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factor important de reducere

a importurilor de mușini și materiale
„îndeplinirea în bune condiții a prevederi 

lor planului pe 1982 și a actualului cincinal ne 
cesită creșterea rolului științei și tehnologiei 
în producția industrială și agricolă. Este ne
cesar ca institutele de cercetare, învățământul 
și producția să acționeze într-o deplină uni
tate pentru soluționarea rapidă a problemelor 
înscrise în programul de cercetare în toate 
domeniile, în cercetarea tehnică și tehnologi
că, șl introducerea rapidă a rezultatelor în 
producție**.

NICOLAE CEAUȘESCU

6 PAGINII 30 BANI

NOI REALIZĂRI ÎN BILANȚUL
MUNCITORESC PE 1981

în aceste zile, cînd se apropie sfîrșitul anu
lui, cînd fiecare întreprindere își face bilan
țul muncii, este îmbucurător că tot mai multe 
colective de oapieni ai muncii raportează în
deplinirea înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe acest an ; prin producțiile pe care 
le vor realiza suplimentar pînă la sfîrși
tul anului, aceste colective asigură spori
rea avuției naționale, condiții pentru un

Au îndeplinit planul

demaraj bun în îndeplinirea planului pe 
anul viitor.

Continuăm să publicăm la rubrica noastră 
consacrată acestui bilanț de sfîrșit de an noi 
și remarcabile rezultate — expresie a abne
gației și hotărîrii cu care oamenii muncii în
făptuiesc politica partidului, răspunzînd prin 
fapte însuflețitoarelor chemări adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu clasei muncitoa
re, tuturor celor ce muncesc.

anual CLUJ-NAFOCA : O nouă

30 de unități din județul Harghita
Pe măsură ce ne apropiem de 

sfîrșitul anului, noi unităti econo
mice din tînăra și moderna indus
trie a județului Harghita anunță 
Îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de producție pe 1981. în
tre acestea se numără întreprin
derea de producție industrială pen
tru construcții căi ferate Miercurea 
Ciuc, întreprinderea minieră Har
ghita. întreprinderea de matrițe și

f
iese din fontă Odorheiu Secuiesc, 
ntreprinderea județeană a viei și 
vinului. în acest fel. numărul uni
tăților economice harghitene care 

au Îndeplinit planul pe anul in 
curs se ridică la 30, iar valoarea 
productiei-marfă industriale ce va 
fi realizată suplimentar va ajunge 
la peste 250 milioane lei. (I. D. 
Kiss).

29 de unități din județul Brăila
Un număr de 29 de unități eco

nomice din județul Brăila rapor
tează îndeplinirea sarcinilor de plan 
la producția-marfă pe anul 1981. 
între acestea se înscriu unităti cu 
importantă pondere în economia 
județului : NAVROM. Schela de 
forai-extracție. Trustul de construe-

tii industriale. întreprinderea „Elec- 
trocentrale". ..Energoconstructia**.  
Prin realizarea sarcinilor de Plan 
înainte de termen s-au creat condi
ții ca nînă Ia sfîrsitul acestui an 
cele 29 de unităti să obțină un spor 
de productie-marfă în valoare de 
peste 90 iriilioane lei.
Ifrim).

25 de unități din județul Iași

(Corneliu

capacitate de producție 
inainte de termen

La Întreprinderea de porțelan 
IRIS din Cluj-Napoca a Intrat In 
funcțiune, cu zece zile mai devre
me, o nouă secție de 
care se vor fabrica 
750 000 obiecte de uz 
corativ din ceramică 
La fabricarea acestora se utilizează 
In Întregime materii prime indi
gene — 40 la sută resturi tehnolo
gice provenite de la fabricarea por
țelanului și 60 la sută caolinuri și 
argile indigene. Noile produse, soli
citate pe piață, sînt fabricate cu 
consumuri reduse de energie și 
combustibil. (Al. Mureșan).

producție. în 
anual circa 

casnic si de- 
românească.

MUREȘ : Noi apartamente
pentru oamenii muncii

In cuvîntarea la recenta 
comună a Comitetului 
al partidului si a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce si Sociale, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, sublinia încă o dată nece
sitatea adoptării celor mai categori
ce măsuri pentru reducerea importu
rilor la strictul necesar si satisface
rea în tară prin forțe proprii. într-o 
măsură cît mai mare, a necesităților 
de energie, materii prime și materia
le. In condițiile deosebit de dificile 
create de criza economică mondială, 
care continuă să se agraveze tot mai 
mult, aceasta este o necesitate vitală 
a dezvoltării economiei naționale, 
este calea firească si necesară pen
tru asigurarea unei baze temeinice 
de aprovizionare a întreprinderilor. 
Practica a demonstrat că acest lucru 
este pe deplin posibil atunci 
unesa forțele din 
tare si producție, 
întregul potential ; 
tehnico-stiintifice. 
de materii prime.

Acum, mai mult 
acest potențial de 
toare si măiestrie profesională al oa
menilor muncii, de creație a științei 
și tehnicii românești trebuie si mai 
deplin mobilizat și pus in valoare.

Specialiștii noștri au arătat că pot 
să realizeze o serie de produse care, 
pînă nu demult, păreau apanajul ex
clusiv al unor firme din străinătate. 
Industria chimică, 
și-a asigurat în 
prin forța de 
a unităților sale 
Iuții tehnologice
86 la sută din noile capacități și in
stalații. Numai tn perioada 1978—1981 
au fost asimilate pentru nevoile pro
prii sau ale altor ramuri ale indus
triei peste 6 100 de produse si mate
riale, care au contribuit la reducerea 
unor importante importuri.

Orientarea industriei noastre spre 
tehnici și tehnologii de virf. bazate 
pe promovarea automatizării si ci- 
bemetizării producției, a condus, așa 
cum era si firesc, la o cerere ridi
cată de diferite componente electro
nice si de automatizări, de aparatură 
de măsură și control dintre cele mai 
moderne. Asimilarea lor în cea mai 
mare măsură în tară, prin propriul 
efort de concepție al specialiștilor din 
domeniul electronicii si electrotehni
cii, sau în cooperare cu alte țări, se 
impune ca absolut necesară. Si în a- 
cest sens prevederile ca în domeniul 
industriei construcțiilor de masini- 
unelte, electronicii și electrotehnicii

cercetare, 
punînd în 
al gîndiril 
resursele

plenară 
Central

cînd se 
proiec- 
valoare 
noastre 
proprii

ca orlcînd. întreg 
inteligentă crea-

de exemplu, 
cincinalul trecut, 

concepție proprie 
de cercetare, so- 
originale pentru

să se asimileze în următorii 4 ani ai 
cincinalului aproape 1 600 noi produ
se. dintre care peste 700 încă in anul 
1982, constituie o premisă a indepen
denței față de importuri.

Posibilități de reducere a importu
lui există practic în toate ramurile 
industriei noastre. Este un lucru do
vedit de o serie de institute de cer
cetare științifică sau de întreprinderi 
productive. Conceperea de Institutul 
de cercetări metalurgice, de pildă, a 
unor tehnologii 
materiale, care 
prime din tară, 
primele 10 luni 
ducere a importului in unele unităti 
industriale beneficiare de aproape 
30 milioane lei. Cu peste 45 milioane 
lei contribuie la eliminarea importu
lui. pină la sfîrșitul anului. Institutul 
de cercetare științifică inginerie teh
nologică șl proiectare pentru sectoare 
calde prin fabricarea unor materiale 
sau piese în atelierele sale de mică 
producție. La Institutul de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică 
pentru echipamente energetice și 
mașini de ridicat au fost realizate o 
serie de produse care elimină impor
tul'de cWpletafe.'Tn primele 10' luni 
ale anului. în valoare de 42 milioane 
lei.

Cercetarea științifică 
tite 
tru 
pe 
ar 
buri și benzi din fire de sticlă, ace 
textile, cursori, garnituri rigide, piese 
de schimb pentru locomotive și va
goane, robineti de reglare, bandaje 
pentru perii de brichetare. acționări 
electrice de diferite tipuri etc. a că
ror valoare se ridică la zeci de mi
lioane de dolari. Importul acestor 
produse poate fi eliminat încă din 
anul 1982. dacă se acționează pe linia 
creșterii capacității unor unităti exis
tente, devansării unor sarcini de a- 
similare sau adoptării unor măsuri 
tranzitorii de fabricare a unor pro
duse (de exemplu, orofilele trase din 
oteluri pentru autoturisme sau unele 
sortimente laminate lat bulb) în uni
tăți de cercetare si întreprinderi si
derurgice existente, pină la intrarea 
în funcțiune a unităților destinate 
special acestor producții.

Dealtfel, considerăm că sectoarele de 
mlcroproductie si stațiile pilot ale 
institutelor de cercetare sînt în mă
sură — si aceasta o apreciem ca una

originale sau a unor 
valorifică materiile 
a determinat pentru 
ale acestui an o re-

... are pregă-
tehnologiile de fabricație pen- 
o

care 
fi :

gamă 
încă 

fire
largă de produse 
le importăm, cum 

pentru țesături, tu-

Radu VLAICU
(Continuare în pag. a IV-a)

„Orizont1*,  cea de-a doua platformă românească de foraj marin, aflată in 
prezent la una din daneie portului Constanta, se pregătește pentru a 
pleca in moderna odisee a descoperirilor noilor zăcăminte de aur negru. 
Autorii ei. constructorii navali gâlățeni. execută aici lucrările care nu pu
teau fi incheiate in șantier : asamblarea tuturor tronsoanelor celor patru 
picioare care vor avea o înălțime de 122 metri și echiparea lor la bază cu 
tancuri de amplasare. Acestea vor mări suprafața portabilă, făcind posibilă 
instalarea platformei chiar și pe cele mai slabe soluri, ceea ce ii va asi
gura parametri superiori față de predecesoarea ei. Totodată, in această 
perioadă se fac ultimele revizii ale instalației de foraj, la regeneratoarele 
de energie, la pompele de noroi și tablourile de comandă, care sint in 

totalitate de fabricație românească (George Mihăeseu).

După întreprinderea de ulei 
„Unirea" din Iași, întreprinderea 
de perdele și tricotaje din Pașcani, 
fruntașă pe țară de la începutul 
anului și pînă în prezent în între
cerea socialistă. întreprinderea 
mecanică de material rulant din 
Pașcani, au 
rea înainte

mai anuntat îndenlini- 
de termen a planului

anual întreprinderea de 
întreprinderea de rețele ______  „
altele. Cele 25 unităti economice din 
iudetul Iași care si-au îndeplinit 
planul anual nînă acum vor realiza 
oină la sfirsitul anului o oroductie- 
marfă peste prevederi în valoare 
de peste 200 milioane lei. (Manole 
Corcaci).

10 unități din județul Argeș
10 unităti 

Argeș. între 
motoare electrice Pitești și între
prinderea de porțelan din Curtea 
de Argeș, au raportat îndeplinirea 
mai devreme a planului la produc-

economice din iudetul 
care întreprinderea de

M-am născut în sat și gîn- 
dul se intoarce mai intii la 
locurile călcate de pașii co
pilăriei. Străbat mereu po
teca îngustă dintre casele 
împrăștiate — 30 la număr 
— din ..Noul oraș Bechet", 
cum i se spunea, care și azi 
își așteaptă urbanizarea, pe 
lingă curtea cu cîini răi ai 
lui Costică Pîrvulescu. urc 
dealul cu salcîmul Iui stin
gher. cobor in fugă panta 
Dină la casa misteriosului 
Livanfe. cel cu aparat de 
fotografiat si ’cu un băiat 
luat de la orfelinat, aiune 
la unchiul Ionică Paspaliu. 
cel ucis in 1916. si intru in 
satul bâtrin cu vechime si
gură de două veacuri. înăl
țat ne temeliile altei așe
zări omenești de pescari si 
plugari în cotul Jiului, in 
Balta Iui Pică. în Drăcsin 
ori Arădan.

Cînd aveam șapte ani am 
scris cea dinții scrisoare 
patetică părinților, sâ-mi 
dea voie să mă duc pe ios 
la Piscu Sadovii. satul bu
nicii mele materne, cam 8 
km depărtare, trecînd prin 
Sistova cu pădurea ei pli
nă de taine. în caoul că
reia locuia baba Bălăcean- 
ca. vrăjitoarea, mai mult 
doftoroaie empirică oe 
raza cîtorva sate ale plasei 
Jiului de ios. Atunci insă, 
trecind prin dreptul por
ților ei înalte, un frig cu 
teoi m-a pătruns Dină în 
măduva oaselor. Am stat 
in Pisc mai multe zile si 
peste impresiile de atunci 
s-au așternut povestirile 
bunicii și ale mamei. Un
chiul Savu Spătaru. fratele 
bunicii, mort în primul a- 

\^salt la Mărăsesti. plutește

în amintire străveziu, ea 
frunza funigeilor din toam
nele lungi. Dar tusa Lin
ca. a doua lui soție, vădu
vă ca si el. fiecare avind 
cite doi copii din orima lor 
căsătorie, a rămas vajnică 
străieră peste cei patru 
copii, cărora li se adăuga- 
seră incă doi. Bordeiul lor 
l-a înlocuit cu o casă cu

inăltată pe locul bordeiului 
străbun. Pe Florică l-a în
drumat să învețe si lem
năria. atit de căutată în 
satele total lipsite de meș
teșugari si in șopronul din 
curte Florică a dat Ia rin
dea tăblii de Dat si dula
puri. roate de car si loitre. 
aeraevele si usi. aiungind 
fruntaș in sat. Ca intr-o

Viată demnă3

in vatra
strămoșilor

însemnări de Emilia Șt MILICESCU

prispă 
mușcate 
strâiuit arțagurile 
adolescente si împientosa- 
rea băieților cu 
de bărbați. Toti 
din zori la muncă, 
de respect pentru 
ciunea ei. T 
basmaua înnodată cam }în- 
tr-o parte, șorțul ei negru 
si curat, sprinteneala de 
Domină in sat si hărnicia 
fără odihnă alcătuiesc schi
ța de Dortret a tușii Linca 
Spătaru. In oborul imens a 
construit case aidoma cu a 
ei pentru băieții mai mici. 
Tudor, fiul ei vitreg, ur- 
mind să rămină în casa

Înaltă, tivită cu 
de purpură : a 

fetelor
Dretentii 
porneau 
oătrunsi 
întelen- 

Putin strabțsm. 
rodată cam )în-

obste gentilică. toată soita 
de neam a Soătărestilor cu 
toate înrudirile lor ieșeau 
la cimp împreună, cu plu
suri sL coase, cu ereble si 
sape, fiecare cu porția lui. 
oină la caoăt. indiferent a 
cui era oroDrietatea. Dină 
ce ultima calmă de oămint 
isi Drimea săminta ori îsi 
dăruia rodul. O solidarita
te. o comunitate de suflet 
și puteri care au învins să
răcia si condițiile vitrege 
de sat abia ieșit din iobă
gie.

Un cuvînt aparte merită 
să fie spus despre intelec
tualii. dascălii satului, acei 
apostoli ai dificilei meserii

de a crește oameni, de a-1^ 
învăța carte, zi de zi, 
ceas de ceas. Trebuie să 
spun, spre cinstea 
că acești oameni erau 
cu obștea satului, erau 
pectati si ascultați ca 
vătători spirituali, ca 
cind capabili, prin expe
riența și înțelepciunea lor, 
să sfătuiască, să îndrume 
in cele mai diferite proble
me de viată. Intr-un cu- 
vint. ei nu erau oaspeți.

. musafiri în sat. ci oameni 
de baz& ‘ ai Satului, 
bucur cînd 
că si astăzi 
multi dintre ei 
muncesc, respiră în 
obștea satului, pun 
la greu, se arată ca 
de nădejde educatori cre
dincioși misiunii lor de a 
dezvolta în sat o adevărată 
viată spirituală. Una cu 
obștea satului : asa au fost, 
așa cred că trebuie să fie 
toți cei ce trăiesc si mun- 

1 cesc în sat cîstigîndu-si aici 
piinea. împlinindu-si aici 
năzuințele firești. îndrăgind 
Si frumusețile si asprimile 
vieții la tară.

In scapătul soarelui. în 
tot satul, fetele mari mătu
rau curtea și ulița. Flăcăii 
aduceau hăulind vitele de 
pe izlaz, stăpîna casei rîn- 
duia cina cu mămăligă abu
rind înalt pe cîrpător. Nu 
zugrăvesc idilic Bechetul. 
Piscul. Arcanii ori Lelestii 
Gorjului. Sînt locuri, a- 
șezări unde oamenii s-au 
luptat în timpul copilăriei 
mele cu necazuri, molime 
si sărăcie. în condițiile de 
viată arhicunoscute ale re-

ceas.
lor. 
una 
res- 
în- 

ori-

Mă 
văd 
mai

aud sau 
cei 

trăiesc.
ritm cu 
umărul 
oameni

(Continuare in pag. a IV-a)y

antibiotice, 
electrice Si

tia industrială. Prin folosirea cu 
randament sporit a utilajelor si 
forței de muncă, cele 10 unităti 
fruntașe și-au estimat să realizeze 
pînă la finele anului o producție 
suplimentară in valoare de 200 mi
lioane let (Gh. Cîrstea).

Spațiul locativ al orașelor județu
lui Mureș a sporit In acest an cu - 
2 700 apartamente. înălțate după 
proiecte care pun tn valoare tra
dițiile arhitectonice locale, cele mal 
multe blocuri au fost construite cu 
precădere în localitățile Tg. Mures. 
Sighișoara, Reghin, Tîmăveni, Lu
duș si Sovata. în prezent, lucrătorii 
Trustului de construcții-montaj Tg, 
Mureș depun eforturi susținute la 
finisarea ultimelor apartamente din 
planul pe anul in curs și au creat 
front de lucru pentru alte 1100 de 
apartamente din planul pe 1982. De 
asemenea, de locuințe confortabile 
au beneficiat tn acest an numeroși 
specialiști din comunele Iernut, 
Sărmașu, Valea Largă. Gurghiu și 
din alte sate ale județului. (Gh. 
Giurgiu).

Inițiativele de pace ale președintelui
9

Nicolae Ceausescu5 un însuflețitor
program de acțiune pentru infăptuirea

Supremul drept al omului
Prof. dr. docent Constantin ANASTASATU 

membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

Călătorind pe magistrala subterană a Capitalei...
VĂ PREZENTĂM AZI TRONSONUL II

AL METROULUI BUCUREȘTEAN
Decembrie 1981. S-au împlinit doi 

ani de cînd Bucureștiul are metrou, 
intrînd astfel în rîndul celor 60 de 
orașe ale lumii care, la ora aceas
ta, sînt dotate cu un asemenea mo
dem mijloc de transport în comun.

Ce mai e nou acum, în anotimpul 
zăpezilor, pe magistrala subterană, 
cum funcționează și, mai ales, cit 
a mai înaintat de atunci metroul?

* n căutarea răspunsului, cobo- 
rîm pentru început in stația 
„Semănătoarea**.  Pămintul. 

aici, ca dealtfel pe întreg traseul 
Dîmboviței, pină in dreptul între
prinderii „Timpuri Noi“ — cum să 
nu ne aducem aminte ? — cu nu
mai doi ani în urmă, mai era încă 
răvășit de buldozere, excavatoare și 
autocamioane, care-1 dislocau din- 
tr-un loc în altul. Acum, pe malul 
atit de frămintat al rîului se în
tinde panglica de asfalt a Splaiului, 
sub care, la cițiva metri adîncime. 
pe o distantă de peste 8 km. se des
fășoară, viguroasă, galeria primului 
tronson al metroului. Afară înțeapă 
o ușoară undă de vînt rece. Jos. în 
palatul subteran, guvernează insă 
alt anotimp. Lumina albă învăluie 
totul într-o atmosferă de liniște și 
căldură. Călătorii introduc mone
dele în aparatele de taxare și, după 
o privire spre cadranul ceasului 
lectronic, își iau locul pe peron 
așteptarea trenului ce urmează 
sosească la secundă.

— Lucrez aici de peste trei ani 
șef de stație — ne spune Elena 
Tatu. Deocamdată, aici se înregis
trează traficul cel mai mare: 200 000 

\ de călători pe lună. Circulația, cum

I

e- 
în 
să

ca

vedeți, se desfășoară in condiții nor
male. Călătorii s-au obișnuit re
pede cu disciplina și respectul im
puse de metrou, iar noi cei ce lu
crăm aici am dobîndit o experiență 
pe care o îmbogățim continuu. în ce 
mă privește, nu peste mult timp, 
voi lua în primire o altă stație de 
metrou, pe tronsonul II, aflată 
acum în prag de inaugurare.

Pretutindeni, de-a lungul tronso-

nului I al metrolului, în toate cele
lalte cinci stații — Grozăvești. Eroi
lor. Izvor. Unirii. Timpuri Noi — 
oamenii care supraveghează insta
lațiile aferente acționează cu gîn- 
dul la același eveniment pe oare 
fiecare îl anticipează la modul cel 
mai concret, din unghiul propriilor 
indatoriri profesionale. într-o clipă 
de răgaz. Lucian Pocomnicu, me
canicul care conduce rama cu care 
călătorim, ne spune că vagoanele 
de concepție românească, fabricate 
la Arad, au trecut cu bine exame
nul. „Abia aștept clipa in care vom 
porni cu ele mai departe spre noua 
stație terminus din zona industrială

-Republica- — «23 August-**.  Pen
tru mine, cel puțin — conchide el — 
asta înseamnă dublarea parcursului 
actual. îmbogățirea peisajului sub
teran. deci călătorii mai lungi, mai 
plăcute.

O singură cifră din bilanțul acti
vității celor ce asigură buna func
ționare a metroului ilustrează eloc
vent un fapt. Acesta și-a impus pu
ternic prezenta în viata cotidiană a 
orașului ; pină acum au călătorit 
pe cei 8,1 km ai magistralei subte
rane ce leagă zonele ..Semănătoa- 
rea“ și „Timpuri Noi“ (care. în pa
ranteză fie spus, nu au încă și. 
acum, nici nu puteau să*  aibă o

oină 
pon-
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dere Îndeajuns de semnificativă tn 
circulația orășenească) peste 30 mi
lioane de călători, adică aproape o 
dată și jumătate populația țării. 
Este o dovadă Care atestă, o dată 
mai mult, importanța noului mijloc 
de transport, care, beneficiind de 
avantajele ce 1 le oferă calea sub
terană, scurtează considerabil dis
tantele, nu cunoaște ștrangulările 
la care sînt supuse vehiculele de la

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru TIRCOB

(Continuare in pag. a V-a)
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Alături de toată suflarea româ
nească, țin să declar adeziunea mea 
profundă la ideile de înaltă respon
sabilitate politică și larg umanism 
socialist, exprimate, cu impresio
nantă fermitate și clarviziune, de 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exponentul cel 
mai iubit și mai autorizat al po
porului român, în cadrul uriașului 
miting care a avut loc în inima 
Bucureștilor și a României, ca o 
culminare a vastei mișcări pentru 
pace și dezarmare desfășurate pe 
întreg întinsul țării.

Ca unul care lucrez tn domeniul 
apărării sănătății populației, al în- 
vățămintului medical și al cercetării 
științifice, înțeleg deplin sensul a- 
dîrtc și cuprinzător al acestor cu
vinte, încărcate de nobile idei uma
nitare.

