
*

PROLET ARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

intela
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Marți 16 ianuarie 1979 30 BANI4 PAGINIAnul XLVIII Nr. 11322

In secția de rectificat șl montaj de la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad Foto : S. Cristian

Pentru realizarea producțiilor sporite din acest an

CÎMPUL Șl FERMA
locul permanent de muncă

Noi obiective 
industriale 

in funcțiune 9
• Primul agregat de la 

hidrocentrala Strejești- 
Olt

al specialistului agricol
Inginerii agronomi, horticultori, zootehniști, toți specialiștii cu 

profil agricol poartă răspunderea deplină în fața statului, a partidu
lui, a întregului popor pentru respectarea strictă a prevederilor de 
plan, pentru stabilirea și aplicarea diferențiată în fiecare unitate a în
tregului complex de lucrări agrotehnice, pe baza cuceririlor științei și 
a practicii înaintate, care să ducă la creșterea continuă a producției 
și sporirea eficienței economice.

Ieri a fost conectată Ia siste
mul energetic national hidrocen
trala de la Strejești. prevăzută 
cu două hidroagregate a cite 25 
MW fiecare. Este cea de-a șap
tea hidrocentrală pusă în func
țiune dintre cele 29 ce se con
struiesc pe rîul Olt. Noua hidro
centrală dispune de un lac de 
acumulare cu o capacitate de 240 
milioane mc apă, de două tur
bine și două generatoare con
struite In țară, de moderne in
stalații de comandă și automati
zare românești. (Emilian Rouă).

NICOLAE CEAUȘESCU

VEȘTI DIN ȚARĂ
CÎMPULUNG

Auioturisme ARO cu motoare diesel.La 
întreprinderea mecanică din Cimpulung s-au pro
dus primele loturi de autoturisme de teren ARO 
dotate cu motoare diesel. Motoarele, realizate la 
întreprinderea de tractoare din Brașov, sint de 
60 CP și dezvoltă o viteză maximă de 120 km pe oră, 
iar consumul este de 9—10 litri motorină la 100 km. 
„Familia" ARO are în prezent 32 de variante. ARO 243 
și 244 — cele 
funcționale si 
acestora li se

mai noi — întrunesc condiții tehnico- 
de confort deosebite. în anul în curs, 
vor alătura alte modele. (Gh. Cîrstea).

VASLUI

Noi ansambluri de locuințe, constructorii 
din orașul Vaslui au terminat primele zeci de apar
tamente din noul ansamblu de locuințe Ana Ipă- 
tescu, care, în final, respectiv în 1979, va avea 820 de 
locuințe confortabile. Anul trecut, colectivele de oa
meni ai muncii din cadrul I.J.C.M. Vaslui au predat la 
cheie în localitățile Birlad, Vaslui, Huși și Negrești, 
2 450 apartamente, cu 644 mai mult decit în anul ante
rior. La această dată, constructorii din județul Vaslui au 
asigurat front de lucru pentru un număr de 2 000 apar
tamente din cele 4 000 — nivelul anului 1979 — ce vor 
fi finalizate pe baza extinderii prefabricăril și indus
trializării lucrărilor de construcții. (Crăciun Lăluci).

GGRJ

în construcție — o întreprindere de 
utilaj minier. Pe platf°rina de nord a municipiu
lui Tg. Jiu au început lucrările de construcție 
întreprinderii de utilaj minier. Viitoarea uzină 
ale cărei prime capacități vor intra în funcțiune 
cursul acestui cincinal — va produce excavatoare 
rotor pentru descopertări si. împreună cu întreprin
derea de profil de la Rogojelu. va asigura întreaga 
cantitate de subansamble si piese de schimb pentru 
utilajele mari de carieră si din subteran utilizate în 
bazinul carbonifer al Olteniei. Constructorii de pe Șan
tierul nr. 4 Tg. Jiu toarnă. în prezent, 
principale a noului obiectiv. (Dumitru

Cărbune peste plan. Minerii 
una dintre cele, mai tinere exploatări 
Gorj, au extras în plus, în prima jumătate a lunii ia
nuarie, aproape 2 000 tone cărbune. Acest colectiv și-a 
propus ca, prin creșterea suplimentară a randamentu
lui pe post, să ciștige în fiecare lună cîte două zile 
efective de producție, astfel îneît planul anului să fie 
realizat cu cel puțin 20 de zile mai devreme. (Agerpres)

ARAD

Noî tipuri de vagoane. Colectivul întreprin
derii de vagoane din Arad a produs cinci vagoane in
termediare și 
două oale de 
întreprinderea 
vagoane de 
nate oțelăriei 
află în fază avansată de execuție opt vagoane bascu
lante pentru Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște și șase vagoane specifice pentru cocseria de la 
întreprinderea „Victoria" Călan. Aceste produse fac 
parte din seria celor 19 tipuri noi de vagoane ce se 
vor realiza pentru prima dată în acest an la Arad 
pentru unități ale industriei siderurgice. (Constantin 
Simion).

