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VEȘTI DIN TARA1979 - an al producțiilor agricole sporite,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

al ridicării calitative a activității din agricultură

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de organizația județeană

Ilfov a P. C. R. tuturor

organizațiilor județene de partid
Mobilizați de mărețele obiective stabilite de Con

gresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidu
lui în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, 
însuflețiți de îndemnurile permanente adresate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a munci mai bine, mai eficient, oa
menii muncii din județul Ilfov au încheiat primii trei 
ani ai cincinalului cu rezultate pozitive in toate do
meniile de activitate.

Urmare a sprijinului continuu primit din partea 
partidului și statului pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, creșterea gradului de meca
nizare și chimizare, extinderea suprafețelor amenajate 
pentru irigat, precum și a muncii desfășurate de coo
peratori. mecanizatori și specialiști, sub directa con
ducere a organelor și organizațiilor de partid, au cres
cut an de an producțiile de cereale, plante tehnice, 
legume, de lapte și carne. Pe această bază, unitățile 
agricole din județ au livrat la fondul de stat. în pri
mii trei ani ai cincinalului, peste 1,9 milioane tone de 
cereale, 555 000 tone legume, 375 000 tone carne și peste 
3,2 milioane hi lapte.

Conștienți de faptul că sporirea producției agricole 
contribuie direct la ridicarea nivelului de trai al po
porului, toți țăranii cooperatori, lucrătorii din I.A.S. 
și S.M.A. din județul Ilfov sint ferm hotărîți să pună 
mai deplin în valoare potențialul productiv al celor 
peste 630 000 hectare teren arabil, aplicind pe scară

largă cuceririle științei agricole, să înfăptuiască 
consecvent programele de dezvoltare și modernizare 
a tuturor sectoarelor agricole, să întărească ordinea 
și disciplina la fiecare loc de muncă, să acționeze per
severent pentru aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar în toate unitățile agricole.

Dind glas voinței și hotăririi unanime a comu
niștilor, a tuturor celor ce muncesc pe ogoarele 11- 
fovene, organizația județeană a P.C.R. adresează 
organizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor 
muncii din agricultura țării chemarea înflăcărată 
la întrecere pentru realizarea și depășirea indicato
rilor stabiliți prin Planul național unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 1979.

Ținînd seama de condițiile pedoclimatice, de asigu
rarea bazei tehnico-materiale, de măsurile și acțiunile 
Întreprinse pentru aplicarea tehnologiilor pe culturi și 
specii de animale, de experiența dobîndită de coopera
tori, mecanizatori și specialiști, ne angajăm să obți
nem, în anul 1979, următoarele rezultate :

IN PRODUCȚIA VEGETALA : realizarea unei pro
ducții totale de cel puțin 2 
cu 92 mii tone peste plan.

— La principalele culturi 
producții totale :

milioane tone de cereale,

vom obține următoarele

I mi! tone

Produsul Pian Angajament 
peste plan

Creșterea față 
de plan — % —

— Grîu 453,7 29,3 6,2
— Orz 211.4 18,3 83
— Porumb 1105,0 393 3,6
— Floarea-soarelut 114,4 5,3 4.7
— Sfeclă de zahăr 6543 393 6,2
— Soia 88,4 3,6 4.2
— Fasole 19,6 5,4 27,5
— Legume 384,5 18,7 4,8

din care :
— fasole verde 93 1,0 10,2
— mazăre păstăi 21.8 2.2 11,0

— Cartofi timpurii 45,4 2,0 4,4

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Rațiunea unei munci
de o viață

Mai multe încercări 
de a-1 intîlni pe medi
cul veterinar Cornel 
Tănăsescu. epizotologul 
șef al întreprinderii a- 
gricole de stat Prej- 
mer. s-au dovedit in
fructuoase. „E plecat 
la ferma din FeldiOa- 
ra“ — ni se răspunde. 
Ajunși acolo, aflăm că 
„e plecat pe pășune, 
unde nu se poate ajun
ge cu mașina". Altă 
dată era plecat la fer
ma Podul Olt sau la 
ferma Hărman. Și tot 
așa — vreo două săn- 
tămîni. La sediu este 
uneori musafir. de 
acasă pleacă direct Ia 
ferme. Și găsește-] 
dacă poți, căci gospo
dăria se întinde pe o 
mare suprafață.

Dar iată că recent 
am avut noroc. L-am 
găsit efectuind o ope
rație grea, complicată 
uneia dintre vacile ce 
dau producții-record 
de lapte la ferma Prej- 
mer. Pe fată i se pre
lingeau broboane mari 
de sudoare. Operația 
era. vădit, dificilă. „Au 
apărut complicații" — 
îmi șoptește cineva. Au 
trecut multe, multe 
minute, ore de muncă 
indirjită. Apoi, ca prin 
farmec, fața medicului 
incepu să se lumineze. 
Răsuflă ușurat. Avea 
de ce. Atît mama cit 
și urmașul erau sal
vați.

Aflu că medicul Cor
nel Tănăsescu salvea
ză anual numeroase 
vaci și juninci aici,

la întreprinderea a- 
gricolă de stat. Sint 
animale care fie nu 
pot făta in condi
ții normale — și lu
crul acesta se întim- 
plă de obicei cu ani
malele de mare valoa
re —. fie au suferit 
accidente, cum 
fracturarea unui 

înghițirea
ar fi 
picior 
unor

corpuri metalice. E o 
muncă grea, migăloasă, 
pe care doctorul Tănă- 
sescu o face cu devota
ment și tenacitate, cu 
pasiune și dragoste 
pentru profesie.

„Nu teama de a i se 
reproșa că s-a pierdut 
un animal valoros il 
determină pe tovarășul 
Tănăsescu să acționeze 
în acest mod. ci con
știința că animalele 
sint o parte din a- 
vuția națională în 
care statul, societatea 
au investit valori con
siderabile". Cuvintele 
acestea, rostite de to
varășul Gh. Bota, se-
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BRAȘOV

Primele transmisii hi* 
dromecanice fabricate 
în țară. La 
„Hidromecanica" 
început recent fabricația de se
rie a transmisiilor hidromecani
ce pentru echiparea autogrede- 
relor. a tractoarelor articulate 
cu lamă șl cu încărcător frontal 
de 180 CP și a âutoscreperfelor 
de 10—11 mc. Prin echiparea lor 
cu transmisii hidromecanice, 
produsele respective 
spori performantele 
funcționale. (Nicolae

întreprinderea 
din Brașov a

își vor 
tehnico- 

Mocanu).

BACĂU

comer-Noi unități 
ciaîe și de prestări de 
servicii orașe^e satele 
județului Bacău au fost con
struite și date în folosință in 
ultima vreme un mare număr 
de magazine și unități presta
toare de servicii. Numai în mu
nicipiul Bacău au fost puse la 
dispoziția cumpărătorilor spatii 
comerciale insumind 12 500 mp. 
Noi unități comerciale au fost 
deschise și in orașele Gh. 
Glieorghiu-Dej, Buhuși, Moi- 
nești, Tg. Ocna. în acest an vor 
fi construite in județ magazine 
insumind o suprafață utilă de 
20 000 mp. (Gh. Baltă).

HARGHITA

Pentru export.Industria 
județului Harghita, In plină 
dezvoltare, fabrică și pentru ex
port produse de înaltă tehnici
tate. în 1978, bunăoară, s-au li
vrat în peste 50 de țări cu 30 Ia 
sută mai multe produse decit în 
anul precedent. Pe lista pro
duselor exportate se numără 
tractoare pe șenile, mașini și u- 
tilaje pentru industriile siderur
gică, electrotehnică, de prelu
crare a metalelor. ■ chimică, de 
exploatare si prelucrare a Iam
bului etc. în prezent se pregă
tesc noile comenzi ale partene
rilor comerciali externi. (I. D. 
Kiss).

BUZĂU

Se extinde sistemul 
telefonic interurban au
tomat. De cur*nd 3 fost dată 
în folosință și conectată la sis
temul automat interurban cen
trala telefonică cu 600 linii din 
comuna Pătirlagele. în primul 
trimestru al acestui an va fi 
pusă în funcțiune și centrala 
automată cu 1 000 linii de la Ne- 
hoiu și se va extinde cu 2 000 de 
linii centrala telefonică a ora
șului Rm. Sărat. Vor fi instalate 
noi centrale Bpnectate la siste
mul telefonic automat interurban 
și în viitoarele centre urbane — 
Berea, Beceni, Pogoanele. (Mihai 
Bâzu).

întreprinderea de mecanică fină 
din Capitală. Colectivul de cerce
tare și proiectare al acestei între
prinderi a realizat recent un sis
tem modular de control activ care 
a obținut, in cadrul Festivalului na
tional „Cintarea României", locul I 
pe ramură și locul II pe tară. Noul

sistem de control se folosește la 
mașinile de rectificat universale 
specializate pentru industria auto, 
a tractoarelor și rulmenților. Prin 
generalizarea introducerii acestui 
sistem in circuitul productiv se 
obține o însemnată economie de 
metal, eliminindu-se rebuturile,

reducerea timpului de prelucrare 
cu 26 la sută, creșterea preciziei și 
a calității produselor. în fotogra
fie : verificarea primelor aparate 
de control automat, care vor fi li
vrate in curind beneficiarilor.

Foto : E. Dichiseanu

Prevederile Legii educației și învățămintului situează

ȘCOALA DE TOATE GRADELE
9

într-un cadru nou, superior 

de organizare și activitate
Prin Legea educației și învățămîntu- 

lui. adoptată la finele anului trecut, 
școala noastră de toate gradele a 
fost așezată pe o bază nouă, supe
rioară, de organizare și activitate, in 
strinsă legătură cu cerințele tot mai 
ample ale societății. Faptul este cu 
atît mai important cu cit, după cum 
se cunoaște, învățămintului îi revine 
menirea de a, asigura, sub călăuzirea 
organelor și organizațiilor de partid 
și in strinsă conlucrare cu toate fo
rurile științifice, administrative și 
politico-educative, cărora le incumbă 
sarcini pe acest tărîm. pregătirea ca
drelor necesare tuturor domeniilor de 
activitate, formarea și educarea omu
lui nou, ridicarea nivelului general 
de cultură și cunoaștere al întregului 
popor.

în condițiile dezvoltării social-eco- 
nomice a tării, școala în totalitatea 
ei cunoaște dimensmni si o capacita
te de cuprindere fără precedent.

în prezent, mai mult de un sfert 
din ponu’atia tării este cuprinsă în 
diferite forme de învătăm’nt. Astfel, 
proporția copiilor de vîrstă preșcola
ră cuprinși în grădinițe a depășit 75 
la sută. A fost generalizat ’nvățămin- 
tul obligatoriu de 10 ani. Raportat la 

; 10 000 locuitori, numărul elevilor din 
licee a crescut de peste 15 ori. iar al 
studenților de.6 ori fată de anul 1938. 
în aceeași perioadă a crescut numă
rul cadrelor didactice de la 55 000 la 
270 000. S-au dezvoltat și modernizat 
continuu baza materială a învătămîn- 
tului. precum si conținutul procesu
lui instructiv-educativ. s-a întărit le
gătura scolii cu viata, cu producția 
si cercetarea științifică, au crescut 
rolul si eficienta socială si educativă 
a școlii.

Elaborat pe baza prețioaselor indi
cații ale secretaru'ui general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
într-o viziune clară si de cuprinză
toare privire spre viitorul luminos pe 
care-1 deschide patriei noastre în
făptuirea măreței opere de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a comunismului, noul 
cadru al învățămintului dă ex
presie Programului de măsuri pen
tru aplicarea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului și celor ale 
Congresului educației politice si al 
culturii socialiste în domeniul activi-

tătii ideologice si politico-educative, 
înscriindu-se în vastele acțiuni de 
perfecționare a întregii activități 
economice si sociale. Legea stabilește 
criterii unitare de organizare, desfă
șurare si perfecționare a invățămin- 
tului românesc.

La baza organizării si funcționării 
scolii de toate' gradele se situează 
gratuitatea învățămintului. accesul 
tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, in funcție de nevoi’e 
dezvoltării economico-sociale a tării, 
de aptitudinile si dorințele fiecăruia, 
în toate gradele de învătămînt. Este 
asigurată realizarea învățămintului 
obligatoriu de 10 ani. precum și

Suzana GÂDEA
ministrul educației șl Invâțâmintulul

desfăsurarea procesului instructiv- 
educativ si în limbile naționalităților 
conlocuitoare. Sint reglementate, în 
mod unitar, problemele referitoare la 
structura, organizarea și conținutul 
învățămintului de toate gradele. .

Statornicind ca obiectiv fundament 
tal realizarea ungi calități noi. supe
rioare 
niu al 
finește 
Iii în 
muncă 
nică de către tinerele generații a 
celor mai noi cuceriri ale științei 
tehnicii, ale cunoașterii umane, 
ideologiei si politicii partidului.

si in acest important dome7 
vieții sociale, noua lege de- 
sarcinile sporite ce revin șco- 
pregătirea tineretului pentru 
și viată, in însușirea temei-

și 
a 

.... ______ . a
concepției sale revoluționare des
pre lume și viață, educarea lor in 
spiritul principiilor eticii si echității 
socialiste, al dragostei fată de pa
trie. partid si popor, fată de idealu
rile de pace si progres social. Un loc 
important in preocupările scolii il 
ocupă problemele politehnizării în- 
vătămîntului prin însușirea temeini
că de către tineri a științelor funda
mentale — matematica, fizica, chimia, 
biologia — a disciplinelor tehnice și 
de cultură generală, a istoriei si cul
turii poporului român, intr-un sistem 
de pregătire multilaterală, precum și 
prin formarea deprinderilor de mun
că productivă, premisă a pregătirii 
elevilor și studenților în profiluri(Continuare in pag. a III-a)

docto-

Foto : S. Cristian

simplu
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cretarul organizației de 
partid, explică de fapt 
rațiunea întregii munci 
desfășurate de 
rul Tănăsescu.

Un calcul 
arată că, în 
de ani de cînd își 
desfășoară activitatea 
ca medic veterinar — 
fie în cadrul fostului 
spital veterinar Bra
șov. fie ca medic la 
circumscripția veteri
nară din Sfintu Gheor
ghe, fie aici, la Prej- 
mer — doctorul Tă
năsescu a salvat 
peste 500 de ani
male valoroase de re
producție. Aceasta în
seamnă. de fapt, nu 
mai puțin de 2 500 ani
male (calculînd doar 
cite cinci urmași la o 
vacă de reproducție), 
zeci de mii de hecto
litri de lapte, mii de 
tone de carne.

Dar, oricît de spec
taculoase ar fi cifrele 
care incorporează ac
tivitatea de ani și ani 
a unui om, ele nu pot 
reda în adevărata am
ploare munca 
de dăruire, 
și pasiune a 
tului Cornel 
cu, pentru 
așa cum

plină 
abnegație 
comunis- 
Tănăses- 
care —

ne-a spus 
— „rațiunea de a fi 
și a munci a unui 
medic, fie el uman, fie 
veterinar, este de a nu 
precupeți nici o stră
danie pentru a salva 
și a proteja viața".
Nicolae MOCANU
Desen de T. ISPAS

La încrucișarea aceea de 
drumuri timișorene.' zidu
rile se înălțau necontenit. 
De-a lungul unei singure 
luni de zile, montorli au 
atins nivelul nouă. îi ve
deam lucrînd din zorii tul
buri și pină ce întuneri
cul cotropea blocul, 
le ghiceam prezența 
sclipirile violete 
durilor. Ei erau deci 
acolo, muncind, 
seră tot timpul acolo, sub 
vînturi aspre, sub ploile 
săgetătoare, sub frigul ce 
pătrundea, la acea înălțime 
sub cer.

