație, vicepremier al gu
vernului elen.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu s-a transmis 
președintelui Republicii Elene, Con
stantin Tsatsos, și premierului Con
stantin Caramanlis, un salut de prie
tenie însoțit de cele mai bune urări 
de pace și prosperitate pentru po
porul grec prieten.

Mulțumind, Constantin Papacon- 
' stahtinou a rugat să se transmită con
ducătorului partidului și statului ro
mân, precum și tovarășei Elena 
Ceaușescu, sentimentele de profundă 
stimă și prietenie ale conducătorilor 
Greciei, înalta lor apreciere față de 
marile transformări dobîndite de 
România în toate domeniile de acti
vitate. în cadrul schimburilor de ve
deri, omul politic elen a tinut să 
sublinieze contribuția hotărîtoare la 
dezvoltarea prieteniei tradiționale ro- 
mâno-elene a intilnirilor la cel mai 
înalt nivel, rolul pozitiv pe care îl 
joacă bunele relații dintre România 
și Grecia în dezvoltarea climatului 
de pace, cooperare și bună vecinătate 
în Balcani.

Personalitatea proeminentă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, politica 
sa principială,, constructivă, plină de 
responsabilitate față de interesele 
poporului român și ale tuturor po
poarelor care sînt dornice să trăiască 
intr-un climat de securitate și pace, 
in deplină egalitate și respect al 
independenței șl suveranității lor na
ționale, se bucură de aprecierea cal
dă și aprobarea deplină a guvernului 
și poporului elen — a remarcat Con
stantin Papaconstantinou.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de amplificare a relațiilor ro- 
mâno-elene pe .diverse planuri, în 
conformitate cu hotărîrile și direcții
le stabilite de conducătorii celor două 
țări.

A fost de față Ion Brad, ambasado
rul României la Atena.

FRONTUL PATRIOTIC DE LUPTA DIN URUGUAY, creat recent la
Cafăcâș, care reunește comitetele din străinătate ale. unor partide și orga- 

r irîzâiîțppolitice dg ’ qpozifîe','’’,a'''adreșaf 'tuturor' democraților uruguayeni 
chemarea de a intensifica lupta pentru restabilirea drepturilor democra- 

I tice in Uruguay.

LA VIENA au fost reluate, la 31 
| ianuarie, convorbirile privind redu

cerea trupelor și armamentelor și 
I măsuri adiacente în Europa cen- 
| trală.

I GREVA FEROVIARILOR SPA
NIOLI. Muncitorii de la căile fe
rate spaniole au declarat joi o

I grevă de 24 de ore, la scară na
țională, in sprijinul unor reven
dicări cu caracter economic.

U. R. S. S.

Ambasadorul României și-a prezentat scrisorile de acreditare
MOSCOVA 31 — (Agerpres). — La 

31 ianuarie, V. V. Kuznețov, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședin- 
te al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a primit la Kremlin pe 
Traian Dudaș, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică,

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, ambasadorul român a 
transmis tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., calde 
salutări și cele mai buhe urări de 
sănătate și fericire, iar, popoarelor 
Uniunii Sovietice urarea de noi suc
cese în edificarea comunismului.1

Mulțumind, prim-vicepreședintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a rugat să se. transmită 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co

Emirul Kuweitului l-a primit pe ambasadorul României
KUWEIT 31 (Agerpres). — Emirul 

statului Kuweit, șelcul Jaber Al 
Ahmed Al Sabah, l-a primit pe Con
stantin Căruntu, ambasadorul Româ
niei în Kuweit, în legătură cu în
cheierea misiunii sale în această 
țară.

Cu acest prilej, șeful statului ku- 
weitian a transmis președintelui Re

In sprijinul unui program de cooperare Intre țările 
latino-americane in domeniul energeticii

CARACAS 31 (Agerpres). — Secre
tarul executiv permanent al Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), Carlos Alzamora, a salutat, 
într-o declarație făcută la Caracas, 
inițiativa mexicană de a se elabpra 
un program regional de cooperare în 
domeniul energeticii. „Ar ■ fi o mare 
victorie pentru cauza solidarității și 
cooperării dintre țările și popoarele 
din regiune dacă statele latino-ame
ricane exportatoare și importatoare 
de petrol ar iniția un program comun 
prin care să se asigure aproviziona
rea cu hidrocarburi în condiții avan

ALEGERILE DIN FILIPINE. 
Miercuri, în Filipine s-au desfășu
rat alegeri locale, în cadrul cărora 
au fost desemnați guvernatori, pri
mari și membri ai consiliilor muni
cipale în 73 de provincii, 1 500 de 
orașe și 54 de localități. Potri
vit primelor rezultate, majoritatea 
mandatelor au revenit candidaților 
grupării guvernamentale — Miș
carea politică pentru noua socie
tate, al cărei lider este președintele 
Filipinelor, Ferdinand Marcos. 