GALAȚI

2 vagoane basculante, prevăzute cu cite 
zgură fiecare, al căror beneficiar este 
„Industria sîrmei" Cimpia Turzii și 4 
turnare de mare capacitate, desfi
de la I.O.B. Balș. De asemenea, se

val care face legătura intre strada 6 Martie și Piața 
30 Decembrie, facilitînd accesul locuitorilor din car
tierele Țiglina, Dunărea și Aeroport către centrul ora
șului. Este prevăzută prelungirea actualei linii de 
tramvai către zona industrială din nordul orașului, 
realizindu-se astfel legătura rapidă între această parte 
a Galațiului și cartierele amintite. (Dan Plăeșu).

SUCEAVA

Legume proaspete în ianuarie, comple
xul de sere-legume Suceava a livrat magazinelor 
din municipiu importante cantități de legume proaspete 
și mii de flori. In cele două cicluri de vegetație ale 
anului, aici se vor produce 730 tone legume și peste 
200 000 flori. Au Început lucrările de extindere a com
plexului cu încă 6 hectare, urmind ca in șefele, sola- 
riile si culturile de cimp ale fermei să fie produse 
anual 1 800 tone legume. (Gh. Parascan).

Creșterea în ritm înalt a producției 
agricole in acest an, precum și în 
viitor, se bazează pe un vast pro
gram de înzestrare tehnică, de chi
mizare și îmbunătățiri funciare, 
de aplicare a cuceririlor științei și 
a tehnologiilor moderne. Pentru ca 
toate aceste condiții materiale și 
tehnice să ducă la sporirea rodni
ciei pămîntului, la creșterea pro
ducției vegetale și animale, este in
dispensabilă prezența permanentă în 
unitățile agricole, la cimp sau in fer
me, a specialiștilor agricoli, unde să 
organizeze cit mai bine munca, exe
cutarea lucrărilor, să asigure aplica
rea în producție a metodelor și teh
nologiilor moderne. Nu poate fi o sa
tisfacție mai mare pentru un inginer 
agronom, zootehnist, medic veteri
nar, pentru oricare alt cadru teh
nic din agricultură decit aceea de a 
conduce direct și efectiv activita
tea de producție în întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele a- 
gricole. Este locul unde specialiștii 
își pot valorifica pe deplin cunoș
tințele acumulate în anii de studiu, 
experiența dobîndită în timpul exer-

citării profesiunii și, totodată, tși 
pot măsura concret rezultatele mun
cii lor și ale colectivelor în mijlocul 
cărora lucrează.

în permanență să se aibă în vede
re — așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că pentru a se 
înfăptui revoluția în agricultură, tre
cerea la o calitate nouă, superi
oară, trebuie să realizăm mai întii 
revoluția in știință, în conducerea 
agriculturii, în modul de a lucra al 
specialiștilor, al țărănimii. De aici 
se desprinde necesitatea unei atitu
dini noi față de muncă din partea 
specialiștilor din agricultură, a înțe
legerii mai profunde a rolului și răs
punderilor ce le revin — alături de 
toți oamenii muncii de pe ogoare — 
în înfăptuit ea programelor de creș
tere a producției agricole vegetale 
și animale.

Succesele însemnate obținute de 
multe cooperative agricole și între
prinderi agricole de stat în spori
rea producției vegetale și animale se 
datoresc, în mare măsură. muncii 
pline de dăruire a miilor de spe
cialiști care lucrează în aceste uni-

tăți. Conjtienți de răspunderea ce 
le revine, numeroși ingineri agro
nomi $i alte cadre din agricultură 
muncesc cu pasiune și pricepere, 
s-au legat strîns de unitățile în care 
lucrează, de sat. Ei îi ajută pe co
operatori și mecanizatori să aplice 
cît mai bine tehnologiile moderne, 
cuceririle științei agricole, îi spri
jină să cunoască și să-și însușească 
experiența înaintată.

In cuvîntarea rostită cu prilejul „Zi
lei recoltei" care a avut loc în toam
na anului trecut la Pitești, secreta
rul general al partidului, eviden-

• Laminorul de bile de Ia 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara

La complexul de laminoare de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara a intrat in funcțiune un 
laminor mie de bile, destinat 
prelucrării si valorificării' supe
rioare a scurtăturilor si produ
selor secundare de metal rezul
tat din procesul tehnologic de 
laminare. Noul agregat a fost 
conceput, proiectat și executat 
de specialiștii combinatului. El 
a fost dotat cu utilaje executate 
pe plan local, montate în.tr-o 
hală devenită disponibilă în 
urma aplicării studiilor între
prinse de specialiștii combinatu- 
tului în vederea folosirii cit mai 
eficiente a spațiilor de producție.

Se extinde transportul în 
spre zona industrială. La Gala^ 

^Traian a fost dată în foloȘință o nouă linie
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GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Pentru ca viitorul să aibă
o temelie cit mai trainică.

deltă. Se 
proble- 

centruiui

Era într-o duminică 
cînd am ajuns la Grin
du. una din localită
țile cele mai nordice 
ale județului Ialomița. 
Reîntîlnim așezarea cu 
oamenii și faptele lor, 
ce ău devenit puncte 
de referință atunci 
cînd se vorbește de 
vrednicie și spirit 
gospodăresc, de ome
nie și pasiune. Comu
na era cufundată in 
liniște, o liniște ce 
mi-a reamintit cum
păna prin care locui
torii ei trecuseră în 
urmă cu cîțiva ani 
cînd. datorită unor In
filtrații și revărsări, 
se transformase în- 
tr-un sat de 
punea atunci 
ma mutării 
de comună.