E o oră a după-amiezii, 
aproape de seară, si totuși 
constructorii forfotesc incă 
în jurul meu. pe scări. în 
interioare, lingă macaraua 
mișcătoare, 
grele lunecînd 1 
Șantierul 44, al 
Grup 4 T.C.M.T. Menirea 
lui : de-a ridica 
de locuințe incluse in arhi
tectura nouă a Căii Toron- 
talului. Șef de lot. maistrul 
Moise Drăgan. Intrăm, plini 
de frig amîndoi. intr-un bi
rou rece și el. improvizat in 
niște vechi clădiri. Schite, 
desene, p’anuri de execuție 
Dense ne pereții cenușii. 
Mese si scaune improviza
te. Atmosferă de șantier.

apoi 
prin 
su- 

încă 
Ei fuse-
ale

lingă benele 
prin aer. 

I marelui
blocurile

Imagine de la combinatul „Azomureș" din Tg. Mure?, unitate de baza a chimiei romanești

deoarece maistrul nu-și 
prea face de lucru înăun
tru. El este mai ales sus. pe 
schele, sau circulind printre 
oameni, veșnic în mișcare, 
veșnic în picioare. Cu greu
tate il pot determina să ia 
loc lingă mine.

Un fecior de bănățean, 
încă în floarea vîrstei. o

maistrul Moise Drăgan este 
tipul de constructor efici
ent. dornic să afrme. in 
construcțiile timișorene, in
geniozitatea tehnică, iubind 
mai ales partea dificilă a 
execuției — rezistența, teh
nicile noi. Satisfacția cea 
mai mare a incercat-o. de 
fiecare dată, atunci cînd.

tească. Asa se explică fap
tul că. alături de oamenii 
săi. el. maistrul constructor, 
se simte mereu ca intr-o 
adevărată familie muncito
rească. El. care știe să-i 
mustre pentru greșelile lor, 
pentru gafe'e lor tinerești, 
el, secretarul lor de partid, 
el. omul tinăr la înfățișare.

Nucleu de constructori
Ion ARIEȘANU

fire deschisă, volubilă. În
drăzneață. chip inteligent, 
minte mobilă, intrînd rapid 
într-o undă de prietenie 
creată ad-hoc. Copil de ță
rani, el a terminat liceul 
de construcții 
1967 absolvă 
maiștri, iar azi. 
ani ai săi.

în 1961. în 
școala de 

la cei 36 de 
posedă o 

bogată experiență de con
structor. O fișă simplă, di
rectă. ce înglobează insă in 
ea forța unei vieți de mun
că. un caracter de bărbat 
destoinic. Om al șantieru
lui. al greului șantierului.

lopată luată 
informă, pe 

i se înalte 
pînă la so- 

ultimului

de la prima 
din groapa 
care urma să 
viitorul bloc, i 
sirea ultimului locatar, 
ce a ocupat spațiul creat, a 
putut să facă el. construc
torul. totul, cu mina lui, 
alături de oamenii lui.

Asa se si explică marile 
satisfacții ce 
fiecare dată 
du-se în fata 
ții la care a 
încearcă un 
ternic de mîndrie bărbă-

le încearcă de 
cînd. oprin- 

unor construc- 
fost coautor, 
sentiment pu-

dar matur în gindire. știe 
să le fie si confident, un 
frate si un părinte, să-i în
demne la o viată demnă, 
cinstită, frumoasă, să-i aju
te cu un sfat, cu o povată 
de om cu o experiență mai 
mare intr-ale vieții. Delme- 
jin Francisc. șef de echipă, 
montor cu o minte as
cuțită, Gheorghe Sasu, șef 
de echipă, muncitor respec
tat, el însuși plin de res
pect față de tovarășii săi, 
bun organizator, Iosif Ko- 
vaci, tîmplar cu „mîini de

aur“, Grigore Bogdan, zu
grav de calitate, Antal De- 
zideriu, mozaicar de mina 
întii — toți fac parte, ală
turi de maistrul Drăgan, 
din această familie de con
structori timișoreni de elită.

„Băieții mă urmează peste 
tot — mi se confesează 
maistrul — privind prin ge
mulețul prin care se 
strecoară o lumină firavă, 
de crepuscul. Mă intreabă 
cite unul : «Ce ai tu, mă, 
Drăgane. de ii tragi după 
tine pe 1 
magnet ?». 
me am. Știu 
pe ploaie, 
ei sint 
mine. Tot 
resti. cînd 
crat 24 de 
meau iepureste. 
țuri, un ceas-două, și 
continuau să lucreze, 
băieți adevărati. ce mer'tă 
a fi iubiți si respectați. Nu 
știu ce calități trebuie să 
întruchipeze un erou. dar. 
în ceea ce mă privește, eu 
cred că eroii pot să fie si 
aci printre noi. Eroi pot să 
fie si ei. acești băieți mi
nunați. Chiar dacă nu-i ne
voie să-i arătăm cu dege
tul... Și să le spunem pe 
nume. Nu-i așa ?“

băieții ăștia ? Ai 
. Nu știu ce anu- 

numai că, 
pe frig, pe vint, 

mereu lingă 
cu ’ ei. în Bucu- 
s-a cerut, am lu- 
ore din 24.

prin
Dor- 
col- 

apoi
Sint

largi, a calificării și policalificării 
acestora.

în Legea educației si lnvățămîntu- 
lui sjnt înscrise si importante pre
vederi de ordin organizatoric, care 
asigură perfectionarea cadrului demo
cratic. de conducere a învățămintului 
românesc de toate gradele, legarea 
mai strinsă a scolii de viată, de cerin
țele concrete ale producției. Astfel, 
se institutionalizează. într-o formă 
larg reprezentativă, noi organe de 
conducere colectivă a invățămintu- 
lui. în această viziune, sistemul de 
conducere colectivă a învățămintului 
cuprinde, în structura sa. Congresul 
învățămintului. Consiliul superior al 
educației si învățămintului. consiliile 
educației și învățămintului la nivel 
județean și al municipiului Bucu
rești. consiliile de coordonate a învă- 
țămîntului la municipii, orașe și co
mune.

Congresul învățămintului. care se 
organizează o dată la cinci ani, ana
lizează și dezbate modul de înfăptuire 
a hotărîrilor de partid și de stat în do
meniul învățămintului. al formării 
cadrelor si educării comuniste, revo
luționare a tineretului, dezbate docu
mentele de conținut ale procesului 

l; didactic? iele referitoare la baza di- 
' dactico-materială a școlii, precum sl 
programele de perfecționare a cadre
lor didactice. Congresul aprobă pla
nurile de învătămînt. Prin adoptarea 
lor de către congres, planurile de În
vătămînt vor avea o durată de vala
bilitate de cel puțin patru ani (un 
ciclu de învătămînt). fapt ce se va 
răsfringe pozitiv în pregătirea elevi
lor si studenților, in practicarea unui 
proces didactic calitativ superior.

în viziunea prevederilor înscrise In 
Legea educației si învățămintului, 
controlul si îndrumarea activității 
Ministerului Educației si Învățămîn- 
tului si a celorlalte ministere si or
gane centrale si locale care au in 
subordine instituții de învătămînt se 
realizează. în ceea ce privește modul 
de înfăptuire a politicii partidului și 
statului în domeniul învățămintului. 
prin Consiliul superior al educației și 
învățămintului. Acest for elaborează 
programe de organizare și perfecțio
nare continuă a procesului instructiv- 
educativ la toate eșaloanele aces
tuia. controlează si îndrumă modul do 
realizare a obiectivelor generale ale 
învățămintului pe cicluri de invătă- 
mint. Analizele efectuate la nivelul 
Consiliului superior al educației și 
învățămintului au în vedere, între 
altele, organizarea de acțiuni ame
liorative in vederea perfecționării 
continue a practicii școlare în funcție 
de cerințele dezvoltării științei și 
tehnicii, ale pregătirii forței de 
muncă.

în componenta Consiliului superior 
al educației și învățămintului intră 
cadre didactice, cercetători științifici, 
cadre cu funcții de conducere din 
unitățile de invățămint si de la in
spectoratele școlare, reprezentanți ai 
organelor centrale de partid, ai orga
nizațiilor de copii, de tineret, de sin
dicat și femei, ai Consiliului Național 
pentru Știință si Tehnologie, acade
miilor de științe și institutelor cen
trale de cercetare științifică, ai mi
nisterelor si celorlalte organe cen
trale care au atribuții în domeniul 
învățămintului. De asemenea, repre
zentanți al Consiliului Pe tară al co
mitetelor cetățenești de părinți si ai 
consiliilor oamenilor muncii aparti- 
nînd naționalităților conlocuitoare, 
precum si muncitori si alti oameni ai 
muncii din unitățile socialiste.

Pentru a imprima controlului si în
drumării un caracter concret și pen
tru a interveni ih desfășurarea vastei 
activități în domeniul învățămintului 
cu măsuri izvorite din analiza muri- 

. Cii didactice, in cadrul consiliului se 
organizează, ca organe de specialita
te, consilii pentru invățămintul pre
școlar. primar și gimnazial, pentru 
invățămintul liceal, profesional și de 
maiștri, pentru invățămintul supe
rior, precum și pentru munca poli- 
tico-educativă și predarea științelor 
sociale.

Cu aceeași preocupare de a da în
drumării Si controlului concretețe și, 
prin aceasta, de a le face eficiente, 
pe lingă inspectoratele, școlare jude
țene si cel al municipiului București 
se instituie consilii ale educației și 
învățămintului. cu reprezentarea la
(Continuare in pag. a Ii-a)

IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE: 
Cuvîntul cititorilor, cuvîntul 
oamenilor muncii ; Carnet 
plastic ; Faptul divers ; Din 
activitatea partidelor pro
gresiste, democratice din 
noile state independente ; 
Sport; De pretutindeni.



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 9 ianuarie 1979

Ffaptul
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l Vînătorești, 
dar

I adevărate
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I
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In tolbele vinătorilor mure
șeni au intrat, in 1978, pe lingă 
numeroase alte trofee, nu mai 
puțin de 2 673 de urecheați, 1 437 
fazani și 350 mistreți. Vinătorii 
din Tirgu Mureș au organizat o 
foarte apreciată expoziție cine
getică, iar la expoziția interna
țională de vinătoare din Capita
lă au obținut 72 medalii de aur, 
42 de argint și 20 de bronz. Fi
resc : vinătorii de pe aici știu să 
și ocrotească vlnatul. La inspec
toratul silvic județean aflăm că 
au fost stirpiți numeroși răpi
tori, iar pe timpul iernii s-au 
asigurat, in zonele de deal și de 
munte, importante cantități de 
hrană și sare. Cum s-ar zice, 
cei 1000 de vinători cițt fac 
acum parte din asociația de pe 
Mureș iși pregătesc cu seriozi
tate trofeele și pentru 1979.

!
I
I
I
I
I
I
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„Șugubeții
Nicolae Moroz (33 ani) 

Alexandru Șimon (24 ani), fără 
ocupație, ambii din comuna 
Livada, au fost deunăzi che
mați la primărie. Primul care 
a fost întrebat unde lucrează a 
fost N. M. : „Eu să lucrez !? — 
se miră N. M. Păi am eu fason 
de muncitor ?“ „Și dumneata ?“ 
— se adresă milițianul celuilalt. 
„Eu ? Tot acolo, in același loc 
cu el!“ — răspunse A. S. la fel 
de șugubăț.

Cele două răspunsuri, cu por
tretele autorilor, aveau să apară 
a doua zi în același loc : la ga
zeta satirică a comunei. Acum e 
rindul locuitorilor din Livada 
să-i determine pe cei doi „șugu
beți" să se prezinte de îndată 
la muncă. Că fără muncă pă
țești ca trintorii din stup.

I
I

După „nunta 
de aur

Recent, intr-o casă 
muna Girbova, județul Alba, 
a fost multă veselie și voie 
bună. Înconjurați de copii, ne
poți și strănepoți, Maria și Io
sif Sirbu au sărbătorit împlini
rea a 60 de ani de... căsnicie. La 
urările și felicitările numeroși
lor lor urmași — prezenți la 

. eveniment cei sărbătoriți au 
• răspuns in glumi : „Ei, nu ne 

mai felicitați atit : aceasta este 
ttbar a 10-a aniversare de cînd 
am sărbătorit.- a 50-a aniver
sare".

Mulți ani de viață și căsnicie 
le urăm și noi pentru a putea 
sărbători a 20-a și a 30-a ani
versare de la... nunta de aur.

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Elani în 
Vrancea

I
I
I
I
I

Cu clțiva ani in urmă, tot pe 
o vreme friguroasă Și plină de 
zăpadă, din Valea Sării și Ho- 
mocea — localități din județul 
Vrancea — a plecat vestea că 
unii ar fi văzut „niște animale 
nemaiintllnite pină atunci in 
aceste ținuturi". Acum, specialiș
tii afirmă cu certitudine : fauna 
bogată din ținuturile Vrancei 
numără și exemplare de elani. 
Intre timp, efectivul acestora, 
greu de numărat, a crescut cu 
noi exemplare care n-au văzut 
niciodată cum arată ținuturile 
nordice, locul de baștină al te
merarilor migratori.

I
I
I
î
I
I
I
I
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Întîmplare 
tragică
Ludovic Kiraly, lăcătuș 1 

treprinderea „Unio" din 
Mare, în vîrstă de 39 de ani, toc
mai trecea pe lingă lacul în
ghețat din cartierul Solidarită
ții cind a văzut cum se ducea 
spre fundul lacului un copil. 
Și-a scos haina și fularul și a 
început să se Urască pe gheața 
șubredă spre copilul de 9 ani, 
care se mai vedea inci. Cind 
a ajuns la un metru de copil, 
acesta, epuizat, s-a scufundat 
cu totul. Omul a încercat să se 
întoarcă, dar in acel moment 
gheața s-a rupt Și sub el. N-a 
mai reușit să se întoarcă 
mal—

I
I
I
I
I
I
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I
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Pe măsura 
faptei!
Conducătorul auto Gheorghe 

Burlă, din municipiul Iași, avea 
un tabiet: obișnuia să oprească 
autobuzul cu călători pentru 
a-și face diverse cumpără
turi de la magazine sau 
pentru a mai sta de vorbă cu 
vreun cunoscut. La o staționare 
de acest fel, destul de lungă, pe 
strada Vasile Lupu, călătorii, 
nemulțumiți, i-au cerut expli
cații. Șoferul s-a supărat foc și 
i-a poftit să coboare pentru 
că... „Dacă e vorba așa, uite că 
s-a defectat mașina", tn reali
tate, rămas singur, a pornii mai 
departe la drum.

Fapta este incalificabilă, de 
aceea așteptăm ca întreprinde
rea unde lucrează să-l sancțio
neze pe măsură.

la in-
Satu

scurt, doar 
Secția con-

in 
șantier

pe
actualului

enumăr, 
capacități.

obișnuintă 
al
pe

Noi blocuri pe bulevardul 1 Mai din

teatre

Bu-

acest an. orașele patriei 
iși vor spori zestrea edili- 
noi ansambluri de locuințe.

se va realiza pe baza indica- 
date cu ocazia vizitei de lu- 
secretarului general al parti- 
pe platforma industrială Mi- 
din Capitală, din octombrie

Ta
tu

de paturi in spitale, 
sugestive ce conturea- 
puternic preocuparea 
partidului și statului

Manta. Calea 
va accentua 
pentru în- 

sistematizare

Foto : S. Cristian

• Teatrul Mic : EmlgranțU 
19.36.
• Teatrul da comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mîța In sac — 19.30. (sala 
Studio) : Conversație... 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Serenadă tirzie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
nase“ (sala Savoy) : Revista 
luna de miere — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : 
nlca se mărită — 19,30.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : După datina străbună 
— 19.30.

• Teatrul National București 
(sala mică) : Alexandru Lăpuș
neanu — 15. Gaițele — 19.30. (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 19.
• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatru! de operetă : Văduva
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30.

gic Călărași activitatea din acest în
ceput de an se desfășoară în ritm 
susținut, ca într-o cursă „contra cro
nometru", in care fiecare zi, fiecare 
oră iși are valoarea ei. Se lucrează 
la minus 10 grade. La toate locurile 
de muncă, energiile constructorilor 
sint puternic dinamizate de îndem
nurile însuflețitoare adresate între
gului popor de secretarul general al 
partidului nostru în mesajul de Anul 
nou, de a face totul pentru realiza
rea unei calități noi. superioare, în 
întreaga activitate economico-socia- 
lă. prin valorificarea eficientă a po
tențialului material și uman.