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Con
siliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, tuturor 
oamenilor muncii români, cele mai 
sincere urări de noi succese în înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., din partea C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Su
prem și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., personal din partea to
varășului L. I. Brejnev.

A fost subliniată însemnătatea deo
sebită pe care o au pentru evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare tovărășească, sta
tornicite între P.C.R. și P.C.U.S., in
tre România și Uniunea Sovietică, 
între popoarele celor două țări, în- 
tîlnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și L. I. 
Brejnev. Totodată, a fost exprimată 
dorința reciprocă de a se dezvolta și 
adînci tradiționalele relații de prie
tenie româno-sovietică, de a se ac
ționa în continuare pentru diversi
ficarea colaborării și cooperării bila
terale pe multiple planuri, în folosul 
poporului român și al popoarelor so
vietice, al cauzei păcii și socialis
mului.

publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un salut călduros și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire 
personală. El a scos în evidență că 
relațiile kuweitiano-române cunosc 
o dezvoltare continuă, pe baza înțe
legerilor convenite cu ocazia vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
statul Kuweit. » 

tajoase pentru toate țările din zonă" 
— a spus el.

Președintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, a declarat, săptămina trecu
tă, că țara sa se pronunță pentru o 
cooperare fructuoasă în domeniul 
energetic cu- toate statele din regiu
ne? inclusiv cu cele care nu dispun 
de resurse petroliere. El a anunțat că 
Mexicul va exporta în Nicaragua, în 
baza unui acord, peste 7 000 barili de 
petrol pe zi, la un preț sub cel pre
văzut ca minim de statele membre 
.ale O.P.E.C.

PERSPECTIVELE ECONOMIEI '
VEST-GERMANE. în raportul său i
anual, guvernul federal vest-german 
apreciază că' în 1980 creșterea eco- I 
nomică va fi mai lentă decît anul 
trecut, și anume de peste 2,5 la 
sută, față de 4,4 la sută. în 1979; 
numărul șomerilor se va situa sub 
900 000. Deficitul balanței comer- |
ciale se va cifra la aproape 18 mi
liarde de mărci. într-o declarație I
făcută Ia înțheierea ședinței,, eu- .
vernfiluț; țp" căȚe a : fost ăprdphț 
raportul, ministrul economiei al |
R. F. Germania, Otto Lajnbsdorff, 
a relevat că „trebuie depuse toate I 
eforturile pentru a se îmbunătăți 
situația în domeniul ocupării forței ' 
de muncă". ' ,

ACTORUL AMERICAN Burt I 
Lancaster a fost supus unei opera
ții chirurgicale în regiunea abdo
menului, la centrul medical „Ce- 
dars-Sinai“, din Los Angeles. Un 
purtător de cuvînt al spitalului a i 
refuzat să precizeze cauzele ope
rației, dar a făcut cunoscut că nu | 
este vorba de cancer.

Dezbaterile Consiliului de Securitate
I K .i- • : <, ‘

consacrate problemei rhodesiene
Țările 'africane cer stricta respectare a acordului de la Londra

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a în
trunit miercuri seara, la cererea grupului țărilor africane la O.N.U., 
pentru a examina plîngerea acestor state privind încălcarea de către 
Marea Britanie a acordurilor de la Londra în problema Rhodesiei.