Am revăzut pe o- 
mul ce în zilele apă
sate de nori de plumb 
alerga dintr-o parte 
In alta?1 a satului mun
cind și 
el însuși 
obsesie 
satul să 
acesta știa în 
zile să se afle unde 
era mai greu. Repeta 
intr-una : „Să nu ne 
lăsăm fraților, să cre
dem în munca noastră, 
trebuie să răzbatem".

tn acea primăvară. 
Grindu n-a avut nopți, 
fiindcă oamenii lui 
credeau în zile lim
pezi și frumoase — și 
ele au fost aduse de 
hotărirea și dăruirea 
cu care au muncit.

De bătălia aceea 
pentru răminere se 
leagă cu un adevărat 
nod gordian 
comunistului 
Mircea

imbărbătînd, 
înaripat de o 
covîrșitoare : 

rămină. Omul 
acele

numele 
Anghel 

Dan. Erou al

Muncii Socialiste, cel 
care, de aproape un 
sfert de veac, este 
președintele coopera
tivei agricole de pro
ducție.

...Stăteam acum în 
același loc ca atunci. 
Cînd și cum se meta
morfozase, cum de a 
fost posibilă această 
schimbare din temelie

s-au asfaltat drumuri
le ? Dar trotuarele ? 
Cînd a crescut școala? 
Dar căminul cultural? 
Cînd s-a construit 
magazinul universal, 
cînd au fost semăna
te mindrete de case ? 
Mi-am amintit de cu
vintele rostite într-o 
anumită împrejurare 
de tovarășul Anghel 
Mircea Dan : „Cu cît 
muncim azi mal bine, 
cu atît vom fi mai 
bogați".

La Grindu. comunis
tul Anghel Mircea 
Dan a izbutit să-i 
convingă și să-i înflă
căreze pe consătenii 
săi la obținerea unor 
rezultate ce apar ca 

, autentice performan-

îngrăsare a

(Continuare in pag. a il-a)

te. Așa s-a ajuns 
astăzi la fermele 
vaci cu lapte să 
realizeze producții re
cord. la cea de creș
tere si 1__ ____ _
porcilor — sporuri tn 
greutate peste cifrele 
planificate, iar în ce 
privește sectorul ve
getal. C.A.P. Grindu 
să realizeze cele mai 
mari producții la tloa- 
rea-soarelui și porumb 
din istoria sa. în con
dițiile unei secete ex
cesive cu care s-a 
confruntat în perioa
da iulie-august.

— în ce constau „se
cretele" acestei unități- 
model? — l-am între
bat pe comunistul 
ghel Mircea Dan.

— In faptul că 
menii din Grindu 
considerat mereu 
zentul ca temelie a 
viitorului și, pornind 
de la acest adevăr, 
muncit și muncesc 
hărnicie, 
dîrzenie, 
viitorul să aibă o 
melie cît mai

uneori 
pentru

au 
cu 
cu 
ca 

te-
trai-

nică...
De aici, de la Grin- 

du. acum, la început 
de an, a pornit chema
rea către toate consi
liile populare comuna
le la 
listă 
nirea 
nul ui 
economico-socială 
anul 
re-ecou al vredni
ciei și spiritului gos
podăresc, ce sînt acum 
cu rădăcini adine să
dite în sufletul oame
nilor.

întrecere socia- 
pentru îndepli- 

și depășirea pla- 
de dezvoltare 

ne 
1979; o chema- 

al

Mihai V1ȘOIU
Desen de T. ISPAS

Dincolo de pitorescul
ninsorii

Puful zăpezii a îmbrăcat întreaga țară. E 
pitoresc și acest colț al parcului Herăstrău 
din Capitală (fotografia de sus). Dar zăpada e 
umedă și grea. A rupt numeroase crengi de 
pomi roditori, copaci si arbuști decorativi din 
parcuri, livezi, grădini și curți. Deci s-o 
scuturăm cît mai repede. în Capitală, mij
loacele mecanizate au degajat operativ arte
rele principale și cele ale transportului în 
comun. Au acționat și cetățenii. Dar încă 
multe alei, rigole și guri de canal așteaptă 
mîna gospodarilor. In continuare este necesar 
să fie înlăturată zăpada de pe acoperișuri, 
terase, balcoane, înlăturați țurțurii de gheață 
ce se formează sub streșini sau jgheaburi, 
pentru a se evita accidentele. De asemenea, 
conducătorii de autoturisme vor evita parca
rea pe arterele de circulație intensă. Pe cît 
posibil, vehiculele vor fi parcate pe trotuare, 
pe străzi lăturalnice, pentru a nu împiedica 
operațiunile de înlăturare a zăpezii, fluidita
tea traficului și a nu expune autovehiculele 
unor eventuale deteriorări.

fundațiile halei 
Prună).
de la Mătăsarl, 
carbonifere din

âMiinM

comun 
pe strada
de tram-

ifc « //1

Zile oe iarna pe șantierul pasajului rutier denivelat 
din Piața Obor din Capitală 

Foto : E. Dichiseanuy

ÎNTRECERE
întreprinderea de industrializare a laptelui Prahova
Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Poiana Mare, județul Dolj
Direcția județeană de poștă și telecomunicații Argeș 
întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri alimentare Brașov
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LA MIERCUREA SIBIULUI

Istoria
fiecărei zile...