Adresăm tovarășului Aurel Mano- 
lache, director tehnic al întreprinde
rii de construcții și montaje side
rurgice Călărași, întrebarea : „Ce vor 
pune în devans în funcțiune con
structorii Combinatului siderurgic 
Călărași în 1979 ?“ Pentru că devan- 
surile au intrat 
acest mare 
cincinal.

— Am să 
principalele
structii metalice a și Început să fie 
utilizată, cu toate că termenul de pu
nere în funcțiune este la 30 martie 
1979. Pe măsura sosirii utilajelor, 
capacitatea de producție va crește. 
Oțelăria electrică, primul obiectiv din 
profilul siderurgic al Călărașului, va 
fi pusă în funcțiune cu 45 de zile mai 
devreme. Pentru sporirea susținută

funcțiune linia a treia de preparare 
a betonului din baza de construcții 
a întreprinderii cu 5 luni mai de
vreme.

Cum vor acționa constructorii ? Să 
amintim că pe platforma combinatu
lui există un colectiv de coordonare 
a lucrărilor, din care fac parte re
prezentanți ai comitetului județean 
de partid și Ministerului Industriei 
Metalurgice. împreună cu alți factori 
— constructor, proiectant, beneficiar 
și furnizor — toți împreună anali- 

,zînd operativ orice problemă apă
rută pe parcursul execuției, hotă- 
rînd pe Ioc măsuri eficiente, asigu- 
rînd un ritm de muncă susținut la 
toate punctele de lucru-cheie.

Cu stăruință se acționează pentru 
promovarea unor tehnologii de exe
cuție menite să determine o substan
țială scurtare a duratei de construc
ție. în acest sens, trebuie subliniat 
sprijinul deosebit primit de construc
tori din partea institutelor de proiec
tare — IPROMET și IPROLAM — 
care contribuie direct, prin specialiș
tii lor. la soluționarea cu promptitu
dine a tuturor problemelor de pro
iectare. O altă preocupare majoră 
se referă la reducerea consumului 
de materiale de construcții, ciment, 
oțel-beton, lemn pentru cofraje. Pen
tru aceasta există mașini de sudat 
oțelul-beton „cap la cap", metodă 
prin care se vor economisi 6 la sută 
din cantitățile de metal folosite, ceea

ce privește energia electrică, deși in 
1978 au fost economisiți circa 1 400 
megawați-oră. în acest an se preco
nizează realizarea unor reduceri mult 
mai substanțiale, atît la energia e- 
lectrică. cit și la cea termică. Tot
odată. au fost luate măsuri pentru 
raționalizarea consumului de com
bustibil la mijloacele de transport de 
pe șantier.

Dar preocupările constructorilor nu 
se limitează la atit. Tot In scopul 
reducerii duratelor de execuție și e- 
conomisirii unor cantități cit mal 
mari de materiale, pe șantier se ur
măresc :
• realizarea armăturii furnalului 

nr. 1 din elemente sudate prefabri
cate în ansamble mari ;
• Închiderea anexei tehnico-indus- 

triale la oțelăria electrică cu panouri 
plastloz și adaptarea sistemului de 
ancorare și rigidizare la condițiile lo
cale ;

• proiectarea și realizarea unul 
cofrag glisant pentru statia de sor
tare de la fabrica de aglomerare, e- 
conomisindu-se material lemnos, be
ton și metal ;

• montarea structurii de rezistență

și ridicate la poziție cu macarale de 
mare performantă la oțelăria cu 
convertizoare nr. 1 ;
• închiderea halei și acoperișu

lui pe ansamble mari montate la sol, 
aduse la poziție cu dispozitive con
fecționate pe șantier și cu macarale 
de performanță.

★
Ce se întreprinde pentru realiza

rea în trimestrul I a 25 la sută din 
sarcinile de plan prevăzute in 1979 ? 
Mai ihtîi, trebuie să arătăm că Încă 
din luna decembrie, in cadrul șantie
rului și la nivelul întreprinderii au 
fost analizate sarcinile de plan pe 
1979. pe trimestrul I și în special pe 
luna ianuarie. Au fost evidențiate 
problemele importante și s-au găsit 
soluții privind încheierea spatiilor de 
producție. încălzirea lor. crearea 
fronturilor de lucru, aprovizionarea 
cu materiale, asigurarea forței de 
muncă și a utilajelor de execuție. 
Cu alte cuvinte, peste tot a fost pusă 
la punct strategia organizatorică 
pentru realizarea in trimestrul I a 
cel puțin 25 la sută din planul anual

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scîntell'

I
Rubricâ realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" J
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Buni gospodari ai metalului
Iosif Grfin, inginer proiectant, 

întreprinderea „6 Martie“-Timișoa- 
ra : în ultimul timp, în unitatea 
noastră a sporit simțitor ponderea 
produselor noi și modernizate. Mă
surile cuprinse în programul de re- 
proiectare a produselor și tehnolo
giilor pe anul trecut au fost inte
gral realizate înainte de 
fapt ce a permis să folosim 
chibzuit 
metalul, 
lectarea 
de tăiat 
muncitorului Filip Linster, greuta
tea acesteia a scăzut cu 862 kg. Și 
la alte produse s-au înregistrat re
duceri substanțiale ale consumului 
specific : cu 230 kg la mașina de 
incheiat falț, cu 1 795 kg la schela 
fixă de fațadă, cu 150 kg la ascen
sor, 132 kg la macaraua universală 
etc. Multe din soluțiile care au stat 
la baza reproiectării acestor produ
se aparțin tot unor muncitori frun-

termen, 
mai 

materia primă, îndeosebi 
De exemplu, prin repro- 

și perfecționarea mașinii 
oțel-beton, după o idee a

Jlvan șitași, ca Nicolae Jurcă, loan 
alții.

La o seamă de Instalații 
laje. indicii de utilizare a _____
lui au crescut peste media prevă
zută pentru actualul cincinal : la 
schela de fațadă — 92 la sută, ma
șina de tăiat cărămizi refractare — 
86 la sută, ferăstrău circular — 88 
la sută, placă vibrantă — 99 la sută, 
schele autoridicătoare — 90 la
sută, ascensor — 91 la sută etc. 
Aceste rezultate demonstrează că 
și in Întreprinderea noastră spiri
tul gospodăresc, lupta pentru folo
sirea rațională a fiecărui gram de 
metal, ca de altfel a oricăror mate
rii prime și materiale, au devenit o 
cauză a întregului colectiv, opinia 
muncitorească intervenind ori de 
cîte ori se constată cazuri de risi
pă. Inițiativele și ideile valoroase 
sint stimulate mult de munca po- 
litico-educativă desfășurată de co
mitetul de partid din unitate, de 
organizațiile de bază.

și uti- 
metalu-

Pentru asistența medicală a copiilor

Capitală

_ ț ■'* *

Vă informăm despre:

Construcțiile sociale 
ale anului 1979

Și în 
noastre 
tară cu 
cu importante edificii sociale. Prin 
planul de stat, in conformitate cu 
prevederile cincinalului se vor 
construi aproape 229 000 de aparta
mente, din fondurile statului, pre
cum și din cele ale populației cu 
sprijinul statului. Cum se va re
flecta această cifră globală pe harta 
urbanistică a localităților din fie
care județ? Este de reținut volu
mul însemnat de fonduri ce sînt alo
cate construcției de locuințe în ma
rile centre industriale — București, 
județele Prahova. Iași. Cluj. Dolj, 
Brașov, Bihor, Galați. Timiș, Con
stanța, Argeș. Bacău. Brăila. Buzău. 
Harghita. Hunedoara. Ialomița. Ma
ramureș. Mureș. Neamț, Olt. Sibiu 
ș.a.m.d. în final, mii de cămine 
confortabile. în fiecare județ, pen
tru tot atîtea familii de oameni ai 
muncii. în același timp, vor con
tinua să se dezvolte marile an
sambluri de locuințe — Platoul Ro
manilor din Alba Iulia (care. în 
final, va dubla numărul aparta
mentelor noi din acest oraș). Aurel 
Vlaicu și Micălaca din Arad. A- 
lexandru Lăpușneanu din Constan
ta. Craiovita Nouă din Craiova, 
1 Mai și Oltului din Tg. Jiu, Ostro- 
veni din Rm. Vilcea. zona Gării din 
Sf. Gheorghe. Pe arterele de in
trare în Capitală — șoselele 
Pantelimon, Colentina, Olteniței, 
Alexandriei — se vor adăuga noi 
blocuri de locuințe. O atentie de
osebită va fi acordată sistematiză
rii șl modernizării centrelor poli
tico-administrative ale orașelor, zo
nelor centrale. în general. Astfel, 
în Capitală, prin continuarea lucră
rilor de pe bulevardele 1 MaiL Ni
colae Titulescu. Banu 
Moșilor și altele, se 
preocuparea edililor 
făptuirea schiței de 
a centrului bucureștean. Și zonele 
centrale ale orașelor Oradea, Deva, 
Zalău. Azuga. Reghin. Tg. Secuiesc, 
Toplița, Miercurea Ciuc vor cu
noaște însemnate prefaceri innoi- 
toare. Anul 1979 va constitui, 
totodată, anul nașterii a noi mari 
ansambluri de locuințe amplasate 
tp preajma unor puternice zone in
dustriale existente sau a altora a 
căror temelie abia s-a pus. Nume 
noi de cartiere vor apărea. înce- 
pînd din acest an : Mărășești Ia 
Cluj-Napoca, Vasile Alecsandri la 
Baia Mare, un mare ansamblu de 
locuințe la Călărași, cartierele 
Siderurgiștilor și Dunării din 
Galati. Tot In vecinătatea marilor 
unități productive se vot construi. 
In acest an, cămine pentru nefami-

liști cu peste 57 000 de locuri, o 
mare parte dintre acestea fiind 
destinate personalului muncitor din 
agricultură și industria alimentară, 
din industria constructoare de 
mașini, industria chimică, transpor
turi și telecomunicații.

După cum se vede, un program 
vast, care-și va pune amprenta nu 
numai asupra aspectului exterior 
al centrelor urbane, din ce in ce 
mai frumoase și mai moderne, ci și 
asupra nivelului de trai al popu
lației orașelor tării, știut fiind cit 
de importantă este locuința pentru 
bunăstarea fiecărei familii. în legă
tură cu acest program de construc
ții este necesar să subliniem faptul 
că el 
țiilor 
cru a 
dului 
litari 
anul trecut. Pornind de la aceste in
dicații, au fost întocmite planuri de 
măsuri de către ministere, institute 
de cercetări și proiectări, măsuri ce 
se concretizează în reprolectarea 
tuturor construcțiilor ce vor începe 
în acest an. în sensul folosirii pe 
scară largă a prefabricatelor, a ele
mentelor spațiale, reducerii consu
mului de otel-beton. ceea ce va 
avea ca efect sporirea eficientei în 
construcții, lucru deosebit de im
portant ținind seama de volumul 
mare de locuințe planificate, de 
necesitatea Îmbunătățirii calității 
construcțiilor.

în mijlocul noilor cartiere vor fi 
implantate numeroase edificii so
ciale. Specialiștii ne dau asigurări 
că se va realiza o mai bună core
lare între construcțiile de locuințe 
și dotări, un ansamblu nou nepu- 
tînd fi raportat ca terminat decît în 
momentul cînd toate acestea vor fi 
gata. Așadar, pe lingă cifrele 
consemnate mai sus, mai sint de 
notat alte cîteva. de mare interes 
pentru beneficiarii apartamentelor 
date in folosință în acest an : sute 
de mii de metri de spatii comer
ciale. 15 300 locuri în grădinițe și
2 800 în creșe. 1 622 săli de cla
să, 8 500 de locuri in internate și
3 850 de locuri in atelierele școlare, 
peste 2 000

Sint cifre 
ză si mai 
continuă a 
nostru pentru creșterea gradului de 
civilizație al poporului, pentru ri
dicarea calității vieții. Căci ce alt
ceva înseamnă construirea de sute 
de mii de noi apartamente, de noi 
lăcașuri destinate celor mici, de edi
ficii moderne pentru Îngrijirea să
nătății omului î

Afișul politic 
este un gen prea a- 
bordat de artiștii plas
tici. de aceea rarele 
expoziții constituie. în 
felul lor, evenimente 
cultural-artistice. Cînd 
aceasta se petrece în- 
tr-un oraș de provin
cie. cum e Rimnicu Vil- 
cea, de exemplu, care 
nu are nici filială a 
Uniunii artiștilor plas
tici, nici galerii spe
ciale pentru expoziții 
și nici măcar un ma
gazin cu produse ale 
Fondului plastic, ma
nifestarea capătă o 
importantă cu totul 
deosebită.

Expoziția de afișe cu 
tematică antirăzboini
că. deschisă în foaie
rul Casei de cultură a 
sindicatelor din Rîmni- 
cu Vîlcea, poartă sem
nătura unui grafician 
tînăr, Valeriu Ionescu, 
plin de talent și am
biție, posesor cert al 
unui profesionalism 
bine asimilat, care îl 
situează mult deasu
pra condiției sale dg 
artist amator. Așadar, 
uft motiv in plus de 
satisfacție pentru a-

ceastă valoroasă ini
țiativă. care ilustrează 
cu mijloace plastice de 
bună calitate o pro
blemă de stringentă 
actualitate a vieții po
litice . contemporane : 
dezarmarea.

Afișele lui Valeriu 
Ionescu se constituie 
într-o pledoarie pate
tică pentru pace și 
progres în lume, 
tru înțelegere 
popoare, pentru 
sirea în scopuri 
nice a energiei atomi
ce. pentru apărarea o- 
mului și a pămîntului 
de la (auto)distrugere. 
Sint semnificative în 
acest sens lucrări ca 
..înarmare, prăbușire", 
..Cresc ciupercile ato
mice înaințea copii
lor". „Avem un loc sub 
soare, nu în umbra 
mortii". „Destin", „Me-

pen- 
intre 
folo- 
paș-

mento mori". „Icar 
XX" șl altele.

Deseori. protestul 
împotriva periculoasei 
curse a înarmărilor 
capătă accente grave, 
imperative, ca în afi
șul „Acesta este can
cerul planetei. Pentru 
viața noastră trebuie 
să piară !“. în care în
treaga încărcătură e- 
motională a desenului 
e dată de imaginea 
simplă, dar expresivă, 
a unei 
rinde. 
primă 
forța 
ne.

inimi sînge- 
Artistul iși ex- 
încrederea în 

lucidității uma- 
în capacitatea 

omului de a construi 
o lume a păcii si a în
țelegerii (lucrările 
„Vom răsădi si-n Cos
mos floarea de rubin". 
„Porumbelul păcii". 
„Construim").

Expoziția de afișe 
politice a lui Valeriu 
Ionescu. prin calitatea 
ei artistică, prin ac
tualitatea tematicii, se 
recomandă cu priso
sință ca un eveniment 
remarcabil.

Constantin 
POENARU

Laurcnțlu Tutu, municipiul Iași : 
Locuiesc în cartierul Regie al mu
nicipiului nostru încă de la înfiin
țarea acestuia, în urmă cu patru 
ani. în această perioadă s-au con
struit și pus la dispoziția cetățeni
lor multe obiective : complex co
mercial, cu unități de prestări ser
vicii, farmacie, cofetărie, librărie 
etc. Edilii locali, împreună cu noi, 
cetățenii, sint preocupați de crea
rea unor condiții cit mai bune de 
locuit, de asigurarea confortului de 
care avem nevoie.

în scrisoarea de față însă doresc 
să adresez consiliului popular mu
nicipal și direcției sanitare a jude
țului următoarea propunere : să a- 
nalizeze posibilitatea înființării in 
cartierul nostru a unei circumscrip-

ții medicale pentru copii. Cartierul, 
fiind nou, este locuit în majoritate 
de familii tinere cu copii, iar asis
tența medicală a acestora este asi
gurată în prezent de circumscripția 
de pe strada Zugravi, aflată la o 
distanță de 2 km de cartier și spre 
care nu circulă mijloace de trans
port Precizez că pentru a ajunge 
la această circumscripție trebuie să 
trecem cu copiii peste o pasarelă 
C.F.R., ceea ce nu-i deloc comod, 
mai ales acum, pe timpul iernii. 
Or, dacă s-ar găsi un spațiu cores
punzător în care să se amenajeze 
o astfel de unitate sanitară, am fi 
scutiti de asemenea neplăceri, iar 
calitatea asistenței acordate copii
lor ar crește mult.