Luind cuvîntul in deschiderea dez
baterilor, C. Cecil Denis jr., ministrul 
de externe al Liberiei — țară care 
deține în prezent președinția Organi
zației Unității Africane — a expri
mat „profuhda îngrijorare a Africii 
în legătură cu violarea serioasă a a- 
cordului dej la Lancaster House" și 
a declarat că aceasta pune acordul 
respectiv „într-o serioasă primejdie". 
El a arătat, între altele, că în ciuda 
declarațiilor britanice potrivit cărora 
toate trupele Republicii Sud-Africane 
au fost retrase din Rhodesia, „sursele 
noastre indică faptul că există încă 
o prezență masivă de circa 6 000 mi
litari sud-africani și mercenari în 
Zimbabwe" și a subliniat că, în opi
nia statelor, africane, „toate, trupele 
sud-africane trebuie să fie retrase 
imediat din Rhodesia". Ministrul de 
externe liberian a cerut guvernului 
britanic să întreprindă fără întîrziere 
in Rhodesia următoarele măsuri: 
expulzarea tuturor trupelor sud-afri
cane și a mercenarilor; retragerea 
forțelor de securitate și auxiliare 
rhodesiene la bazele lor; pliberarea 
deținuților politici; crearea condiții
lor pentru ca refugiații rhodesieni să 
se întoarcă în țară în deplină sigu
ranță. El a cerut Consiliului de 
Securitate să acționeze pentru a de
termina guvernul britanic, să-și în
deplinească îndatoririle sale conform 
acordului de la Lancaster House.

în discursurile rostite în consiliu, 
ministrul de externe al Tanzaniei, 
Benjamin Mkapa, și reprezentantul

în urma protestelor internaționale

Forțele sud-africane au fost retrase din zona Beit
SALISBURY. — Forțele sud-afri

cane staționate în mod ilegal — prin 
încălcarea prevederilor acordului de 
la Londra asupra problemei rhode
siene — în apropierea podului Beit, 
la frontiera între Rhodesia și R.S.A., 
au fost retrase de pe teritoriul rho- 
desian, au afirmat oficialități bri
tanice. O declarație a purtătorului de 
cuvînt al guvernatorului britanic sub
liniază că „forțele rhodesiene și-au 
asumat, la 30 ianuarie, responsabili
tatea apărării părții rhodesiene a po
dului Beit".

Retragerea unităților militare sud- 
africane este apreciată ca o conse
cință a protestelor energice ale 
Frontului Patriotic Zimbabwe, ca și

Inundații
CIUDAD DE MEXI

CO 31 (Agerpres). — 
Datorită ploilor care 
cad fără contenire de 
trei zile în regiunea 
de nord-vest a Mexi
cului, barajul „Abe- 
lardo Rodriguez", din 
preajma orașului de 
frontieră Tijuana, a 
fost străpuns de vii
turi. permițînd astfel 
inundarea a șapte car
tiere ale orașului și a 
numeroase localități 
rurale din apropiere 
de Mexicali, Ensenada 
și Tecate. Un prim bi
lanț estimează la 10 
numărul morților și la 
50 cel al dispăruților, 
consemnînd, totodată, 
că au fost înregistrați 
aproximativ 5 000 de 
sinistrați.

în Mexic
Catastrofa s-a pro

dus cînd barajul a fost 
supus, în numai două 
ore, unei creșteri cu 
mult peste c,oțele per
mise. ' '

Președintele ‘ Mexi- 
cului, Jose Lopez Por
tillo, s-a deplasat ime
diat la fața locului, 
unde au ' fost inițiate 
operațiuni de salvare 
a sinistfaților si de 
preintîmpinare ' a pro
ducerii unor noi inun
dații. i •

BRASILIA 31 (A-
gerpres). — Regiunea 
de nord-est a Braziliei 
este afectată de mari 
inundații, cauzate de 
revărsarea riurilor ie
șite din matcă datori-

Mozambicului, Jose Oscar Monteiro, 
ministru de stat, au cerut Marii Bri
tanii să asigure transpunerea cores
punzătoare în viață a acordului de 
îa Londra privind Rhodesia.

Reprezentantul Marii Britanii, am
basadorul Anthony Parsons, a respins 
afirmațiile potrivit cărora Anglia, 
în calitate de' putere administrantă 
în Rhodesia, ar încălca acordurile de 
la Londra,' âdmițînd însă că, în ulti
ma perioadă, în Rhodesia au avut 

•loc incidente frecvente și încălcări 
ale încetării . focului. Ambasadorul 
britanic a declarat că Anglia este 
hotărită „să facă tot posibilul pentru 
a asigura desfășurarea de alegeri 
libere în această colonie".

Dezbaterile din consiliu continuă.