In mod deosebit ne revin nouă, 
oamenilor de știință, răspunderi din 
cele mai mari, aș spune chiar co
pleșitoare în a face tot ceea ce de
pinde de noi pentru ca rezultatele 
cercetărilor noastre să fie puse ex
clusiv în slujba omului, în apărarea 
bunului său cel mai de preț, viața.’ 
Cit de mișcător a exprimat șeful 
statului român acest adevăr funda
mental în mesajul pe care l-a adre
sat la începutul toamnei savanților 
care au participat la simpozionul 
internațional „Oamenii de știință și 
pacea*'  I Ca om de știință român nu 
pot fi decît mîndru că această răs
colitoare chemare la responsabili
tate a pornit de aici, din București, 
după cum la fel de mîndru mă 
simt pentru ecoul pe care această 
chemare l-a stirnit în inima și con
știința cercetătorilor, savanților și 
oamenilor de știință de pe toate 
meridianele. Intr-adevăr, nici o ac
tivitate din domeniul 
poate să fie concepută

științei nu 
fără un cli-

mat de pace creatoare, fără sigu
ranța zilei de mîine, fără libertate, 
independență și fără progresul cer
cetărilor științifice puse in slujba 
promovării vieții și nu a distru
gerii ei. „Să fie lăsat atomul la 
locul lui, firesc, în materie — spu
nea în memorabila sa cuvintare to
varășul Nicolae Ceaușescu — să 
punem atomul să producă milioane 
și miliarde de kilowați-oră energie. 
Să lăsăm atomul să aducă lumină 
in sate și orașe, in fabrici și uzine, 
in casele oamenilor, să le facă viața 
mai bogată, mai frumoasă**.  Acesta 
este, în esență, imperativul zilei de 
azi.

Largul ecou național și interna
țional pe care l-au avut și continuă 
să-1 aibă toate acțiunile pentru pace 
și dezarmare inițiate de secretarul 
general al partidului, ca expresie a 
voinței unanime de pace a poporului 
nostru, demonstrează că România, 
în frunte cu președintele ei, joacă 
un rol de prim ordin în lupta ce 
se desfășoară astăzi pe plan euro
pean și mondial împotriva cursei 
iraționale a înarmărilor, împotriva 
rachetelor nucleare și bombelor cu 
neutroni, împotriva însăși ideii că 
omenirea ar putea să-și uite în așa 
măsură rosturile ei înalte, îneît să 
se autodistrugă cu acest arsenal u- 
cigător ; demonstrează, în același 
timp, și ne întărește in același timp 
convingerea că, dacă oamenii de 
toate categoriile sociale si toate 
profesiunile, inclusiv oamenii de 
știință, dacă forțele cele mai largi, 
popoarele însele vor înțelege să-și 
dea mina și să se opună cu hotă- 
rîre anihilării umanității, puterea 
lor unită va deveni capabilă să frî- 
neze nebunia nucleară. Numai astfel 
va fi salvat supremul drept al 
omului, care este pacea.

Pentru binele și fericirea
noastră, a tuturor

Si noi. muncitorii de la între
prinderea de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin, la fel ca toti locui
torii patriei, am urmărit cu senti
mente de mîndrie patriotică marea 
adunare populară pentru dezarma
re și pace din Capitală, vibrantul 
apel la rațiune, la stoparea cursei 
înarmărilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a adresat cu 
acest prilej popoarelor lumii. Sîn
tem mîndri că în fruntea partidului 
și a tării avem un atît de strălucit 
și eminent conducător cum este to
varășul Nicolae Ceaușescu. patriot 
înflăcărat si internaționalist desă- 
vîrșit, care militează neobosit, cu o 
pilduitoare energie, cu clarviziune 
și cutezanță, pentru triumful idea
lurilor umaniste ale păcii si priete
niei. In tot ceea ce înfăptuim zi de 
zi. noi. constructorii de vagoane 
mehedinteni. pornim de la convin
gerea că numai în liniște si pace 
ne putem realiza marile obiective 
ce ne revin din vastul program de 
înflorire si propășire a patriei, de

ridicare a ei ne culmile civilizației 
comuniste. Prin rezultatele muncii 
noastre sîntem si noi mesageri ai 
Păcii si prieteniei, vagoanele con
struite la Drobeta-Turnu Severin 
ajungind în multe țări, ca un sim
bol al voinței unui popor dornic 
să-și făurească în pace si liniște un 
viitor cit mai fericit.

Ne bucurăm din inimă că iniția
tivele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
întrețin mereu vie flacăra încrede
rii oamenilor de pretutindeni in 
forțele progresului, care pot stăvili 
cursa Înarmărilor, astfel incit pacea 
și armonia universală să domneas
că pe planeta noastră, iar fiecare 
națiune să-si poată făuri, liberă și 
demnă, fără teama războiului, pro
priul destin.

Gheorqhe ILEANU
tehnician,
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de vagoane 
Drobeta-Turnu Severin

<
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Moment 

emoționant
Strungarul Ilie Marin, de la 

Întreprinderea mecanică din Plo- 
peni (Prahova), a trăit unul din 
cele mai emoționante momente 
din viața lui. Toți colegii de 
muncă au ținut să fie prezenți 
la sărbătorirea prilejuită de ie
șirea la pensie. Mulți — cei mai 
mulți dintre ei — i-au fost 
ucenici, au învățat de la el nu 
numai meseria, ci și hărnicia, 
modestia, omenia.

A fost evidențiat insă un fapt 
de o semnificație aparte : Ilie 
Marin a lucrat pe același strung 
40 (patruzeci) de ani. „Eu plec, 
dar el rămine — a spus el. 
L-am îngrijit cu toată dragostea, 
dar și el m-a ascultat, m-a făcut 
de-atitea ori fruntaș intre frun
tași. In fiecare zi, înainte de a 
începe munca, îl mingiiam. iar 
la plecare îl lăsam lună de curat. 
Și dacă Va fi îngrijit tot așa, o 
să mai scoată cițiva ca mine la 
pensie".

Cine preia, deci, ștafeta?
A

Intîrziere 
cu... felicitare
Autobuzul 31—BC—331 pornise 

in cursă pe traseul său din Ba
cău. La un moment dat, unuia 
din pasageri i s-a făcut rău. Sur
prinși, cițiva din cei apropiați de 
el nu știau cum să intervină, 
să-i dea primul ajutor. Văzind 
despre ce-i vorba, șoferul Mihai 
Niță a aprins lumina farurilor, a 
părăsit traseul obișnuit și a 
virat spre serviciul de urgență 
al spitalului.

O idee inspirată, salvatoare. 
Deși au intîrziat de la rosturile 
lor. pasagerii i-au adresat șofe
rului cuvinte de laudă. La care 
s-au adăugat cele ale medicilor, 
care au putut interveni salutar, 
pină n-a fost prea tirziu...

De neînțeles!
Amîndoi aveau meserii bune. 

Lucrau în București și locuiau 
în Lunca, județul Călărași. Deci, 
navetiști. Consătenii lor din 
Lunca au muncit tot anul pen
tru a smulge pămintului re
colte pe măsura hărniciei lor. 
Dar Aurel Chiru și Petre Riru, 
care n-au știut ce înseamnă să 
dai cu sapa, că de, ei lucrau la 
oraș, s-au apucat să le dijmu- 
iască oamenilor roadele. Primul
— n-o să vă vină să credeți! — 
a sustras din avutul cooperato
rilor din Lunca nu mai puțin de 
15 000 de kg de porumb, iar al 
doilea, mai „modest", 14 000 de 
kilograme! Fiind prinși cu 
ocaua mică —' salt, mai bine zis, 
cu hambarul mare — Chiru a 
încercat să-t mituiască pe lucră
torul de miliție cu 5 000 de lei 
și cu. un porc pe deasupra. Pen
tru un timp — cit va zice legea
— atit Chiru, cit și Riru. nu 
vor mai lucra nici în București, 
nu vor mai locui nici la Lunca...
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Cu nume

I de floare I
I
I
I
I
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Sala căminului cultural din 
comuna Călățele. județul Cluj, 
era arhiplină. Oamenii urmăreau 
cu atenție 
scenă, 
spartă 
juriile 
trecuse 
zînd că 
că, oamenii au cerut 
respectivului.

O vecină observa : 
rău de el, pentru că e 
cu miini de aur, dar 
mai mult, nu mai știe nici 
părinți, nici de vecini, 
rușine...".

Un tinăr cu nume de 
pe care nu-l dezvăluim, 
dejdea că lecția oferită 
ștea satului ii va fi de 
tură.

E și timpul.

programul de 
Deodată, liniștea a 
de strigătele și 
unui tinăr care 

măsura cu băutura, 
nu-i chip să se potoleas- 

evacuarea

I
I

pe 
fost 
in- 
in- 
Vă-

I
I
I

„Îmi pare 
un zugrav 
cind bea 

de 
nici de
floare, 
in nă- 
de ob- 
invăță-

I
I
I
I

...Și spuneau 

câ n-au
volun-Corespondentul nostru

tar Constantin Măruță ne scrie: 
„Cu totul intimplător, am trecut 
pe drumul din apropierea căii 
ferate și a depozitului de mobilă 
și materiale de construcții Tg. 
Jiu. Sute de suluri de carton 
gudronat, numai bun pentru 
acoperiș, zăceau claie peste gră
madă. O parte din carton s-a de
teriorat din cauza ploilor, nin
sorilor. Vă spun sincer că am 
simțit, așa, un fel de nod in git. 

IȘi aceasta pentru că. de luni de 
zile, am bătut drumul către 
depozitul cu pricina, pentru a

I
I
I

I cumpăra cițiva metri de carton 
pentru acoperiș. De fiecare dată 
mi s-a spus : „Nu există !“.

Să vedem ce vor spune acum. .

I Scuze
| de la „Foișor"

Iln urma unei note publicate la 
„Faptul divers", prin care sem
nalam că Maria Zamfir din 

București fusese amendată pen- 
Itru că închisese balconul de la 

apartamentul său fără aprobare,

Igind s 
„Foișor' 
noastre.

balcon pe care nici n-avea de 
" ’ să-l închidă, I.C.R.A.L.

.__ i-a trimis cititoarei
noastre, sub semnătura directo
rului Gh. Cișmigiu, o adresă in 
care se spune : „Sesizați de zia
rul «Scinteia*  asupra erorii din 
procesul -crbal nr. 111, vă co
municăm că pentru superficiali
tatea în executarea sarcinilor de 
serviciu, cei vinovați au fost 
sancționați disciplinar. Conduce
rea I.C.R.A.L. -Foișor*  conside
ră nul de drept respectivul pro
ces verbal și vă rugăm să pri- 

Imiți scuzele noastre".
Un răspuns prompt, autocritic, 

civilizat.
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii
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AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA 
-în experiențe, inițiative, măsuri gospodărești 

Sfeclă de zahăr si floarea-soarelui 
în grădina proprie 

înseamnă zahăr și ulei in cămara proprie
Din datele statistice rezultă că, în 

acest an. Direcția agricolă a județu
lui Bistrita-Năsăud planificase ca în 
gospodăriile populației să fie culti
vate cu sfeclă de zahăr 300 de hecta
re. iar cu floarea-soarelui 100 de 
hectare. Cetățenii urmau să contrac
teze producțiile obținute si — potri
vit dispozițiilor Decretului nr. 391/ 
1980, privind organizarea prestăriior 
de servicii pentru industrializarea 
unor produse ale producătorilor agri
coli — să primească în schimb can
titățile corespunzătoare de zahăr si 
ulei. Din datele de pe teren rezultă 
că au fost semănate cu sfeclă de 
zahăr 386 hectare — deci cu 86 de 
hectare mai mult 
decît se planifi
case — ceea ce 
e foarte bine — 
însă cu floarea- 
soarelui nu s-au 
semănat decît 81 
hectare — deci cu 
19 hectare mai 
puțin. Diferența 
nu a fost com
pensată de cultu
ra altor plante 
oleaginoase. A- 
baterea de la 
planificare meri
tă atenție deoa
rece in condițiile aplicării tot mai 
extinse a principiilor autoaprovizio- 
nării locale aprovizionarea populației 
rurale cu zahăr si ulei trebuie să se 
bazeze tot mai mult pe posibilitățile 
create de amintitul decret.

Producția medie realizată la hectar 
a fost în jur de 12 tone sfeclă si 
400 kg floarea-soarelui, in condițiile 
în care a fost calamitată cultura de 
sfeclă de zahăr de pe 108 hectare și 
cultura de floarea-soarelui de pe 11 
hectare. Deci, chiar si așa. rezultă că 
cetățenii care au cultivat sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui vor benefi
cia. suplimentar, de circa 255 tone 
zahăr si mai bine de 11 000 litri de 
ulei. Ceea ce. dacă ținem seama de 
condițiile naturale de climă si in 
special de sol — sfecla de zahăr se 
pretează a fi cultivată cu randament 
optim doar în 18 localități din județ, 
iar floarea-soarelui doar în 41 — 
înseamnă, totuși, un început bun.

Acest adevăr este insă, intr-un 
anume fel. media unor realități con
tradictorii. Ele demonstrează, o dată 
în plus, că nu atit condițiile natu
rale — sol. climă s.a.m.d. — contea
ză în ultimă instanță, cit munca oa
menilor. Si iată de ce :

Am cercetat experiența a două co
mune care au cjonditii aproape simi
lare — Sintereag si Urlu. Anticipind 
concluziile, arătăm că acolo unde 
consiliul popular si cooperația de 
consum, in virtutea obligațiilor care 
le revin, au acționat cum trebuie, re
zultatele satisfac. Unde nu...

Comuna Sintereag este plasată in 
Lunca Șieului. iar comuna Uriu in 
cea a Someșului, amîndouâ aproape 
de confluenta celor două ape. Cetă
țenii din ambele comune sint renu- 
miti legumicultori si crescători de 
animale. Se deosebesc însă radical 
în ceea ce privește contribuția pro
prie la îmbunătățirea aprovizionării 
cu zahăr si ulei.

în comuna Sintereag. din 900 de 
familii, peste două treimi — mai 
exact 650 — au cultivat anul acesta 
(în total) 20 hectare cu sfeclă de za
hăr și 2 hectare cu floarea-soarelui 
Iar dacă recolta de floarea-soarelui 
a fost dijmuită de păsări încă in 
faza de lapte a seminței, în schimb 
au recoltat și predat o cantitate de 
16 vagoane de sfeclă de zahăr. Ceea 
ce înseamnă că. in condițiile predă
rii acestei importante cantităti de 
materie primă pentru fabricile de za
hăr producătorii vor beneficia, in 
total, de peste 10 tone de zahăr.

— Deși nu mă pot mîndri cu cea 
mai mare producție din sat — ne-a 
declarat Laurențiu Pompei — din re
colta obținută pe numai doi ari am 
predat 450 kg sfeclă si 12 kg sămin- 
tă de floarea-soarelui. Deci voi

primi aproape 40 kg zahăr si 5 kg 
ulei. Fără să mă coste altceva decît... 
propria mea muncă si cei cițiva lei 
pe care i-am dat pe sămintă. O ni
mica toată. Așa că. la anul, mă gin- 
desc să cultiv sfeclă de zahăr si floa
rea-soarelui pe o suprafață dublă.

Din discuția avută cu tovarășul 
loan Mreneș, primarul comunei Sin
tereag, și ou tovarășa Domnița Rațiu, 
președinta cooperativei de consum, 
am desprins faptul că, imediat după 
publicarea Decretului privind orga
nizarea prestărilor de servicii pentru 
industrializarea unor produse ale 
producătorilor agricoli, au fost orga
nizate adunări populare pe sate, in

Experiența unor comune vecine din județul Bistrița-Năsăud 
• O reglementare legală care stimulează creșterea contribuției 
gospodăriilor populației atit la propria lor aprovizionare, cit și a 
țării cu zahăr și ulei • Dar și o întrebare: cum sint aplicate pre
vederile ei ? • Acolo unde consiliul popular și cooperația de 
consum au acționat cum trebuie rezultatele sint satisfăcătoare. 
Unde nu... • Un bilanț al hărniciei fațâ-n față cu un „bilanț" al... 

explicațiilor

care s-au dezbătut noile prevederi, 
pentru ca toți locuitorii să cunoască 
exact condițiile foarte avantajoase in 
care se poate asigura prin eforturi 
proprii îmbunătățirea aprovizionării 
cu zahăr și ulei.

După aceea, in planurile de cultu
ră ale celor mai multe gospodării, in 
funcție de opțiunile cetățenilor, au 
fost introduse culturi de sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui. Pe parcurs 
au fost controlate, periodic, executa
rea lucrărilor de întreținere si mer
sul culturilor. Recoltatul s-a declan
șat in epoca optimă, iar la ora ac
tuală toată producția este predată la 
baza de recepție. Eșalonat sint li
vrate cantitățile de zahăr și ulei cu
venite cetățenilor. în aceste condi
ții, nu este de mirare că la Șinte- 
reag rezultatele din acest prim an, 
apreciat drept experimental, au con
vins.

...Comuna Uriu. Aici am con
semnat un ..bilanț1* al... lamentărilor. 
$i primarul comunei — tovarășul 
Nicolae Mînzat — si președintele 
cooperativei de consum — tovarășul 
Andrei Mate — s-au întrecut în a 
ne convinge ba că nu a existat Înțe
legere intre conducerea C.A.P.-ului 
și consiliu, ba că oamenii nu au ma
nifestat interes, ba că... Cert este 
că, dirt cele 20 de hectare însămin- 
țate pe niște terenuri absolut impro
prii culturii sfeclei de zahăr, doar

pe 8 s-a mai produs ceva. Și. in con
secință, din circa 860 de familii care 
aveau toate condițiile să cultive și 
să obțină importante producții de 
sfeclă de zahăr si de semințe de 
floarea-soarelui — și în acest fel să 
se poată autoaproviziona cu cantităti 
suplimentare de zahăr si ulei — doar 
132 aveau să realizeze în jur de 3—4 
vagoane de sfeclă. Puțin. Foarte pu
țin. Dar nici nu se putea să fie altfel, 
mai ales cind lipsei de organizare — 
de care se fac vinovat! reprezentan
ții organelor locale — i s-a adăugat 
și inexplicabilul dezinteres al cetă
țenilor. Altfel cum s-ar putea numi 
faptul că, spre pildă. în satul Cris- 

teștii Ciceului, la 
sfirsitul lui no
iembrie. putina 
sfeclă de zahăr ' 
cultivată rămăse
se si aceea necu- 
leasă.

Nu. Nu exage
răm deloc. Fără 
să-i „căutăm cu 
luminarea", răs
foind borderoul 
în care erau con
semnate cantită
țile de sfeclă de 
zahăr predate, 

am reținut vreo 14 nume de — să le 
zicem......agricultori" ? — care, culti-
vind sfeclă pe cite doi ari de pămint, 
reușiseră să predea ..impresionante" 
cantităti de 40 kg. 30 kg sau chiar 15 
kg. Risipă de pămint se cheamă și 
nu altfel asemenea „producții". Că se 
putea si altfel demonstrează nu nu
mai exemplul comunei vecine. Sinte
reag. Excepții de la ceea ce a fost 
regulă aproape generală la Uriu au 
existat si la... Uriu.

— De pe 2,5 ari cultivați cu sfeclă 
— ne-a spus Gheorghe Ucaș. achizi
tor la cooperativa de consum — eu 
unul am obținut 640 kg sfeclă. Nu 
este foarte mult, dar oricum este mai 
mult decît 15 sau. știu eu, 40 kg. Dar 
este adevărat că am muncit.

Un exemplu, este adevărat, aproa
pe unic, care demonstrează nu numai 
că se poate. Dar și cum se poate : 
muncind, îngrijind cu răspundere cul
turile.

O remarcă valabilă, dealtfel, si 
pentru locuitorii comunelor din Sili- 
vașu de Cimpie. Budacu de Jos sau 
Matei, care, ca si cei din Uriu. au 
toate condițiile să cultive si sfeplă de 
zahăr și floarea-soarelui. Așa cum au 
procedat — cu cel puțin 365 zile mai 
•devreme — vecinii lor din Șîntereag. 
Chiochiș, Nimigea sau Braniștea.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii”

IMPORTANTE MĂSURI PENTRU CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI AGRICOLE

ȘI A LIVRĂRILOR LA FONDUL DE STAT
Mecanizatori, specialiști, cooperatori-o unică răspundere:

Realizarea recoltelor in fiecare 
unitate la nivelurile stabilite

Măsurile adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea activității 
de mecanizare a agriculturii asigură 
condițiile organizatorice si tehnice 
necesare executării lucrărilor agri
cole în perioadele optime, cu respec
tarea tuturor normelor tehnologice, 
folosirea mai bună a parcului de 
tractoare și mașini agricole, reduce
rea costurilor de producție. Așa cum 
s-a mai arătat, secțiile si formațiile 
de mecanizare organizate la coope
rativele agricole urmează să funcțio
neze cu dublă subordonare. înseam
nă că tractoarele si mașinile agrico
le. proprietate de stat, aflate în ad
ministrarea stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii, se dau în folo
sință. cel puțin pe durata unui an, 
pe bază de contract, unităților agri
cole cooperatiste. Personalul munci
tor necesar servirii utilajelor din 
secțiile de mecanizare — mecaniza
tori. mecanici de întreținere si șefi 
de secții — sint sau vor deveni mem
bri cooperatori, iar în această calita
te urmează să fie subordonați consi
liilor de conducere ale unităților a- 
gricole cooperatiste. Mecanizatorii, 
mecanicii de întreținere si șefii sec
țiilor de mecanizare își mențin însă 
si calitatea de oameni ai muncii în
cadrați la stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii. De aici derivă și 
obligațiile, precum si răspunderile lor 
în ce privește executarea lucrărilor 
agricole si realizarea producțiilor 
prevăzute a se obține, problemă a- 
supra căreia mă voi opri in rindu- 
rile care urmează.

După cum se știe, organizarea te
meinică a muncii constituie elemen
tul hotăritor pentru executarea lu
crărilor agricole și. deci, pentru ob
ținerea producțiilor la nivelul pre
văzut. De aceea, activitatea de me
canizare a lucrărilor se organizează 
în formații mari, de regulă la nivel 
de fermă, conduse de șefii fermelor, 
iar la unitățile cu suprafețe mai 
mici, formația se confundă cu sec
ția de mecanizare. Programul de 
lucru, ordinea și prioritatea de exe
cutare a lucrărilor, caracteristicile 
acestora se stabilesc de specialiștii 
agricoli din unitățile cooperatiste. 
Aceștia. împreună cu mecanizatorii 
și ceilalți oameni ai muncii din secții 
se angajează față de conducerile 
unităților agricole să execute lucră
rile la timp și de calitate și să rea
lizeze producțiile stabilite prin plan 
și prin contractul de acord global. 
Retribuirea acestora se face direct 

. proporțional cu producțiile realizate 
la culturile angajate in acord global.