Cum se pot evita penele în 
transportul uzinal

Teodor Teodorescu, maistru, în
treprinderea de autoturisme Pi
tești : Transporturile uzinale ocu
pă, după cum se știe, un loc im
portant in buna desfășurare a pro
cesului de producție. în cadrul 
acestor servicii, o pondere mare 
dețin; electrocarele, dotate cu anve
lope cu camere. De menținerea lor 
in circulație depinde buna aprovi
zionare a locurilor de muncă cu di
verse materiale și semifabricate, în 
vederea prelucrării lor.

Drumurile uzinale nu sint însă 
curate ca autostrăzile ; pe ele se 
mai găsesc resturi metalice, șpan 
etc., care provoacă uzura mal rapi
dă a cauciucurilor și, de multe ori,

pene de cauciuc ce imobilizează 
ore în șir electrocarele. Pentru e- 
vitarea acestor neajunsuri, propun 
ca, in locul anvelopelor cu camere, 
roțile electrocarelor să fie dotate 
cu cauciucuri cu buret. înzestrarea 
lor cu astfel de cauciucuri va eli
mina penele șl economia va cîștiga 
zeci de mii de ore anual în trans
porturile uzinale, deci în producție. 
Viteza redusă de deplasare a elec
trocarelor permite utilizarea cau
ciucurilor cu buret, durata de folo
sință a acestora fiind mai mare 
decît a celor cu cameră. Avantajele 
ce se pot obține astfel justifică, 
după părerea mea, o asemenea 
dificare.

Ecouri la sesizările
• Problemele ridicate în nota „O 

solicitare a electroniștilor" din 
„Scînteia" nr. 11 269 își vor găsi re
zolvarea, după cum ne informează 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, prin asimilarea în pro
ducție, în trimestrul I din acest an, 
la I.A.E.M.-Timișoara a două ti
puri de aparate : multimetru por
tabil „MAVO 30“ și multimetru de 
buzunar MB 1. Acestea vor fi des
tinate și pentru fondul pieței,
asemenea, Ministerul Comerțului 
Interior ne-a răspuns că există 
preocuparea ca, în funcție de apro
vizionarea cu asemenea aparate, să 
se găsească o posibilitate pentru 
deschiderea unui magazin speciali
zat.

De

mo-

rubricii
popular al comunei 
planurile de muncă

Bo- 
ale

Consiliul 
răscu. în 
comitetelor de cetățeni s-au prevă
zut o serie de acțiuni ce urmează 
a se realiza prin muncă patriotică.

ȘCOALA DE TOATE GRADELE
(Urmare din pag. I)
nivel județean a acelorași categorii 
de cetățeni și instituții care intră in 
componenta Consiliului superior al 
educației si învătămîntului.

Pentru a se asigura coordonarea 
procesului de invățămînt, realizarea 
unor acțiuni de colaborare și sprijin 
între unitățile școlare, în localitățile 
urbane și în comunele în care func
ționează mai multe școli se organi
zează consilii de coordonare a învă
tămîntului. Intră în grija consiliilor 
de coordonare și școlarizarea în în- 
vățămîntul de 10 ani a tuturor co
piilor de vîrstă corespunzătoare, fo
losirea rațională a cadrelor didactice 
și a bazei materiale a învătămîntului.

Caracterul concentric al sistemului 
de conducere colectivă a invătămîn- 
tului. atragerea în organizarea ei 
gestiunea scolii a unui număr cit mai 
mare de specialiști, cadre didactice, 
părinți, tineri, sporesc capacitatea 
școlii de a ține continuu pasul cu 
ritmurile înalte de dezvoltare social- 
economică a tării. Sistemul organe
lor de conducere colectivă realizează 
conexiunile necesare pentru reglarea 
din mers a procesului didactic și a- 
daptarea lui la nevoile societății în 
plin proces de dezvoltare multilate
rală. Toate acestea vor genera efecte 
pozitive în integrarea școlii cu pro
ducția, cercetarea științifică și prac
tica social-politlcă, precum 
gătirea cadrelor la toate 
de calificare.

Constienti de marea lor 
bilitate si de sprijinul pe 
organe colective de control si îndru
mare a învătămîntului îl vor acorda 
activității didactice, de faptul că nre-

vederile Legii educației si învătămin- 
tului constituie tot atîtea jaloane 
pentru ridicarea pe noi trepte, supe
rioare, a activității desfășurate în 
școală, toti lucrătorii din învătămlnt 
sint ferm hotăriti să răspundă, prin- 
tr-o muncă de înaltă calitate, cu res
ponsabilitate sporită, grijii și dra
gostei pe care partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le poartă tinerei generații, școlii ro
mânești.

• „Lungul drum al tărăgănării" 
se intitula nota inserată la rubrica 
din „Scînteia" nr. 11 239, la care 
Consiliul popular al județului Gorj 
ne-a răspuns că propunerile făcute 
de corespondentul voluntar Alexan
dru Coltan, privind îmbunătățirea 
stării unor drumuri șj poduri și 
mai buna gospodărire a localității, 
au fost tratate cu receptivitate de

• Comitetul executiv al Consi
liului popular al județului Buzău 
ne-a adus la cunoștință că, In urma 
publicării articolului „Legea contra 
poluării nu e valabilă și pentru a- 
pele Rîmnicului ?“ din „Scînteia" 
nr. 11251, conducerea complexului 
de creștere și îngrășare a porcilor 
a luat măsuri corespunzătoare pen
tru evitarea poluării rîului Rimnicu 
Sărat. Personalul de servire din ca
drul complexului, din vina căruia 1 
au apărut neajunsurile criticate, a - 
fost sancționat
• însușindu-și critica adusă In 

nota „Scurt-clrcuit... de operativi
tate", publicată la rubrica din 
„Scînteia" nr. 11275, conducerea 
cooperativei meșteșugărești „Pres- 
tarea“-Drăgășani a luat imediat 
măsuri de punere în funcțiune 
instalației electrice la școala 
Stoicănești, comuna Olanu.

șl în pre- 
nivelurile

responsa- 
care noile

Rodica ȘERBAN

• Teatrul „Ion Creangă* : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Circul București : Bravo circul! 
— 19.30.
• Conservatorul de muzică „Ci
ortan Porumbescu“ : Serile muzi
cale ale Conservatorului — 19,30.

cinema
• Vlad Țepeș S SCALA — 16: 19, 
CAPITOL — 15,30; 19, FAVORIT 
- 16; 19.

• Detectiv particular : SALA 
LATULUI — 15; 17,15; 20.
• Compania a 7-a sub clar
lună : PATRIA - 15,30: 18;
BUCUREȘTI — 15.45; 18
• Te oblig să trăiești :
NOI - 15: 17.30 : 20.
• Cele patru nunți ale
sol : LUCEAFĂRUL -r 
20, FESTIVAL — 15,45: 
FEROVIAR - 15.45: 18: ____
• Poveste de dragoste și onoare : 
CENTRAL — 15; 17.30 : 20, MIO
RIȚA - 15.30; 17.45; 20,
• Invincibilul Luke — 15,30. Gus
tul și culoarea fericirii — 18; 20 : 
DOINA.
• Totul pentru fotbal : EXCEL-

: 20,15.
TIMPURI

lui Mari- 
t5.45; 18: 
18: 20.15.

20.15.

SIOR — 15,45; 18; 20,15. GLORIA 
— 15,45; 18; 20. FLAMURA —
15,45; 18; 20,15.
• Legenda șerifului dip Tennessee 
și Sfîrșltul legendei : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 
18.
• Principiul dominoului î VICTO
RIA — 15.15: 17,30; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : DRUMUL 
SĂRII — 15.15; 17.30; 20. COTRO- 
C.ENI - 15,15: 17.30; 20, ARTA - 
15.30: 18 : 20.15.
• Cascadorii : GRIVITĂ — 15;
17.30; 20, TOMIS — 15,30; 18; 20,15.
• Dueliștii : EFORIE — 15: 17,30; 
20.
• Agentul liniștit : DACIA —

15,15;

15,15: 17,30; 20, VOLGA — 15,45:
18: 20.15.
• Insule In derivă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16.
• Jezebel : BUZEȘTI 
17,30: 20.
• Din nou împreună : BUCEGI
— 15: 17,30; 20. POPULAR - 16: 
18: 20.
• Lanțul amintirilor : MELODIA
— 15; 17,45 : 20,15, AURORA — 15: 
17.45; 20,15, MODERN — 16; 19.

? Răutăciosul adolescent — 11.45, 
hermeza eroică — 14. Pierrot ne
bunul — 16,15. Drumul mamei 

Krausse — 18,30, Intoleranță — 
20,30 : CINEMATECA.

• La noi era liniște : PACEA — 
16: 18; 26.
• Aurul Iul Mackenna : LIRA — 
16; 19,15. MUNCA — 15.30: 19.
• Fiul „Feței palide" : FEREN
TARI — 15,30; 17,30 —
• Dialog peste ani : FLOREASCA 
— 15: 17.30 : 20.
• Orașul-fantomă : GIULEȘTI — 
15.30: 17.45: 20.
• Lupta pentru Roma : VIITO- 
»UAnlmaîuV: COSMOS — 15: 17.30; 
20.
• Cianura și... picătura de ploaie: 
FLACĂRA — 15.45; 18; 20.15.
• Acțiunea „Arsenal" : PROGRE
SUL — 16: 18: 20.

19.30.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de organizația județeană 

Ilfov a P. C. R. tuturor
organizațiilor județene de purtid

(Urmare din pag. I)
Pentru creșterea producției de fasole boabe vom cul

tiva in cultură intercalată o suprafață de 30 000 ha de 
pe care vom obține 3 000 tone.

In acest an. pe întreaga suprafață de 409 500 hectare 
cultivate cu cereale. 51 000 hectare floarea-soarelui, 
39 000 hectare soia și alte culturi, producția medie ur
mează să crească, fată de plan, astfel :

I.A.S. C.A.P.
producții medii kg/ha —

Produsul Plan Angajament 
peste plan

Creșterea 
față de plan 

- % -

Angajament
Plan peste plan

Creșterea 
față de plan 
- % -

— Griu 3 975 225 5,6 3 650 250 6,8
— Orz 4 150 350 8,4 3 665 335 9,1
— Porumb 4 980 220 4,4 4 950 150 3,0
— Floarea-soarelui 2 375 125 5,2 2 200 100 4,5
— Sfeclă de zahăr — — — 40 000 2 500 6,2
— Soia 2 300 100 4,3 2 200 100 44
— Fasole 1400 400 27,1 1400 300 21,4
— Legume 21100 900 44 17 500 1000 5,7
din care :
— fasole verde — — — 4 260 440 11,0
— mazăre păstăi . — — 5 870 530 10,9

ÎN ZOOTEHNIE, pe total sectoare. ne propunem să sporim efectivele de animale, după cum urmează :
— mii capete —

Specia Plan Angajament 
peste plan

Creșterea față 
de plan — % —

— Bovine — total 2834 5,6 2,0
din care :
— vaci și juninci 1844 2,3 14

— Porcine — total 1 087,0 35,0 34
din care :
— scroafe 94,2 3.8 44

— Ovine — total 472,3 6.7 1,4
— Păsări ouătoare 5 027.0 273,0 5.4

Ca urmare a creșterii producției agricole vegetale și animale, contribuția județului Ilfov la fondul de stat va 
spori în acest an, astfel :

Produsul U/M Plan Angajament 
peste plan

Creșterea față 
de plan —°/o —

— Griu mii tone 338,0 27,0 8,0
— Orz !*» ♦9 . 22,0 5,0 2?,7
— Porumb boabe S>S N 375,0 25,0 6,6
—- Floarea-soarelui 99 113,8 54 4,5
— Soia 99 81,4 3,6 4,4
— Sfeclă de zahăr 99 99 620,0 35,0 5,6
— Fasole 99 >» 16,8 3,9 23,2
— Cartofi timpurii 99 W • 20,0 14 9,0
— Legume 99 99 245,6 15,4 6,2

din care:
— fasole verde »* M 6.4 04 124
— mazăre păstăi 99 W 17,7 1,8 10,1

— Carne — total tone viu 170 750,0 3 250,0 1,9
din care : i y î VJ- .■ •,/ aj L i-£m- î:f

— carne porc 99 99 108 310,0 3 250,0 34
— Lapte de vacă mii hl. 1 681,0 33,0 2,0
— Ouă mii. buc. 4124 9,1 24
— Lină tone 1256,0 24,0 1,9

In afara cantităților de produse prevăzute a fi livrate 
la fondul de stat se vor preda fabricilor de nutrețuri 
combinate 513 mii tone de porumb și orz.

Pentru înfăptuirea angajamentelor asumate vom lua 
următoarele măsuri :

— Aplicarea proiectelor de organizare a teritoriului 
pe 80 000 hectare și creșterea suprafeței arabile cu 
640 ha ; fertilizarea unei suprafețe de 60 000 hectare cu 
o cantitate de 13 milioane tone îngrășăminte organice ; 
continuarea acțiunilor incepute de creștere a potenția
lului productiv al pămintului pe o suprafață de 10 000 ha 
prin lucrări de desecări, evacuarea apelor care băltesc 
la suprafața solului, din crovuri, alături de celelalte 
lucrări agroameliorative ; de asemenea, se vor executa 
lucrări de afinare și scarificare a terenului pe 51100 
hectare.

In acest an, 356 mii de hectare, reprezentînd peste 
80 la sută din suprafața cultivată in cooperativele 
agricole, vor fi erbicidate, mecanizate integral și anga
jate in acord global de către mecanizatorii din S.M.A.

Vom pregăti din timp și pune in funcțiune sistemele 
de irigații, asigurind exploatarea rațională și intensivă 
a celor peste 200 mii hectare amenajate ; vom instrui 
temeinic, încă din cursul iernii, echipele de udători 
și vom extinde mutarea mecanizată a aripilor de ploaie 
pe 12 500 hectare.

IN LEGUMICULTURA vom concentra culturile de 
legume în perimetre de 200—600 hectare și se va con
tinua concentrarea producției in ferme specializate, ast
fel incit să se asigure cerințele de legume pentru con
sum in stare proaspătă, pentru industrializare și crea
rea unor disponibilități pentru export.

IN ZOOTEHNIE vom acționa pentru : obținerea a 
cel puțin 88 viței la suta de vaci și juninci șl 
100 de miei la suta de oi ; creșterea in ferme 
specializate a 4 000 vițele de prăsită in C.A.P. și 
1 500 în I.A.S., precum și a unui număr de 5 000 scrofițe 
destinate sectorului cooperatist și 20 000 pentru 
I.A.S. ; dirijarea pe baze științifice a reproducției 
pentru a realiza trei fătări in doi ani la un efectiv de 
30 000 oi în C.A.P. și 25 000 în I.A.S. ; organizarea în 
sectorul cooperatist a două stații de preparare a 
furajelor combinate pentru îngrășarea a 20 mii capete 
tineret taurin ; creșterea ponderii leguminoaselor 
perene Ia 70 la sută din suprafața destinată bazei 
furajere ; asigurarea unei cantități minime de 10 tone 
de furaje insilozate pentru flecare vacă, atit în sectorul

de stat, cit și in cel cooperatist ; construirea a 36 com
plexe de vaci și 4 complexe de îngrășare a tinerelului 
taurin, din care 12 000 locuri se vor da în funcțiune în acest an, cu două luni inainte de termen.

In sectorul gospodăriilor populației vom acționa, de 
asemenea, pentru creșterea producției agricole vegetale 
și animale, prin cultivarea in întregime a tuturor supra
fețelor deținute, in special cu legume și furaje, precum 
și pentru creșterea efectivelor și a producției anima
liere, in scopul sporirii contribuției la aprovizionarea 
populației.