Munți șl dealuri si cîmpii. 
Izvoare si rîuri. Si-n lun
gul fiecărui rîu. cite un 
drum. Iar din loc în loc sate 
si orașe adăugîndu-se ca 
niște salbe frumuseții peisa
jului transilvan.

Am străbătut drumurile 
transilvane de la nord Ia 
sud și de la est la vest. 
Am trecut pragurile multor 
așezări, unele dintre ele in
trate în legende. în nemuri
toarea noastră istorie mile
nară. Și. pretutindeni în 
Transilvania, am văzut ceea 
ce de altminteri am văzut 
în toată tara : pașii de 
uriași ai satelor noastre ne 
drumul civilizației si bunăs
tării. Asa mi s-a întimnlat 
în Tara Hațegului. în Sălaj, 
în Tara Moților. în Bistri
ța. la izvoarele Oltului si 
Mureșului. în Tara Bîrsei. 
Oriunde, fără excepție, ci
vilizația socialistă a stator
nicit peisaje noi. răsărite 
din munca, hărnicia si pri
ceperea oamenilor, stăpîni 
astăzi pe destinele lor.

Așezată pe artera 
leagă Sibiul de Alba Iulia, 
pe drumul care unea anti
cul Cibinum de anticul 
Apulum. comuna Miercurea 
(sau Mercurea — nume 
transmis din vremea roma
nilor. amintind de Mercur, 
zeul comerțului), localitatea 
aceasta împrejmuită cu 
belșug de livezi îngemănea
ză trei sate : Miercurea, 
Apoidul de Sus si Dobîrca. 
Un fel de centru comercial 
în antichitate, calitate 
care si-o păstrează si 
evul mediu — dovadă 
document din anul 1433 __
de Iliaș, domnul Moldovei, 
prin care negustorii din 
Miercurea aveau libertatea 
să-si desfacă mărfurile în 
tirgurile moldovene — 
Miercurea Sibiului de astăzi 
se distinge printr-o econo
mie înfloritoare.

Si. pentru că vorbeam 
despre dezvoltarea socia
listă a Mjercurii. să si ar
gumentăm. Puterea econo-

care

pe 
in 
un 
dat

mică este dată de cele trei 
cooperative agricole de pro
ducție, de o întreprindere 
de stat, specializată în viti
cultură si pomicultură, de o 
stațiune de mașini agricole 
care are în dotare peste 110 
tractoare, de un centru pen
tru semiindustrializarea le
gumelor si fructelor, o sec
ție de confecții metalice si 
o secție a întreprinderii 
„Vinalcool" din Sibiu. De 
subliniat și faptul că. prin 
magazinele sale bine apro
vizionate. cooperativa' de 
consum desface anual 
mărfuri In valoare de peste 
35 milioane de lei. în ace
lași timp, servicing către 
populație sînt bine dezvol
tate si cuprind. între altele, 
o secție pentru prefabricate 
din beton, o răsucitorie de 
fire de bumbac, in perspec
tivă apropiată fiind înliin- 
tarea unui atelier pentru 
repararea autoturismelor, 
care se înmulțesc de la o 
lună la alta, pentru că oa
menii sînt harnici, pentru 
că si la Miercurea prosperi
tatea este o realitate tot 
mai palpabilă.

Trei cămine culturale, trei 
Cinematografe, trei școli cu 
peste 65 săli de clasă, cu 
laboratoare si ateliere șco
lare unde învață. în clase 
paralele, elevi români și 
germani un internat cu 100 
de locuri. 4 grădinițe. 5 bi
blioteci cu peste 31 000 
cărți în limbile română si 
germană, constituie o zestre 
culturală cu care oamenii 
din Miercurea se mîndresc. 
Demn de remarcat este și 
faptul că. în ultimii zece 
ani. au fost construite aici 
peste 200 de case noi. ma
joritatea celor vechi fiind 
modernizate si extinse. Mai 
există un bloc cu patru 
apartamente si un cămin 
pentru nefamilisti. dispen
sar uman cu 4 medici si 17

Radu SELEJAN
(Continuare în pag. a III-a)

Modelarea omului nou, nobila
misiune a teatrului nostru

tot 
Și

cu 
do- 

a

împlinirea a 25 de ani de existență 
a Teatrului maghiar de stat din Ti
mișoara se înscrie ca un jubileu 
semnificativ al vieții spirituale din 
orașul de pe Bega, oraș in care — 
fenomen unic în lume — activează 
trei teatre dramatice de stat în 
atîtea limbi: română, germană 
maghiară.