Acest cadru nou de organizare a 
muncii și de retribuire stimulează 
pe mecanizatori, pe specialiști, pe

toți cooperatorii care intră In com
ponența formațiilor de muncă să ac
ționeze pentru executarea la terme
nele prevăzute a fiecărei lucrări 
agricole, să manifeste inițiativă în 
ce privește modalitățile de aplicare 
a unei măsuri sau alteia privind spo
rirea recoltelor. Specialistul agricol 
— conducător al formației de meca
nizare — nu numai că răspunde de 
aplicarea tehnologiilor, ci urmărește 
și folosirea cu Înalt randament a 
tractoarelor si celorlalte utilaie. în
cadrarea în normele stabilite in ce 
privește consumul de carburanți și 
lubrifianți. La rîndul lor. mecaniza
torii nu sint simpli mînuitori ai vo
lanului, ci oameni cu o pregătire 
corespunzătoare, capabili să aplice 
tehnologiile specifice fiecărei culturi. 
Angajind producția în acord global, 
atit unii, cit și alții se vor strădui 
ca. prin aplicarea Întregului complex 
de lucrări, să realizeze producțiile 
prevăzute. Dealtfel, membrii forma
țiilor de mecanizare, inclusiv cei ce 
le conduc, sint retribuiți în funcție 
de realizarea planului : integral — 
dacă se îndeplinesc sarcinile, sau cu 
o diminuare corespunzătoare în ca-

zul nerealizării prevederilor respec
tive. Dacă recoltele ce se obțin sint 
mai mari decît nivelurile stabilite 
prin plan, membru formației de me
canizare primesc adaos de acord 
global nelimitat în funcție de pro
ducția realizată. Ca atare, se înfăp
tuiește acel deziderat potrivit căruia 
omul să fie retribuit acolo unde lu
crează și după cit produce.

Prin urmare, integrarea mecaniza
torilor. a întregului personal munci
tor din secțiile și formațiile de me
canizare în activitatea cooperativelor 
agricole este de natură să ducă la 
concentrarea eforturilor spre un scop 
bine determinat : creșterea produc
ției agricole și a eficientei acesteia. 
De aici și necesitatea ca. încă din 
această perioadă a iernii, conducerile 
S.M.A.. împreună cu cele ale coo
perativelor agricole să urmărească 
executarea unor reparații de bună 
calitate, astfel Incit să existe garan
ția bunei funcționări a fiecărui 
tractor si utilai agricol în camnania 
de primăvară. De asemenea, la or
ganizarea formațiilor mari de lucru, 
constituite din mecanizatori și coo
peratori. trebuie să se aibă în ve
dere consolidarea acestora, cunoaș
terea sarcinilor de producție și a 
modalităților de realizare a acestora, 
pentru ca împreună să acționeze or
ganizat în vederea înfăptuirii lor.

Roman BIRGAOANU 
director în Direcția generală 
a mecanizării 
din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare

Un stimulent puternic pentru sporuri 
cit mai mari in legumicultura

Mărfuri de sezon
în vederea asigurării unei apro

vizionări corespunzătoare a popu
lației cu mărfuri specifice sezonu
lui de iarnă și cu articole pentru 
cadouri, magazinele cooperativelor 
de consum se prezintă in fata cum
părătorilor cu o gamă diversă de 
produse solicitate, cu deosebire. în 
această perioadă. Astfel, complexe
le comerciale, magazinele de tip 
Supercoop și Supermagazin, pre
cum și unitățile specializate oferă 
spre vînzare confecții pentru fe
mei. bărbați și copii, modele mo
derne de paltoane și scurte căptu
șite sau îmblănite, tricotaje, cămăși 
din fire groase, precum si alte nu
meroase articole de galanterie și 
încălțăminte de iarnă, pentru adulți 
și copii.

O atenție deosebită s-a acordat, 
totodată, aprovizionării magazine
lor cu un sortiment bogat de arti
cole pentru cadouri.
în fotografie : magazinul de con
fecții al cooperativei de consum 

Valea lui Mihai, județul Bihor

Noul sistem de prime, care se 
acordă incepînd cu anul agricol 
1981—1982, constînd în acordarea unor 
sume bănești peste preturile de con
tractare. diferențiate în funcție de 
produs și în mod progresiv în raport 
cu cantitatea de produse livrate la 
hectar, are în vedere si producția de 
legume. Cum se vor reflecta aceste 
măsuri în sporirea producției legumi
cole și în livrarea la fondul de stat 
a unor cantităti cit mai mari din 
aceste produse, in unitățile agricole 
din județul Teleorman ? Ne răs
punde tovarășul Ion Copianu, di
rectorul întreprinderii județene de 
legume si fructe :

— După cum se știe, prima medie 
ce se acordă producătorilor de legu
me de cimp care livrează aceste 
produse la fondul de stat este cu 32 
la sută mai mare fată de prețul de 
contractare. Este o prevedere cu 
multiple avantaje pentru unitățile a- 
gricole cultivatoare, pentru toti legu
micultorii. Astfel, prima medie este 
de 440 lei pe tonă. în 1982, în ju
dețul Teleorman se vor cultiva 15 000 
hectare cu legume, din care cea mai 
mare parte in cooperativele agricole. 
Potrivit calculelor pe care le-am 
făcut, pentru cele 120 000 tone legume 
livrate la fondul de stat, cooperati
vele agricole vor beneficia de prime 
tnsumînd 52,8 milioane lei. Aceste 
sume suplimentare se vor reflecta 
pozitiv în activitatea economico- 
financiară a cooperativelor agricole, 
în veniturile membrilor acestora.

— De la ce experiență pornesc uni
tățile agricole din iudet în cultivarea 
legumelor și ce se preconizează pen
tru sporirea randamentelor la hectar, 
astfel incit să beneficieze de prime 
cit mai mari?

— în 1982, suprafața destinată le
gumelor va fi de 15 000 hectare. Por
nind de la experiența dobindită. 
cu sprijinul direcției agricole jude
țene s-a elaborat un program cuprin
zător de măsuri la aplicarea căruia 
s-a trecut imediat. Menționez că în
treaga suprafață a fost arată, iar 
acum. în majoritatea unităților agri
cole, se acționează cu forte sporite 
la fertilizarea ogoarelor. Pină in pre
zent au fost împrăștiate îngrășămin
te naturale pe 1 000 hectare, iar alte 
2 500 hectare au fost fertilizate cu în
grășăminte chimice. Concomitent s-a 
trecut la pregătirea amestecurilor de 
pămint. la asigurarea celorlalte ma
teriale necesare celor 950 000 mp de 
răsadnițe. Pe județ urmează să pro-

ducem 450 milioane fire de răsad, 
asigurindu-se in acest fel pentru fie
care sortiment de legume densitatea 
optimă, cit și rezerva de 30 la sută în 
vederea completării eventualelor 
goluri.

— Un obiectiv de primă însemnă
tate, care se are în vedere la atri
buirea primelor constă in obținerea 
de producții mari și cit mai timpurii. 
Cum s-a acționat și. mai ales, cum 
se va acționa in continuare pentru 
înfăptuirea acestei sarcini ?

— încă din toamnă s-au însămintat 
și plantat 210 hectare cu spanac. 220 
hectare cu salată. 250 hectare cu cea
pă verde. 50 hectare cu usturoi ver
de. De asemenea, s-au plantat 620 
hectare cu ceapă uscată și 320 hec
tare cu usturoi uscat. Sămînta pentru 
cele 725 hectare cu cartofi timpurii 
și de vară a fost asigurată. în pre
zent fiind păstrată in condiții foarte 
bune de preîncolțire. Urmează să 
trecem la pregătirea solariilor pe 145 
hectare în unitățile agricole si în gos
podăriile populației. Putem spune că 
întreaga activitate de producere a le
gumelor timpurii a fost bine organi
zată. Acum trebuie rezolvate insă 
cîteva probleme care nu țin numai 
de noi. în primul rind, trebuie asi
gurată folia de polietilenă. întrucit 
nu avem repartiție pentru cele circa 
800 tone necesare solariilor si serelor 
înmulțitor. Legat de baza materială, 
trebuie asigurate si unele cantităti de 
cherestea și geamuri pentru răsad
nițe. '

— Care va fi aportul gospodăriilor 
populației din județul Teleorman la 
realizarea fondului centralizat al 
statului ?

— Cifric, aceasta înseamnă cel pu
țin 15 000 tone de legume. Pentru rea
lizarea acestei cantități, cu sprijinul 
consiliilor populare am început con
tractarea producției. Urmează ca uni
tățile noastre să ajute producătorii 
individuali de legume cu materialele 
necesare amenajării solariilor. cu 
semințe și răsaduri, să le acorde asis
tență tehnică.

Modul temeinic în care se pregă
tește încă de acum producția de le
gume din anul 1982 dovedește că lu
crătorii și specialiștii din agricultura 
județului Teleorman sînt hotărîți să 
pună în valoare toate rezervele si po
sibilitățile de care dispun pentru a 
realiza și depăși sarcinile de plan.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii”

Anul atesta a împlinit 50 de ani. 
Răspunde de ferma zootehnică — „la 
cererea satului", al cărui fiu este — 
a cooperativei agricole de producție 
din comuna Independența, județul 
Galați. Din 50 de ani, 30 i-a dăruit 
creșterii animalelor. Calificarea — 
tehnician veterinar, deși cam toată 
lumea îi spune : „tovarășul inginer". 
Cind reporterul și-a făcut cunoscută 
dorința de a sta de vorbă cu Gheor
ghe Caloianu — lui îi aparțin crim- 
peiele din „fișa" biografică de mai 
sus — un tovarăș de la județ a zis : 
„A nu se uita întrebarea despre ora 
10,30 !“. Dar, mai intii...

Rep. : Gheorghe Caloianu. de ce ai 
îmbrățișat meseria de crescător de 
animale ?

Gh. C. : Sint fecior de țăran. Am 
deschis ochii, cum se spune. în ogra
da cu vite. Dragostea pentru animale 
a inceput de aici. Zic dragoste, pen
tru că altfel nici nu merită să încerci 
a deschide ușa unui grajd.

Rep. : La urma-urmei, ce-ți dă 
dragostea asta ?

Gh. C. : Puterea de a birui orice 
greutăți. Avîntul de a realiza ceva. 
Iată, abia ce am terminat școala de 
tehnicieni veterinari și am fost re
partizat la o fermă de stat pe Valea 
Gerului, aici, în județ. (Locul își me
rită numele.) Pină la cea mai apro
piată localitate erau 10 kilometri. 
Eram tinăr, greutăți de tot felul — 
doi ani am dormit pe niște birouri. 
Zece ani am muncit acolo.

Rep. : Totuși, după zece ani ai 
plecat...

Gh. C. : Am fost cerut în interesul 
serviciului ! Era nevoie de mine în 
altă parte, unde am luat-o de la 
inceput. Cu gindul statorniciei.

Rep. : De ce ?
Gh. C. : Dar este extrem de sim

plu : creșterea animalelor nu se poa
te face cu ochii la ceas, să nu scapi 
cursa ! Grajdul are viața lui, 24 de 
ore din 24, iar pulsul acestei vieți se 
cere luat clipă de clipă.

(Iordache Bârsan, secretar adjunct 
al comitetului comunal de partid, ne 
spune : „Am avut destui șefi de fer
mă. Și ingineri zootehniști, și me

dici veterinari. Unii și-au dat silin
ța — cit puteau să și-o dea intre 
două trenuri ! Nu de o astfel de «si
lință» era nevoie pentru a așeza tre
burile zootehniei la Independența pe 
un făgaș bun. Satul românesc are 
nevoie de oameni stabili, de specia
liști care să facă totul pentru propă
șirea lui. nu de bune intenții numai 
între orele x și y“).

Rep. : Consătenii au făcut demer
suri peste demersuri să te aducă șef 
de fermă aici. în comuna na
tală. Ce se va întîmpla însă după ce

După care au fost aduse înapoi îm
plinite. de mai mare dragul să le pri
vești. Bineînțeles, au urmat alte fo
tografii — așa cum arătau acum ,,e- 
roinele" în cauză — fotografii puse 
alături de cele vechi. Tîlcul acestei 
întimplări era limpede").

Rep. : Ce ai avut de spus de 
această lecție despre care ai aflat de 
îndată ce ai pus piciorul în Inde
pendența ?

Gh. C. : M-a necăjit deoarece pe 
oamenii de-aici îi știam pricepuți. 
destoinici...

setate si croite în timpul „muncii" 
din grajduri. Acum nu mai are ni
meni timp de „unul pe față, doi pe 
dos". Programul de uzină de aici cere 
tuturor o disciplină de uzină. în al 
doilea rind a trebuit să-i liniștim pe... 
sperioși care nu se împăcau deloc cu 
ideea că vacilor trebuie să le dai să 
mănince pe săturate. Adepților zica
lei „să legi sacul la gură cit e plin" 
li s-a demonstrat că, dacă furajezi cu 
țîriita, obții cu țîrîita.

(Iordache Bârsan : „Exact în peri
oada evocată am luat parte la o adu-

mediu de 2 800 lei. Alt pas spre 
această încredere mă ajută să-l fac 
cei mai destoinici oameni de aici. 
Iată, cind am luat sectorul în primire, 
Veronica Olaru — una dintre frun
tașele noastre — avea în grijă 17 vaci. 
17 „uzine vii", cum mai obișnuiesc 
eu să zic. Obținea de la ele. intr-un 
an, 40 000 de litri. Nu era rău, dar 
nici cit se putea. Acum, Veronica are 
tot 17 vaci în primire și obține de 
la ele peste 70 000 de litri de lapte 
într-un an. Asta ar veni, în medie, 
o producție de peste 4 000 de litri de

„Satul are nevoie de specialiști stabili, 
nu de «bune intenții» între două trenuri"

vei pune lucrurile în ordine aici ? 
Va urma cumva o nouă plecare ?

Gh. C. : Cum așa, cind mi-am făcut 
și casă aici ? Soția mea lucrează tot 
în agricultură. Noi niciodată, nică
ieri nu am venit ca să avem de unde 
pleca ! în al doilea rind, ce înseamnă 
„a pune treburile la punct ?“ în zoo
tehnie — și nu numai — nu poți 
niciodată să zici : gata, am rezolvat 
problemele, sînt mulțumit ! Aici ai 
de dat bătălii nu doar pentru un se
zon, ci pentru o viață.

Rep. : Cum s-ar putea fixa momen
tul venirii la această fermă ?

Gh. C. : Eu știu ? Poate că mo
mentul era fixat de fotografiile celor 
două vaci, de la panou...

(Notăm din nou o precizare a Iui 
Iordache Bârsan : „Treburile în sec
torul nostru zootehnic mergeau atit 
de prost incit primul secretar al ju
dețului a pus să se fotografieze două 
vaci, slabe și cu producții mici — nu, 
nu era nici o excepție de la regulă, 
mai toate se înfățișau astfel. Vacile 
fotografiate au fost încredințate zoo- 
tehniștilor din Pechea timp de 6 luni.

Rep. : Destoinicie ce se „măsura", 
totuși, într-o producție medie de lap
te de 1 000 litri...

Gh. C. : E adevărat. Dar tot cu oa
menii de aici, cu același efectiv de 
800 de vaci — e drept, întinerit, 
schimbat după știința noastră, n-am 
importat un animal, n-am luat nimic 
de la alții — în patru ani am tri
plat producția medie de lapte ajun- 
gind la 3 150 litri, am redus conside
rabil mortalitatea.

Rep. : Cum ?
Gh. C. : Repet ceea ce am spus 

mai înainte : ca fecior de țăran știu 
că totul se sprijină pe dragostea de 
animale. Dragoste care nu se reduce 
la exclamațiile de tipul : „Ce fru
moasă e «Steluța» ori «Dumana» !“, 
ci la îngrijirea lor temeinică, după 
ceas, la mulsul după ceas, la furaja
rea după ceas și atît cît trebuie și 
cind trebuie.

Rep. : Schimbarea în bine a presu
pus totuși renunțarea la ceva. La ce 
anume ?

Gh. C. : în primul rînd la... pro
ducția de ciorapi și fețe de mese cro-

nare de partid de la sectorul zooteh
nic. Atunci Caloianu le-a spus cres
cătorilor de animale : «Dacă ne apu
căm de treabă cu nădejde, sectorul 
nostru n-o să mai fie arătat cu dege
tul. Cel mult vom fi arâtati că am 
făcut diră de bidoane cu lapte date 
peste plan». Vorbele s-au adeverit : 
in primul an s-a făcut o «diră» de 
60 de vagoane de lapte peste plan, 
producția săltînd cu 600 de litri în 
medie, pe fiecare vacă").

Rep. : Totuși, Gheorghe Caloianu, 
ca să schimbi ceva trebuie să ai de 
partea ta încrederea oamenilor. Cum 
se ciștigă această încredere ?

Gh. C. : Așa, o formulă universa
lă n-aș putea să dau. Știu însă că 
oamenii îți acordă această încredere 
cind la 4.30 ție. șef de fermă, îți dau 
bună-dimineata în grajd. Zootehnia 
bună nu se face printre picături și 
nici cu un program personal alcătuit 
cu... larghețe. Un pas spre această 
încredere s-a făcut și atunci cînd, în 
raport de producțiile obținute, zoo- 
tehniștii au urcat de la minimul ga
rantat de 1100 lei lunar, la un câștig

la fiecare vacă. „Vedeți că se poate ? 
le zic celorlalți. Totul e să muncești 
bine".

(Iordache Bârsan : „M-as opri și 
eu la unul din acești pași spre 
încredere. La numai un an de la 
redresarea zootehniei noastre s-a or
ganizat aici un schimb de experi
ență, la care au venit si crescă
torii de animale din Pechea. Cînd 
au văzut cum arată vacile, au 
exclamat : «Nu se poate ! Caloianu 
a adus vaci de la Schela !» C.A.P. 
Schela are cel mai bun sector zooteh
nic din județ, competiția pentru șe
fia clasamentului dindu-se acum, in 
primul rînd, cu cei din Indepen
dența").

Rep. : „Formula universală" parcă 
s-a conturat, totuși. Prin ce anume 
s-ar putea descifra semnele răspun
derii crescătorilor de animale față de 
producția din zootehnie ?

Gh. C. : Cine observă zi de zi mun
ca lor are la îndemînă și dimensiu
nea acestei răspunderi : de a înfăp
tui noua revoluție în agricultură, la

care ne cheamă secretarul general al 
partidului. Crescătorii noștri de ani
male participă cu suflet la mai buna 
organizare a muncii, la procesul mi
gălos de ameliorare a raselor, se a- 
rată preocupați de sporirea cantită
ților de furaje. Acum, întrebările cu
rente sint : „Cum stăm cu producția 
zilnică ?“. „Dar cu proiectul de fer
mă cu o producție medie de 6 000 litri 
de lapte de la fiecare vacă ?“. „Pe 
cind echipamente de muls automat ?“. 
Eu zic că toate acestea reprezintă 
semne ale răspunderii la care mă 
refer.

Rep. : Ce semnificație are pentru 
șeful fermei zootehnice ora 10,30 ?

Gh. C. : Nu numai pentru mine, ci 
pentru toți crescătorii de animale de 
aici. Este ora cind încetează orice 
activitate in grajduri și vacile își au 
timpul lor de odihnă. Timp pe care 
nimeni, sub nici un motiv, nu are 
voie să-l tulbure.

(Iordache Bârsan : „Vine Intr-o zi, 
la grajduri, exact la ora 10.30. to
varășul prim-secretar al județului. 
Caloianu l-a rugat să privească vacile 
doar din ușă, că e pauză, «dacă le 
deranjăm nu realizăm producția de 
lapte propusă». Dorință înțeleasă, 
desigur").

Rep. : Se poate atinge producția de 
6 000 de litri spre care țintiți ?

Gh. C. : Se poate. Cu aceiași oa
meni care se silesc mereu să învețe 
știința creșterii animalelor. Cu ace
lași efectiv zootehnic. Plusul trebuie 
să vină de la furaje.

Rep. : Ce spune o experiență de 
trei decenii in creșterea animalelor ?

Gh. C. : Spune că drumul din față 
este mai lung decît cel lăsat in urmă. 
Zootehnia — ca, dealtfel, întreaga e- 
conomie agrară, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară — are imense resurse de pus 
în valoare. Pentru toți lucrătorii din 
acest domeniu zootehnia reprezintă o 
fericită șansă de a-și afirma ideile 
novatoare, profesionalitatea, de a in
tra în competiția pentru rezultatele 
cele mai bune, de care țara are ne
voie.

IUe TANĂSACHE
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---------------- ECONOMISIREA ENERGIEI------------------
- în interesul întregii societăți, al fiecărui cetățean!

„Economisirea energiei și combustibilului este cu atît mai arzătoare, cu cît criza mondială de materii prime 
și energie pune în fața tuturor țărilor lumii, inclusiv a României, dificultăți din ce în ce mai mari, cărora nu le putem 
face față decît printr-un înalt și perseverent efort de raționalizare a consumurilor, de valorificare judicioasă a resurselor66.

NICOLAE CEAUȘESCU

P
roducem mai multă energie decît oricind, vom produce și mai multă 
în viitor, pentru satisfacerea cerințelor impuse de dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării. In cel de-al doilea an al cincinalului, bună

oară, producția de energie electrică va ajunge la peste 74 miliarde kilo- 
wați-oră. Societatea noastră face eforturi stăruitoare pentru dezvoltarea 
bazei energetice a țării. Dispunem însă de resurse energetice limitate în 
raport cu nevoile crescînde ale economiei naționale și, de aceea, Româ
nia este nevoită să recurgă la importuri de țiței și alți combustibili. Dar 
pe plan mondial se adîncesc continuu fenomenele generate de accentua
rea crizei economice și, in primul rînd, a crizei energetice ; cu fiecare an, 
prețul țițeiului crește substanțial, obligind țările importatoare la eforturi 
valutare suplimentare.

In aceste împrejurări internaționale, pentru a contracara în cit mai 
mare măsură efectele crizei energetice mondiale asupra dezvoltării țării 
ncastre, problema economisirii riguroase a energiei și combustibilului ca
pătă la noi accente și mai imperative.. Dorim cu toții ca, în 1982 și în 
întregul cincinal, țara noastră să avanseze cît mai ferm pe calea progre
sului economic și social. Iar pentru înfăptuirea obiectivelor pe care ni 
le-am propus este absolut necesar ca, odată cu dezvoltarea resurselor 
energetice ale țării, să asigurăm folosirea cît mai judicioasă și reducerea 
substanțială a consumurilor de energie. In acest sens, este de o deosebită 
însemnătate și actualitate sublinierea făcută de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia astăzi, cea mai 
bună sursă de energie este economisirea, adică reducerea consumului 
de energie.

Siluind în atenția și preocuparea generală asemenea imperative ma- 
iore, partidul cere fiecărui comunist, fiecărui om al muncii, fiecărui 
cetățean să se considere angajat în mod activ, conștient și perseverent 
in ofensiva pentru economii cît mai mari de energie, pentru stăvilirea ori
căror consumuri nejustificate din punct de vedere economic și social. Prin 
această acțiune de mare interes economic și patriotic contribuim la 
creșterea nivelului de eficiență generală pe planul economiei naționale, la 
sporirea avuției naționale, la ridicarea propriei noastre bunăstări I’

An de an, producem mai multă energie electrică...