Se va generaliza experiența bună dobindită ca în 
toate satele să se cultive legume in curțile cetățenilor, 
luindu-se totodată măsuri de extindere a suprafețelor 
de răsadnițe.

Pe baza măsurilor luate pentru creșterea producției 
agricole vegetale și animale vom realiza :

— O producție globală agricolă la nivelul județului 
de 9,2 miliarde Iei, cu 200 milioane lei mai mare față 
de prevederile din plan.

— Cheltuielile materiale vor fi reduse cu 1 la sută 
în I.A.S. și S.M.A., reprezentînd 82 milioane lei.

— In cooperativele agricole cheltuielile materiale se 
vor micșora cu 3 la sută, respectiv cu 60 milioane Iei.

— Consumurile de carburanți, lubrifianți și de 
energie electrică vor fi reduse cu 5 la sută față de 
prevederi, realizîndu-se o economie in valoare de 
40 milioane lei.

— Productivitatea muncii in I.A.S. și S.M.A. va crește 
cu 5 la sută.

— Ca urmare a acestor măsuri, producția netă in 
unitățile agricole de stat și cooperatiste va fi de peste 
2,5 miliarde lei — cu cel puțin 100 milioane lei mai 
mare deeit prevederile din plan.

★
Sîntem hotărîți să acționăm neobosit, cu devotament 

și responsabilitate comunistă, intîmpinind cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. cu rezultate deosebite in 
înfăptuirea obiectivelor puse de partid în fața lucră
torilor ogoarelor, pentru transpunerea în viață, in mod 
exemplar, a indicațiilor date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind afir
marea cu putere a revoluției tehnico-științifice in agri
cultură, valorificarea deplină a resurselor de care dis
punem, pentru creșterea mai rapidă a producției agri
cole vegetale și animale, a eficienței economice, adu- 
cind in acest fel o contribuție sporită la progresul 
accelerat al economiei naționale, la creșterea nivelului 
de trai al poporului, la înflorirea scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 ianuarie. In țară : Vreme in 
Încălzire ușoară In toate regiunile 
țării. Cerul va fi mai mult noros. Vor

cădea precipitații locale sub formă de 
ninsoare, lapoviță și ploaie. Vint po
trivit, predomlnind din sectorul vestic, 
cu intensificări în zona de munte, pină 
la 50—60 kilometri pe oră. Temperatura 
in creștere In primele zile, apoi in 
scădere ușoară. Minimele vor ii cu
prinse intre minus 10 și zero grade, 
mai cobortte in prima noapte. Iar ma

ximele Intre minus 4 ș! plus 4 grade, 
izolat mai ridicate. Ceață locală dimi
neața și seara, cu depunere de chiciu
ră. Izolat polei. In București : Vreme 
In curs de Încălzire ușoară. Cerul va 
fi temporar noros, favorabil precipi
tațiilor slabe, vtnt moderat. Tempera
tura ușor variabilă. Ceață dimineața și 
seara. Condiții de polei.

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
CONAKRY

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul prilej să 
vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, multă pu
tere de muncă pentru realizarea sarcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost 
încredințate de poporul guineea prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima deplina convingere că rapor
turile de colaborare, de prietenie și solidaritate statornicite între țările și 
partidele noastre se vor amplifica și aprofunda continuu în interesul popoa
relor român și guineez, al cauzei libertății, progresului social, păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
La 8 ianuarie 1979, Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Cen Su-lian. noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Chineze la București, 
în legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.
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Anul cinematografic românesc 1979 

a fost inaugurat luni seara în Capi
tală cu premiera lung-metrajului ar
tistic „Vlad Țepeș". creație a Casei 
de filme nr. 5 în regia lui Doru Năs- 
tase.

t V
PROGRAMUL 1

9,06 Teleșcoalâ
10.00 Homan-folleton : Putere fără glo

rie. (Reluarea episodului 19)
10.50 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limba engleză
17.45 România pitorească
18,10 Din țările socialiste
l«,a) Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.45 Cintă Iza șl Mara
10,00 Tribuna TV.
19,20 1001 de seri
19.90 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei In economie
20.00 Ancheta TV : ,,Educația rutieră"
20.30 Seară de teatru : „Vicleniile lui 

Scapln" de Moliâre. Premieră TV.
22,00 Cîntec tlnăr — muzică ușoară
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL »
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei. Reluarea episodului 20
20.15 Muzica Iii imagini
20.45 viața economică
21.25 Inscripții pe celuloid : Omul din 

tundră. (Documentar realizat de 
studiourile de televiziune finlan
deze)

Noutăți la centrul 
de coordonare Fundulea
Rețeaua de cercetare științifică a 

culturilor de floarea-soarelui aflată 
sub egida F.A.O.. al cărui centru de 
coordonare îl constituie I.C.C.P.T. 
Fundulea. a intrat in cel de-al 4-lea 
an al activității de cooperare inter
națională, cooperare la care parti
cipă 45 de instituții din 35 de țări. 
Rețeaua și-a extins activitatea și in 
afara Europei, atrăgind in sfera co
laborării instituții dintr-o serie de 
țări in curs de dezvoltare din Orien
tul Apropiat. Africa, Asia și Ameri
ca Latină, interesate în dezvoltarea 
culturilor de floarea-soarelui.

în acest an vor fi experimentați în 
42 de localități din 28 de țări 20 hi
brizi și 12 soiuri de floarea-soarelui, 
reprezentînd cele mai noi realizări 
ale amelioratorilor din Bulgaria. 
Franța, Iugoslavia. România, Spania, 
S.U.A. șl U.R.S.S. Tara noastră par
ticipă cu primii hibrizi trilineari, 
caracterizați printr-o mare capacita
te de producție, conținut ridicat de 
ulei, o bună adaptabilitate Ia con
diții variate de mediu, precum și o 
bună rezistentă la boli.

A fost adoptată o nouă temă de 
cercetare de genetică aplicată. la 
care participă 7 țări europene, pen
tru crearea de hibrizi superproduc- 
tivi rezistenți Ia boli și la condiții 
nefavorabile de mediu. Vor fi extin
se cercetările comune asupra frec
venței și intensității atacului diferi- 
tilor agenți patogeni care provoacă 
însemnate pagube florii-soareluL(Agerpres)

Prima tragere Loto 2 din acest an
Administrația de Stat Loto-Pro

nosport anunță că prima tragere 
Loto 2 din acest an va avea Ioc du
minică 14 ianuarie 1979. La obișnui
tele trageri bilunare, desfășurate 
dună o formulă tehnică simplă si 
avantajoasă, participanților li se 
oferă multiple posibilități de a ob
ține autoturisme si importante 
ci ști guri in numerar de valori fixe 
și variabile. Se efectuează 3 extra
geri. în continuare, a cite 4 numerje 
fiecare. In total 12 numere din 75. 
.Cîstiglțrile au valori' variabile 1£

categoriile I—IV șl valori fixe la ca
tegoriile V—VI (respectiv 200 lei 
pentru variantele cu 3 numere din 
totalul de 12 extrase si 100 lei pen
tru variantele cu 2 numere din 4 
ale uneia din cele 3 extrageri).

Participarea — pe bilete seria ..R“ 
de 10 lei. completate cu o variantă 
achitată sută la sută sau cu. patru 
variante achitate fiecare in propor
ție de 25 la sută. Indiferent de cota 

I jucată, toate biletele participă la 
cele trei extrageri. Biletele pot fi 
procurate pînă simbătă 13 ianuarie 
1979.

• ECLIPSA TOTALA 
DE SOARE. Ultima eclipsă 
solară totală vizibilă de pe 
continentul nord-american în 
cursul actualului secol va avea 
loc la 26 februarie și va per
mite o serie de observații ști
ințifice deosebit de importan
te — a anunțat Fundația ame
ricană de științe, organizație 
care va coordona observații
le ce vor fi făcute de sute 
de astronomi asupra acestui 
fenomen. Eclipsa va fi totală, 
odată cu răsăritul soarelui dea
supra Oceanului Pacific. în ves
tul statului Washington ; de a- 
colo, umbra aruncată de Lună 
pe Terra va înainta cu 4 800 km 
pe oră spre est, traversind par
tea septentrională a statului O-

regon, statele Idaho, Montana, 
după care va urca spre nordul 
Dakotei și Canada și va dispărea 
într-o zonă din apropierea Gro
enlandei. De-a lungul întregului 
său „itinerar", umbra Lunii va 
provoca întuneric pe o fișie de 
teritoriu cu lățimea de 313 km. 
Următoarea eclipsă solară vizi
bilă pe continentul nord-ameri- 
can va avea Ioc în anul 2 024.

• FAMILIA ORHI
DEELOR. Cu cele peste 800 
de genuri, subimpărțite în 24 000 
de specii, orhideele formează 
una din cele mai mari familii 
ale regnului vegetal. In general, 
se credea Că aceste flori — con
siderate, datorită dellcatețil șl 
coloritului lor, simbol al frumu

seții și gingășiei — sînt specifice 
climatului tropical. Realitatea in
firmă insă această părere. 
Splendida „Calypso Borealis', 
de exemplu, este o orhi
dee care crește în Groenlanda, 
in timp ce „Epidendrum frigl- 
dum“ este caracteristică Anzilor 
ecuatoriali, fiind intilnită ta 
înălțimi de peste 4 000 metri. în 
zone adesea înzăpezite. Există și 
o asociație a orhideofililor. Crea
tă in 1970 (și avîndu-și sediul 
la Boissy-Saint-Leger. Franța), 
asociația își propune să facă 
cunoscute in întreaga lume și 
să protejeze aceste flori.

• PERFORMANTĂ- 
RECORD iN ZOOTEH
NIE. Cercetătorii de la sta

Din activitatea partidelor 
progresiste, democratice 

din noile state independente 
PARTIDUL CONGOLEZ AL MUNCII 

Eforturi susținute pentru accelerarea 

dezvoltării economice si sociale
în activitatea sa consacrată dez

voltării independente a tării pe ca
lea progresului economic și social. 
Partidul Congolez al Muncii, care a 
luat ființă la sfîrșitul lunii decembrie 
1970. a acordat și acordă o atenție 
deosebită traducerii în viață ă liniilor 
directoare stabilite de fostul pre
ședinte Marien N’Gouabi. „Opțiunea 
noastră socialistă — declara fonda
torul partidului — este ireversibilă, 
căcj numai calea socialistă de dez
voltare poate permite poporului nos
tru să se elibereze de capitalism și 
de exploatarea imperialistă".

în virtutea acestei orientări, reafir
mate de congresele partidului, ultimii 
ani au constituit o perioadă de 
adinei prefaceri înnoitoare, de ample 
eforturi pentru lichidarea stării de 
Înapoiere moștenite din trecut. P.C.M. 
a definit o strategie a dezvoltării 
pornind de la condițiile concrete ale 
țării, care plasează industria ca fac
tor determinant, iar agricultura ca 
sector primar ; el a inițiat o vastă 
acțiune de punere în valoare a re
surselor naționale prin crearea de 
noi centre economice in regiuni altă
dată total izolate și subdezvoltate. în 
dorința de a consolida independența 
economică a tării, partidul a mani
festat o preocupare cresclndă pentru 
întărirea sectorului de stat și coope
ratist. Pămîntul și bogățiile subsolu
lui au devenit proprietate a poporu
lui ; sectorul de stat cuprinde pro
ducția si distribuirea energiei si apei, 
transporturile, telecomunicațiile, ex
portul de produse forestiere, asigu
rările.

Un moment important in viata po
litică a Republicii Populare Congo 
l-a constituit Conferința națională a 
partidului din noiembrie 1976. Anali- 
zînd experiența acumulată în de
cursul anilor ce au urmat revoluției 
din august 1963, conferința a ajuns 
la concluzia că țara a intrat intr-o 
etapă care implică ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a activi
tății economice ; ea a stabilit ca 
viitorul congres extraordinar al par
tidului să examineze probleme pri
vind îmbunătățirea planificării eco
nomiei nationale si perfectionarea 
conducerii acesteia. Forțele reacțio
nare ostile dezvoltării progresiste a 
R.P. Congo au încercat însă să stă
vilească acest proces revoluționar. în 
martie 1977, ele l-au asasinat în mod 
mișelesc pe președintele Marien 
N’Gouabi, sperînd ca prin asemenea 
metode să semene dezorientarea $ 
să abată țara de pe drumul ales!. 
Uneltirile lor nu. și-au putut atinge 
însă scopul, deoarece poporul congoir 
lez și-a strins tot mai mult rîndurlle
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în jurul P.C.M. șl și-a mobilizat e- 
nergiile pentru consolidarea cuceriri
lor revoluționare. în Declarația de 
politică generală a Comitetului mi
litar aj partidului dată publicității 
in acele zile se spunea. între altele : 
„Comitetul militar al partidului, fidel 
continuator al operei tovarășului 
președinte Marien N’Gouabi reafir
mă. in numele poporului congolez și 
al Partidului Congolez al Muncii, an
gajamentul său de a acționa în ve
derea construirii unei societăți so
cialiste în Congo și fidelitatea sa de 
neclintit față de socialismul științific 
ca ghid al activității sale".

Aceste obiective continuă să se 
afle și in prezent in centrul preo
cupărilor conducerii R. P. Congo. 
Ziarul „Etumba". organul central al 
P.C.M.. relatează despre eforturile 
intense depuse de poporul congolez 
pentru îndeplinirea planului de dez
voltare pe 1978—1979, ca și despre ac
țiunile întreprinse de Comitetul mi
litar al partidului în vederea perfec
ționării activității economice și so
ciale. Printre acestea din urmă se 
numără remanierea guvernamentală 
efectuată în cursul lunii noiembrie, 
anul trecut, hotărirea de a numi în 
sectoare-cheie cadre din conducerea 
partidului, crearea de noi uniuni pro
fesionale, consolidarea organizațiilor 
de masă etc. într-o cuvîntare rostită 
regent, Joachim Yhomby-Opango, pre
ședintele Comitetului militar al par
tidului, președintele R.P. Congo, 
sublinia în mod deosebit importanța 
pe care o capătă în momentul de 
față mobilizarea tuturor forțelor pen
tru accelerarea dezvoltării economice 
și sociale a tării, pentru sporirea 
producției de bunuri materiale. „Ve
riga fundamentală, de fapt «veriga 
istorică», în faza actuală a luptei 
poporului nostru — se arăta în a- 
ceastă cuvîntare — este munca pro
ductivă în vederea creării unei baze 
materiale susceptibile să ne pregă
tească temeinic și serios pentru mo
mente de și mai mare anvergură. 
Acest imperativ determină o puter
nică mișcare de organizare și mobi
lizare Ia nivelul partidului și statu
lui. la nivelul organizațiilor de masă, 
ca și la nivelul ansamblului terito
riului național, regiunilor și distric
telor. Programul guvernamental de 
acțiune este un cadru concret de 
muncă cotidiană pentru fiecare din
tre noi... Nevoia noastră presantă 
astăzi este de a munci mult In ve- 
rferea râdreSât-lj' propriilor noastre 

• Iritreprinderi, ă creșterii producției 
alimentare și industriale, a îmbună
tățirii condițiilor de viață".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SCHI

Fondiștii noștri in cupa „A.S.A.-Brașov"
Brașovul a cunoscut simbătă și du

minică un bogat sfîrșit de săptămînă 
din punct de vedere al competițiilor 
de sezon. în Poiana mică, cei mai 
buni fondiști din țară s-au întrecut 
în cadrul cupei „Asociația Sportivă 
Armata“-Brașov. Pe pîrtiile din Cris
tianul Mare, fjnerele speranțe ale 
sehiului alpin și-au disputat întîieta- 
tea in probele de Slalom special, sla
lom uriaș și coborîre dotate cu „Cupa 
Brașovia", iar la Rișnov, în organi
zarea clubului sportiv școlar din lo
calitate. a avut loc un concurs de 
fond destinat tot juniorilor și copii
lor.