înființarea teatrului în urmă 
un sfert de veac constituie o 
vadă grăitoare a politicii juste
Partidului Comunist Român în pro
blema națională. In acest răstimp, 
teatrul nostru a slujit cu fidelitate 
și atașament idealurile acestei poli
tici, promovînd cu mijloacele spe
cifice artei scenice adevărurile și 
sensurile comune vieții tuturor oa
menilor muncii din țara noastră 
fără deosebire de naționalitate, care, 
în frățească și indestructibilă uni
tate. transpun în 
fapt programul 
de edificare a 
socialismului și 
comunismului in 
patria noastră.

Parcurgînd trep
tele pe 
înălțat 
teatrală 
treaga 
ment 
opera 
tiști, .....
colului trecut, au înțeles 
fundamental că viața artei se între
ține prin viața 
scena teatrului 
spiritualitatea 
în lupta pentru

i .îneît astăzi el dispune de o trupă în
chegată, cu un remarcabil nivel pro
fesional.

Teatrul s-a făcut cunoscut de-a lun
gul anilor cu spectacole de mare 
succes încununate cu distincții — 
piese de valoare ale repertoriului 
clasic și modern, autohton si univer
sal.

Prin spectacolele sale, prezentate 
la sediu și in turnee, teatrul a con
tribuit eficace la educarea socialistă 
a oamenilor, la cultivarea concepției 
marxist-leniniste despre lume și via
tă. la dinamizarea maselor pentru 
transpunerea în viață a prețioaselor 
îndrumări ale Partidului Comunist 
Român. Dintre succesele artistice în
registrate în ultima vreme, aș mențio
na si succesul obținut de teatrul nostru 
la Colocviul teatrelor în limbile 
naționalităților conlocuitoare, desfă- 

orasul 
Gheorghe, 

actorul 
Imre a 

premiul I 
interpre- 

precum și 
obtinut

25 de ani de existență 
a Teatrului maghiar de stat 

din Timișoara
care s-a _______________

tradiția
din Banat, ca și din în- 

țară. evocăm cu un senti- 
de profundă recunoștință 
multor generații de ar- 

care. încă de la începutul se- 
adevărul

poporului, că 
adevărat 
națiunii,

dreptate

pe 
vibrează 
angajată 

socială, 
libertate, afirmarea neîngrădită a 
capacității sale de creație. înfiin
țarea acestei instituții de cultură 
a însemnat împlinirea unei aspirații 
firești a populației de naționalitate 
maghiară, a tuturor oamenilor muncii 
de aici, înfrățiți din cele mai vechi 
timpuri în lupta pentru dreptate si 
echitate socială. Astfel s-a asigurat 
un cadru propice afirmării libere si 
plenare a capacităților creatoare aie 
naționalității maghiare, asigurîndu-se 
condițiile de a-și păstra tradițiile, 
limba în climatul deplinei libertăți și 
egalități în drepturi, care guvernează 
întreaga noastră viață socială.

Majoritatea membrilor colectivului 
care forma teatrul nostru în momen
tul înființării au dobîndit experiență 
scenică în anii ce au urmat actului 
istorie de la 23 August 1944. atî't la 
Teatrul Popular înființat în 1945 ori 
pe scena populară maghiară creată 
în 1947, cit și în cadrul zecilor de 
formații de amatori în cartierele ti
mișorene. Atunci s-au format actori 
de bază, talente de mare popularitate 
de mai tîrziu. precum Peter Jănos, 
Lăszlâ Gyula, Pataki Tibor și alții. 
Ulterior, teatrul și-a completat an de 
an colectivul cu artiști, tineri absol
venți ai institutelor de teatru, astfel

surat în 
Sfîntu 
unde 
Szâlyes 
obtinut 
pentru 
tare, 
succesul _____
la Gala națională 

a recitalurilor dramatice de Ia Bacău 
. cu spectacolul de poezie din creația 
Iui Marin Sorescu. susținut de actorii 
Fall Ilona și Peterffy Lajos.

Dramaturgia originală, prezentă 
masiv. încă din primii ani de activi
tate în repertoriu, ocupă azi un loc 
de cinste, jumătate din premierele 
ultimelor stagiuni fiind piese inspi
rate din realitățile României socia
liste. lucrări de substanță social- 

. politică scrise de prestigioși autori 
contemporani români și maghiari.

Teatrul nostru prezintă aproape în 
fiecare stagiune cîte, o piesă pentru 
copii și tineret, iar de cîțiva ani are 
si un studio literar. înființat cu 
scopul de a face cit mai cunoscută 
creația lirică contemporană, precum 
și lucrări valoroase cu caracter so
cial, politic și documentar.

Pentru colectivul Teatrului ma
ghiar de stat din Timișoara nu există 
un țel mai nobil decît acela de a 
contribui energic la înfăptuirea ce
lor mai înalte aspirații ale patriei 
socialiste, la modelarea omului nou. 
de a cultiva și a da glas, cu toată 
forța angajării șl a talentului ar
tiștilor săi. sentimentelor de dragoste 
fată de patria comună, sentimentelor 
înfrățirii și comunității de interese 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, pentru care aceste 
timpuri vor rămine, pentru totdeauna 
ca perioada cea mai fertilă a existen
ței lor.