Creșterea producției de energie electrică — în milioane kWh

...dar și consumăm mai mult 
decît alte țări

Țara
consumul pe locuitor
— kg în echivalent 

huilă —

România 4 053
Austria 4 048
Italia 3 230
Iugoslavia 2 035
Japonia 3 825
Ungaria 3 451

Ca țară în curs de dezvoltare, este normal să sporim 
producția de energie electrică. Iar pentru a trece în rîndul 
țărilor cu dezvoltare economică medie - obiectiv fundamen
tal, stabilit de Congresul al Xll-lea al partidului pentru 
actualul cincinal - este imperios necesar ca fiecare produs 
să fie realizat cu consumuri energetice cît mai mici, ca 
fiecare kilowatt-oră să fie gospodărit cu grijă maximă. 
Aceasta este o cale deosebit de importantă pentru creșterea 
producției materiale cu resursele energetice de care dispu
nem, pentru sporirea venitului național.

Știți cît este de prețios 
un kilowatt-oră?

PRODUCEREA UNII KILOWATT-ORĂ NECESITĂ:
® 1,5 kg lignit
® sau 280 g păcură
• sau 0,32 mc gaz metan

Oameni ai muncii, cheia 
economiiior se află in 

miinile voastre...
Economisind fiecare doar a suta parte din energia folosită 

la locul de muncă,

IN 1982 POT FI ECONOMISIȚI ÎN ÎNTREAGA IN
DUSTRIE 600000000 KWH ENERGIE ELECTRICĂ,

ADICĂ ECHIVALENTUL PRODUCȚIEI PE DOI ANI 
A HIDROCENTRALEI DE LA BICAZ

SĂ REȚINEM:

UN KILOWATT-ORĂ ESTE CONSUMAT:

• de un bec de 
100 W care arde 
timp de 10 ore

• de un strung 
care funcționea
ză 10 minute

• de un război 
de țesut care 
funcționează 20 
de minute

In
ÎNTR-UN SINGUR MINUT, se pot

• 944 tone zahăr
• 2 700 tone conserve de le

gume și fructe
• 211 500 mp țesături finite

anul 1982, cu energia electrică economisită în întreaga țară 
obține :

• 1 720 000 cărămizi
• 609 tone plăci 

fibrolemnoase
• 85 000 mp geamuri trase

Iată, deci, cîteva obiective minime, pe deplin reali
zabile, pentru înfăptuirea cărora fiecare este chemat să 
acționeze stăruitor, zi de zi, cu pricepere și răspundere 
gospodărească, la mașina la care lucrează, la locul său de 
muncă.

URMATI-LE EXEMPLUL!

20 de minute

IAR CD UN KIIOWATT-ORĂ SE POATE REALIZA

© Incepînd din luna martie a acestui an, la întreprinderea „Vulcan“ din 
București s-a trecut la aplicarea procedeului de turnare a pieselor în forme vidate. Avantaje : consumul de energie electrică se reduce cu 30—40 la sută.• Recent, un colectiv de specialiști a conceput o instalație de recuperare a energiei produse de generatorul standului de probă pentru motoarele diesel realizate la întreprinderea de 
construcții de mașini Reșița. Noua instalație asigură realizarea unei economii anuale de 1,5 milioane kWh energie electrică.• La Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Suceava, prin realizarea, cu

forțe proprii, a unor schimbătoare de căldură cu plăci ondulate, s-au creat condiții pentru economisirea a 2 000 tone combustibil convențional î’ntr-un an.
• La întreprinderea de piese tur

nate din aluminiu și pistoane auto din 
Slatina, recent racordată la circuitul productiv, a fost pus în funcțiune primul cuptor cu inducție, realizat integral în țară. Noul cuptor asigură, datorită unei tehnologii originale care permite utilizarea în procesul de turnare a aluminiului în stare lichidă, obținerea unei economii de energie electrică de 540 kWh pe tona de piese turnate.

UNUL DIN PRODUSELE DE MAI JOS:
• Alumină — 1,3 kg
• Oțel în cuptoare electrice — 1,5 kg
• Fontă brută de furnal — 25 kg
• îngrășăminte complexe — 7 kg
• Ciment — 10 kg
• Paste făinoase — 6 kg
• Țesături finite din lină — 1,5 mp

De aceea, ÎNCADRAREA RIGUROASĂ iN NORMELE 
DE CONSUM STABILITE PENTRU FIECARE PRODUS IN 
PARTE ESTE OBLIGATORIE, orice depășire a consumu
rilor specifice de energie și combustibil în fabricația 
unor produse puțind afecta balanța energetică na
țională, respectiv realizarea în condiții optime a altor 
produse.

ț--ț ț ț ț ț ț ț
ț ț ț ț ț ț

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI! ț ț\ țI ț ț ț
ț ț ț ț__ ț

Acționați ferm la locurile de muncă, în 
întreprinderi, pe șantiere și în transporturi 
pentru reducerea consumurilor la strictul ne
cesar, pentru aplicarea tehnologiilor moderne, 
pentru curmarea oricărei forme de risipă!

Economisind zi de zi energia electrică, asi
gurați resurse suplimentare de creștere a pro
ducției, de sporire continuă a avuției naționale, 
de ridicare a propriei bunăstări.

Pagină realizată de Iile ȘTEFAN

...și in miinile fiecărui 
cetățean, la el acasă!
Reducînd doar cu un kilowatt-oră consumul casnic pe 

săptămînă în toate locuințele, rezultă o cantitate de energie elec
trică suficientă pentru a produce : • 8 060 tone alumină • sau 
9 300 tone oțel în cuptoare electrice • ori 43 400 tone îngrășă
minte complexe • sau 37 200 tone paste făinoase.

Diminuarea in fiecare săptămînă cu un kilowatt-oră a con
sumului de energie electrică în locuința dumneavoastră asigură, 
la nivelul țării, O ECONOMIE LA CONSUMUL CASNIC DE 
6 200 000 KWH ENERGIE ELECTRICĂ. înmulțind această cifră 
cu numărul de săptămîni dintr-o lună, dintr-un trimestru și din- 
tr-un an, rezultă următoarele economii de energie electrică :

• 24 800 000 kWh într-o lună
• 74400000 kWh într-un trimestru
• 297600000 kWh într-un an

LA NIVELUL UNUI AN, prin obținerea economiilor de 
aproape 300 milioane kWh energie electrică, NU S-AR MAI CON
SUMA 8 300 VAGOANE PĂCURĂ, DE CÎTE 10 TONE.

Știți care este consumul lunar al unor aparate de 
uz casnic și pentru iluminat?
• 9 kWh — aspiratorul
• 15 kWh — aparatul de radio
• 18 kWh — mașina de călcat
• 20 kWh — televizorul

• 29 kWh — frigiderul
• 50 kWh — iluminatul
• 58 kWh — mașina de spălat

rufe
TOTAL: 199 kWh energie electrică

Deci, gospodine, cetățeni, pentru a economisi cît mai 
multă energie la consumul casnic :

• Stingeți becurile care ard inutil în apartamentul 
dumneavoastră !

• Nu lăsați să funcționeze în „gol“ aparatele elec
trice !

E BINE SĂ• Intr-un singur apartament, înlocuind becul de 100 W din baie cu un tub fluorescent de 20 W, într-o săptămînă puteți economisi 11,2 kWh energie electrică, deci peste 6 lei la bugetul familiei ;• Cînd stratul de gheață din frigider depășește 0,5 cm, consumul de energie electrică se dublează sau chiar se triplează ;

CUNOAȘTEM© înlocuind becurile de 100 W ale lustrei cu becuri de 60 W, într-un an puteți economisi 90 kWh energie electrică, adică 50 lei la bugetul familiei ;© După întrerupere, plita electrică continuă să asigure timp de 15 minute căldura necesară pentru prepararea mîncărurilor. Scoțînd din priză cu 15 minute mai devreme plita, într-o săptămînă puteți economisi 1,5 kWh energie electrică, iar într-un an — 75 kWh.
j CETĂȚENI, TINERI ȘI VIRSTNICI! j

---------------------------------------------------- ț 
j Este atît în interesul general al economiei ț 
ț naționale, cît și al bugetului familiilor dumnea- j 
j voastră să dovediți cumpătare, spirit gospodă- \ 
ț resc și răspundere civică la iluminatul locuințe- j 
j lor, în folosirea aparatelor electrocasnice! \
j Pe această cale vă aduceți contribuția la ț 
ț buna desfășurare a activității economice și, tot- j 
j odată, realizați însemnate economii bănești. \

f
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Cită viață încape în rama unui tablou?
Cită știe să vadă artistul

tv

A
rta unei epoci are, în genere, 
publicul pe care și-l merită. 
Oricîte excepții, abateri de la 
această regulă am putea cita din is

toria relațiilor publicului cu arta 
nu se va putea tăgădui că. în e- 
sentă. gustul, receptivitatea artisti
că a unei epoci sint modelate de 
arta ei. Desigur aceasta, la rîndul 
său, este expresia unor individua
lități creatoare capabile să sesizeze 
cu precizia radarului spiritul epo
cii. tendințele esențiale, aspirațiile 
oamenilor — materia primă a crea
ției artistice dintotdeauna. Accesi
bilitatea creației artistice nu se poa
te reduce, de aceea, la problema 
formelor, ci ea este. în esență, o 
chestiune a conținutului artei. Ac
cesibilitatea ne apare ca o concor
dantă superioară între mesajul o- 
perei si aspirațiile oamenilor care 
au inspirat-o.

Î
n unele cercuri ale criticii se 
vehiculează uneori ideea vio
lentării publicului, prin for
mule cit mai dificile, inaccesibile, 

hieroglifice. Adesea o atare tendin
ță se revendică de la dreptul crea
torului de a descoperi noi realități 
ale spiritului omenesc, dar tot atît 
de frecvent este invocat, direct ori 
indirect, dreptul de a experimenta 
la nesfîrsit. de a da curs celor mai 
neașteptate jocuri formale doar de 
dragul trezirii în sufletul amatoru
lui de artă a unei admirații pline 
de teama fată de lucrul neînțeles, 
a unui soi de ..teroare estetică".

Este vorba, se lasă să se înțelea
gă, de a forța opinia publică la o 
artă de ..radicală inovație". Radica
lă inovație — dar în ce sens. în ce 
scop, cu ce miză ? Observăm că 
uneori aceasta echivalează cu in
formul, cu neelaboratul, cu. într-un 
cuvint. abolirea măiestriei. Scopul 
ar fi „desistarea" individului, de
blocarea lui, trezirea din anume 
inerții.

Voința de a violenta publicul 
este o... inovație veche. Ea s-a năs
cut in ultimele decenii ale secolu
lui 19. intre Comună si primul răz
boi mondial. Artistul îl găsea atunci 
pe burghez prea molcom, prea tih
nit. leneș la gîndire. îngropat într-o 
viată comodă. îndopat cu vechi con
forturi intelectuale. Dar astăzi, la 
noi ? Vedem nu numai uriașul e- 
fort ce se face pentru dezghiocarea 
individului, pentru degajarea lui de 
magma ancestrală, asemenea unei 
statui desprinse de mormanul de 
lut, dar si luăm cunoștință, nemij
locit, de dinamismul reflexelor si 
al gîndirii contemporanilor noștri, 
de o receptivitate puțin obișnuită, 
alertă. De ce. în aceste condiții, am 
merge artistic in răspăr, subordo- 
nîndu-1 pe om lucrului si de ce am 
accepta o asa-zisă ..desistare" a in
dividului ? în condițiile în care pu
blicul nostru de astăzi manifestă o 
receptivitate alertă, ește altminteri 
educat si format decît sub blocul 
unor dogme inerte, ce sens ar avea 
producerea unor opere tributare 
formalismului steril, ocolirii reali
tăților. materiale si spirituale, atît 
de proeminente in zilele noastre ?

C
onstat uneori că artiști de ta
lent concură la această ..de
sistare" cu lucrări de neînțe
les. dacă nu cumva chiar asta si-au 

propus : să nu fie înțeleși, să con
trarieze. nutrind, poate, părerea că 
alții, nu cei de azi, îi vor înțelege. 
Dar unde nu e nimic de înțeles,

timpul nu va face decît să îngră
mădească straturile uitării.

Dealtfel, vedem ce face publicul 
la cite o expoziție de falsă „radi
cală inovație" (care vrea să se sal
veze, dealtfel, de propria mediocri
tate prin efectul surprizei) : iese, 
pleacă si nu știm dacă întotdeauna 
se mai si întoarce. Unit se strecoa
ră pe usă cu gîndul vag : „nu-i 
pentru mine". Alții ies atoni. Dar 
publicul nu e „violentat". Pentru că 
el n-a înțeles tragica orientare ce 
i se propune : omul coborît prin
tre lucruri, un obiect printre obiec
te. individul pe veci încătușat in 
serie. în fata acestor lucrări, ochiul 
e stins, gindirea atipeste. inima 
tace.

A
rta este îmbogățirea lumii si 
nu sărăcirea ei. Ai impresia, 
uneori. în fata unor tablouri 
că rama lor înconjoară golul, că 

nimic din marea, vasta înfățișare a 
vieții n-a pătruns acolo, si. în loc 
să sporească acea „corolă" de mi
nuni a lumii, ele o scad, o împuti-

Oplnil
de Marius CILIEVICI

nează. A substitui varietății infini
te a vieții (în care sălășluiesc toate 
ipostazele noului atît de dorit si 
căutat de artist) extravaganta obiec
telor expuse sau noutatea goală a 
tehnologiilor ajutătoare înseamnă, 
pe de o parte, a epuiza însusl ta
lentul — cînd există — si. pe de 
altă parte, a-1 îndepărta pe iubito
rul de artă. Cred că aid lucrurile 
trebuie privite mai în profunzi
me, si. anume, să revedem rapor
tul dintre experiment si studiu (in
clusiv în învătămîntul artistic). 
După opinia mea. studiul realității 
este, ar trebui să fie. anterior si 
precumpănitor pentru un artist 
demn de acest nume. Nu de la con
cept la aplicație, ci, invers, de la 
cunoaștere si aplicație la concept. 
Nu de la o abordare gata făcută 
— eventual „modele" preluate din 
experiențe artistice consumate si 
uitate si acolo unde s-au produs — 
ci de la descoperirea personală, vie. 
directă a artistului — îndeosebi tî- 
năr — trebuie pornit. Numai așa 
putem evita manierismul — în sen
sul însușirii mecanice și snoabe a 
manierei altora — si descoperi per
sonalitatea proprie, necontnafăcută. 
Unele „experimente" pe care le 
mal vedem prin expozițiile noastre 
ÎSi demască, după opinia mea, sche
ma ilogică : se stabilește schema 
unei, să zicem, capodopere (in ca
zurile fericite) si această schemă 
este preluată ca atare, ca un gir de 
reușită. însă o «chemă logică a 
unui unicat nu poate fi multipli
cată. Cel mai ușor se „lucrează" 
așa cind este vorba despre capodo
pere ale artei abstracte. A proceda 
în virtutea acestei mentalități ar
tistice mie mi se pare o veritabilă 
gafă estetică. în realitate, singurul 
experiment valabil fiind studiul ca 
o experiență nouă, care pleacă de 
la contactul nemijlocit cu lumea o- 
biectivă. cu realitatea văzută si 
care este, cu un termen tehnic, 
„modelul" : furnizorul impulsurilor, 
al fanteziei creatoare 'din al cărei 
zbor se nasc operele autentice. Cu

aurul lui Rembrandt, cu platina lui 
El Greco, lumea s-a imbogătit cu o 
stare nouă. înainte nu era si acu
ma este. Cu Eminescu. cu Bacovia 
a venit pe lume un nou „a fi", 
înainte nu ena și acuma este. Ope
ra lui Rembrandt sau a lui Emines
cu elaborată si individuală este in
finită, inepuizabilă si nu poate fi 
formalizată : asemenea opere îmbo
gățesc viața, nu o sărăcesc, in ele 
se vor oglindi multă vreme dorin
țele. aspirațiile si împlinirile pe 
care le-a cunoscut omul de-a lun
gul zbuciumatei sale istorii.

D
e aceea trebuie să înțelegem 
și să integrăm bine în tări- 
mul artei îndemnul președin
telui tării noastre. tovarășul 

Nicolae Ceausescu, de a căuta noul 
In viata oamenilor. în minunatele 
peisaje ale tării noastre si de a-1 
îmbogăți pe omul de azi cu imagi
nea propriei sale vieți, cu frumuse
țile patriei. în artă este vorba de 
un nou cosmic, de o noutate struc
turală a realității, a vieții in înțe
lesul ei deplin spre care se îndreap
tă, firesc, căutările fiecăruia. Iar 
aceste căutări nici ele nu se pot 
prelungi la infinit : la un moment 
dat trebuie să și găsești ceea ce 
cauți. Viteza căutărilor, oricît ea 
s-ar fi accelerat în zilele noastre, 
nu poate suspenda necesitatea, fun
damentală in creația .artistică, si nu 
numai aici, de a găsi o întruchi
pare valabilă, plenară și binefăcă
toare a acestor căutări.

A
rta oferă o plăcere filtrată ; 
ea e alta decît plăcerile fi
ziologice imediate sau beția 
vitezei. Putin după primul război 

mondial. într-un automobil rapid, 
oe o zi frumoasă, ne o sosea bună, 
un mare scriitor francez s-a întris
tat. „Publicul — a spus el — va 
cere de-aici Înainte literaturii și 
artelor plăcerea pe care ne-o dă vi
teza". E adevărat, o primejdie se 
ivește aici. Dar vitejia, pentru ar
tist. cred eu. stă în a o înfrunta și 
a o învinge — nu de a ne arunca 
în ea. Uneori, unii se aruncă in 
experiment. în modernism ca în
tr-o beție a vitezei. Dar este cu a- 
devărat aceasta chiar necesitatea 
temperamentului său ? Conștiința 
acestei necesități îl ferește pe ade
văratul artist să se arunce în mo
dernism ca într-un absolut, o fas
cinație si o dogmă, lăsîndu-1 liber 
fată de o asemenea abordare. Con
sider, de aceea, că unele încercări 
moderniste, tributare formalismu
lui, căutării în gol. departe de a fi 
expresia libertății de creație in nu
mele divensității, sint, din contră, 
forme de „sclavie estetică", de în- 
feudare unei dogme.

Finalitatea psihologică, morală și 
socială a artei este vitalizarea per
soanei. modificarea individului. îm
bogățirea lui. O carte bună, un film 
bun. o pictură de valoare, muzica 
înaltă iti dau de înțeles că viața 
este mai bogată, mai subtilă, mai 
fericită decit stil tu și vrei, ca a- 
tare. să-ti însușești bogăția de per
cepții pe care le-a descoperit artis
tul. Pentru aceasta artistul e văzut 
ca fericit.

Ce lasă în străfunduri arta mare, 
arta adevărată este mai ales spo
rirea sentimentului vital, al dragos
tei de viată si al răspunderii fată 
de ea care face pe toti oamenii 
să-și răspundă unei întrebări a con
științei lor : am de ce și am ce 
trăi aici, pe pămînt

PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală. Mărturii șl documente 

literare. In vizită la Muzeul lite
raturii române (I). Viata școlii. 
Activitatea politico-educativă în 
școală (IV). Formarea spiritului 
revoluționar la elevi. Reportaj- 
anchetă

17,00 Tragerea Pronoexpres
17.10 Actualitatea muzicală
17.40 Sindicatele la cotele noii calități 
18,00 Revista Cîntării României
18.25 îndrumări tehnice pentru lucrăto

rii din agricultură
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. întrecerea socialistă la 

orele bilanțului
19.25 Actualitatea economică
19.40 Universul femeilor
20.10 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori”. ,,Dincolo de pod“. Premieră 
pe țară. Coproducție internaționa
lă. Cu : Rod Steiger. David Knight, 
Mara Landi, Noel William. Regia : 
Ken Annakin. Ecranizare după un 
roman de Graham Greene

21,45 Telejurnal
22.10 Folclor botoșănean cu laureați ai 

Festivalului național .,Cin tarea 
României”

22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 Orfeu prin lume. Reportaj
20.10 Muzică de jazz
21,05 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră
21.10 Teleenciclopedla
21,45 Telejurnal
22.10 Folclor botoșănean
22,30 închiderea programului
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MESAJUL CĂRȚII DE ACTUALITATE
- mesajul realităților socialiste, al aspirațiilor celor ce construiesc noua societate
In fața mai multor librării din centrul Capitalei. Grupuri de cetățeni 

așteaptă liniștiți sosirea orei de deschidere. La întrebarea cuiva se aude 
un răspuns scurt : in această zi sosesc noutățile literare. Iată, o zi a nou
tăților literare in librării cunoscută de mulți cititori, zi in care cartea 
abia ieșită de sub teascul tipografiilor este așteptată de fidelii ei pentru 
a putea să-i cunoască mai devreme cu un ceas tainele ascunse intre co- 
perți. Fenomenul se repetă, desigur la alte proporții, in toate zonele țării ; 
cititul literaturii a crescut vertiginos, mai cu seamă al literaturii contem
porane și semnificația lui are ecouri aparte in ceea ce numim calitatea 
vieții. Se cumpără multă carte la noi și se citește mult. Tot mai mulți oa
meni iși întregesc bibliotecile cu noile apariții sau cei ce abia iși înte
meiază una tot cu acestea incep. De unde vine acest interes și prin ce il 
susține literatura contemporană — poezie, proză, dramaturgie — răspunde 
aceasta necesităților educației estetice, patriotice sau morale 1 — am încercat 
să aflăm in ancheta de față chiar de la cei ce caută asiduu noutățile literare 
in librării, beneficiarii cărții de calitate.

LITERATURA — UN IMPORTANT 
MIJLOC DE CUNOAȘTERE. „Dintr-o 
literatură românească contemporană, 
aș putea spune de excepție, mă inte
resează în mod deosebit proza, ne 
spune Bontaș Gabriel, matematician 
la I.N.S.A.T. De mai bine de un de
ceniu. romanul tine «cap de afiș» în 
proză printr-un număr de cărți de 
mare interes. Și ne interesează 
în cel mai înalt grad deoarece 
proza a devenit un mijloc foarte im
portant de cunoaștere. Romane ca 
„Cel mai iubit dintre pămînteni". 
„Fiul secetei", „Dragoste și revolu
ție", „Pumnul și palma" și multe al
tele refac traiectorii ale unei istorii 
apropiate din care generația mai ti- 
nără află multe".

„Mai puțin legată de determinările 
temporale — afirmă Sora Vasile, stu
dent — poezia noastră cea mai bună 
respiră în plină actualitate printr-o 
gamă largă de modalități și mijloace 
artistice prin care ia contact cu pro
blematica majoră a timpului. Ca și 
proza sau dramaturgia, poezia cea 
bună propune o meditație filo
zofică, morală, artistică asupra con
diției omului zilelor noastre, face, 
cu mijloace specifice, o pledoarie 
pentru valorile superioare ale socie
tății noastre, exprimind un patrio
tism funciar nelipsit din operele nici 
unuia din creatorii autentici. Poezia 
palpează viața in resorturile ei inti
me și, de aceea, deși mediată, regă
sim în ea bucuriile, succesele. în
trebările. îndoielile. frămîntările 
noastre".