S-ar putea spune că adversarul 
principal al schiorilbr a fost în toate 
aceste concursuri temperatura scă
zută, care a atins valori de minus 
24 de grade, Fondiștii au resimțit-o 
în special in principala și cea mai 
dificilă probă, cea de 3Q km, care 
i-a supus la eforturi deosebite. Ti
nerii dinamoviștl brașoveni Andrei 
Perciog, Petre Ciobanu, Gheorghe 
îonetecu și Gheorghe Găvenea s-au 
comportat bine, clasîndu-se, în final, 
în această ordine. Timpii realizați, 
atit la 30 km, cit și la 15 km — probă 
care a revenit tot lui Andrei Perciog 
— sînt mai buni ca in sezonul trecut, 
dovedindu-se astfel că perioada de 
pregătire din toamnă a fost folosită 
din plin. „Obiectivele noastre prin
cipale în acest an — ne spunea an
trenorul echipei Dinamo Brașov, 
George Olteanu — sint întrecerile 
balcanice, ce vor avea loc in Bulga
ria, și „Dinamoviada", care in acest 
an se va desfășura în țara noastră. 
Firește, aceasta din urmă va fi com
petiția cea mai grea, deoarece va 
trebui să concurăm alături de fon
diștii din Uniunea Sovietică și R.D.G., 
care dețin principalele titluri mon
diale",

La ora actuală, este un lucru cu
noscut, fondiștii de la Dinamo Bra
șov dețin întiietatea. Din păcate îhsă 
lipsa unei reale competiții valorice 
cu alte cluburi nu stimulează la pro

gres, la aUtodepășire. S-a spus nu o 
dată că schiul românesc ăre reale 
șanse de afirmare pe plan interna- 
țional îndeosebi la fond și biatlon. 
Depinde numai de schiori , să obțină 
performante competitive pentrii a 
putea participa Ia cit mai multe 
concursuri alături de elita schiului 
mondial 1 Au, pentru aceasta, și 
talent și tinerețe (cel mai „vîrstrțic" 
nu depășește 24 de ani). Primele pri
lejuri — cum spuneam — vor fi Bal
caniada și „Dinamoviada", Desigur, 
esențiale rămin pregătirea lor indi
viduală și colectivă in cadrul clubu
lui, seriozitatea personală a fiecăruta. 
Adăugind insă la aceasta și integra
rea cu bune rezultate In circuitul in
ternațional. credem că fondul româ
nesc ar putea ieși din anonimatul in 
care se află.

Foarte disputate au fost și În
trecerile copiilor și juniorilor din 
cadrul „Cupei Brașovia" — des
fășurate sub auspiciile ediției a II-a 
a „Daciadei". La start au fost 
prezenți cei mai buni, schiori alpini 
din Petroșani, Miercurea Ciuc, Si
naia, Bușteni, Predeal, Brașov și din 
alte localități. El au înfruntat 
vremea nefavorabilă, căutînd să 
obțină cît mai bune performanțe. 
Atit la băieți, cit și la fete, a ieșit în 
evidență decalajul existent intre bei 
cîțiva consacrați și restul concurenți- 
lor, care mai au multe de făcut pen
tru a putea bate la poarta afirmării. 
O comportare aproape constantă la 
toate cele trei probe au avut Vasile 
Podaru (Dinamo Brașov), Florin Viiî- 
tilă (Steagul Roșu), Gheorghe Fulea 
(Brașovia), Florin Zîrnoveanu (Stea
gul Roșu) și Mihai Biră (Dinamo Bra
șov) — la juniori și Daniela Uncrop 
(Dihamo Brașov), Mariana Axinte 
(Liceul Predeal) și Marla Baiasz 
(Miercurea Ciuc) — la junioare. A 
fost, de fapt, o repetiție generală a 
viitorului concurs național al copiilor.

R. B.

țiunea experimentală avicolă 
din Kentville (Canada) au sta
bilit un nou record mondial, 
reușind să obțină un pui de găi
nă de 2,8â kg în 49 de zile ; re
cordul anterior, obținerea unei 
păsări în greutate de 2,82 kg in 
același interval de timp. Ie a- 
parținea tot lor. Cheia succesu
lui constă mai ales în combina
rea unui regim alimentar spe
cial cu un nou tip de iluminat. 
Este vorba de o diminuate trep
tată a intensității luminii, a- 
jungindu-se la o ambianță foar
te întunecată atunci cirțd puii 
intră in a 21-a zi de viață. A- 
ceastă ambiantă este menținută

pînă cînd păsările ajung la 
greutatea comercială. Cu acest 
tip de iluminat, afirmă cerce
tătorii canadieni, puii mănincă 
mai mult și manifestă o mai 
mică tendință de a-și irosi e- 
nergia (și greutatea !).

• ZGOMOTUL SI DI
GESTIA. în urma unui ex
periment, oamenii de știință so
vietici au ajuns ia concluzia că 
zgomotul afectează serios di
gestia. Un grup. de tinere a 
fbst supus la zgomote de in
tensități diferite, urmărindu-se 
cum se schimbă sensibilitatea

Intre 16 și 24 martie la Galați
Campionatul mondial de hochei (grupa B)
Au fost stabilite cele două grupe 

preliminare ale campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa B), 
care se va desfășura între 16 și 24 
martie pe patinoarul artificial din o- 
rasul Galați, cu participarea a zece 
echipe.

în grupa A vor juca fonnațiile 
R.D. Germane. României, Ungariei, 
Austriei și Danemarcei, iar în grupa 
B vor evolua echipele Japoniei, El
veției, Norvegiei. Olandei și R.P. Chi
neze. între 16 și 21 martie se vor 
disputa partidele din grupe, după 
sistemul turneu (fiecare cu fiecare). 
Echipele clasate pe ultimul loc in 
grupe vor retrograda în grupa C a 
campionatului.

Iată programul inițial al jocurilor 
stabilit de forul internațional : 16 
martie : România — Austria. Unga
ria — R.D. Germană. Norvegia — 
Elveția. Japonia — Olanda ; 17 mar

tie : Austria — Ungaria. Danemar
ca — R.D. Germană, Olanda — Nor
vegia. R.P. Chineză — Elveția ; 18 
martie : România — Danemarca. Ja
ponia — R.P. Chineză ; 19 martie > 
România — Ungaria. Austria — R.D. 
Germană. Japonia — Norvegia, O- 
landa — Elveția ; 20 martie : Unga
ria — Danemarca. Norvegia — Elve
ția ; 21 martie : Austria — Danemar
ca. România — R.D. Germană, O- 
landa — R.P. Chineză. Japonia — El
veția.

După ziua de odihnă prevăzută lâ 
22 martie se vor desfășura meciu
rile pentru stabilirea clasamentului 
final de la locul 1 la 8. după cum 
urmează : A 1 — B 2 (prima echipă 
din grupa A cu cea de-a doua din 
grupa B). A 2 — B 1, A 3 — B 4 și 
A 4 — B 3. La 24 martie vor avea 
loc partidele : A 1 — Bl. A2 — B 2, 
A 3 — B 3 și A 4 — B 4.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Poznan, în cadrul campiona

tului european de tenis pe teren a- 
coperit — „Cupa Saab", selecționata 
României a întrecut cu storul de 3—0 
formația Poloniei. Traian Marcu l-a 
învins cu 6—3, 5—7. 6—3 pe Tadeusz 
Nowicki. Dumitru Hărădău a ciști- 
gat cu 6—2. 7—6 în fața iul Henryk 
Drzymalski, iar cuplul Marcu — Hă
rădău a dispus cu 7—6. 6—3 de pe
rechea Nowicki — Drzymalski. în ur
mătorul meci al grupei C, echipa 
României va intîlni la 18 ianuarie, 
la Bruxelles, formația Belgiei. Tot in 
categoria secundă a competiției s-au 
mai disputat alte două întiiniri în
cheiate cu următoarele rezultate : Ir
landa — Portugalia (grupa A) 3—0 ; 
Elveția — Monaco (grupa B) 3—0.

Rezultate înregistrate în prima ca
tegorie a campionatului : R.F. Ger
mania- — Ungaria 2—1 ; Austria — 
Suedia 1—2 ; Spania — Anglia 1—2.
• Au luat sfîrșit întrecerile Con

cursului internațional feminin de na
țiile de la Cambridge (Massachu
setts), la care, alături de cele mai 
bune Înotătoare americane, au parti
cipat ca invitate și o serie de record
mane din Europa și Australia. în

cea mai disputată probă a ultimei 
zile — cea de 100 yarzi spate — 
victoria a revenit sportivei america
ne Sue Walsh — 57”25/100. urmată 
de Gabriella Vefaszto (Ungaria), Kim 
Carlisle (S.U.A.), Carmen Bunaciu 
(România), Theresa Andrews (S.U.A.) 
și Kaili Chun (S.U.A.). Reamintim că 
în pririia zi a competiției. Carmen 
Bunaciu a ciștigat proba de 200 yarzi 
spate, cu timpul de 2’01 ”20/100. fiind 
astfel prima înotătoare din România 
care termină învingătoare intr-un 
concurs desfășurat in S.U.A.

O La Varșovia a început unul din
tre turneele zonale ale campionatu
lui mondial masculin de șah. la care 
participă 20 de jucători împărțițl in 
două grupe. Primii patru clasați în 
fiecare grupă vor participa în con
tinuare la un turneu final de opt 
jucători, dintre care primii cinci vor 
obține calificarea pentru turneul in
terzonal. în prima rundă a grupei I, 
marele maestru român Florin Gheor
ghiu a remizat cu marele maestru 
Levente Lengyel (Ungaria).

în grupa a II-a. partida dintre 
maeștrii internaționali români Theo
dor Ghițescu și Mihai Ghindă s-a în
cheiat remiză.

papilelor gustative. S-a consta
tat că Ia o intensitate a zgomo
tului de 50—60 de decibeli, nu
mărul papilelor gustative in 
funcțiune (și deci și gradul de 
percepere a gustului) scade cu 
a treime. Senzațiile gustative 
sînt necesare pentru asimi
larea hranei : tulburarea lor a- 
fectează serios întregul sistem 
digestiv.

• PREMIUL „EURO
PA" pentru restaurarea monu
mentelor a fost acordat profe
sorului italian Pietro Gazzola, 
pentru eforturile sale consacra
te. timp de mai bine de patru 
decenii, restaurării unor monu
mente cu valoare istorică din di
ferite părți ale lumii. în 1964,

din inițiativa lui Gazzola s-a or
ganizat la Veneția un congres 
internațional al restaurării, in 
cadrul căruia a fost elaborată 
așa-numita „Cartă de la Vene
ția". unanim acceptată de atunci 
ca bază a activității de res
taurare a monumentelor istori
ce ; actualul laureat este tot
odată cîștigător al concursului 
UNESCO pentru salvarea vesti
telor temple de la Abou Sim- 
bel din Egipt. Printre laureațif 
de pină acum ai premiului a- 
mintit se numără și Andrd Mal- 
raux.

• AȘEZARE PREIS
TORICA. O așezare preisto
rică veche de 400 000—500 000 de 
ani a fost descoperită într-o co

mună din provincia Liaoning — 
informează agenția „China 
Nouă". Arheologii consideră că 
așezarea — în care au fost găsite 
fosile de animale din epoca cu- 
aternară. precum și obiecte din 
piatră șlefuită -- este contem
porană cu cea în care a trăit 
sinantropul de Pekin (homo e- 
rectus pekinensis). Primele cer
cetări au stabilit că cei ce tră
iau în această așezare cunoșteau 
focul (s-au descoperit urme de 
lemn carbonizat). Pe de altă 
parte, marea varietate de fosile 
descoperite — mai bine de 30 de 
specii de mamifere — oferă pa
leontologiei noi elemente pentru 
studierea evoluției acestora In 
cursul cuaternarului.
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• Contacte diplomatice • Noi incidente în Liban ® Conferința 
miniștrilor comerțului din țările Golfului

BEIRUT 8 (Agerpres). — în ca
pitala Libanului, informează agen
țiile internaționale de presă, conti
nuă să se mențină o situație încor
dată. în cursul nopții de duminică 
spre luni, în zonele de sud-est ale 
Beirutului s-au înregistrat schimburi 
de focuri. între milițiile falangiste și 
Forțele arabe de descurajare (F.A.D.). 
De ambele părți s-au utilizat arme 
de mare calibru, aruncătoare de gre
nade și rachete. în cartierele capi
talei. unde s-au produs incidentele, 
au izbucnit incendii. S-au înregistrat 
victime.

Președintele Libanului, Elias Sarkis, 
l-a primit și a avut luni o întrevedere 
cu Frank Judd, ministru de stat brita
nic pentru afacerile externe, cu care a 

. abordat probleme legate de evoluția 
situației din această țară. La sfirșitul 
întrevederii, ministrul britanic a de
clarat că. în ciuda crizei cu care a 
fost confruntat Libanul jn ultima 
vreme, sînt indicii că reedificarea 
țării ar putea avea loc într-un viitor 
apropiat.

Pe de altă parte, primul, ministru 
libanez. Selim Al-Hoss, a avut luni 
consultări cu guvernatorul regiunii 
de sud, Helim Fayad, cu care a 
discutat incidentele din zonă și efor
turile depuse în vederea 
focarului de tensiune din 
zonă a țării.

reducerii 
această

capita’a 
lucrările 
a m’n’s- 
Golfului.

RIAD (Agerpres). — în 
Arabiei Saudi te au început 
ce’ei de-a doua Conferințe 
trilor comerțului din țările 
care va stud’a masurile de intens’-
ficare a cooperării în zonă. Vor fi 
exam’nate. totodată, probleme’e apro
vizionării cu alimente a tări’or res
pective. precum si posibilităti’e creă
rii unei societăți mixte pentru achi
ziționarea de produse alimentare.

Participă m’nistrii comerțului din 
Kuweit. Bahrein. Qatar. Arabia Sau- 
dită. Emiratele Arabe Unite si sulta
natul Oman. Prima conferință de 
acest fel a avuț loc în octombrie 1977, 
la Bagdad.

în favoarea unei noi
în domeniul

BELGRAD 8 (Agerpres). — Luni 
au început la Dubrovnik, R.S.F. Iu
goslavia, lucrările reuniunii Comi
siei specia'e a UNESCO pentru 
studiul sistemelor mijloace’or de 
comunicare în masă, creată în anul 
1977.

Comisia 
vederea 
UNESCO 
cații, ce 
1980.

Proiectul de document atrage 
atenția asupra necesității lichidării 
decalajului ce există încă in mate
rie de informații între țările dezvol
tate și cele in curs de dezvoltare. 
Majoritatea țărilor, se arată in pro-

va elabora un raport în 
conferinței generale a 
cu privire la comuni- 

va avea loc la Belgrad în

informației
iect, nu sînt în măsură să infor
meze lumea despre problemele lor 
și nu dispun de mijloace proprii 
pentru aceasta. Țările lumii a treia 
editează mai puțin de jumătate din 
ziarele ce apar în lume, iar tirajul 
acestora nu reprezintă decît a șasea 
parte din tirajul pe se înregistrează 
in cazul statelor dezvoltate.

Potrivit președintelui comisiei, 
Sean Macbride, cu prilejul reuniunii 
de la Dubrovnik vor fi analizate 
problema dezechilibrului informați
ilor, precum și cele referitoare la 
concentrarea presei în miinile unor 
companii transnaționale, costul 
transmisiilor și protecția ziariștilor 
ce îndeplinesc misiuni periculoase.

Declarații după încheierea reuniunii
cvadripartite

POINTE Â PITRE (Agerpres). — 
în Guadelupa s-a încheiat, sîmbătă, 
reuniunea cvadripartită la nivel 
înalt, la care au luat parte președin
tele Franței. Valery Giscard d’Es- 
taing, președintele State'or Unite, 
Jimmy Carter, primul ministru al 
Marii Britanii. James Callaghan, și 
cancelarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt.