SINKA Kăroly
directorul Teatrului maghiar 
de stat din Timișoara
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Răstolița
De la un timp, cetățenii loca

lității Răstolița (județul Mures) 
erau terorizați de o namilă de 
urs. De cum se înnopta, oame
nii își zăvorau porțile si aș
teptau nopți la tind, cu lumina 
aprinsă. Mos Martin nu se 
sinchisea niciodată de strigătele 
oamenilor si Pe deasupra prin
sese și gustul... purceilor. Sesi
zați, vlnătorii localnici. In loc 
să intre in acțiune, se întreceau 
tn a spune povești... vinătorești; 
unii ziceau că „nu este urs, ci 
este lup“, alții că „nu au voie 
să omoare urșii din pădure" 
(dar pe cei din ogradă ?). A fost 
necesară intervenția șefilor... vi- 
nătorilor pentru ca Moș Martin 
să fie acum „admirat" nu in 
cotețe, ci intr-o expoziție cine
getică.

Poftiti
I la film!

Cine intră tn Casa de culturi 
I a sindicatelor din Mediaș nu 
I poate să nu observe că întreaga 
' activitate legată de buna fvne- 
I ționare a cinematografului a 

fost preluată voluntar de o e- 
I chipă de... pensionari. Aces

tor oameni, cu toții pînă mai 
I ieri lucrători al celor cinei ci- 
| nematografe din oraș, profesia 

de o viață n-a putut ieși la pen- 
I sie odată cu ei. Și iată-i tot îm

preună: Gligor Medeșan este o- 
\ perator, Rudolf Bock îndeplineș

te rolul de casier, Maria Sandea 
și Ecaterina Barabas sint plasa
toare, Ion Moldovan deține pos
tul de. controlor, iar Marta 
Schmidt antrenează întreaga 
echipă, exercitîndu-și, la scara 
aceasta mai redusă, îndeletni
cirea din perioada anterioară' 
pensionării : coordonatoare.

Succes în continuare !

Una ori alta
Despre tractoristul Emil Cojo- 

caru din Jidoștița (Mehedinți) 
sătenii spuneau, clătinînd din 
cap, că ar avea idei cam trăs
nite. Faptele sint ca și ideile. Nu 
cu mult timp în urmă a urcat la 
volanul tractorului, a demarat 
puternic și, nici una, nici alta, 
a trecut prin gardul vecinului 
său Ion Ofițeru. De la acea în- 
tîmplare el a prins curaj. De 
cutind a dat un spectacol atît 
de tare, incit a speriat tot satul. 
Dintr-un motiv pe care numai 
el îl știe, s-a năpustit cu trac
torul în casa unui alt cetățean. 
Acum sătenii s-au lămurit defi
nitiv și zic : „Luați-i repede vo
lanul din mină, pînă nu-l luăm 
noi la goană din sat !“.
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Le-a pierit 
pofta

La rubtiea noastră din ziarul 
din 28 decembrie 1978 era sem
nalat faptul că oameni fără 
conștiință au tăiat o mulțime de 
puieți de brad și au adus mari 
stricăciuni pădurii de pe versan
tul sudic al Timpei. Organele 
de specialitate ne-au informat 
că, imediat, un colectiv format 
din cadre ale Inspectoratului ju
dețean de miliție și silvic a a- 
nalizat situația la fața locului. Au 
fost luate măsuri ln vederea 
preintimpinătii unor asemenea 
fapte, atît ln zona Timpei.cit și 
alte zone. De asemenea, au fost 
depistați multi dintre cei care 
au intrat tn pădure cu gîndul 
s-o măcelărească. Au fost apli
cate amenzi atlt de usturătoare, 
Incit tăietorilor de brazi li »-a 
.„ tăiat pofta pentru asemenea 
fapte iresponsabile.

Fugă 
rușinoasă

9

în relațiile sale cu cei din jur, 
inginerului M.B. din orașul Co- 
dlea li plăcea să lase impresia 
că este un om de onoare. Aceas
tă impresie a fost infirmată re
cent chiar de el, personal, ln 
timp ce se afla la volan 
nu a acordat prioritate, așa 
cum era normal, unor pietoni 
care traversau reglementar stra
da. A 
ln loc 
primul 
apăsat 
că i se _  .
ță deșartă, ln fața unei aseme
nea lașități, un alt conducător 
auto, care îl urma, a alergat 
după el. A alergat destul de 
mult, dar a reușit să-l ajungă 
chiar in fata postului de con-

urmat un accident grav, 
să oprească și să acorde 
ajutor victimei. M.B. _ a 
pe accelerație. spetind 
va pierde urma. Speran-

I
chiar ln fața postului de 
trol....

i

i
i
i
I
i
I

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

I
1
!
I
I
I
I
I
i
I

„Vulpoiul" 
pedepsit

Ion Stoica din comuna Axente 
Sever — Sibiu era la o petre
cere. Bea pe întrecute, dar de 
mincat nu minca. „Nimic din 
toate cite le văd pe masă nu-mi 
place" — repeta el întruna, 
„Dacă ar fi un curcan sau mă
car o găinușă"...