LUANDA 31 (Agerpres). — Biroul 
Politic al M.P.L.A. — Partidul Muncii 
din R.P. Angola a dat publicității o 
declarație în care acuză autoritățile 
britanice că acționează în favoarea 
preluării puterii în Rhodesia de 
către fostul premier de la Salisbury, 
Abel Muzorewa, în vederea per
petuării dominației minorității rasiste 
în această țară — informează agen
ția ANGOP.

Referindu-se, pe de altă parte, la 
situația din Namibia, declarația arată 
că regimul minoritar sud-african ac
ționează pentru a împiedica aplica
rea rezoluției Consiliului de Secu i- 
tate privind soluționarea pașnic, 
chitabilă a problemei namibiene. /'— 

ale opiniei publice africane și in
ternaționale, in condițiile cind pro
blema ajunsese să fie dezbătută în 

•Consiliul de Securitate. Totuși, ea nu 
a pus capăt definitiv imixtiunii 
R.S.A. în treburile interne ale Rho
desiei. Referindu-se la problema sta
ționării în Rhodesia a unor unități 
militare sud-africane, agențiile Reu
ter, U.P.I. și France Presse relevă 
faptul că, în afara zonei podului 
Beit, pe teritoriul rhodesian con
tinuă Să se mai afle unități sud- 
africane — ceea ce înseamnă că a- 
cordurile de la Londra continuă să 
fie încălcate de puterea adminis
trantă.

i Brazilia
tă ploilor care cad în 
zonă, cu mare frecven
ță, încă din luna sep
tembrie 1979. In sta
tele braziliene Espirito 
Santo, Miiîas Gerais, 
Sudesterși' Bahia au 
fost înregistrate mari 
pletderi materiale, pre
cum și un număr de 
aproximativ 30 de per
soane dispărute, si pes
te 1T000 de sinistrați. 
Localitățile mai afec
tate sînt cele din zona 
riurilor Sân Francis
co, Rio Dulce, Rio Pa
rana. Guvernele loca
le au luat măsuri pen
tru ajutorarea sinis- 
traților și înlăturarea 
daunelor . , provocate
culturilor de inunda
țiile din regiune.

Cum poate fi îndepărtat flagelul foametei care bîntuie în lume ? 
Care sînt căile de sporire a producției agricole în țările în curs de 
dezvoltare 2 Ce relație există intre agricultură și edificarea unei noi 
ordini economice internaționale ? Acestea sînt doar cîteva din între
bările la care își propune să dea răspuns amplul studiu : „AGRICUL
TURA — ORIZONT 2000“, alcătuit recent de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). Rezultat al unei 
anchete desfășurate timp de un deceniu în 90 de țări în curs de 
dezvoltare, studiul F.A.O. reprezintă o contribuție concretă adusă de 
această organizație la procesul de elaborare a strategiei internaționale 
a dezvoltării, proces care s-a intensificat în perspectiva apropiatei se
siuni speciale a Organizației Națiunilor Unite consacrate noii 'ordini 
economice internaționale.

Studiul F.A.O. debutează printr-o 
analiză profundă a situației actuale, 

' evidențiind că oricît de paradoxal 
ar părea pentru momentul în care ne 
aflăm, nu se poate spune încă că s-a 
asigurat în mod corespunzător pen
tru fiecare om de pe planetă unul 
din cele mai elementare drepturi ale 
sale — dreptul la hrană. Creșterea 
demografică din ultimele două de
cenii a fost însoțită de o oarecare 
sporire a disponibilităților alimen
tare ; cu toate acestea, decalajul din
tre nivelurile de consum din țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare s-a mărit și mai mult. Numărul 
persoanelor ce suferă de foame în 
țările nedezvoltate a crescut de la 
360 de milioane în 1969—1971^ la 415 
milioane în 1974—1976, ajungînd in 
prezent la 450 de milioane. Disponi
bilitățile alimentare pe cap de lo
cuitor continuă să fie în țările dez
voltate cu 50 la sută superioare în 
comparație cu țările în curs de dez
voltare.