La încheierea acestei întilniri, or
ganizată din inițiativa președintelui 
francez, cei patru interlocutori au 
făcut declarații de presă. Convorbi
rile, a spus președintele Franței, au 
evidențiat necesitatea sporirii secu
rității și a reducerii tensiunii în lume. 
„Recunoașterea realităților lumii con
temporane trebuie să fie însoțită de 
continuarea eforturilor pentru îmbu
nătățirea situației internaționale". 
Participant» la reuniune s-au pro
nunțat, de asemenea, pentru „conti
nuarea politicii de destindere și li
mitarea armamentelor" —' a mențio-

din Guadelupa

nat el.
Președintele Statelor Unite a de-

clarat că „cea mai mare parte a dis
cuțiilor s-au referit la probleme re
gionale și la aspecte generale ale si
tuației internaționale". „Am remarcat 
cu interes și satisfacție că, in ultimii 
ani, a fost intensificată normalizarea 
relațiilor dintre națiunile lumii".

Președintele american a arătat că 
a fost examinată situația din regiu
nile lumii unde ar putea avea loc 
tulburări „Am încercat să fructifi
căm ocazia unică — a spus el — 
pe care unul sau mai mulți dintre noi 
o au de a reduce tensiunile, de a lăsa 
popoarele din regiunile respective să 
găsească singure calea spre pace".

„Am constatat că situația generală 
In lume este mai satisfăcătoare decît 
în urmă cu doi-trei ani, în pbfida 
unor puncte calde care provoacă în
grijorare", a declarat, la rîndul său, 
primul ministru britanic.

Cancelarul vest-german a afirmat 
că cei patru participant la reuniunea 
din Guadelupa „au încredere în ac
tuala stabilitate din lume. Care s-a 
ameliorat în ultimii doi ani".

IRAN

formarea guvernului civil

havana: Tovarășul Fidel Castro a primit
delegația de partid și guvernamentală

a României
HAVANA 8 (Agerpres). — To

varășul Fidel Castro Ruz, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat, și al 
Consiliului de Miniștri ale. Republicii 
Cuba, a primit delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Ion Ioniță, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, 
viceprim-ministru
care a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XX-a aniversare 
a victoriei revoluției cubaneze.

Cu acest prilej, din partea secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a fost transmis tovarășu
lui Fidel Castro Ruz un cald mesaj

al P.C.R., 
al guvernului.

de salut și cele mai bune urări de 
prosperitate poporului cubanez.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Fidel Castro Ruz a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii de partid și 
de stat a României salutul său to
vărășesc, cele mai bune urări po
porului român.

în cadrul întîlnirii. care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. a avut loc un schimb prie
tenesc de vederi asupra unor pro
bleme de interes reciproc.

★
în cursul șederii sale în Cuba, 

delegația de partid și guvernamen
tală română a vizitat obiective social- 
culturale. locuri istorice din Havana 
și Santiago de Cuba.

Evenimentele din Kampuchia
PNOM PENH 8 (Agerpres). — In

tr-o cuvintare radiodifuzată, reluată 
de agențiile Reuter. U.P.I.. A.F.P.. 
primul ministru al Kampuchiei De
mocrate. Pol Pot. a declarat că tru
pele kampuchiene luptă pe cinci 
fronturi în interiorul țării împotriva 
trupelor vietnameze. El a spus că si
tuația militară este „din zi în zi mai 
serioasă" și a arătat că guvernul său 
se îndreaptă spre junglă pentru a 
purta „un război de gherilă prelun
git".

PEKIN 8 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, a sosit 
la Pekin. în drum spre New York, 
delegația guvernamentală a Kampu- 
chiei Democrate, condusă de prințul 
Norodom Sianuk, care va participa 
la reuniunea Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. „Este de datoria Na
țiunilor Unite. — a spus el în ca
drul unei conferințe de presă — să 
inițieze o dezbatere completă asupra 
problemei kampuchiene, să condam
ne Vietnamul și să-l oblige să eva
cueze complet Kampuchia. lăsîndu-i 
pe kampuchieni să-și rezolve proble
mele. fără nici un amestec străin".

Sianuk a arătat, totodată, că toți 
conducătorii actualului guvern kam- 
puchian „conduc de undeva din Kam
puchia rezistenta națională împotriva 
agresorilor vietnamezi".

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. —citind agenția de știri 
S.P.K. a Frontului Unit de Salvare 
Națională din Kampuchia (F.U.S.N.K.) 
— anunță că forțele armate ale 
F.U.S.N.K. au ocupat, în cursul zilei 
de 7 ianuarie, capitala, orașul Pnom 
Penh.

Aceeași agenție menționează că 
forțele F.U.S.N.K. au preluat controlul 
asupra a numeroase regiuni din pro-

Kompong 
Siem-Reap.

Koh
vinciile
Vihear.
Kompong Cham, 
pong Speu. Kiriam.

Thom. Preah 
Battambang, 

Kong, Kotn-

— într-o de-HANOI 8 (Agerpres). 
clarație a M.A.E. al R. S. Vietnam, 
difuzată la Hanoi, se arată că în ul
timele zile. F.U.S.N.K și-a intensifi
cat lupta și forțele sale au eliberat 
regiuni vaste ale țării. în declarație 
sint calificate drept calomnioase a- 
cuzațiile Guvernului Kampuchiei De
mocrate „in legătură cu faptul că 
Vietnamul desfășoară, chipurile, o a- 
gresiune de proporții împotriva 
Kampuchiei". Guvernul R. S. Viet
nam — se subliniază în declarație r— 
respinge categoric aceste afirmații.

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a difuzat o declarație a 
Guvernului R.P. Chineze. în care se 
arată: ..Guvernul si poporul chinez 
sînt foarte îngrijorate în legătură cu 
situația gravă cu care este confrun
tată Kampuchia. Noi am soriiin’t în
totdeauna guvernul și ponorul kam- 
puch’an !n ’ur>*a ’or iuștă îmnotriva 
aomsiunii. Soriiinim cu hotărîre po
ziția justă a Guvernului Kâmnuchi»i 
Democrate, exprimată în declarația 
sa d’n 2 ianuarie, si cererea sa re
zonabilă privind întrunirea de ur
gență a Consiliului de Se-uritate și 
intervenția Națiunilor Unite".

PEKIN 8 (Agernres). — Hua Kuo- 
fen. președintei» C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, l-a primit. Iun’, la Pekin, 
pe prințul NOrodom Sianuk — trans
mite agenția China Nouă. în ca
drul întîlnirii au fost abordate pro
bleme legate de. situația actuală din 
Kampuchia.

vest-germani ,e

TEHERAN 8 
mentul iranian 
tru a discuta i 
vern civil al primului ministru Shăh- 
pur Bakhtiar — s-a anunțat oficial 
la Teheran.

Din ordinul noului guvern s-a ho- 
tărit ca, incepînd de mărfi, să fie 
abrogată legea marțială in orașul 
Shiraz, din sudul țării, ca un prim

l (Agerpres). — Parla- 
i se va reuni, joi, pen- 
programul noului gu-

pas pe calea abolirii legii marțiale 
în întreaga țară — relevă agenția 
Pars.

Postul de radio 
luni, că în orașul 
țării s-au produs 
orașe, inclusiv la
strațiile care au avut loc s-au des
fășurat fără incidente.

Iran a informat, 
Tabriz din vestul 
tulburări. în alte 
Teheran, demon-

BONN (Agerpres). Reprezentanții 
sindicatului metalurgiștilor vest-ger
mani și cei ai patronatului au anun
țat realizarea unui acord de princi
piu care ar putea pune capăt grevei 
declanșate în urmă cu 41 de zile în 
acest sector economic, după cum se 
știe cel mai puternic conflict de 
muncă din cele înregistrate în indus
tria siderurgică a R.F.G. în perioada 
postbelică. Prevederile acordului ur
mează să fie suou«e aprobării celor 
aproximativ 200 000 de membri ai 
sindicatului de ramură din întreprin
derile siderurgice ale landurilor Re- 
nania de Nord-Westfalia. Bremen și 
Saxonia inferioară. Patronatul a răs
puns la grevă — declanșată în spri
jinul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă si de viață — prin lock-out- 
uri — închiderea unor uzine și con-

cedierea in bloc a tuturor salariați- 
lor acestora — măsură care a avut 
ca efect pierderea locurilor de mun
că de către 100 000 de persoane.

Comisia pentru tarife și contracte 
a sindicatului federal al metalurgiști
lor din R.F.G. — „Ig-Metall". a apro
bat. luni, cu o mare majoritate (87 
de voturi pentru și 38 împotrivă) a- 
cordul reaiizat în cadrul negocierilor 
dintre reprezentanții sindicali si cei 
ai patronatului. în vederea încetării 
grevei declanșate cu peste 40 de zile 
în urmă în întreprinderile siderurgice 
din bazinul Ruhr.

Prevederile acordului respectiv, 
care nu au fost integral date publi
cității, urmează a fi supuse spre 
aprobare, pînă miercuri, membrilor 
sindicatului de ramură.

y

SC1NTEIA

„Pentru piine și locuri de muncâ ; pentru constituție ; nu, politicii de dreapta" — stâ scris pe pancarta arboratâ dș 
partic.panții la o demonstrație care a avut loc recent pe strâzile orașului portughez Porto

agențiile de presă transmit
Primire la Havana. Fidel 

Castro, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, l-a primit pe secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, sosit la Havana într-o vizită 
oficială de două zile — informează 
agenția Prensa Latina. Kurt Wald
heim întreprinde un turneu prin ci- 
teva țări din zona Caraibilor. în ca
drul căruia a vizitat anterior Mexi
cul și Jamaica.

Prima reuniune a guver
nului algerian prezidată de 
președintele interimar. Rabah Bittat, 
a avut loc la Alger. Au fost dezbătu
te probleme privind situația financia
ră și a comerțului țării pe anul 1978 
și perspectivele dezvoltării 
a Algeriei m anul acesta, 
reuniunii, s-a adoptat un 
decret privind stabilirea 
la hidrocarburile lichide 
trimestru al anului 1979, ca urmare a 
hotărîrii țărilor membre ale O.P.E.C. 
de a majora preturile la petrol.

eeonomiee 
în cadrul 

proiect de 
preturilor 
in primul

Acord americano—îiîini-
HeZ. S.U.A. au încheiat cu Filipine 
un nou acord pe cinci ani referitor 
Ia menținerea celor sase baze milita
re americane din teritoriul filipmez. 
Acordul reafirmă suveranitatea Fili- 
pinelor asupra celor sase baze, 
comandant filipinez urmînd să fie 
stalat în fiecare dintre acestea.

un 
in-

Atenuarea tensiunii în
Turcia. Comunicatul publicat luni, 
la Ankara, , la încheierea reuniunii 
lărgite de Coordonare a legii mar
țiale, care a fost prezidată de pri
mul ministru Btilent Ecevlt. sublinia
ză că „în general, calmul domnește 
in cele 13 provincii" în care a fost 
instituită, la sfirșitul lunii trecute, 
legea marțială, ca urmare a inciden
telor de la Kahramanrah, soldate cu 
peste 100 de morți.

Plenara C.C. al P.C. din 
Belgia 3 avut 'oc 'a Bruxeiies- a 
fost examinat raportul Biroului Po
litic al C.C. al partidului cu privire 
la situația politică din țară după ale
gerile parlamentare de la 17 decem
brie 1978, prezentat de Louis Van 
Geyt, președintele partidului. Plenara 
a hotărît convocarea celui de-al 23-lea 
Congres al partidului în a doua ju
mătate a lunii martie 1979.

a

Erich Honecker la Delhi.
Luni a sosit la Delhi. într-o vizită de 
cîteva zile. Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane. în aceeași zi. Erich Honecker 
s-a intilnit cu Neelam Sanjiva Reddy, 
președintele Indiei, și cu primul mi
nistru Morarji Desai.

Documente adoptate la 
plenara C.C. al P.C. din Gre
cia. Ea Atena au fost date publici
tății documentele plenarei din decem
brie a C.C. al P.C. din Grecia. în 
hotărîrile plenarei se subliniază ne
cesitatea intensificării luptei pentru 
ieșirea deplină a, țării din N.A.T.O., 
a activizării mișcării populare pen
tru lichidarea bazelor N.A.T.O. de 
pe teritoriul Greciei. Referindu-se la 
situația internă din . Grecia, plenara a 
declarat că principalele eforturi tre
buie să fie orientate spre unirea for
țelor de stînga și înfăptuirea unei 
colaborări stabile a sindicatelor de
mocratice. pe baza unui program co
mun de luptă pentru interesele oame- 
nilor" muncii.

bin Waddaulah și de Goronwy Ro
berts, ministru de stat Ia Foreign 
Office. Sultanatul Brunei, care are o 
suprafață de 5 765 kmp și o populație 
de 165 000 locuitori, este situat in 
sud-estul Asiei, in nordul Insulei Ka
limantan (Borneo). Potrivit Constitu
ției din 1959, amendată în 1965, și 
prevederilor Acordului din 1971 priri 
care Bruneiul a primit autonomia n? 
ternă. Marea Britanie este response 
bilă pentru relațiile externe ale suIL 
tanatului și are un rol. consultativ în 
problemele de apărare.

Asrsinat politic în Isdia. 
În statul indian Tamilnadu a .fost 
asasinat, de 6 bandă de mercenari ai 
clasei înstărite rurale. S.B. Muru- 
gayan. membru al Camerei Populare 
a Parlamentului Indiei din partea 
Partidului comunist, care participase 
la un miting in apărarea drepturilor 
populației celei mai sărace de la sate.

La baza militară ameri
cană Rota din Spania 3 ,n- 
ceput retragerea submarinelor cu ar
mament nuclear la bord, informea
ză ziarele madrilene „Pals" și „In- 
formaciones". în tratatul hispano-a- 
merican semnat în ianuarie 1976 se 
prevede, între altele, ca incepînd cu 
ianuarie 1979 să fie retrase subma
rinele dotate cu rachete „Polaris" și 
„Poseidon" cu focoase nucleare. în 
total, de Ia baza Rota urmează să fie 
retrase. într-un interval de 6 luni, 

,11 asemenea submarine, precum și 
trei nave Și un doc plutitor.

Accident naval. Petrolierul 
francez „Betelgeuse" a explodat, luni 
dimineața, după ce descărcase apro
ximativ 80 000 tone din cele 120 000 
tone de petrol pe care le transporta, 
la terminalul irlandez de Pe insu’a 
Whiddy. din golful Bantry.. Explozia 
a rupt vasul în două, scufundindu-1 
în cîteva minute si a declanșat un 
mare incendiu. Șocul exploziei a 
spart geamurile clădirilor de oe insu
lă și de pe țărmurile golfului. Gei 42 
de membri ai echipajului si 7 lucră
tori aflati pe chei au fost misfuiți de 
flăcări. Pompierii, susținuți de eli
coptere, au reușit să prevină extin
derea incendiului la rezervoarele de 
petrol de oe insulă, cu o capacitate 
de un milion de tone. Autoritățile 
irlandeze au ordonat desch’dereți 
unei anchete, iar premierul tării s-â 
deplasat la fata locului, dișpunînd 
instituirea stării de urgentă în zonă'.

Terorismul în Italia. p°- 
trivlt datelor publicate la Roma de 
P.C. Italian. In cele 2 365 atentate te
roriste comise în cursul anului 1978 
și-au pierdut viata 37 de persoane și 
alte 412 au fost rănite. Cea mâi mare 
parte a victimelor, subliniază aceeași 
sursă, erau membri ai forțelor de 
ordine si magistratL

Spre independența sulta
natului Brunei. La Londra 3 
avut loc parafarea Acordului prin 
care sultanatul Brunei va obține inde
pendenta deplină la 31 decembrie 
1983. Documentul a fost semnat de 
sultanul Hassan Al Bolkiah Muizad

Noi ciocniri în Nicaragua

Mllitind ferm șl consecvent pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, și in 
primul rind a celei nucleare, Româ
nia socialistă pornește de la realită
țile lumii de azi. care arată că 
înarmările, pe lingă primejdiile dra
matice ce le comportă pentru pacea 
și securitatea internațională, obligă 
la sacrificii, reprezintă o povară lot 
mai greu de suportat pentru toate 
statele și popoarele. Nu incape în
doială că cele mai greu lovite de 
consecințele competiției înarmărilor 
sint popoarele țărilor in curs de dez
voltare — țări confruntate cu gra
vele probleme ale răminerii în urmă 
pe plan economic, generate de politica 
imperialistă, colonialistă și neocolo- 
nialistă care a dus la împărțirea lumii 
în bogați și săraci.