Cum a zis găină, a și sărit 
de la masă. Din fugă s-a oprit 
drept în cotețul de păsări al 
unui vecin, Inspăimintate, oră
tăniile au cotcodăcit de parcă 
ar fi văzut vulpea. Speriat și 
el, I.S. a luat-o repede la sănă
toasa, aplicind, în treacăt, cite- 
va lovituri stăpinului casei. A 
fugit, dar nu spre locul petre
cerii, ci spre alte cotețe. Cum 
necum, in cele din urmă a ieșit 
la drumul mare cu o găină 
lofană.

La sfîrșitul petrecerii s-a 
vestea că un timp I.S. 
va mal apărea în public, 
găinile vor dormi liniștite.

Rubrlcâ realizata de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

do-

du 8 
nu 
iar
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Cu inițiativa, promptitudine și răspundere
pentru calitatea produselor

— Pe bună dreptate se spune că 
unealta reprezintă mina prelungită a 
omului...

Prin aceste cuvinte, interlocutorul 
nostru. Jan Pînzaru, secretarul comi
tetului de partid șl președintele con
siliului oamenilor muntil de la ÎN
TREPRINDEREA DE UNELTE ȘI 
SCULE DIN BRAȘOV, a dorit să ne 
pună în evidentă însemnătatea pro
duselor realizate de colectivul din 
unitatea unde lucrează : de la unelte 
șl scule de serie mare șl uz general, 
cuprlnzlnd o gamă diversă de chei 
(fixe, inelare, combinate), clești ș.a., 
la scule de ultimul tip pentru dotarea 
unor utilaje modeme, agregate de 
forță, motoare etc.

Interesul vizitei noastre la Între
prinderea brașoveană a fost pola
rizat de rezultatele bune obținute în 
domeniul exportului, care reprezintă 
aproape 40 la sută din producția sa. 
întreprinderea și-a realizai planul de 
export pe anul ireeut In propor
ție de 118,7 la sută.

— Care sint perspectivele de creș
tere in acest an ?

— Planul de export pe 1979 este cu 
26,4 Ia sută mai mare declt nivelul 
realizărilor din 1978 — ne informea
ză șeful biroului plan. Constantin 
Mitoc. Iar această cadență sperăm să 
continue, rezultatele de pînă aeum 
constituind o garanție a certitudinilor 
noastre tn viitor.

Așadar, cum au fost pregătite cer
titudinile anului 1979 tn domeniul ex
portului ?

Investigațiile noastre pe filieră, ur
mărind Întreaga activitate din În
treprindere consacrată exportului — 
de la planificare șl contractare plnă 
la livrarea si expedierea produselor 
— nu au scos la iveală nici un ele
ment „secret" sau miraculos, ci au 
arătat clar că garanția succesului pe 
piața externă este asigurată de res
pectarea întocmai a obligațiilor ce-i 
revin întreprinderii conform preve
derilor legii de comerț exterior.

în primul rind, întreprinderea bra
șoveană a luat toate măsurile în ve
derea acoperirii integrale cu con
tracte a producției planificate pen
tru export în acest an. „Am În
ceput activitatea de contractare Încă 
din trimestrul III, astfel Incit, la ora 
actuală, ne gîndim deja la perspecti
vele asigurării condițiilor de satisfa
cere a unor contracte suplimentare, 
peste plan" — ne spune secretarul 
comitetului de partid. în al doilea 
rind. conducerea întreprinderi! s-a

să — a cărui anvergură poate fi su
gerată. bunăoară, de participarea la 
tîrgul specializat de la K81n a circa 
350 de firme străine producătoare de 
unelte șl scule — fabrica din Brașov 
a reușit să-și creeze un adevărat pres
tigiu de marcă. Delegați trimiși de 
întreprindere la diverse tlrguri șl ex
poziții ne-au relatat despre interesul 
crescind manifestat față de produse
le brașovene. De asemenea, la servi
ciul de protocol al Întreprinderii creș
te frecventa cllentllor străini, care

Așa acționează colectivul întreprinderii 
de unelte și scule din Brașov pentru

REALIZAREA PLANULUI LA EXPORT
I

preooupat șl se preocupă tn oontlnua- 
re de asigurarea bazei tehnlco-mate- 
riale pentru realizarea unei produc
ții de calitate tot mal Înaltă. în toa
te compartimentele — de Ia secțiile 
forjă, prelucrări mecanice ei pînă la 
secțiile de tratament termic și aco
periri de suprafață, care dau tonul 
calității șl ritmului producției — au 
fost luate noi măsuri pe linia Îmbu
nătățirii activității din punct de ve
dere tehnic. Totodată, organizația de 
partid din fabrică a imprimat un nou 
impuls, mal puternic, inițiativei mai 
vechi, desfășurate sub deviza „Eu 
produc, eu controlez și dau producție 
de bună calitate", menită să sporeas
că gradul de autoexigență față da 
propria muncă. Iată de ce aid se 
poate vorbi despre afirmarea unei 
tot mai viguroase opinii de masă in 
favoarea exportului.