După cum este știut, Conferința 
mondială a alimentației, care a avut 
loc în 1974 la Roma, a fixat ca obiec
tiv eradicarea foametei pînă in 1985. 
în vederea realizării acestui obiectiv, 
conferința a arătat că se impune asi
gurarea unui ritm mediu anual de 
creștere a producției agricole în ță
rile în curs de dezvoltare de 4 la 
sută. Din păcate — relevă studiul 
F.A.O. — realizările de pînă acum se 
situează cu mult sub acest nivel, ceea 
ce face imposibilă realizarea, în pe
rioada de timp care a mai rămas, a 
obiectivului stabilit la Conferința de 
la Roma. Astfel, ritmul mediu anual 
de creștere a producției nu a depășit 
pe ansamblul țărilor în curs de dez
voltare 2,8 la sută ; iar în 58 dintre 
aceste țări, în perioada 1970—1978, 
respectivul ritm a fost mai mic chiar 
decît sporul demografic ; în alte 
state, îndeosebi din Africa, constatin- 
du-se chiar un recul al producției.

în foarte multe țări în curs de 
dezvoltare — arată experții F.A.O. — 
rămînerea în urmă a agriculturii s-a 
manifestat și continuă să se mani
feste prin cheltuieli excesive în de
vize pentru importul de produse ali
mentare. Cu toate că și unele țări 
în curs de dezvoltare au profitat 
lntr-o oarecare măsură de introdu-

Națiunilor Unite consacrate noii 'ordini 

cerea progresului tehnic în procesul 
de producție, fapt este că avantajele 
acestuia au apărut pregnant numai 
în țările dezyoltate. în ceea ce pri

Dreptul la hrană, dreptul la viață
- un drept primordial al omului

Timp de zece ani F.A.O. a întreprins o anchetă în 90 de țări în curs de dezvoltare. 
Și iată concluzia : posibilitatea rezolvării problemelor mondiale ale alimentației 

rezidă în edificarea unei noi ordini economice internaționale

vește productivitatea muncii, ea este 
de 8—9 ori superioară în țările dez
voltate decît în țările lumii a treia.

Pornind de la situația' existentă, 
partea centrală a studiului „Agricul
tura — orizont 2000" își propune să 
definească modalitățile de depășire a 
impasului în care se află producția 
agricolă în țările în curs de dezvol
tare. Apreciind că la sfîrșitul secolu
lui populația globului va depăși 6 
miliarde de oameni, față de 4,3 mi
liarde Ia cit se ridică în prezent, în 
studiu se demonstrează că dacă ac
tualele tendințe din agricultură și 
alimentație se mențin în cea mai 
fericită dintre ipoteze, numărul per
soanelor afectate de foamete nu va 
scădea sub 250 de milioane.

Așa după cum se poate aprecia pe 
baza tendințelor manifestate pînă 
acum, creșterea anuală a producției 
agricole în următoarele două decenii 
nu va fi diferită de trecut, situîndu-se 
în jur de 2,7 la sută. Dacă se .ține 
cont și de sporul demografic, se poate 
anticipa că nu numai că nu se va 
putea face față cererilor țărilor . în 
curs de dezvoltare, dar se va înre
gistra chiar și o scădere a procentu
lui global de autosatisfacere cu pro
duse agricole de la 92 la sută, cit 
este în prezent, la 80 la sută în anul 

2000. Importurile de cereale ale țări
lor în curs de dezvoltare, care și 
acum sînt deficitare, vor atinge 
aproape 180 de milioane de tone la 
sfîrșitul secolului. Aceasta va afecta 
serios echilibrul general al balanței 
comerciale agricole, in locul exceden
tului ' de mai bine de 6 miliarde de 
dolari în acest an, urmînd să se în
registreze un deficit de circa 36 de 
miliarde de dolari în anul 2000. Ci
frele de mai sus — subliniază autorii 
studiului — arată cit de imperios ne
cesară este redresarea tendințelor ac
tuale, inițierea unui drum nou atit 
în ceea ce privește cererea cit și pro
ducția agricolă mondială.