Pronunțîndu-se în mod hotărît pen
tru trecerea neîntîrziată la măsuri e- 
fective de „înghețare" și reducere a 
cheltuielilor militare, partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au în vedere fap
tul că prin aceasta s-ar aduce o con
tribuție substanțială în direcția solu
ționării problemei subdezvoltării — 
problemă cardinală a zilelor noastre.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri președintele României, re- 
zolva-ea p-oblemei subdezvoltării este 
condiționată de oprirea cursei înar
mărilor. de hotărîrea de a inceta 
cheltuirea de fonduri uriașe pentru 
armamente din ce în ce mai compli
cate. pentru distrugerea omului si a 
civilizației si de a indrepta aceste 
mijloace — atît financiare, cit si ma
teriale si umane — in direcția dez
voltării economice, de a nune ne de
plin cunoștințele științifice in folosul 
bunăstării și fericirii popoarelor.

Intr-adevăr, intre dezarmare și 
dezvoltare există un raport strins. de 
intercondiționare reciprocă. El iși gă
sește expresia in aceea că sporirea 
cheltuielilor militare reprezintă un 
obstacol major in calea lichidării 
subdezvoltării, a marilor decalaje 
care despart țările rămase în urmă 
de cele avansate pe plan economic ; 
și. dimpotrivă, reducerea bugetelor 
militare ar constitui un puternic 
impuls dat procesului dezvoltării in 
toate țările, și in mod deosebit în 
cele in curs de dezvoltare.

deri ale planetei continuînd să bîn- 
tuie foametea și subnutriția, bolile si 
analfabetismul Iar prăpastia care 
separă țările bogate de cele sărace, 
departe de a se micșora, se adî.n- 
cește continuu. Dacă în urmă cu două 
decenii decalajele economice erau ex
primate prin raportul mediu de 10 la 
1 în favoarea statelor dezvoltate, in 
prezent acest raport este de 14 la 1 
și el ar putea ajunge — după apre
cierile specialiștilor O.N.U. — la 20 
la 1 pînă la sfirșitul secolului.

Consecințele acestei situații sint re
simțite in modul cel mai dureros de 
țările slab dezvoltate: în același timp.

arme, ceea ce reprezintă un impor
tant obstacol in calea progresu
lui lor economic. Lupta pentru 
reîmpărțirea lumii in sfere de 
influentă și dominație — luptă 
care cunoaște o intensificare în 
prezent — alimentează conflicte vechi 
și generează altele noi. ce absorb 
cantități tot mai mari de arme, in
clusiv din cele moderne, care costă 
enorm. De aci — presiunea serioasă 
pe care o reprezintă înarmările pen
tru bugetele țărilor în curs de dez
voltare.

Fără îndoială, nu țările în curs de 
dezvoltare generează principalele

mant (14.7 la sută pe an), devansînd 
cu mult pe cel al produsului național 
brut (5 la sută).

In aceste condiții, bugetele militare 
ale țărilor sărace s-au dublat de la 
inceputul actualei decade, ceea ce 
inevitabil a afectat serios programele 
de dezvoltare economică, dar., mai 

’ ales, condițiile de viață dih aceste 
țări.

în același timp, accelerarea cursei 
înarmărilor pe plan mondial duce la 
diminuarea sprijinului acordat de ță
rile dezvoltate celor rămase in urmă. 
Astfel, asistenta oficială pentru dez
voltare acordată de țările capitaliste

MILITARE ÎN SCOPUL PROPĂ
ȘIRII ECONOMICE A ȚĂRILOR 
RĂMASE ÎN URMA. NU PENTRU 
ÎNARMĂRI, CI PENTRU DEZVOL
TARE. România concepe înfăptuirea 
dezarmării generale în contextul unui 
amplu program de măsuri și acțiuni 
menit să ducă la edificarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. în acest spirit. România a 
făcut propunerea privind consti
tuirea unui Fond de dezvoltare, 
administrat de O.N.U. și format prin 
contribuția tuturor statelor. în primul 
rind a celor avansate economic. Una 
din sursele de alimentare a acestui

CURSA ÎNARMĂRILOR - principal obstacol in calea
lichidării subdezvoltării, a decalajelor economice

ele afectează și țările dezvoltate, an
samblul vieții economice, sociale și 
politice contemporane. Menținerea și 
accentuarea stării de subdezvoltare, a 
decalajelor duc la restrîngerea pieței 
mondiale, constituie unul din factorii 
care stimulează criza și instabilitatea 
economică. Pe plan politic, subdez
voltarea. decalajele reprezintă o sur.^ă 
permanentă de tensiune și încordare, 
generind pericolul unor conflicte in
tre state, cu consecințe imprevizibile 
pentru pacea și securitatea lumii.

Consecințele tragice ale 
subdezvoltării. Este °realitate 
tragică, inadmisibilă, situația actuală, 
caracterizată prin existența și perpe
tuarea stării de subdezvoltare pe în
tinse regiuni ale globului. Intr-un se
col de uriașe progrese in domeniul 
științei și tehnicii, două treimi din 
populația lumii trăiește in condițiile 
sărăciei și mizeriei, pe vaste întin-

Cursa înarmărilor frînea- 
ză progresul țârilor rămase 
în Urmă Evident, realizarea de 
pași efectivi pe calea lichidării sub
dezvoltării reclamă mobilizarea unor 
importante resurse materiale și finan
ciare. Firește, factorul decisiv, hotărî- 
tor în această direcție îl constituie 
efortul propriu al popoarelor în cau
ză. Dar acest efort — și așa limitat, 
datorită mijloacelor reduse de care 
dispun țările rămase în urmă — este 
afectat considerabil de cursa înarmă
rilor. Căci politica imperialistă de 
forță și dictat antrenează tot mai mult 
în viitoarea înarmărilor țările in curs 
de dezvoltare, care achiziționează

probleme mondiale legate de irosirea 
unor importante resurse financiare, 
materiale și umane in scopul înarmă
rilor. Statisticile O.N.U. arată că in 
țările cele mai sărace din lumea a 
treia — ca de pildă cele din centrul 
Africii — cheltuielile militare pe lo
cuitor sînt de 5 dolari pe an. ceea ce 
echivalează cu numai 1—2 la sută din 
povara înarmărilor pe care o supor
tă un cetățean din țările dezvoltate. 
Nici pe ansamblul lor. statele în curs 
de dezvoltare nu au o pondere mare 
în totalul cheltuielilor militare mon
diale — doar circa 15 la sută in 1977.

Dar dacă sumele, procentual mici 
la scară mondială, le raportăm Ia re
sursele modeste ale statelor rămase 
în urmă și. mai ales, la nevoile lor 
urgente de natură economică și so
cială. este lesne de înțeles ce efort 
considerabil reprezintă ele pentru a- 
ceste țări. Cele 60 miliarde de dolari, 
cit au insumat che'tuielile militare 
ale țărilor „lumii a treia" în 1977, re
prezintă 40 Ia sută din totalul inves
tițiilor acestor state in economie sau 
o sumă egală cu aceea consacrată dez
voltării agriculturii, princinahil sec
tor de activitate al economiei lor.

Și mai grav este faptul că 
cheltuielile militare ale țărilor in curs 
de dezvoltare cresc ințr-un ritm alar

industriale s-a redus. In perioada 
1970-1977. de. la 0,48 Ia 0,31 la sută 
din produsul național brut al țărilor 
care o acordă. Totodată, transferul 
de tehnologie spre țările în curs de 
dezvoltare este frinat. sub motive 
strategice, fapt care limitează accesul 
acestor state la noile cuceriri ate 
științei și tehnicii, fără de care nu 
e.ste de conceput progresul lor eco
nomic. La toate acestea se adaugă 
instabilitatea economică, dezordinea 
monetară și inflația, exacerbarea mă
surilor protecționiste și restrîngerea 
sferei cooperării internaționale — 
fenomene pe cară cursa înarmărilor 
le întreține și agravează pe plan 
mondial și care sînt resimțite in mo
dul cel mai acut de țările rămase în 
urmă. IATĂ DE CE SE POATE SPU
NE CĂ INTENSIFICAREA CURSEI 
ÎNARMĂRILOR SE DOVEDEȘTE A 
FI UNUL DINTRE PRINCIPALII 
FACTORI AI MENȚINERII ȘI A- 
DÎNCIRII DECALAJELOR, CU IM
PLICAȚII SERIOASE ASUPRA TU
TUROR STATELOR LUMII. Este 
de aceea în interesul tuturor statelor 
să se găsească noi căi pentru spriji
nirea procesului de lichidare a sub
dezvoltării. Iar una din căile cele mai 
importante si mai eficiente este, fără 
îndoială. CONVERTIREA, MACAR SI 
PARȚIALĂ, A CHELTUIELILOR

fond ar fi reducerea bugetelor mili
tare ale tuturor statelor și transfera
rea. fără condiții, a unei jumătăți 
din mijloacele astfel economisite la 
dispoziția fondului amintit.

Acționind perseverent pentru trans
formarea discuțiilor sterile despre 
stoparea cursei înarmărilor in acțiuni 
practice de dezarmare, țara noastră 
a tăcut ulterior noi propuneri. în sen
sul adoptării unor măsuri concrete 
care să ducă — pentru moment — la 
„înghețarea" cheltuielilor militare la 
nivelul bugetelor din anii 1977 sau 
1978. trecîndu-se apoi la reducerea cu 
5—10 la sută a acestor cheltuieli și, 
treptat, la diminuarea lor și mai sub
stanțială. O parte din sumele astfel 
eliberate ar putea fi folosite pentru 
dezvoltarea proprie a țărilor care o- 
perează reducerea, iar o altă parte, 
pentru sprijinirea acțiunilor îndrep
tate spre lichidarea subdezvoltării.

Ce ar însemna materia
lizarea propunerii româ
nești eventualitatea reducerii 
bugetelor militare cu 10 la sută — 
s-ar pune. deci, anual la dispoziția 
Fondului pentru dezvoltare circa 20 
miliarde de dolari. Potrivit calculelor

efectuate de specialiștii Institutului 
internațional de cercetări in proble
mele păcii din Stockholm (S.I.P.R.I.), 
această sumă, sporind investițiile in 
economia țărilor „lumii a treia" cu 
12—14 la sută, ar duce la accelerarea 
ritmului de creștere a producției in 
aceste state cu 1—1,5 la sută. Acest 
impuls ar fi fost suficient pentru ca 
țările rămase în urmă să realizeze 
obiectivul fixat de O.N.U. în cadrul 
actualului „deceniu al dezvoltării" — 
de creștere a producției globale, in 
medie, cu 6 Ia sută pe an. Or. atin
gerea acestui obiectiv este condiția 
minimă pentru reducerea la jumătate, 
pînă la sfîrsitul secolului, a actualelor 
decalaje dintre bogați și săraci.

De asemenea, această sumă alocată 
lntr-un singur an fondului „dezvol
tare prin dezarmare" ar fi mai 
mare decît întregul flux de capitaluri 
îndreptate, in ultimii cinci ani, de 
Banca mondială către țările rămase 
în urmă pentru realizarea unora 
dintre proiectele lor naționale. Ea ar 
fi. totodată, suficientă pentru ca 
țările capitaliste industrializate să-și 
onoreze angajamentul de a aloca in 
scopul dezvoltării 0.70 la sută din 
produsul lor național brut. In sfirșit. 
această sumă ar depăși simțitor 
cheltuielile pe care Ie implică reali
zarea mai multor proiecte consacrate 
de O.N U. rezolvării unor grave pro
bleme economico-sociale : FONDUL 
COMUN DE STABILIZARE A PRE
TURILOR LA MATERIILE PRIME 
(evaluat la 6 miliarde dolari), PRO
GRAMUL ALIMENTAR MONDIAL 
(circa un miliard de dolari pentm pe
rioada 1979—1980), PROGRAMUL DE 
LICHIDARE A ANALFABETISMU
LUI (1.5—2 miliarde de dolari) etc.

Firește, reducerea decalajelor eco
nomice presupune ample programe 
de investiții, a căror realizare nu 
poate ti concepută fără participarea 
întregii industrii mondiale. Astfel, 
folosirea resurselor eliberate prin 
dezarmare ar fi nu numai în avan
tajul țărilor in cauză, ci al tuturor 
statelor, inclusiv al celor dezvoltate.

Pornind de la aceste realități, de 'a 
aceste deziderate fundamentale ale 
lumii de azi. România se pronunță in 
modul cel mai ferm pentru unirea 
eforturilor popoarelor, ale tuturor 
forțelor democratice. în vederea în
făptuirii dezarmării. In concordantă 
cu orientările programatice ale Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, țara noastră 
va milita și de aici înainte, cu aceeași 
neslăbită vigoare, pentru a-și spori 
aportul la realizarea acestui tel. la 
făurirea unui viitor pașnic și prosper 
întregii omeniri.

MANAGUA 8 (Agerpres). — în
tr-un comunicat al Frontului Sandi- 
nist de Eliberare Națională din. Ni
caragua se precizează că în cursul 
luptelor care au avut loc in ultimele 
zile în zona de nord a țării între de
tașamentele de rezistentă populară 
armată și trupele guvernamentale, 
armata somozistă a pierdut 55 de 
combatanți si importante cantităti de 
armament și muniții. Comunicatul a 
fost difuzat la Managua de către 
stații de radio clandestine reprezen- 
tînd mișcarea de rezistentă populară 
armată.

Ziarul nicaraguaian „La Prensa", 
citind declarații ale persoanelor re
fugiate din zonele de luptă, relatează 
că aviația somozistă a lansat atacuri 
de anvergură, in special in Valea 
San Roque și în împrejurimile orașu
lui Leon, bombardind și mitraliind 
obiective economice, centre social- 
culturale, concentrări de persoane ci
vile in mediul urban și rural. Nu
meroși cetățeni au fost uciși in time 
ce încercau să părăsească perimetrele 
unde se desfășurau ciocniri violente 
intre insurgenți și trupele dictatoru
lui Somoza.

Un purtător de cuvînt al Comisiei 
drepturilor omului din Nicaragua a 
declarat, că bombardamentele declan
șate de autoritățile somoziste impo- 
tri.va populației civile din regiunea 
de nord a tării au relansat un nou 
exod al populației spre alte regiuni 
și chiar peste hotare, similar celui 
provocat de represiunea militară care 
a urmat, insurecției din luna septem
brie, anul trecut.

Capriciile vremii
Polonia. Agenția P.A.P. informea

ză că in Polonia condițiile meteoro
logice continuă să evolueze foarte 
contradictoriu. în sud, în voievodatul 
Wroclaw, de pildă, unde la 7 ianuarie 
temperatura era de 
de 'Celsius, la 8 
mbmetrele indicau 
iar în loc de căderi 
înregistrat ploi care 
șoselele în adevărate patinoare. In 
regiunile nordice, precum și în unele 
voievodate din sud-estul și sud-ves- 
tul Poloniei au fost înregistrate 
viscole și căderi de zăpadă. Dar. la 
Szczecin, tot in nordul tării.. tempe
ratura a ajuns la valori pozitive și 
plouă.

minus 25 gra- 
ianuarie ter- 

plus un grad, 
de zăpadă s-au 
au transformat

Australia. în ultimele zile, asupra 
regiunilor nordice ale Australiei s-âu 
abătut ploi puternice care au provo
cat inundații. în statul Victoria s-au 
înregistrat întreruperi ale circula
ției pe unele șosele. Vînturile puter
nice au smuls copaci și s-au rupt li
niile de telecomunicații.

Gh. CERCELESCU

Cehoslovacia. După cum anunță 
agenția C.T.K.. minerii, feroviarii, 
energeticienii, alte categorii de oa
meni ai muncii, ostași au venit la 
lucru și duminică pentru a contribui 
la combaterea greutăților în aprovi
zionarea cu combustibil și cu energie 
electrică a unor localități si între
prinderi din Cehoslovacia. Minele șl 
uzinele electrice au produs cantități 
însemnate de cărbune si de energie 
electrică. AU fost luate, de aseme
nea. măsuri ca în ciuda gerului să 
continue . neîntrerunt transportarea 
cărbunelui pe calea ferată.
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