PERSPECTIVA REALISTA, REVO
LUȚIONARA, TEMEIUL ORICĂREI 
OPERE VALOROASE. „Ne intere
sează cu deosebire acea litera
tură in care descoperim o realitate 
a noastră proprie, sublinia Valen
tin Zotec, lăcătuș, o literatură in 
care imaginea omului contemporan 
începe să se profileze In întreaga sa

complexitate. Proza noastră și-a do
vedit capacitatea de a investiga do
menii foarte diverse, aproape că nu 
există zonă în care să nu fi pătruns, 
de multe ori cu succes. Avem o lite
ratură a mediului rural, in continua
rea unei bogate tradiții, o literatură 
a orașului, cu mediile sale diverse, o 
literatură despre tineret etc. Cu toa
te acestea, cu unele excepții, nu pot

cărții de actualitate pentru că multe 
din ele exprimă realitatea, gindurile 
și aspirațiile timpului nostru. S-a 
creat, prin cîteva cărți importante, 
un adevărat curent amplificat de 
cărțile ulterioare, nu toate de ace
eași valoare, dar intrate pe „făgașul" 
unui succes asigurat. Insistența cu 
care apar cărți, mai bine spus vari
ante pe temele deceniului al șaselea, 
începe să producă, cred, fenomenul 
de uniformizare și. ineviabil. de res- 
tringere a cuprinderii literaturii. 
Cred că romanul politic, atît de pre
țuit si de căutat, riscă să-si piardă 
din calități tocmai prin reluarea ob
sesivă a unor evenimente de care, 
cum este cunoscut, ne-am distanțat 
de mult. Și alte literaturi, după cite' 
cunosc, cultivă asemenea genuri, dar 
scriitorii noștri pot fi mai atenți cu 
noi, cititorii, propunindu-ne cărți 
care să cuprindă in întreaga sa com- ■ 
plexitate și semnificație realitatea 
românească actuală sau trecută, adi
că să facă din diversitate o condiție 
a marii literaturi. Legat de aceasta

CITITORII DESPRE UTERATERA CONTEMPORANĂ

spune că avem o literatură corespun
zătoare a omului din fabrică, de pe 
șantiere. In acest domeniu, cel puțin 
proza are încă de recuperat un deca
laj între realitatea muncitorească și 
felul in care este cuprinsă în litera
tură ; chiar în cărțile inspirate din 
acest mediu autorii discută aspecte 
periferice, fără a pătrunde în sem
nificația complexă a muncii noastre, 
cel mai autentic, permanent și defi
nitoriu domeniu în care personalita
tea muncitorului se descoperă inte
gral. Fără îndoială, nu dorim să 
aflăm in opere literare muncitori 
prototipuri, dar nici să umplem pa
gini cu fapte nesemnificative sau. 
oricum, nespecifice pentru muncito
rul actual".

„CHIAR DACA SINT INTERESAN
TE, IN MULTE CĂRȚI DISTING O 
TENDINȚA DE UNIFORMIZARE", 
arată Ursu Pascu, inginer pensio
nar. Prețuim foarte mult cărțile 
de proză prin ceea ce aduc nou, 
prin personajele în care recu
noaștem o epocă de mari răsturnări, 
de unde nu au lipsit nici dramele, 
dar dominant mi se pare mersul îna
inte, dobindirea unor noi dimensiuni 
sociale și umane. Credem in mesajul

se pune și problema cărții cu adevă
rat bune : să se folosească mai activ 
punerea în evidență a celor merituoa
se și descurajarea producției mediocre. 
Aici, și critica literară poate veni mai 
mult in sprijinul literaturii și al citi
torilor. asigurîndu-se o mai mare 
obiectivitate în actul de selecție 
al valorilor actuale. Ca perma
nent scotocitor prin librării, trăiesc 
adeseori o stare paradoxală : raftu
rile sint pline. însă nu Întotdeauna 
găsesc cărțile pe care le caut. Unele 
stau pur și simplu ani întregi fără 
ca cineva să se intereseze de soarta 
lor, altele nici nu ajung în rafturi, și 
cînd ajung trebuie să fii bine infor
mat ca să ajungi la ele. Mi se pare 
necesară o mai bună cunoaștere de 
către editori și difuzori a necesaru
lui de carte și, în funcție de aceasta, 
realizarea unei politici a tirajelor 
care să satisfacă solicitările reale",

POPULARIZAREA ȘI DIFUZA
REA CĂRȚII LITERARE CONTEM
PORANE. „întimpin, adesea, difi
cultăți serioase în orientarea mea 
spre acele lucrări valoroase de 
literatură contemporană, spunea Va
lentin Păuna, elev. Am învățat în

clasele anterioare o serie de lucruri 
care-mi permit să-mi aleg lecturile 
clasice, să mă adresez acelor autori 
și opere care îmi sprijină propria-mi 
formare, educația intelectuală și cetă
țenească. Aceeași dorință se reali
zează mai greu in preajma literatu
rii contemporane, datorită lipsurilor 
evidente în popularizarea acestor 
cărți. Critica literară din reviste, de 
la radio sau TV ar putea fi un spri
jin, dar nu o dată sint pus in situația 
de a constata că sint anunțate cărți 
de mult epuizate. Mai mult, uneori 
este dificil să-ți formezi o părere 
despre calitățile unei cărți citind di
versele materiale critice, care se 
pierd în considerații generale sau sa
vante. De aceea lecturile noastre ră- 
mîn uneori intimplătoare, fără a pu
tea selecta suficient lucrările bune 
dintr-o producție editorială largă și 
diversă. Revin aici la rolul cărții de 
critică și istorie literară. După cite 
îmi dau seama, se publică destul de 
mult, ne lipsesc insă acele sinteze 
succinte, fie istorii literare, fie dic
ționare, accesibile elevilor atit ca 
volum de cunoștințe, cit si ca oret. 
De asemenea, trimiterea acestor lu
crări in bibliotecile școlare mi se 
pare o cerință elementară pentru 
buna noastră informare".

Legat de rolul bibliotecilor In di
fuzarea literaturii contemporane, alte 
amănunte ne-a furnizat tovarășa 
Guică Doina, șef serviciu la Biblio
teca municipală „Mihail Sadoveanu". 
După opinia sa. literatura actuală 
solicită intens biblioteca. „Cele cîteva 
exemplare care ne vin din fiecare vo
lum sint de fapt citite de mult mai 
mulți oameni decît apar in fisele 
noastre. Pentru asemenea cărți foarte 
solicitate avem întocmite liste de or
dine în funcție de care împrumutăm 
lucrările respective. Cu mijloacele pe 
care le avem ne străduim să oro- 
punem acele cărți interesante, des
tule in ultimul timp, și să venim în 
sprijinul celor care din diferite mo
tive nu-și pot procura cartea respec
tivă".

Am notat numai cîteva gînduri, 
care cuprind deopotrivă prețuirea 
pentru cartea literară de calitate, su
gestii pentru o sporire și diversifi
care a lucrărilor oferite publicului 
și îndreptățite solicitări adresate tu
turor celor ce concură la satisface
rea nevoilor de lectură ale unei so
cietăți ce-și dovedește și prin aceas
ta maturitatea spirituală.

Emil VASILESCU
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INIȚIATIVELE DE PACE ALE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU - UN INSUFLEȚITOR 

PROGRAM DE ACȚIUNE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
DEZARMĂRII, PENTRU PACE 1N ÎNTREAGA LUME

POTRIVNICI UNUI FOC UCIGĂTOR, 
S-AU RIDICAT UN OM ȘI UN POPOR"

deplina adeziune
adresa ziarului nostru de tineri și virstnici din toate

la inițiativa de pace a tovarășuluiIntre formele și modalitățile pe care le îmbracă 
Nicolae Ceaușescu se numără și versurile trimise pe 
colțurile patriei.

Numeroase versuri exprimă stima și recunoștința față de conducătorul partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru hotărîrea și dăruirea cu care apără cauza păcii. Intre acestea și stihurile 
lui IOAN SUCIU, sculer-matrițer la întreprinderea de autocamioane Brașov.IOAN SUCIU, sculer-matrițer la întreprinderea de autocamioane Brașov. 

In lume reci viitori au prins să fiarbă, 
Dar contra unui foc ucigător 
Ce-ar spulbera vieți, vise, iarbă, 
S-au ridicat un om și un popor I

In fața Europei înarmate, 
Piida luminii revoluționare
Ne este Ceaușescu ! — o chemare 
Intru viață și luciditate I

In cele mai multe dintre versuri, autorii asociază 
tinuă a patriei, cu bucuria împlinirilor personale. Astfel, 
IERCOȘAN, din comuna Șilindia, satul lercoșeni, județul

Noi visăm a noastră țară, 
Tărim dulce de baladă, 
Rouă cerului curată 
Lin pe fața ei să cadă.

dorința lor de pace cu perspectivele de înflorire con- 
cunoscuta creatoare populară, poeta-țărancă EMILIA 
Arad, scrie :

Intr-un gînd și într-un suflet 
Noi răspundem la chemare, 
Legămînt solemn de pace, 
Rostim pentru dezarmare.

împotrivirea fațâ de război, 
pacea. Această convingere

credința că lupta unită a 
se desprinde și din ce

Nu creștem copii
Și nici nu clădim 
Vrem ura-ntre oameni să piară, 
Prin muncă dorim să învingem.

ca să moară, 
să distrugem.

ne
In versurile trimise revine ca un laitmotiv 

popoarelor poate stăvili cursa înarmărilor și impune 
scrie tînărul muncitor AURELIAN PRIESCU din București :

Nu vrem iar război pe pămînt, 
Dorința noastră e pace I 
Uniți prin acest legămînt, 
O lume mai bună vom face.

Sint numai citeva crimpeie din multitudinea scrisorilor primite de la cititorii noștri. Asemenea reacții 
personale constituie tot atitea dovezi grăitoare ale inaltei conștiințe civice cu care toți cetățenii patriei răspund 
inițiativei de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, ale încrederii in triumful luptei pentru crearea unei lumi 
fără arme și fără războaie. Grupaj rea|izat de v OROS

în numele viitorului
tinerelor generații

Așa cum atrăgea atenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele re
publicii noastre. in magistrala 
cuvintare rostită la marea adunare 
populară din Capitală, in actualele 
condiții ale aberantei curse a înar
mărilor „sint in pericol minunatele 
cuceriri ale științei, roadele evolu
ției naturii, mărețele realizări ale 
societății umane. Se află in pericol 
creația cea mai de preț, creația su
premă a naturii — omul, viața în
săși". Ca om de școală, a cărui în
datorire constă tocmai in a veghea 
asupra vieții copiilor și tinerilor 
patriei. în a crește generațiile de 
astăzi și cele viitoare, imi exprim 
adinca recunoștință față de strălu
cita inițiativă de pace a secretaru
lui general al partidului nostru. 
Marele detașament al cadrelor di
dactice iși manifestă totala adeziune 
la această nouă inițiativă a Româ
niei socialiste, menită să faci 
Europa un continent al păcii, 
arme nucleare, fără bomba cu 
troni și fără rachete ucigaș».

(Urmare din pag. I)

din 
fără 
neu-

Vrem să fie pace pe continentul 
nostru și in lume, deoarece numai 
în condiții de pace ne putem înde
plini chemarea și misiunea de mo
delatori de conștiințe și de carac
tere. Avem nevoie de condiții nor
male pentru a-i invăța pe copiii și 
tinerii patriei să studieze și să cer
ceteze atomul In contextul menirii 
lui firești, adică să producă ener
gie electrică, să aducă lumină in 
sate si orașe, in fabrici și uzine. în 
casele oamenilor, să le ușureze 
munca, să le facă viața mai bogată, 
mai frumoasă. Iată de ce spunem 
un NU răspicat bombelor cu neu
troni și rachetelor pe continentul 
nostru ! Este timpul ca, uniți, oame
nii de pretutindeni să-i determine 
pe cei de care depinde declanșarea 
„focosului" nuclear si înțeleagă 
absurditatea situației in care au 
împins omenirea. Pentru că numai 
ca absurdă poate fi caracterizată 
această situație In care zilnic se 
cheltuiesc pentru înarmare aproape

două miliarde de dolari, in timp ce 
două treimi din populația globului 
se zbate in mizerie și subdezvolta
re, un miliard de oameni nu au lo
cuințe corespunzătoare, 
zilnic din lipsă de apă 
aproximativ un miliard și 
sint lipsiți de asistență 
satisfăcătoare, iar 800 de 
suferă de foame și trăiesc 
analfabetismului. Și toate 
in timp ce s-au putut „plăti' 
ușurință fondurile pentru fabricarea 
a peste 100 tone de explozibil nu
clear de fiecare locuitor al planetei.

Desigur că, așa cum spunea mare
le nostru diplomat Nicolae Titules- 
cu, pentru a construi pacea 
nevoie.de mai mult curaj 
pentru a duce un război, 
pentru aceasta admirăm și 
băm curajul Președintelui 
și îi sintem alături cu toții, 
deplină unitate de gindire, 
și acțiune revoluționară, in 
pentru „o lume mai dreaptă 
bună, o lume a dreptății, o 
fără arme și fără nici un 
războaie".

25 000 mor 
potabilă, 
jumătate 
medicală 
milioane 
in bezna 

acestea 
cu

este 
decit 

Tocmai 
apro- 

nostru 
intr-o 

simțire 
lupta 

St mai 
lume 

fel de

Prof, emerit Ion DRAGU
Liceul de matematică-fizică
„Ion Neculce" București
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din principalele sale datorii — să o- 
fere economiei o gamă largă de pro
duse care se importă si care, prin 
volumul lor redus, nu justifică fabri
carea în mari unități industriale.

In condițiile creșterii continue a 
nivelului preturilor materiilor prime 
De Diata mondială se impune, de ase
menea. intensificarea activității de 
prospectare, de exploatare si extra
gere prin tehnologii originale a sub
stanțelor utile din zăcămintele pro
priu Sintem, cum se spune, „o tară 
bogată tn minereuri sărace". Tocmai 
de aceea se impune cu mare strin
gentă Introducerea cit mai rapidă in 
circuitul economie a zăcămintelor cu 
conținuturi reduse tn substanțe utile. 
Prin punerea tn valoare a zăcăminte
lor proprii chiar din anul viitor am 
putea reduce importurile la o serie de 
materii prime, cum ar fi feldspatul so
dic, pegmatitele, diferitele tipuri de 
argilă, inclusiv cele refractare etc.

Și pentru anul care vine, oa dealt
fel pentru întreg cincinalul, s-a sta
bilit o limitare a importurilor la 
strictul necesar. Iar acest necesar 
trebuie apreciat prin prisma posibi
lităților, imediate si de perspectivă, 
de reducere a consumurilor specifice 
de materii prime și de energie. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit con

sumul specific de energie primară In 
industria noastră, deși a cunoscut în 
ultimii ani o tendință de reducere, 
continuă să fie încă mare in raport 
cu media mondială la fel ca și con
sumul specific la otel. Reproiec- 
tarea utilajelor fabricate, redimen- 
sionarea pieselor brute si restructu
rarea întregii producții in favoarea 
echipamentului modern, cu perfor
manțe tehnologice superioare si în- 
corporind o cantitate mai redusă de 
energie, metal și alte materiale, con
stituie o îndatorire de mare răspun
dere. deopotrivă profesională și pa
triotică. a tuturor specialiștilor.

Un loc aparte in procesul de valo
rificare intensivă a resurselor noastre 
și deci cu reacții directe asupra re
ducerii importului îl ocupă recupe
rarea și prelucrarea industrială a 
materialelor rezultate din procesul 
de producție si consum. Documentele 
Congresului al XII-lea al partidului 
au stabilit că pe această cale va 
trebui să se asigure cel puțin 
40—50 la sută din necesarul in
tern de fier, metale neferoase, fi
bre și fire textile, uleiuri minerale și 
alte materii prime. Dar ritmul aces
tei acțiuni este încă lent si aria de 
cuprindere încă limitată. Iar răspun
zătoare de această situație sint atit 
ministerele economice, care n-au a- 
sigurat încă inventarierea si colecta-

tehnice proprii
rea susținută a acestor resurse, cît și 
cercetarea științifică, care nu a fina
lizat încă soluțiile tehnice de prelu
crare a unei importante categorii de 
materiale recuperabile sau nu a ac
ționat cu suficientă hotărîre pen
tru aplicarea în practică a celor 
concepute. Iată de ce fiecare dintre 
factorii cu sarcini în acest domeniu 
trebuie să-și stabilească cu claritate 
programul de acțiune, pentru ca încă 
din primele zile ale anului ce vine să 
treacă la măsuri hotărîte de recupe
rare sau de elaborare a tehnologiilor 
pentru aducerea în circuitul eco
nomic a unor importante materii 
prime, aflate in unele materiale 
recuperabile.

Sarcinile deosebit de complexe 
ce stau în fata economiei stabilesc 
răspunderi de mare importantă. în
deosebi în ce privește reducerea 
importurilor de utilaje și materiale, 
tuturor lucrătorilor din dome
niul științei, tuturor specialiștilor din 
producție. Pentru aceasta se impune 
valorificarea întregului potential de 
energie si gîndire creatoare. încrede
re deplină in capacitatea oamenilor de 
știință, a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noștri, strălucit dovedită 
în atitea și atitea împrejurări. Iar 
acest examen, cercetarea noastră ști
ințifică, industria noastră au datoria 
să-l treacă exemplar !

V/ofo demnă în vatra strămoșilor
(Urmare din pag. I)
gimului trecut. Dar mă 
plec în fata oamenilor care 
si-au stăpinit firea, au iu
bit munca mai înainte de 
orice, au tinut ..la obra
zul" lor. păstrînd cinstea 
moștenită din bătrîni.

Satele ne care le-am cu
noscut în copilărie si în 
prima tinerețe si — desi
gur — marele număr de 
așezări, din cîmpia Dunării 
Dină in creștetul Carpati- 
lor. au alcătuit marea fa
milie autohtonă. cu tradi
ții neclintite de veghetori 
milenari ai somnului spre 
roadă înmiită a bobului de 
grîu si de porumb in braz
dă. iubindu-si locurile oe 
care s-au născut, cintîn- 
du-le frumusețea. în pofi
da lipsurilor si necazurilor 
cauzate de nedreptățile so
ciale si de vremelnicele a- 
supriri străine, simțind că 
pentru pădurea Zăvalului, 
pentru sălciile pletoase o- 
glindite în ochiurile de ană 
ale Deltei, pentru Sohodul 
si izvorul Runcului. pentru 
marea de spice unduitoare 
din cimpie. pentru foșnetul 
săbiilor din lanul de po
rumb. in care vîntul isi 
zdrentuie mantia lui nevă
zută. merită să lUDti. să 
muncești, biruind orice ad
versitate. Aici au fost, sint

si vor fi neam de neamul 
lor. Dină la sfîrsitul veacu
rilor. chezăsuindu-si exis
tenta prin virtuțile moște
nite de la înaintași, orin 
munca neîntreruptă asupra 
gliei roditoare si asupra 
propriilor lor suflete, capa
bile de noi trepte 6Dre per
fecțiunea umană. O colec
ție exhaustivă a proverbe
lor ar oglindi realitatea a- 
cestei strădanii a țăranului 
român de a progresa in u- 
niversul lui — gură de rai.

Cum să nu dorești ca as
tăzi — cînd atitea s-au 
schimbat, cînd există con
diții ca izvoarele rodniciei 
să se reverse ca niciodată 
in trecut de pe cîmpiile 
române, din satul altfel al
cătuit — viata oamenilor să 
se statornicească tot mai 
deplin in vetrele lor Stră
moșești. să-si găsească noi 
si noi împliniri? Sigur, con
diția principală e ca satul 
de azi să se bucure de 
munca oamenilor de azi. 
de dragostea lor pentru 
glie, pentru munca De care, 
oricît de multe schimbări 
s-au petrecut, eu o socot 
tot grea, anevoioasă, dar 
frumoasă și demnă de cei 
care o fac.

La Muzeul In aer liber 
de la Curtisoara, cula Cor- 
noiu. veche de trei veacuri 
si jumătate, privește îm

prejur prin strimtele des
chizători ale meterezelor la 
căsuțele de lemn. Ia pivele 
de bătut dimie, la acaretu
rile de oodgorean. la moa
ra de apă cu ciutură — ar
haic model al turbinelor 
din era tehnicii moderne, 
iscat in mintea unui ano
nim si genial țăran român. 
Colinele dimprejur se un
duiesc dulce sub stratul de 
frunziș de aramă coclită al 
toamnei. în Novaci — a- 
devărată si splendidă sta
țiune climaterică. De asfal
tul luciu, fete si flăcăi în 
pitorescul lor costum sobru 
de mare frumusețe. în alb 
si negru, străbat ca niște 
uriașe flori dezlegate de 
vraia care le-a tinut legate 
de sol. Multi fii ai satului 
au trecut prin scoli ale în- 
vătămîntului socialist, si 
multi dintre ei s-au întors 
acasă, să contribuie cu pu
terile lor tinerești la Înflo
rirea localității în care 
s-au născut si sînt fericiți 
să trăiască, cu atît mai 
mult cu cît proiectele cin
cinalului actual au in ve
dere o dezvoltare impetu
oasă a județului lor si o 
punere în lumină a deose
bitelor capacități ale oame
nilor locului.

Nostalgia amintirilor care 
m-au făcut să iubesc oe 
țăranul român ca ne un

ctitor de suflet al colecti
vității si să cred — ca Si 
poetul — că veșnicia izvo
răște din satul românesc, 
gîlgîind fără oprire oe al
bia viitorului, mă îndreptă
țește să visez la satul ro
mânesc în care tineretul cu 
impetuozitatea lui si bătri- 
nii. cu înțelepciunea lor. 
vor atinge noi trepte de 
progres material si spiri
tual. înscriindu-.se ca niște 
modele de urmat în admi
rația tuturor Semințiilor 
ce-si încrucișează oasii cu 
ai noștri.

Stilul arhitectonic româ
nesc. perfecționat dună ce
rințele unui nou stadiu de 
civilizație, oamenii, cu lu
mina împlinirilor ne fete, 
oamenii cu cintecele si 
jocurile lor admirate ne 
întreg pămîntul. dar si cu 
gindirea lor fertilizată în 
școlile prezentului, cu pro
dusul exemplar al muncii 
lor. alături de lumea ora
șului cu care vor sta in le
gătură ca niște vase comu
nicante. imi anar în visa
rea mea de om bătrîn ca 
o imagine certă a Româ
niei viitoare. Iar împlinirea 
visului meu stă în puterea 
patriotismului generației 
tinere, de care inima mea 
de dascăl nu se Îndoiește 
nicicît.

■■

nevoie.de
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Domnului SUSUMU NIKAIDO TELEGRAME
Secretar general al Partidului Liberal Democrat din Japonia

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Liberal Democrat din Japonia, îmi este plăcut să vă adresez cordiale 
felicitări, urări de sănătate și succese în activitatea de mare răspundere pe 
care o desfășurat!.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl cooperare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte în spiritul stimei 
și respectului reciproc, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, 
al colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sentimentele de solidaritate exprimate de dumneavoastră în legătură cu 
durerea care s-a abătut asupra Iugoslaviei ca urmare a accidentului tragic al 
avionului nostru în Corsica ne-au mișcat profund. în numele Prezidiului 
R.S.F.I. și al meu personal, vă exprim calde mulțumiri pentru sentimentele 
de compasiune pe care le-ați adresat.

SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului R.S.F.I.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim gratitudinea pentru amabilul dumneavoastră me
saj de felicitare pe care mi l-ați adresat cit ocazia Zilei independenței 
Finlandei. Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de fe
ricire personală și de prosperitate pentru poporul român.

. URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

vremea
Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 

decembrie. în țară ; Vreme în general 
închisă. Vor cădea precipitații sub 
formă de ninsoare, lapoviță și ploaie. 
Izolat, condiții de polei. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat, cu intensificări 
locale la început din sud, apoi din nord. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi in scădere. Temperaturile minime

BUZĂU : Valorificarea materialelor refolosibile
în tot cursul anului 1981, în uni

tățile economice din județul Buzău 
s-au desfășurat ample acțiuni de 
recuperare și valorificare a mate
rialelor refolosibile. Astfel, prin 
intermediul întreprinderii județeni

cinema
• Maria-Mirabela î SCALA — 9 ;
10.45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ; 17,45 ; ÎS,30, 
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, GLORIA — 9 ; 10,45 ; 12,30 ; 
14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Saltimbancii : PATRIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15^ MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FA
VORIT — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
• Călăuz* * î SALA MICA A PALATU
LUI — 16,30 ; 20.
• Ana șl „hoțul*  i BUZESTI — 16 ; 
18 ; 20.
• întoarcerea Sa dragostea dinții : 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Alo, aterizează străbunica : PACEA 
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Mondo umano : PROGRESUL — 
16 ; 18 ; 20.
• Provinciala : FESTIVAL - 9 ;

• Teatrul Național (sala mică) : 
Caligula — 20.
• Opera Română : Rigoletto — 18.
• Teatrul; de operetă : Poveste din 
cartierul de vest — 19,30.
• Teatrul. „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu) : Mormîntui 
călărețului avar ■— 19,.30 ; (sala Gră
dina Icoanei) : Poezia muzicii tinere 
— 10,30.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul român) : Concert simfonic 
susținut de Orchestra de cameră a 
medicilor — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe cel 
goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
Micul infern — 19,30 ; (sala Studio) : 
Noaptea umbrelor — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Jean, fiul lui Ion — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „Constantin
Tănase“ (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — 19,30 ; (sala Victoria) :
Melodii ’81 — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română- : 
La fintîna dorului — 19.
• Teatrul „Țăndărică- : Bu-Ali — 10.
• Circul București : Fantastic circ —
19,30.

ți,45 ; 14..30 ; 17,15 ; 20, CULTURAL — 
12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
• 101 daimațieni — 9,15 ; 11 ; 12,45 ;
14.30 ; 16,15 ; Marea baie nocturnă — 
18 ; 20 : DOINA.
• Bătălia pentru Alger ; CAPITOL — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
EFORIE — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Escadronul husarilor zburători : 
TIMPURI NOI — 9 ; 12 : 15 ; 18,15.
• Legenda lui Ciun Hian ; LIRA —
15.30 ; 19.
• Acum douăzeci de ani : COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cină între prieteni : POPULAR —
17.30 : 19,30.
• Un glonte rătăcit : MUNCA —
15.30 ; 17,30 ; 10,30. 

vor fi cuprinse între minus. 8 și plus 2 
grade, local mai coborîte în prima 
noapte, iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade. Ceață locală, cu depunere 
de chiciură. în București : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare, lapoviță și 
ploaie. Condiții de polei. Vînt slab, 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 7 și minus 
3 grade, iar cele maxime între minus 1 
și plus 3 grade. Ceață dimineața și 
seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

de specialitate au fost reintroduse 
în circuitul economic 61 000 tone 
oțel, 5 300 tone de fontă, 432 tone 
cupru, 456 tone bronz, 520 tone 
zinc. precum și peste 2 000 tone 
hîrtie și cartoane. (Steiian Chiper).

• întilnlrl tîrzii : TOMIS — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Nici măcar n-ați visat : STUDIO —
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17,45 ; 19,30.
• Hangar 18 : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII - 14,30 ; 17.30.
• Fata cu scoica s COSMOS — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Kagemusha : CENTRAL — 9 ; 12 ; 
16 ; 19.
• Lupii mărilor î ARTA — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Copie la indigo : AURORA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, FEROVIAR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Caseta Măriei de Medicis : GRIVITA
— 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Capitolul al doilea : BUCUREȘTI
— 8,30 ; . 10,45 ; 13 ; 15,30 ;. 18 ; 20,30, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Articolul 420 : DACIA — 9 ; 12 ; 16 ;
19.
• Polițist sau delincvent : FEREN
TARI — 15,30 : 17,30 ; 19,30.
• Iubirea are multe fețe : FLACARA
— 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• Piedone în Egipt : FLOREASCA —
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• împrumută-mi vocea astă-seară ; 
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.
• Yankeii t VICTORIA — 9,30 ; 12,30 ; 
16 ; 19.
• Lupii mărilor : MIORIȚA — 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Asociatul : GIULEȘTI — 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Kramer contra Kramer : VIITO
RUL — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Program de vacanță : BUZEȘTI —
9, PACEA — 11, CULTURAL — 9,
LIRA — 10.30. POPULAR — 15.30, 
MUNCA — 9,30 ; 11 ; 12,30, COSMOS

Tovarășul . Ilie Verdeț, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a transmis o tele
gramă primului ministru al Noii 
Zeelande, Robert David Muldoon, 
cu ocazia reînvestirii sale in acea
stă funcție, prin care îi adresează, 
în numele guvernului român și al

★
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea tovarășului Veselin Giu- 
ranovici, președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, prin care 
îi mulțumește pentru felicitările

Cronica
Tovarășul Ion Coman. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit, marți, pe 
tovarășul Marjan Lenarcic, președin
tele Federației Iugoslave de Cultură 
Fizică, care a efectuat o vizită in 
tara noastră în fruntea unei delegații, 
la invitația C.N.E.F.S.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
sportive dintre România si R.S.F. 
Iugoslavia. în timpul convorbirilor 
s-a exprimat satisfacție pentru rela
țiile de strînsă colaborare si coope
rare în domeniul sportului dintre 
România și Iugoslavia, care se dez
voltă pe baza Declarației comune 
româno-iugoslave semnată recent la 
București de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Serghei Kraigher. președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

La întrevedere a luat parte tova- _ 
rășul Emil Drăgănescu, ministrul tu
rismului și sportului, președintele 
C.N.E.F.S.

în timpul vizitei, delegația iugo
slavă a avut convorbiri cu o delega
ție a C.N.E.F.S. condusă de tovarășul 
Emil Drăgănescu. ministrul turismu
lui si sportului, președintele Consi
liului National pentru Educație Fi
zică si Sport. Totodată, președinții 
C.N.E.F.S. si F.I.C.F au semnat pro
tocolul de cooperare sportivă dintre 
Federația Iugoslavă de Cultură Fizi
că si Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică si Sport pe anul 1982.

★
La 22 decembrie 1981. tovarășul 

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Todor Stoicev 
Todorov, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria în Republica So
cialistă România, în vederea apro
piatei prezentări a scrisorilor de 
acreditare.

— 9 ; 12. GRIVITA — 9.30, FEREN
TARI — 10,30. FLACARA — 9. FLO
REASCA — 9, MIORIȚA — 9, GIU
LEȘTI — 9, VIITORUL - 9.30 ; 11,30 ;
13,30.

teatre 

său personal, cele mai calde felici
tări, însoțite de urări de sănătate 
și succes în activitate. In telegramă 
se exprimă încrederea că bunele 
relații existente între România și 
Noua Zeelandă se vor dezvolta tot 
mai mult în viitor, în folosul po
poarelor român și neozeelandez.

★
adresate cu prilejul sărbătorii națio
nale și urează, în numele Consiliului 
Executiv Federal și al său personal, 
noi succese pentru poporul român 
prieten, pentru continua dezvoltare si 
întărire a relațiilor româno-iugo
slave de bunăvecinătate si colaborare 
multilaterală.

zilei
Cu prilejul celei de-a 40-a ani. 

versări a Armatei Populare Iugoslave, 
atașatul militar, aero și naval al 
R.S.F. Iugoslavia la București, colo
nel Nikola Rodie, a oferit, marți, un 
cocteil.

Au participat Mihai Burcă, vice
președinte al Consiliului National al 
F.D.U.S., general-locotenent Gheor- 
ghe Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale si secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii altor ministere si 
instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în tara 
noastră, atașați militari, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 37-a aniver

sări a creării Armatei populare viet
nameze, ambasadorul R.S. Vietnam 
la București, Tan Phong, a organi
zat, marți seara, la sediul ambasa
dei, o manifestare in cadrul căreia a 
fost prezentat filmul artistic „Mărtu
rie în zori", inspirat din lupta de e- 
liberare a armatei vietnameze.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naționale, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au fost prezenți membri ai cor
pului diplomatic acreditați în țara 
noastră.

★
Marti la amiază, la Biblioteca cen

trală universitară din București a fost 
inaugurată expoziția de carte fran
ceză, organizată de B.C.U., în cola
borare cu Ambasada Franței la Bucu
rești.

Expoziția reunește aproximativ 300 
volume de beletristică, critică și isto
rie literară, istorie, filozofie, științe 
social-politice.

Au asistat reprezentanți ai Ministe
rului Educației și învătămîntului. 
directori de biblioteci, cadre didactice 
universitare, cercetători științifici, 
studenti. un numeros public.

Au fost prezenți Marcel Beaux, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

Alocuțiunile inaugurale au fost 
rostite de Ion Stoica, director adjunct 
al Bibliotecii centrale universitare 
bucureștene, și de ambasadorul Fran
ței la București.

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
data de 26 decembrie.

★
La Muzeul colecțiilor de artă din 

Capitală s-a deschis, marți, o expozi
ție cu lucrări de grafică realizate de 
artistul italian Tono Zancanaro. 
Organizată sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, în cadrul 
programului de schimburi culturale 
dintre România și Italia, expoziția 
reunește o reprezentativă selecție 
din renumite cicluri tematice create 
de autor între anii 1935—1981.

Activitatea artistului, caracteristi
cile operei sale au fost relevate în 
alocuțiunile rostite de Alexandru 
Cebuc. directorul Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste România, și 
Benedetto Santarelli. ambasadorul 
Italiei la București.

La vernisaj au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, Uniunii artiștilor 
plastici, oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri aî-jcorpului diplomatic.

(Agerpres)

Colective fruntașe în întrecerea socialistăJ
pe 11 luni ale anului 1981

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe unsprezece luni din acest an de către colective fruntașe din intre- 
prinderi industriale,, de construcții, transporturi, unități comerciale și din 
centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la finele celor unsprezece luni *)  pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CAUCIUC 

ȘI MASE PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve

lope „Victoria" Florești, județul 
Prahova, cu 876 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția netă, 3,5 la sută la export,
4.3 la sută la producția fizică. 9 la 
sută la producția-marfă vîndută și 
încasată, 6,5 la sută la productivi
tatea muncii, 5,2 la sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; con
sumurile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 3,6 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 3,2 la sută.

Locul II : întreprinderea ..Ener
gia" Constanța.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" București
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Suceava cu 397 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la 
producția netă, 2,6 la sută la pro
ducția fizică, 6,7 la sută la produc
tivitatea muncii, 3,5 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; unitatea s-a încadrat in chel
tuielile planificate la 1 000 lei pro- 
ducție-imarfă.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Birlad.

Locul III : întreprinderea de 
confecții și tricotaje București.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea „Energo- 

reparații" București cu 715 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 12,8 la sută la 
producția netă, 3,3 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată,
7.3 la sută la productivitatea mun
cii, -7,7 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 3,2 la sută, iar cele materiale cu 
6,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale și piese de schimb pentru 
industria chimică Odorheiu Secu
iesc, județul Harghita.

Locul III : Uzina de construcții 
și reparații utilaje și piese de 
schimb pentru economia forestieră 
Vatra Dornei.

IN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
ȘI INDUSTRIALIZĂRII 

PEȘTELUI
Locul I : întreprinderea piscicolă 

Zau de Citnpie, județul Mureș, cu 
1 435 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu ■ 12,9 la sută la 
producția fizică. 24,6 la sută la be
neficii, 49 la sută la livrări la fon
dul pieței ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 1,2 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 3,3 la sută.

Locul II : întreprinderea piscico
lă Constanța.

Locul III : întreprinderea pisci
colă Cluj.

IN INDUSTRIA BERII. 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de bere 
București cu 773 puncte.

Principalii indicatori de plan au

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție si benefi
ciile sini calculați pe zece luni. 

fost depășiți cu : 17,5 la sută la 
producția netă, 7,4 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
10,2 la sută la productivitatea mun
cii, 18,2 la sută la beneficii, 5,5 la 
sută la livrări la fondul pieței 1 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 6,8 la sută, iar cele mate
riale cu 7,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de bere 
Constanța.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea „Energo- 

petrol" Cimpina cu 665 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 30 la sută la pro
ducția netă, 25,4 la sută la produc
tivitatea muncii, 7 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost reduse cu 6,7 la 
sută, iar cele materiale cu 6,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de utilaj 
greu pentru construcții Galati.

Locul III : întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația da cale ferată 

Cluj cu 689 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 62,1 la sută la vo
lumul de transport, 37,3 la sută la 
vagoane intrate-ieșite, 20.1 la sută 
Ia utilizarea mijloacelor de trans
port ; staționarea vagoanelor de 
marfă la incărcare-descărcare a fost 
redusă cu 9,6 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Dej.

Locul III : Stația de cale ferată 
Ploiești-triaj.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Tg. Jiu. județul 
Gorj, cu 329 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la des
faceri totale de mărfuri cu amănun
tul și cu 11,6 la sută la cele din 
producția proprie. 8 la sută la bene
ficii, 2,8 la sută la volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător ; 
cheltuielile de circulație planificate 
la 1 000 lei desfacere au fost redu
se cu 8.1 la sută, iar nivelul fondu
lui de retribuire cu 5.2 la sută.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Botoșani.'

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Suceava.

INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Centrala sării șl neme

taliferelor București cu 703 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,6 la sută la pro
ducția netă, 1,8 la sută la producția 
fizică, 2,4 la sută la productia-marfă 
vîndută și încasată. 12,8 la sută la 
volumul de pregătiri miniere. 6 la 
sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 4,8 la sută, iar cele ma
teriale cu 2,9 la sută.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov cu 464 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți eu : 13,1 la sută la
producția netă. 7,2 la sută la pro
ducția-marfă vîndută si încasată, 
6.8 la sută la productivitatea mun
cii, 10,9 la suta la beneficii : con
sumurile normate de materii pri
me Si materiale au fost reduse cu 
3,1 l>a sută, iar cele de energie elec
trică si combustibili cu 7.2 la sută.
INDUSTRIA MAȘINILOR UNELTE, 

ELECTRONICII 
ȘI ELECTROTEHNICII

Locul I : Centrala industrială de 
echipament de telecomunicații și 
automatizări București cu 194 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția netă, 1,8 la sută la producția 
fizică, 1,5 la sută la productivitatea 
muncii, 2,8 la sută la beneficii : 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 1,3 la sută, iar cele de energie 
elecțrică și combustibili cu 5.8 la 
sută.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,5 la sută la 
producția netă, 5,9 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată. 
18,8 la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 4,8 la sută, iar cele ma
teriale cu 6.5 la sută.

ECONOMIA FORESTIERA, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb București cu 
417 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția fizică și la productia-marfă 
vîndută și încasată. 0,7 la sută la 
producția netă, 8,9 la sută la 
export. 1,6 la sută la productivitatea 
muncii ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 1,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
1,5 la sută.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei arti

colelor casnice București cu 303 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1 la sută Ia pro
ducția fizică, 0,6 la sută la produc
ția netă, 0,2 la sută la productia- 
marfă vindută și încasată. 1,1 la 
sută la productivitatea muncii, 3.3 
la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost, reduse cu 1 la sută, 
iar cele materiale cu 2 la sută.

Locul II : Centrala industriei tri
cotajelor București.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala berii, spirtului, 

amidonului și apelor minerale cu 
866 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la pro
ducția netă. 4,1 la sută i la producția 
fizică, 5,5 la sută la productia- 
marfă vîndută și încasată. 7,6 la 
sută la productivitatea muncii : 
cheltuielile totale și materiale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 6,2 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
morărit, decorticat. panificație și 
produse făinoase.

Locul III : Centrala producției și 
industrializării tutunului.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
suprafață, comprimă timpul, 
elimină stresurile și, indi
ferent de anotimp, circulă 
în ritmurile programate, 
sosind întotdeauna cu a- 
ceeași punctualitate la des
tinație.

Dar. Înainte de orice, așa 
cum spunea cineva, metroul 
cu care călătorim de doi 
ani doar pe tronsonul ce 
însoțește firul Dîmboviței 
a reprezentat, atît pentru 
cei ce l-au construit, cit si 
pentru cei ce l-au luat în 
primire si l-au menținut în 
exploatare, o înaltă scoală. 
Nu peste multă vreme se 
va vorbi despre el doar ca 
de o etapă de început.

A
cum, cînd a Început 
numărătoarea inversă 
pentru punerea în 

funcțiune a tronsonului II, 
aici, în subteran, oame
nii văd metroul într-o 
ipostază nouă, anticipind 
firesc mutațiile de esen
ță ce le va aduce după 
sine în sistemul actual al 
transportului orășenesc de 
călători. Traseul acestuia 
din urmă a fost astfel con
ceput incit să asigure o le
gătură directă a celei mai 
mari platforme industriale. 
„23 August" — „Republica", 
Si a celui mai mare cartier 
bucureștean, Titan — Balta 
Albă — bd, I. Șulea, care 
numără astăzi aproape 
500 000 de locuitori, cu cen
trul orașului.

Dar. anticipind si noi. să 
consemnăm aici, succint, 
cum va decurge călătoria 
pe acest nou „bulevard" 
subteran care străbate pe 
două sensuri. în tunele 
circulare paralele, o distan
tă de 9,3 km. ...Sintem 
la capătul liniei de tram
vai din bulevardul Mun
cii. Alături se află sta
ția de metrou „Republica". 
Aici întilnim, coborindu-i 
sau urcându-i scările, zeci 
si sute de oameni care lu
crează la întreprinderea cu 
același nume sau la marea 
întreprindere „23 August". 
Pornind în călătoria sub
terană. metroul îi va aduce 

in stația „Muncii", situată 
la intersecția bulevardului 
amintit cu străzile Morari
lor si Lucrețiu Pătrăscanu. 
unde li se vor adăuga. în
tre alții. constructorii de 
carusele de la I.M.U.A.B.. 
precum și muncitori de la 
întreprinderea de panifica
ție „Titan". Postăvăria ro
mână, F.R.B. si de la alte 
unităti din zonă. Metroul 
va poposi apoi in stația 
„Titan", amplasată în par
cul din centrul noului car
tier bucureștean. De aici, 
traseul însoțește in adine 
firul bulevardului Leontin 
Sălăjan. Următoarea oprire 
— stația „Sălâjan". într-o 
altă zonă de interes major 
pentru circulație : conflu
enta cu bulevardul Ion Su- 
lea. la capătul căruia se 
află unitățile ce constituie 
platforma chimică Dudesti. 
La microfon, mecanicul de 
la pupitrul de conducere a 
ramei anunță : ..Urmează 
stația «Dristor» !“. și me
troul iși continuă cursul său, 
paralel cu bulevardul Șu
lea, spre această destinație, 
uride este așteptat, în afa
ră de cei ce locuiesc în 
zonă, de oameni ai muncii 
de la institutul de virusolo
gie, întreprinderea de ace 
de tricotat și întreprinde
rea textilă „Unirea". După 
o ușoară schimbare de sens 
ce subtraversează Șoseaua 
Vitan, trenul oprește in 
stația „Mihai Bravu", si
tuată pe marea arteră cu 
același nume. în imedia
ta apropiere a întreprin
derilor „Miraj", „Borangi- 
cui“, „Prodin" si a zonei 
termocentralei Bucuresti- 
Sud. De aici, după ce sub
traversează rîul Dimbovita. 
metroul parcurge ultima 
porțiune a tronsonului II si 
intră in stația „Timpuri 
Noi", pentru a prelua alți 
călători, oameni ai muncii 
de la întreprinderile „Tim
puri Noi", „Flacăra roșie". 
„Crinul". „Biofarm". „Dîm
bovița". Abator sau „Indus
tria bumbacului", spre a-i 
duce mai departe, pe tron
sonul I. pînă în centru, la 
Piața Unirii sau pînă la 
„Semănătoarea". în apro

pierea podului Ciurel. La 
capătul unei asemenea că
lătorii, care, cu fiecare 
pornire și oprire, com
pune si recompune un 
impresionant flux de pro
fesii' umane, nu se poa
te să nu trăiești din plin 
tonica senzație că metroul 
merge cu adevărat la inima 
omului, consacrindu-se ca 
un neobosit cărăuș de oxi
gen in sistemul circulator 
al orașului.

...Și poate că pentru o 
clipă. în alunecarea ușoară 
a trenului prin tunel, gin- 
dul călătorului va încerca 
să scruteze si să descopere 
măcar o parte din eforturile 
care au făcut posibilă o a- 
semenea operă. Ne vom 

Călătorind pe magistrala subterană a Capitalei...

gîndi. cu siguranță, la fău
rarii ei si ne vom întreba 
cum au reușit această 
izbîndă ?A
Î

ntrebarea aruncă brusc 
o punte spre înce
puturi. Spre acele 

nu prea îndepărtate în
ceputuri, cind — cum 
ne spune tovarășul ge
neral-locotenent Petre Con- 
stantincscu, directorul ge
neral al întreprinderii „Me
troul" București — prac
tic s-a pornit de la 
punctul zero în experiența 
unor construcții de o astfel 
de complexitate. Cînd nu 
existau nici specialiști, nici 
proiecte, nici mijloace teh
nice adecvate. Cînd. dună 
unele ipoteze. încercarea de 
a croi magistrale de metrou 
în adincurile subsolului 
nisipos, cu pînze de ape 
freatice în permanentă miș
care. părea aproape de do
meniul imposibilului. Cînd 
nucleul de proiectanti si 
constructori abia închegat a 
trebuit să conceapă conco
mitent lucrările de pro
iectare si execuție. Cînd 
zeci de întreprinderi din 
București si din tară. 

intr-o sincronizare de e- 
forturi. . au trecut rapid 
la asimilarea unei game 
largi de utilaje, agregate si 
instalații de înalte perfor
mante tehnice. Cînd se cău
tau rețetele betoanelor im
permeabile. Cînd chiar de 
la primele săpături, de la 
primele succese, secretarul 
general al partidului, din 
inițiativa căruia a început 
construcția, se afla mereu 
printre constructori. îmbăr- 
bătindu-i să persevereze, 
să caute noi soluții, mai 
bune, mai economicoase, să 
pună mai bine in valoare 
potențialul de creație al 
tehnicii românești...