Autorii studiului F.A.O. opun aces- 

tel căi de evoluție a producției agri
cole, pe care ei o denumesc „scena
riul tendențial", o altă variantă — 
„scenariul normativ", adică al unei 
evoluții pe baza recomandărilor pe 
care ei Înșiși le fac. Această a doua 
cale pornește de la premisa că o 
creștere' accelerată a producției agri
cole este nu numai necesară, dar și 
posibilă. După părerea experților 
F.A.O., pentru a se atinge cantitatea 
de alimente necesară opririi ravagiilor 
foametei, producția agricolă ar tre
bui să sporească cu 3,8 la sută pe an, 
in timp ce cererea internă se va ri
dica doar la 3,7 la sută. Sporirea pro
ducției agricole ar urma să fie mai 
mult sau mai puțin accentuată față 
de această medie in funcție de si
tuația din diferitele continente. Pen
tru a atinge rata de 3,8 la sută este 
necesar ca țările in curs de dezvoltare 
să-și sporească suprafețele cultivate 
cu 28 la sută, iar randamentul să cu
noască o creștere de 72 la sută. Deci, 
spre deosebire de ceea ce s-a petrecut 
pină acum, dezvoltarea producției 
agricole va trebui să se bazeze în 
viitor îndeosebi pe utilizarea mai in
tensivă a pămînturilor și nu pe ex
tinderea acestora.

Fără îndoială, nu există o strategie 

unică, aplicabilă ansamblului țărilor 
in curs de dezvoltare, fiecare din ele 
fiind chemată să pună Ia punct și să 
aplice strategiile cele mai adecvate 
condițiilor sale specifice. Cu toate 
acestea, ținînd cont de unele aspecte 
și situații comune diferitelor grupuri 
de țări in curs de dezvoltare, este po
sibil — remarcă studiul F.A.O. — să 
se formuleze o serie de considerații 
generale la nivel regional și mondial.

Pentru creșterea producției în ță
rile in curs de dezvoltare la nivelul 
stabilit, esențială este, în primul rînd, 
ridicarea procentului de exploatare a 
terenurilor agricole de la 75 la sută, 
cit este in prezent, la 85 la sută in 
anul 2000. în acest scop se Impun 

ample acțiuni de conservare a solu
rilor și a apelor pe aproximativ 220 
milioane de hectare ; sporirea supra
fețelor irigate — de la 104 milioane 
hectare in 1980 la 152 de milioane 
hectare la sfîrșitul secolului ; crește
rea necesarului de îngrășăminte chi
mice — de la 19 milioane tone la 94 
de milioane de tone. Penttu satisfa
cerea cererii crescînde de semințe 
ameliorate, economia țărilor in curs 
de dezvoltare va trebui să producă în 
anul 2000 de patru ori mai multe se
mințe decît în prezent. Eforturi im
portante se cuvin îndreptate, totodată, 
spre reducerea la jumătate pină în 
1985 a pierderilor înregistrate din re
coltare în țările lumii a treia și care 
după estimări generale se vor ridica 
in următorii cinci ani la 10 la sută 
din producția anuală.

O mare parte din sporul de produc
tivitate care va trebui realizat atit in 
producția vegetală, cit și in cea ani
mală, ar putea fi obținut pe seama 
unei îmbunătățiri a tehnicilor actuale 
și a aplicării lor in practică. Țările 
in curs de dezvoltare au consacrat in 
1975 pentru cercetări științifice in do
meniul agricol doar 0,3 la sută din 
veniturile obținute din agricultură 
(față de 1 la sută cît au investit în 

asemenea scopuri țările dezvoltate). 
Specialiștii apreciază că este necesar 
să se aloce sume mult mai mari în 
acest scop; pe plan mondial, cheltuie
lile curente anuale de cercetare ar 
trebui să crească de la 500 milioane 
de dolari, la cît se ridică acum, la 
3,4 miliarde de dolari în anul 2000. 
în ce privește investițiile generale in 
agricultură, acestea vor trebui să se 
dubleze in următoarele două decenii.

Punînd accentul pe rolul ce revine 
eforturilor proprii ale țărilor în curs 
de dezvoltare în creșterea producției 
agricole — premisa fundamentală a 
soluționării pe termen lung a proble
melor alimentației, a asigurării secu
rității alimentare mondiale — studiul 
F.A.O- acordă, in același timp, o 
atenție aparte dimensiunii internațio
nale a dezvoltării agricole, importan
ței pe care o are in această privință 
colaborarea internațională. în condi
țiile în care previziunile „scenariului 
normativ" vor ti transpuse în fapt, 
disponibilitățile pentru export ale ță
rilor in curs de dezvoltare vor urma o 
curbă ascendentă, ponderea lor în co
merțul mondial cu produse agricole 
al anului 2000 ajungînd la cel puțin 
50 la sută. în scopul stimulării pro
ducției pentru export țările în curs 
de dezvoltare au nevoie nu numai de 
prețuri stabile și remuneratorii, dar 
și de o ameliorare a căilor de acces 
Ia piața mondială a produselor agri
cole. Acest lucru nu este posibil — re
levă studiul F.A.O. — fără o trans
formare profundă a relațiilor comer
ciale internaționale în favoarea țări
lor în curs de dezvoltare. Tocmai de 
aceea țările dezvoltate sînt chemate 
să întreprindă măsuri în direcția li
beralizării piețelor lor, a asigurării ac
cesului neîngrădit al exporturilor de 
produse alimentare provenind din ță
rile in curs de dezvoltare, a realizării 
unor prețuri remuneratorii la aceste 
exporturi. în. același timp, in ce le 
privește, țările în curs de dezvoltare 
vor trebui să-și dezvolte din ce în 
ce mai mult industria prelucrătoare — 
ceea ce va jpca un rol important în 
procesul industrializării lor și al creș
terii exporturilor, în conformitate cu 
obiectivele noii ordini economice in
ternaționale. '

Eliminarea flagelului foametei In 
lume, creșterea continuă a producției 
agricole in țările în curs de dezvol
tare reprezintă — după cum sub
liniază în încheierea studiului exper- 
ții F.A.O. — sarcini dificile, dar întru 
totul realizabile. Rezolvarea lor in in
teresul popoarelor lumii constituie o 
cerință primordială a făuririi noii 
ordini economice internaționale, iar 
pentru aceasta sînt necesare efortu
rile unite ale . întregii comunități in
ternaționale, ale tuturor forțelor de
mocratice și progresiste.

Radu BOGDAN

Șomajul și
„Afirmația potrivit căreia chel

tuielile militare ar exercita o in
fluență pozitivă asupra economiei 
constituie un mit. Ea nu este con
firmată de fapte. Fiecare miliard 
de dolari cheltuit duce la pierde
rea unor locuri de muncă in eco
nomie, la impozite sporite pentru 
salariați și la o calitate redusă a 
muncii". Rindurile de mai sus a- 
parțin publicistului american M. 
Anderson și ele sînt reproduse din- 
tr-o lucrare apărută la Michigan, 
S.U.A.

Micii exploatați
Circa 52 milioane de copii sub 

15 ani muncesc actualmente în 
lume — indică o broșură a Birou
lui Internațional al Muncii (B.I.T.). 
publicată la Geneva. Intitulată... 
„Children at Work" („Copiii mun
cesc"). această lucrare — editată cu 
ocazia încheierii Anului internațio
nal al copilului — consemnează 
următoarea repartizare, pe zone 
geografice, a muncitorilor-copii 
sub 15 ani : 29 de milioane în sud- 
estul Asiei ; 9,7 milioane în Afri
ca ; 9,1 milioane în Extremul 
Orient; 3,1 milioane în America
Latină ; 0.7 milioane in Europa ;
0,3 milioane în America de Nord și 
0,1 milioane în Oceania. Stăruind 
asupra dimensiunilor tragice ale 
problemei, B.I.T. apreciază că an

înarmările
• ' ■ ■

Un .exemplu elocvent in această 
privință este . furnizat de activi
tatea concernului vest-german 
,.Kraușs-Mâffei“, unul din cei mai 
mari fabricanți de tancuri din Eu
ropa occidentală. Graficul de mai 
jos, reprodus după o publicație 
vest-germană, prezintă evoluția as
cendentă . a profiturilor în milioane 
de mărci și curba — descrescindă 
— a numărului de angajați.

' P.S.

gajarea unui minor este înso
țită 'in cele mai multe cazuri de 
concedierea unui adult și, ca ur
mare pe lingă aspectul profund 
inuman pe care 1! implică exploa
tarea muncii copiilor, această si
tuație. implică Și creșterea șomaju
lui, reducerea veniturilor populației 
adulte. I

‘Un cerc vicios care se dezvoltă 
pe terenul actualelor relații econo
mice . internaționale inechitabile, 
bazate pe .'împărțirea lumii in țări 
bogate și țări sărace, singura solu
ție constituind-o. și sub acest as
pect, .instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale; in care nici 
exploatarea muncii copiilor nu-și 
va mai găsi loc.

G.D.
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