Totul atunci, la început, 
pe tronsonul I. excavat de 

la suprafață, a trebuit să fie 
pus sub numitorul co
mun al unui singur cuvînt: 
premieră. Un lanț întreg de 
premiere (completate apoi 
cu multe altele), care si-au 
spus decisiv cuvintul pe 
tronsonul II, ca dealtfel și 
pe celelalte porțiuni, aflate 
acum în plină construcție, 
ale primei magistrale a me
troului. Așa se face că. pe 
traseul tronsonului II. noi. 
bucurestenii, nu i-am mai 
Putut urmări îndeaproape 
pe constructori la lucru. Au 
coborît in adine scuturile 
realizate la întreprinderea 
„23 August" si au inceput, 
cu aceste instalații com
plexe. să sfredelească pă- 
mintul si. pe măsura înain
tării lor. să monteze inele
le de beton armat, lăsînd în 
urmă tunelele. aDroane gata 
impermeabilizate cu soluții 
simple și implantate solid 
sub pînzele de ape. N-a 
fost o înaintare liniștită, 
fără probleme. Pe lungi 
porțiuni s-a dat o luptă as
pră cu adevărate rîuri sub
terane. care n-au putut fi 
învinse decit prin iniectii 
speciale sau prin îngheța
rea terenului oină la tem- 

Deraturi de minus 17 grade 
in plină vară. Așa se face 
că. deși tronsonul era mai 
lung decit primul, deși, 
spre deosebire de acesta, 
aici au fost săpate două 
tunele inelare (unul pentru 
dus, altul pentru întors), el 
a fost realizat, comparativ 
cu tronsonul I, cu o forță 
de muncă redusă la aproa
pe o treime, in condițiile 
unor consumuri de otel-be- 
ton și ciment mai mici cu 
circa 30 la sută. Calea de 
rulare a fost montată pe 
traverse de beton, economi- 
sindu-se o mare cantitate 
de lemn de stejar.

Cit despre cele șase stații, 
amplasate la o distantă me
die de 1.5 km. toate au fost 

astfel proiectate, construite 
Si finisate incit fiecare să 
aibă un specific arhitectu
ral propriu, impunîndu-se 
prin modalități simple si 
totodată variate de adapta
re a esteticii volumelor la 
rosturile lor practice, func
ționale. Multi călători vor 
fi tentați să le definească 
profilul, comparindu-le. 
după anume trăsături sau 
dotări (capitol la care vor 
descoperi multe noutăti. 
prima dintre ele fiind noul 
tip de aparate de taxare cu 
bară, realizate la „Electro
magnetica") cu stațiile su
rori de De tronsonul I. Din
colo de toate acestea, un 
lucru este cert: flecare sta
ție nouă reorezintă. duDă 
cum remarca tovarășul Ro
mulus Fornoga, secretarul 
comitetului de Dartid. ima
ginea durabilă, care rămi- 
ne. a încă unui eDisod din 
amnla angajare bărbătească 
in luDta Dentru autodeoăsi- 
re. în cele 5 statii. de la 
„Republica" Dină la „Drls- 
tor", și-au gravat astfel mă
iestria lor în beton cei 500 
de oameni conduși de ina. 
Dumitru Enache : în aceste 

puncte fierbinți s-au Între
cut pe ei inșiși inginerii 
stagiar- Romică Rizea. Flo- 
rea Nica, Ion Manea și 
Marin Mircea Dan. împreu
nă cu „profesorii" Ion Je- 
lescu. Aurelian Prodan. A- 
lexandru Moldovan. Dan 
Sevastre. Dan Costinescu. 
Nicolae Talasman (mai 
„bătrîni" cu 2—3 ani decit 
primii) și multi alții, 
care si-au dobîndit aici 
certificatul de maturitate 
în meserie : în stația ..Mi
hai Bravu" și la galeria de 
subtraversare a Dîmboviței 
si-au demonstrat iscusin
ța constructorii grupului 
de șantiere metrou con
duși de inginerul Vasile 
Grigoraș și Constantin Mi- 

haiu. secretarul organiza
ției de partid — întregul 
șantier constituindu-se 
într-o adevărată scoală si 
familie a constructorilor si 
proiectanților, care. în vir
tutea unei tradiții, au ac
ționat tot timpul împreu
nă. animați de aceeași do
rință si ambiție de a găsi 
pentru orice problemă re
zolvarea cea mai bună.

Pentru că aceasta a fost 
si rămîne legea nescrisă a 
acestei mari magistrale a 
muncii, care, orintr-o de
rulare cu încetinitorul, 
ne-ar scoate In cale atîtia 
si atitia oameni in avan
posturile lor intre care îl 
vom regăsi aDroaDe Dește 
tot De ing. Ștefan Ciurel, 
directorul general ad
junct al întreprinderii, 
mereu în confruntare cu 
datele noi ale strate
giei înaintării în subte
ran. Iată-1, de pildă. îm
preună cu directorul tehnic 
Costin Georgian si un larg 
colectiv de oroiectanti. in 
stația „Dristor", unde ritmul 
înaintării (dar si costurile) 
reclamă construcția ei fără 
ca scuturile să fie ODrite 
si scoase afară. Imposibil ?

Nu 1 — si răspunsul * de
venit fantă. Aceasta si 
multe altele sînt argu
mente care ne vor deter
mina poate să găsim că 
stațiile de pe tronsonul II 
ne vor părea mai frumoa
se decit mai vechile su
rori ale lor. întreaga con
cepție în realizarea acestei 
capodopere subterane a 
Buourestiului este inspira
tă din inteligenta proiec
tantelor si constructorilor 
români, pentru care meri
tă toată stima și lauda.

D
ar. după ce construc
torii vor preda ștafe
ta. să nu uităm că 

munca lor iși va găsi fi
reasca încununare prin 
strădaniile oamenilor de 
la. întreprinderea de ex
ploatare a metroului, care 
vor lua în primire în
tregul complex de insta
lații menite să asigure o 
funcționare de ceasornic 
marelui sistem de trans
port. Și zilele și nopțile de 
înoercări si verificări. de 
probe pe subsisteme. de 
rodaje și de probe finale 
ne spun că nici pentru ei 
n-a fost ușor. Acum, acest 
tînăr si entuziast colectiv, 
cum ne spunea tovarășul 
Tudorică Grama, directorul 
întreprinderii, se află an
gajat din plin în ultima 
turnantă, pregătit să în- 
timpine publicul sl să dea 
cale liberă metroului si pe 
tronsonul II. Cum va de
curge. de-acum, călătoria 
cu metroul ? Răspunsul 
fără a intra în amănunte, 
este simplu si el va putea 
fi confirmat zilnic de 
sute de mii de călă
tori. Călătoria de la „Re
publica" la „Semănătoa
rea". care însumează 17,5 
km. va dura mai puțin de 
30 de minute. în ore
le de vîrf. din stația 
„Republica", trenurile vor 
porni la interval de 5 mi
nute. jumătate din ele ur
ni ind să se întoarcă din 
stația „Eroilor", iar cealal
tă jumătate să-si continua 
parcursul pînă la „Semă
nătoarea". unde sosirile si 

pornirile vor fi programa
te la 8 minute. în fetlul 
acesta se va asigura capa
citatea de transport pentru 
a prelua. în condițiile so
licitărilor maxime sconta
te, 15 000 de călători pe 
oră. în afara orelor de vîrf, 
trenurile vor circula la un 
interval de 7 minute. 
Aceasta, într-o primă eta
pă, întrucât ulterior capa
citatea de transport va 
crește, pe măsură ce vor 
fi realizate la Arad vagoa
nele planificate.

A
 sa va funcționa me

troul bucureștean în 
1982. Mai departe? Un 

răspuns ni-1 indică limpede 
însemnele „M“ implantate 
în locurile pe care se con
struiesc viitoarele stații 
„Politehnica". „Armata 
poporului", „Păcii" si „In
dustriilor", pe tronsonul 
III, în lungime de 9 km, 
cit va măsura el din sta
ția „Eroilor" și pină ia 
ÎREMOAS. Alt răspuns îl 
putem deduce din indica
tivele asemănătoare de pe 
tronsonul IV. lung de 1.5 
km, care, pornind -din sta
ția „Semănătoarea", după 
subtraversarea Dîmboviței 
la stăvilarul Ciurel, va 
ajunge in viitoarea static 
„Crîngași". Amîndouă a- 
ceste tronsoane vor fi 
date în funcțiune la 
sfîrsitul anului 1983. A- 
tunci. magistrala I de 
metrou, in lungime de 27 
km. va prelua un flux de 
700 000 de călători pe zi. 
Atunci vor circula pe ar
terele subterane 40 de tre
nuri pe oră si sens, la un 
interval de 90 de secunde. 
Si mai departe ? Pe plan
șetele proiectantilor se 
află în lucru obiectivele 
celei de-a doua magistrale, 
care va lega platformele 
industriale I.M.G.B. si Pi
pera cu centrul orașului 
(subtraversind prima ma
gistrală în Piața Unirii), și 
ale tronsonului de legătură 
între magistralele I și II 
prin Gara de Nord, a că
ror construcție va începe 
in a doua parte a anului 
1982.

Știri sportive
• La Praga, în sferturile de finală 

ale „Cupei campionilor europeni" ia 
tenis de masă feminin, echipa C. S. 
Arad (Olga Nemeș, Eva Ferenczi și 
Magdalena Leszay) a învins cu 5—1 
formația locală Start.

în semifinalele competiției, echipa 
română va întilni la sfirșitul lunii 
ianuarie formația Statistika Buda
pesta, deținătoarea trofeului, care 
în „sferturi" a eliminat, în depla
sare, cu 5—1 formația franceză 
Amicale de Bruz.

• După 11 runde, în campionatul 
republican feminin de șah de la 
Băile Herculane se menține lideră 
Gertrude Baumstark, cu 8 puncte, 
urmată de Elisabeta Polihroniade — 
7 puncte, Dana Nuțu-Terescenco — 
6,5 puncte, Eugenia Ghindă — 5,5 
puncte (2) și Iudit Kantor — 5.5 
puncte (1). în runda a 11-a, Dana 
Nuțu-Terescenco a invins-o pe Emi
lia Chiș, iar în partidele Ligia Jic- 
man — Gertrude Baumstark și Eleo
nora Gogîlea — Elisabeta Polihro
niade a fost consemnată remiza. 
Partidele Iudit Kantor — Marina 
Pogorevici, Eugenia Ghindă — Mar
gareta Teodorescu, Viorica Ionescu 
— Mariana Bădici și Mariana Ne- 
chifor — Margareta Mureșan s-au 
întrerupt.
• La Budapesta s-a disputat me

ciul amical de hochei pe gheață din
tre selecționatele de tineret ale 
Ungariei și României. Hocheiștii 
români au obtinut victoria cu sco
rul de 7—3 (2—2, 1—0, 4—1), prin 
golurile înscrise de Ladislau Gerc- 
zuly (3), Gheorghe Bineață, Tibor 
Lămpi, Mirel Dumitrache și Vasile 
Jumătate. Punctele formației gazdă 
au fost marcate de Laki, Ancsin și 
Toth.
• în tradiționala gală de box do

tată cu „Cupa 30 Decembrie", care 
s-a desfășurat in Capitală sub ge
nericul „Daciadei", s-au înregistrat 
partide de un bun , nivel tehnic, 
printre cei remarcați numărin- 
du-se : Grigore Barbu, Florică 
Drăjneanu, Aristide Milea, Valerică 
Dumitriu. Vasile Tudose. Gheorghe 
Caloian, Victor Gherasim, Tudorel 
Radu și Marian Deleanu de la „Me
talul": Antonio Anitei si Adrian Lă
cătuș de la „Mecanică Fină" : Vasile 
Dincă de la „Mașini-unelte": Florin 
Manea de la „Autobuzul" si Gabriel 
Crăciun de la „U.R.B.I.S.".

Clasamentul pe echipe : I : „Me
talul": II : „Mecanică fină": III: a- 
sociatiile sportive ..Mașini-unelte". 
„Autobuzul" și „U.R.B.I.S.".
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budapesta: Convorbiri economice
româno-ungare

„Principalul pentru toate popoarele planetei
(Agerpres). — La 
loc marți o întîl- 

intre tovarășul 
viceprim-ministru

Cuvîntarea președintelui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia 
cu ocazia aniversării creării

BELGRAD 22 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o adunare festivă, 
cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a 
creării armatei populare iugoslave. 
Luind cuvîntul cu acest prilej-, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. Serghei Kraigher. și-a expri
mat îngrijorarea in legătură cu con
tinuarea primejdioasei curse a înar
mărilor în lume. înmulțirea crizelor 
periculoase — a spus el — necesită, 
poate mai mult ca oricînd. un rol ac
tiv al mișcării de nealiniere. El
pronunțat pentru crearea de zone ale 
păcii și regiuni denuclearizate. pre-

s-a

armatei populare iugoslave
cum și pentru întărirea si extinderea 
măsurilor de încredere in diferite 
părți ale lumii.
crederea câ 
ricane de la 
rezultate ce 
popoarelor 
reafirmat, de 
Iugoslaviei in ce privește 
unei conferințe consacrate 
încrederii si măsurilor de securitate . 
în Europa. Forțele armate iugoslave
— a declarat, in context, vorbitorul
— au servit si vor 
aoârarea libertății 
tării.

BUDAPESTA 22 
Budapesta a avut 
nire prietenească 
Cornel Burtică, 
al guvernului român, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Peter Ve- 
ress, ministrul 
al R.P. Ungare.

comerțului exterior

Au fost examinate probleme cu
rente ale dezvoltării colaborării 
economice bilaterale și s-au con
venit măsuri pentru dezvoltarea și 
diversificarea continuă a schimburi
lor comerciale și cooperării econo
mice dintre cele două țări.

• Manifestație de protest im
potriva anexării de către 
Israel a înălțimilor Golan

• Situația din Liban

este pacea, siguranța în ziua de mîine“
Un interviu al tovarășului L. I. Brejnev

Exprimindu-si in- 
negocierile sovieto-ame- 
Geneva ..se vor solda cu 
vor înlătura temerile 

europene". Kraigher a 
asemenea. sprijinul 

convocarea 
întăririi

servi numai la 
si independentei

cairo: întrevederi
CAIRO 22 

a schimbului 
între tovarășul 
președintele 
România, și Mohammed 
barak. președintele Republicii Arabe 
Egipt, la Cairo a avut loc o întreve
dere între Ahmed Fuad Mohieddin. 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui egiptean, și tovarășul Vasile 
Pungan. consilier al președintelui 
republicii, ministru secretar de stat.

Trimisul special al șefului statului 
român a avut, de asemenea. întilniri 
cu Mohamed Taha Zaki, ministrul 
industriei și resurselor minerale, 
Soliman Metwalli. ministrul trans

(Agerpres). 
de mesaje 

Nicolae 
Republicii

— Urmare 
intervenit 

Ceaușescu. 
Socialiste 

Hosni Mu-

româno-egiptene

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Apro
ximativ 2 000 de sirieni au organizat 
marți o manifestație la granița zonei 
ocupate a înălțimilor Golan. în semn 
de protest impotriva anexării de că
tre Israel a acestui teritoriu — re
latează agenția Reuter.

șiporturilor și comunicațiilor. 
Mahmoud Ahmed Daoud, ministrul 
agriculturii.

A fost analizat stadiul colaborării 
economice româno-egiptene. fiind 
stabilite măsuri pentru realizarea în 
cit mai bune condiții a tuturor pro
iectelor de cooperare economică, 
pentru identificarea de noi posibili
tăți de dezvoltare a relațiilor econo
mice dintre România și Egipt. în 
conformitate cu cele convenite șt 
indicațiile date la nivelul cel mai 
inalt.

La întrevedere a participat Ion 
Iosefide. ambasadorul României în 
Egipt.

RIAD 22 (Agerpres). — Președin
tele Siriei. Hafez Al-Assad. a sosit 
într-o vizită oficială în Arabia 

.Saudită, in cadrul unui turneu pe 
care-1 întreprinde în unele tari din 
regiunea Golfului. Imediat după so
sire. șeful statului sirian a început 
convorbirile oficiale cu regele Khalid 
al Arabiei Saudite. Sint discutate 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu și relațiile bilaterale.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Referindu-se — in 
conferințe de presă — 
siune internațională, 
nenal al O.N.U.. Kurt 
declarat, intr-un ultim ... _______
în funcția pe care o deține pină la 
sfirșitul acestui an. că actuala si
tuație este una dintre cele mai peri
culoase din ultimii 20 de ani și și-a 
exprimat speranța că toate părțile 
vor depune maximum de eforturi și 
de reținere pentru a se depăși acest 
stadiu al lipsei de încredere. „Su-

cadrul unei 
la actuala ten- 
secretarul ge- 
Waldheim, a 
apel adresat

gestia mea este că ambele părți tre
buie să încerce să creeze o mai mare 
încredere și să reia dialogul, așa 
cum au făcut-o. recent, la Geneva, in 
ce privește negocierile de dezarma
re : doar într-un climat politic îmbu
nătățit avem șansa de a depăși ac
tuala criză și de a restabili o mai mare 
încredere in viitor" — a subliniat 
el. Waldheim a adăugat că. intr-un 
climat international mai bun. există 
mai multe posibilități de a se în
registra progrese și in domeniul 
dezarmării.

DEBREȚIN: Deschiderea oficială a Consulatului

Pentru pace, dezarmare și destindere!
R.F.G. : Staviiă amplasării de noi rachete nucleare 

în Europa occidentală
BONN 22 (Agerpres). — Peste 

4 090 de persoane — reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale și studen
țești — au participat la marșul in 
favoarea păcii organizat în centrul 
industrial vest-german Siegen. De
monstrația, desfășurată sub deviza 
„Să punem stavilă amplasării de 
noi rachete nucleare in Europa 
occidentală !", a constituit punctul 
final al săptăminii de acțiune pen
tru pace din acest oraș, la care au 
participat reprezentanții a peste 40 
de organizații democratice.

La mitingul care a urmat, vorbi
torii au amintit că in anii celui 
de-al doilea război mondial Siege- 
nul a fost aproape ras de pe fața 
păinintului, datorită faptului că 
aici se aflau rampele de lansare a 
rachetelor naziste „W-l“ și „W-2". 
Politica de destindere, au remarcat 
vorbitorii, nu poate
beneficii țării atît pe plan econo
mic, cit și pe plan politic, prin asi
gurarea păcii în Europa si in în
treaga lume.

general al
— Trimisul Ager- 
transmite : Marți 

_____ ___ deschiderea oficială a 
Consulatului general al Republicii So
cialiste România de Ia Debrețin. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe al României 
si Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Ungare, reprezentanți ai orga
nelor locale ungare de partid si de 
stat, precum si membri ai ambasa
dei tării noastre la Budapesta.

în alocuțiunile rostite cu acest 
Drilei. Victor Bolojan. ambasadorul 
României in R.P. Ungară, si Acs Ist
van. președintele Consiliului popu
lar orășenesc Debrețin, au relevat 
că deschiderea consulatului general 
se înscrie în cadrul acțiunilor oen-

BUDAPESTA 22 
pres. Miron Moga. 
a avut loc

aduce decît

S.U.A.: „Medicii trebuie să acționeze pentru 
apărarea vieților oamenilor, nu pentru distrugeri"
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Aberanta cursă a înarmărilor, ce a 
căpătat proporții fără precedent, 
stirnește o firească și profundă în
grijorare in lumea medicală, ai cărei 
reprezentanți atrag atenția asupra 
marilor suferințe produse omenirii 
in cazul unui conflict nuclear. Luind 
cuvîntul în. cadrul unui recent se
minar desfășurat la Los Angeles, 
avind ca temă „Consecințele medi
cale ale armelor nucleare si ale 
războiului atomic". Victor Sidel. de 
la „Colegiul pentru medicină Albert 
Einstein", lansa un puternic și pa
tetic semnal de alarmă, spunind : 
„După un astfel de conflict s-ar 
putea ca supraviețuitorii să-i invi
dieze pe cei morți. Cine va mai 
putea oare să-i ajute pe cei răniți, 
pe cei cu arsuri, cînd întreaga rețea 
sanitară a unui centru populat va 
fi distrusă, iar medicii își vor 
pierde și ei viața? Intr-o astfel de

situație, cuceririle de pină acum ale 
medicinii vor fi zadarnice", a 
spus el.

La rindul său, directorul organi
zației inițiatoare a seminarului. 
Thomas Halstedt, a afirmat : „Un 
optimist își poate imagina ipoteza 
că după un conflict nuclear ome
nirea ar arăta ca in secolul al 
XIV-lea. Dar un realist își va ima
gina un tablou dramatic, in care pe 
Terra cîteva grupuri de supravie
țuitori vor încerca să-și ducă exis
tența de pe o zi pe alta, disputin- 
du-și resturile de hrană și sursele 
de apă rămase necontaminate. Să 
nu uităm, a spus 
există suficiente 
pentru a distruge 
urbane cu peste 25 000 locuitori. Un 
astfel de scenariu trebuie împiedi
cat să fie aplicat în practică, și 
noi, medicii, trebuie să acționăm 
pentru a apăra viețile oamenilor".

el, că in lume 
arme nucleare 

toate așezările

României
tru realizarea hotăririlor adoDtate de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Jănos 
Kâdăr cu prilejul întîlnirilor avute. 
Totodată, vorbitorii au subliniat că. 
in spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, cele două consulate ge
nerale — de la Cluj-Napoca și De
brețin — vor contribui la întărirea 
relațiilor de prietenie, colaborare si 
bună vecinătate dintre 
socialiste, in interesul 
poare.

BEIRUT 22 (Agerpres). — între 
Părțile implicate in conflictul din Li
ban a intervenit un acord de menți
nere a încetării focului de-a lungul 
liniei de demarcație care senară, de 
mai mult. timp. Beirutul in două sec
toare. de est și de vest — informea
ză agenția France Presse. care ci
tează presa libaneză.

Potrivit aceleiași surse. în capitala 
libaneză continuă totuși să fie sem
nalate incidente. Astfel, luni noaptea, 
două persoane. în partea de vest a 
Beirutului, au fost ucise de necu- 
noscuți. Postul de radio „Vocea Li
banului" anunță că o altă persoană a 
fost găsită ucisă, marți dimineață, pe 
un teren viran.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat companiei ame
ricane de televiziune N.B.C., Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. a 
apreciat că există posibilitatea de a 
se realiza, în anul 1982, o bază pen
tru un acord la negocierile sovieto- 
americane de la Geneva. „în ce pri
vește Uniunea Sovietică — a spus 
L. I. Brejnev — ea tinde spre un 
acord. Dar. firește, lucrurile depind 
nu numai de noi. O însemnătate tot 
atît de mare o va avea poziția pe care 
se vor situa Statele Unite. Cheia spre 
succesul convorbirilor o constituie 
respectarea de către toate părțile a 
principiului egalității și securității 
egale. Acordul trebuie să țină seama 
de particularitățile sistemelor 
arme care nu sînt identice la 
două Dărti. să tină seama de 
sebirile în ce privește situația
grafică a Uniunii Sovietice si a S.U.A. 
și de o serie de alți factori". De re
zultatul convorbirilor de la Geneva — 
se arată în interviu — depinde di
minuarea sau creșterea primejdiei 
izbucnirii unui război nuclear.

„Sintem pentru un dialog activ cu 
Statele Unite, inclusiv pentru o în- 
tîlnire la nivel înalt — a declarat 
L. I. Brejnev. Experiența arată că 
pentru o înțelegere mai bună a po
ziției și intențiilor reciproce, pentru 
adoptarea unor hotărîri politice se
rioase. întîlnirile la nivel inalt sint 
mai utile decit oricare altă formă de 
comunicație interstatală. Firește.

de 
cele 

deo- 
geo-

cele două țări 
ambelor po-

it
Cu același Drilei._____  ___ ambasadorul 

României la Budapesta si consulul 
general al tării noastre la Debrețin, 
loan Bochis. au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor români 
căzuti in luptele centru eliberarea 
Ungariei de sub ocupația fascistă.

Lansarea rachetei geofizice „Verticala-10“

Rod al colaborării țărilor socialiste în domeniul cercetării 
și folosirii spațiului cosmic in scopuri pașnice

Senatul belgian a acordat 
votul de încredere noului guvern

BRUXELLES 22 (Agerpres). — Se
natul belgian a acordat, marți, cu 97 
de voturi pentru și 70 împotrivă, vo
tul de încredere noului guvern so- 
cial-creștin-liberal. condus de Wil
fried Martens. Agenția U.P.I. men
ționează că acest vot incheie proce
dura parlamentară de aprobare a 
cabinetului, care a depus jurămîntul 
săptămina trecută în fata regelui 
Baudouin.

Camera Reprezentanților acordase, 
la rindul său, luni votul de încredere 
guvernului .Martens.

pentru succesul unei asemenea întil
niri este necesară o pregătire cores
punzătoare". El a arătat. în continua
re, câ este important ca guvernele, 
oamenii de stat să-și dea seama pină 
la capăt că principalul pentru toate 
popoarele planetei este pacea. sigu
ranța in ziua de mîine. Si. firește, 
este si mai important ca aceasta să 
fie întruchipată in pf^'fCa practică a 
statelor.

în continuare, L. I. Brejnev a 
subliniat necesitatea de a se abando
na politica fără sens a înarmărilor, 
de a se reduce încordarea si a se 
stinge focarele periculoase ale situa
țiilor de criză, de a se reveni pe ca
lea unor relații normale Intre state, 
apreciind că aceasta va ajuta la înlă
turarea primejdiei unui război nu
clear. El a arătat că domeniul prin
cipal al depunerii de eforturi de către 
U.R.S.S. și S.U.A. este problema 
dezarmării. în afară de convorbirile 
privind limitarea armamentelor nu
cleare în Europa cele două părți 
avind si sarcina limitării si reducerii 
armamentelor strategice, ca cele mai 
puternice și periculoase. .

în încheierea interviului. L. I. 
Brejnev a spus : Uniunea Sovietică 
are o atitudine pozitivă și fată de 
eforturile oricărei țări — mari, mij
locii sau mici — dacă aceste eforturi 
sînt îndreptate spre îmbunătățirea 
climatului politic, diminuarea nivelu
lui de confruntare militară Nici o 
mină care ne va fi întinsă în mod 
sincer nu va cămine fără răspuns.

Guvernul elvețian se pronunță 
pentru intrarea

BERNA 22 (Agerpres). — Guver
nul Elveției 
intrării țării, 
depline, în 
Unite, unde
statut de observator. în 
cabinetul de la Berna a

s-a declarat 
ca membru 
Organizația 
in prezent

favorabil 
cu drepturi 

Națiunilor 
dispune de 
acest sens, 
adoptat un

țării în O.N.U.
mesaj care va fi transmis Camerelor 
federale, urmind ca parlamentul să 
se pronunțe asjupra acestei propuneri 
de adeziune, 
vot favorabil 
de adeziune 
referendum, 
elvețiene.

în eventualitatea unui 
in parlament, proiectul 
va trebui

conform
supus unui 
Constituției

MOSCOVA 22 (Agerpres). — în 
conformitate cu programul de cola
borare a țărilor socialiste in dome
niul cercetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, la 21 de
cembrie 1981, de pe teritoriul părții 
europene a U.R.S.S., de la latitu
dine medie, g fost lansată racheta 
geofizică „Verticala—10“, la înălți
mea de 1 510 km.

Racheta geofizică „Verticala—10“ 
este destinată continuării cercetări
lor complexe ale atmosferei și io- 
nosferei Pământului.

în conteinerul stabilizat cu apa-

rate, care s-a separat de rachetă pe 
sectorul de ascensiune al traiecto
riei la înălțimea de 170 km, a fost 
instalată aparatură științifică crea
tă de specialiști din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică.

Specialiștii din țările respective 
au pregătit aparatura științifică în 
vederea lansării.

Organizațiile științifice ale țărilor 
participante la experimentul comun 
au trecut la prelucrarea informa
țiilor obținute.

1 Agențiile de presd”I

Evoluția crizei de guvern din Danemarca
COPENHAGA 22 (Agerpres). — 

După o nouă rundă de consultări cu 
liderii partidelor politice reprezen
tate in parlament, regina Margareta 
a Il-a a Danemarcei i-a încredințat 
din nou, marți, premierului demisio- 
nar. Anker Joergensen, sarcina de a 
forma guvernul. De data aceasta, el 
urmează să constituie un cabinet 
minoritar. Partidul condus de Joer
gensen. Social-Democrat, deține 59 
din cele 179 de mandate ale Fo-'ketin- 
gului (parlamentul unicamei al

țării) după alegerile generale de la 
8 decembrie.

Anterior, el a eșuat in încercarea 
de a obține sprijinul altor formați
uni politice în vederea formării unui 
nou guvern. Observatorii politici din 
Copenhaga consideră câ nereușita 
tentativelor de pină acum vizînd 
crearea unei coaliții guvernamentale 
se datorează crizei economice și ab
senței unui acord al partidelor poli
tice asupra măsurilor de soluționare 
a acesteia.

— în
a re

in

ISLAMABAD 22 (Agerpres). 
cadrul programului de utilizare 
surselor energetice regenerabile. ... 
localitatea pakistaneză Kharan va fi 
construită o centrală solară experi
mentală. care, într-o primă etapă, va 
avea o capacitate de 5 kW. Aceas
ta este cea de-a doua centrală so
lară din Pakistan, autoritățile pre- 
conizînd realizarea de astfel de in
stalații mai ales în zonele rurale, 
unde posibilitățile de utilizare a al
tor resurse sint limitate.

★
DELHI 22 (Agerpres). — Un nou

zăcămint de țiței a fost descoperit în 
statul Assam, din nord-estul Indiei. 
Acesta este al doilea zăcămint im
portant depistat in ultimele luni de 
geologii indieni care își desfășoară 
activitatea in cadrul Comisiei de stat 
pentru petrol și gaze naturale.

Succesele. în explorarea rezervelor 
de hidrocarburi permit să se prevadă 
sporirea considerabilă. într-un viitor 
apropiat, a extracției de titei și gaze. 
Astfel, potrivit declarațiilor oficiale, 
în 1984—1985 extracția de titei va a- 
tinge 30 milioane tone.

transmit:
LA HANOI a fost semnat pro

gramul de aplicare a acordului de 
cooperare culturală și științifică 
intre guvernele Republicii Socialis
te România și Republicii Socialiste 
Vietnam pe anii 1981—1983. Din 
partea vietnameză, programul a 
fost semnat de Hoang Anh Tuan, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea română de 
Ion Medrea. ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al țării 
noastre la Hanoi.

Acțiuni agresive ale armatei sud-africane 
asupra teritoriului angolez

LUANDA 22 (Agerpres). — într-un 
comunicat al Ministerului Apărării 
ai Angolei se relevă că forțele ae
riene sud-africane au efectuat bom
bardamente. operațiuni de desant 
aerian, au atacat mai multe obiecti
ve terestre și au efectuat peste 140 
de zboruri de recunoaștere în teri
toriul angolez.

Armata angoleză a lansat o ofen-

sivă în zona ocupată din provincia 
Cunene. dar forțele sud-africane, 
sprijinite de aviație, au trecut la o 
puternică contraofensivă. în fața 
superiorității inamicului, forțele an
goleze au fost nevoite să se retra
gă, ’ adaugă documentul, precizînd 
că forțele sud-africane au pierdut 
un elicopter „Puma“, un avion de 
bombardament și mai multi soldați.

CEREMONIE. La Buenos Aires 
a avut loc ceremonia preluării ofi
ciale de către generalul Leopoldo 
Galtieri a funcției de președinte al 
Argentinei. Leopoldo Galtieri a 
fost desemnat ca șef al statului de 
Junta militară de guvemămint.

„Inițiativa de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu
în consens cu aspirațiile opiniei publice internaționale

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la marea 
adunare populară din Capitală, in celelalte cuvîntări rostite în ultimul 
timp, în interviurile acordate recent unor ziare și posturi de televiziune occi
dentale, intensificarea cursei înarmărilor, hotărîrea de a se amplasa noi 
rachete pe continent și de a se dezvolta cele existente creează o situație 
deosebit de gravă în Europa, avind drept consecință creșterea masivă a 
pericolului războiului nuclear. In fața acestei perspective, prezentarea pri
mejdiilor grave pe care le implică actuala situație, mobilizarea la acțiuni 
ferme pentru a se trece la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea 
nucleară, se impun ca necesități din cele mai urgente. Marile mișcări 
populare, demonstrațiile de protest, marșurile păcii care au loc în diferite 
țări ale lumii occidentale în apărarea dreptului fundamental al oamenilor 
și al națiunilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă de
monstrează tocmai înțelegerea tot mai profundă a acestor imperative.

Concomitent cu aceste demonstrații, militanții pentru pace, proveniți 
din sectoarele cele mai diverse ale opiniei publice - muncitori, studenți, 
universitari, ofițeri superiori, activi sau în retragere, slujitori ai cultelor - 
avansează argumente de o mare forță de convingere privind necesitatea 
de a se stopa cit mai urgent cursa înarmărilor și de a se trece, pînă nu 
e prea tîrziu, la operațiunea inversă - de reducere și lichidare a uriașelor 
arsenale existente azi în lume.

„PRIMA ȘI CEA MAI IMPOR
TANTA ÎNDATORIRE : A TE PREO
CUPA DE VIAȚA ȘI FERICIREA 
OAMENILOR, NU DE DISTRUGE
REA LOR". Intr-un serial, intitulat 
sugestiv „WAHNSINN RUSTUNG" 
(Nebunia înarmării), revista vest- 
germană „STERN" arată proporțiile 
dobîndite de aceste arsenale. în cen
trul continentului nostru, notează re
vista, sînt depozitate 11 770 încărcă
turi explozive atomice. Numai rache
tele din dotarea unui submarin mo
dern intrec ca forță explozivă tota
litatea munițiilor detonate in timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
constată revista, care reproduce cita
te celebre privind preocuparea fi
rească a omenirii de a trăi în pace 
de-a lungul mileniilor. încă din 1809, 
de pildă, președintele american Tho
mas Jefferson proclama : „Prima și 
singura sarcină legitimă a unui bun 
guvern este să se preocupe de viața 
și fericirea oamenilor, nu de distru
gerea lor".

„MAI MULTE ARME-MAI MUL
TA INSECURITATE". Formulînd o 
convingere împărtășită aproape una
nim în cercurile opiniei publice din 
țările vest-europene, săptămtnalul

„DIE ZEIT" punea deschis Întreba
rea : „Oare continuarea cursei înar
mărilor nu generează mai multe pe
ricole decît garanții pentru pace ?“ 
„Mai multe arme — scrie la rindul 
său Manfred Linz, cercetător în pro
blemele păcii — nu aduc mai multă 
securitate și totuși fabricarea lor 
continuă".

Cu excepția cercurilor complexului 
militar industrial din diferite țări, 
care tind din calcule egoiste, contra
re intereselor tuturor popoarelor, să 
militarizeze întreaga viață internațio
nală, s-o încătușeze în rețeaua bazelor 
strategice, tot mai mulți oameni, pă
turi sociale tot mai largi devin con
știente că simpla existență a arse
nalelor nucleare constituie un factor 
de agravare a insecurității popoare
lor, o amenințare directă la adresa 
vieții și libertății națiunilor. în anu
arul apărut în 1980 al institutului in
ternațional S.I.P.R.I. — 
holm, era consemnată 
fermă a cercetărilor : 
modernizare, cu fiecare
dezvoltarea de noi arme crește ris
cul angajării armelor nucleare, fie 
din întimplare, fie din eroare sau 
dintr-un gest nesăbuit".

din Stock- 
convingerea 
„Cu fiecare 
progres în

...LA UN PAS DE CATASTROFA. 
De pe acum sint cunoscute peste o 
sută de accidente grave datorata ar
melor atomice și nucleare, care, ce-i 
drept, nu au ajuns pină la detonarea 
„capsei" nucleare, dar au provocat 
contaminarea gravă a regiunii res
pective. în satul vest-german Alt- 
hiitte, de exemplu, a explodat, la în
ceputul acestui an, o rachetă „Per
shing I". Din fericire. racheta nu 
avea montată încărcătura atomică 
explozivă. Furnizînd amănunte des
pre acest accident și despre altele si
milare, presa internațională relevă că 
miile de focoase nucleare sînt depo
zitate în apropierea marilor orașe 
din Europa occidentală, punînd în 
primejdie, în fiecare clipă, chiar în 
timp de pace, viața a milioane de ce
tățeni.

„Sintem convinși că instalarea de 
noi rachete in Europa nu contribuie 
la destindere sau la o reală politică 
de pace" — se spune în declarația 
semnată de reprezentanții organiza
țiilor de tineret ale partidelor socia
liste și social-democrate din Belgia, 
Danemarca, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, R.F.G. și Spania, 
reuniți recent la Amsterdam. „Am
plasarea de noi arme nucleare nu 
face decit să sporească posibilitatea 
izbucnirii unui război nuclear atot- 
distrugător".

După ce a părăsit armata pentru că 
nu a fost de acord cu noile planuri 
de intensificare a cursei înarmărilor 
nucleare, generalul-maior vest-ger
man Gert Bastian s-a dedicat unei 
intense activități obștești, fumizind 
opiniei publice date, fapte și consi
derente despre primejdiile ce ame
nință pacea lumii. „Mi-a plăcut să 
fiu militar și de aceea mi-a venit 
greu să părăsesc armata — declară 
el. Am cooperat și am mulți prie
teni în cadrul N.A.T.O. Sint convins 
de necesitatea echilibrului de forțe, 
dar acesta trebuie să se stabilească 
la niveluri tot mai scăzute. Dispunem 
de pe acum, cu prisosință, de capa
citatea de a ne distruge reciproc, de 
aceea cred că nu este nevoie să in
troducem noi sisteme de arme. Aces
te noi sisteme vor crea un risc și 
mai mare pentru populația noastră". 
G. Bastian se numără printre iniția-

torii „APELULUI DE LA KREFELD", 
inițiativă de răsunet a militanților 
pentru pace dih R.F.G., care de la 
lansarea ei anul trecut a întrunit 
două milioane de semnături.

în continuarea acestor preocupări, 
G. Bastian, împreună cu alți șase ge
nerali în retragere din Olanda, Nor
vegia, Portugalia, Grecia, Italia și 
Franța, a lansat un apel adresat gu
vernelor țărilor membre ale N.A.T.O., 
îndemnîndu-le să renunțe 
mentul nuclear în Europa, 
rii recomandă ca în loc să 
sifice cursa înarmărilor să 
la reglementarea prin negocieri po
litice a tuturor problemelor cu care 
este confruntată omenirea.

la arma- 
Semnata- 
se inten
se treacă

POPOARELE DEVIN TOT MAI 
CONȘTIENTE. într-adevâr, popoarele 
devin tot mai conștiente de perico
lul continuării cursei înarmărilor, fe
nomen ilustrat cu prisosință de am
ploarea mișcărilor pentru pace din 
țările vest-europene. într-un singur 
an, organizația din Marea Britanie 
..CAMPANIA PENTRU DEZARMA
RE NUCLEARA" și-a sporit rînduri- 
le de la 3 000 de membri la 30 000, 
anunțînd pentru luna iunie 1982 pre
gătirea unei manifestații de mari 
proporții, care să coincidă cu a doua 
sesiune a O.N.U. asupra dezarmării, 
în Olanda, unde demonstrațiile pen
tru pace au reușit să reunească, re
cent, la Amsterdam, 400 000 de oa
meni, Camera Deputaților s-a pro
nunțat în favoarea reducerii recipro
ce a forțelor nucleare in Europa, 
într-o moțiune adoptată în încheierea 
dezbaterilor cu prilejul învestiturii

noului cabinet, camera a recomandat 
guvernului să ceară partenerilor 
Olandei din alianța atlantică să spri
jine ideea eliminării totale a arme
lor nucleare din Europa.

Este o revendicare prezentă in toate 
marile acțiuni populare din diferite 
țări ale continentului. Organizația 
forțelor păcii din Norvegia denumită 
„NU — ARMELOR NUCLEARE!“ a 
inițiat la Oslo un seminar care a reunit 
450 de reprezentanți ai opiniei publice, 
în declarația finală, participanții s-au 
adresat mișcărilor pentru pace din 
Europa și din întreaga lume cu che
marea de a-și intensifica acțiunile 
împotriva cursei înarmărilor nucleare, 
cu revendicarea concretă de a se 
transforma continentul nostru într-o 
zonă denuclearizată, ca o garanție 
sigură a păcii și securității popoare
lor.

Consemnînd creșterea forțelor păcii 
în țările occidentale, revista america
nă „TIME“ scria : „Mișcarea a depă
șit granițele ei tradiționale, a dobin- 
dit proporții care au întrecut chiar 
așteptările organizatorilor. Ea a înre
gistrat, in această toamnă, momente 
culminante : 2 milioane de vest-euro- 
peni au demonstrat săptămână de săp
tămână pe străzile și bulevardele ma
rilor orașe, reunindu-se in manifes
tații de amploare. Participanta sint 
in primul rind tineri, dar nu lipsesc 
nici oamenii mai in virstă. Ei formea
ză componente ale unei coaliții, ce-i 
drept, eterogene, dar impunătoare, 
care devine o forță politică puternică 
in Marea Britanie, Republica Fede
rală Germania., Italia, Belgia și 
Olanda".

Audiența tot mai mare a mișcărilor populare de protest împotriva 
cursei înarmărilor, desfășurate de masele populare din țările occidentale, 
evidențiază profundul realism și înalta responsabilitate a chemării înflă
cărate a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu adresate 
popoarelor din întreaga lume de a acționa, pină nu este prea tîrziu, pentru 
oprirea fabricării șl amplasării de noi arme de distrugere. Prin forța lor 
unită, popoarele sînt în măsură să determine oprirea cursei înarmărilor, 
eliminarea rachetelor nucleare din arsenalele militare, eliberarea conti
nentului nostru de armele atomice, asigurarea unui viitor pașnic planetei - 
concluzie profund mobilizatoare, de natură să determine intensificarea și 
mai puternică a mișcării mondiale pentru pace și dezarmare.

Petre STANCESCU

Daca o racheta nucleara 
intercontinentală 

și-ar atinge ținta...
• Forța unei singure supra- 

rachete, prevăzută cu mai multe 
ogive nucleare, care pot lovi 
concomitent mai multe obiective 
diferite, intrece de 3 000 de ori 
forța bombei de la Hiroshima

• Explozia unei bombe nu
cleare de 100 kilotone (adică nu
mai de cinci ori mai puternică 
decit bomba de la Hiroshima), 
declanșată deasupra unui oraș 
cu 500 000 de locuitori, ar pro
voca, din primul moment, moar
tea a jumătate din totalul aces
tei populații, in timp ce pe o 
zonă de 5-6 kilometri ar fi dis
truse peste 50 la sută din con
strucții ca urmare a suflului 
bombei

• Lansată asupra unui oraș 
de circa 4 milioane de locuitori, 
o rachetă balistică interconti
nentală ar provoca 500 000 de 
morți și 600 000 de răniți, nu
mărul persoanelor iradiate re- 
prezentind dublul acestor cifre 
la un loc ; zona in care locuin
țele ar fi total distruse sau ar 
deveni impracticabile ar intrece 
300 de kmp.

CENTENAR GEORGE ENESCU. | 
In sala oglinzilor din Palatul pri
măriei orașului Bratislava. Filar-1 
monica slovacă a susținut un con
cert dedicat centenarului nașterii 
lui George Enescu. Au fost inter-. 
pretate, cu un deosebit succes. 
Uvertura de concert pe teme popu- I 
lare românești. Sonata a IlI-a pen
tru vioară și pian și Cvartetul nu- I 
mărul doi pentru coarde și pian. | 
Despre personalitatea și creația ma- _ 
relui muzician român a vorbit i 
prof. dr. Ladislav Mokry, directo-1 
rul Filarmonicii slovace, vicepre- ' 
ședințe al Consiliului Internațional. 
al Muzicii (UNESCO).

REMANIERE GUVERNAMEN
TALA IN TURCIA. Primul mi-i 
nistru al Turciei. Biilent Ulusu, a 
anunțat marți prima remaniere a • 
guvernului alcătuit în septembrie . 
1980. Potrivit unui comunicat ofi
cial, reluat de agențiile Reuter, A.P. | 
Si U.P.I., în urma acestei măsuri au

| fost schimbați titularii portofoliilor I 
| industriei și tehnologiei, energiei și 
resurselor naturale, sănătății, vă
milor și monopolurilor. Agenția de . 
presă Anajdolu, reluată de Associa
ted Press, informează că schimbă- I 
rile din cadrul cabinetului au fost 
aprobate de șeful statului. Kenan j 
Evren.

TURNEU. Cu prilejul inaugurării 
Teatrului de operă din Bastia (In- | 
sula Corsica) au avut loc trei spec- j 
tacole cu opera „Traviata" de Giu
seppe Verdi, la realizarea cărora I 
și-a adus contribuția Orchestra sim- | 
fonică a Filarmonicii din Sibiu. 1 
Spectacolele s-au bucurat de un de-1 
osebit succes. In cadrul turneului 
întreprins în Franța, Orchestra Fi- I 
larmonicii din Sibiu a susținut, de

I asemenea, la Bastia, un concert I 
| simfonic. Dirijorul Petre Sbârcea, | 
soprana Silvia Voinea, de la Opera.

I Română din București, întregul an- j 
samblu sibian au înregistrat un de-

1 osebit succes, fiind îndelung aplau- ' 
. dați de public.
| O MAREE DE O ÎNĂLȚIME NE- I 
OBIȘNUITA a provocat, marți di-

| mineață, la Veneția, inundarea stră- i 
zilor din centrul istoric al orașului

1 dogilor, precum și celebra Piață ' 
, San Marco. Niveul apelor a depășit 
cu 1,45 m limita normală. Potrivit I 

I aprecierii experților, fenomenul | 
creșterii apelor a fost determinat nu

I numai de mareea foarte înaltă, ci | 
| și de vântul Sirocco.

CONCERT. In cadrul unui con
cert organizat la Geneva de postul I 

I de radioteleviziune ..Suisse Ro- | 
mande", la pupitrul orchestrei

I „Colegium Academicum de Ge- I 
I neve" s-a aflat tinârul șef de or- 
1 chestră român Horia Andreescu.
I REGIZORUL FILMULUI „HEIDI", I 
I Allan Down, realizator in același | 
timp al altor 400 de filme, a încetai

I din viață in vîrstă de 96 de ani. O [ 
mare parte dintre creațiile sale.

1 Allan Dâwn le-a realizat in perioada 1 
. filmului mut. Printre peliculele re- . 
alizate de el se numără „Masca de I 

I fier", „Cei trei mușchetari" (versiu-l 
nea 1939). „Asociatul din Tennes-

1 see" și multe altele.
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