în condițiile unei plete Internatio
nale cu concurentă tot mai inten-

„vin nu din curtoazie, ci din dorința 
expresă de a încheia contracte".

..Magnetul" care atrage partenerii 
comerciali: calitatea ireproșabilă,
reînnoirea și modernizarea continuă 
a producției. Este semnificativ că, in 
ultimii cinei ani, aproape două treimi 
din gama de tlpodimensiuni o for
mează produsele noi. cu caracteristici 
tehnice superioare.

Pe „cartea de vizită" a colectivului 
unității brașovene, mal sint Înscrise 
alte două trăsături caracteristice : 
promptitudinea in livrări șl adapta
bilitatea rapidă la cerințele clienților 
externi. „Chiar In prima decadă a 
acestui an — ni se spune — am șl 
expediat primele loturi importante de 
produse pentru Belgia șl Israel. Am 
stabilit grafice precise de livrări rit
mice. mobillzlnd întregul colectiv din 
Întreprindere pentru realizarea exem
plară a sarcinilor Încă din primele 
decade ale anului".

Realizările la export nu vin Insă 
de la sine, ele presupun perseverență 
și voința mereu vie de a depăși difi
cultățile. Astfel, Întreprinderea de 
unelte și scule din Brașov continuă 
să se confrunte cu un șir de proble
me legate de aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale. Unii furni
zori. cum ar fi Combinatul siderurgic 
din Reșița, Combinatul metalurgic 
din Cîmpla Turzii, întreprinderea 
„Laminorul" din Brăila nu își respec
tă Întotdeauna obligațiile contractua
le. ceea ce, fără îndoială, este de 
natură să perturbeze activitatea 
de export a partenerului din Bra
șov. $1 totuși, nici un efort pentru 
asigurarea bunului mers al activității 
la export nu este precupețit De pildă. 
In momentul dnd ne-am aflat in 
unitate nu am putut vorbi cu 
directorul întreprinderii. Valentin 
Călin, Intrudt acesta era plecat 
la Reșița să Impulsioneze livra
rea cantităților restante de oțeluri 
aliate. In vederea reintrării exportu
rilor In cadența planificată. Sau un 
alt exemplu : constatlndu-se dificul
tățile In domeniul importului de str- 
mă din străinătate de un anumit sor
timent șl dimensiuni, un colectiv da 
Ingineri și muncitori din fabrică, sub 
coordonarea directă a consiliului oa
menilor muncii, a realizat cu forțe 
proprii un trefilor, care suplinește 
cu succes, din punct de vedera can
titativ și calitativ, materia primă 
necesară confecționării sculelor, ast
fel lntft producția șl exportul pe 
anul 1979 nu vor fi cu nimic afec
tate de lipsa acestor importuri. Dim
potrivă, se prefigurează importante 
economii de valută, perspectiva au- 
toutllării urmind să se contureze cu 
și mai mare pregnanță In cursul 
acestui an.

Viorel POPESCU

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

La clubul nostru ne petrecem 
timpul liber cu folos

Costtcă Tatu, lăcătuș, laminorul 
de benzi la cald din cadrul Combina
tului siderurgic Galați: Frecventez 
cu regularitate clubul combinatului, 
ca membru al cercului radio-TV. 
Am constatat cu satisfacție că nu
meroasele acțiuni ce se desfășoară 
la club constituie tot atîtea puncte 
de atracție pentru oamenii muncii 
de pe platforma combinatului, 
care-și petrec o parte din timp aici, 
în cadrul clubului nostru activează 
formații de cor. de teatru, dans mo
dem. o orchestră de muzică ușoară, 
peste 30 de brigăzi artistice etc. De 
curînd. acestea s-au prezentat la 
faza pe combinat a Festivalului na
țional „Clntarea României", pregă- 
tindu-se acum pentru etapa jude
țeană. Mie personal mi-au plăcut 
mult programele brigăzilor artistice 
de la laminorul de tablă groasă, de 
la uzina furnale-aglomerare, sle- 
blng, secția sculărie din cadrul 
uzinei de piese de schimb șl repara
ții siderurgice, precum și cea a cen
trului de calcul. La club se poate 
juca șah sau tenis de masă, sînt 
organizate cercuri de foto, pictură, 
sculptură și metaloplastle. un cine- 
club și un cenaclu literar. în ce pri
vește biblioteca, am vrea ca în acest

an aici să găsim mal multe noutăți, 
atît în ce privește cartea tehnică, 
cît și cea beletristică. După cum 
ar fi de dorit ca si spațiul afectat 
clubului să fie mărit, deoarece a 
devenit neîncăpător pentru media de 
300 de oameni al muncii care-1 
frecventează zilnic.

Doresc însă să fac o propunere 
si pentru cel care răspund de munca 
cultural-educativă la nivelul orașu
lui nostru. Municipiul Galați are o 
bogată activitate culturală: trei 
teatre (dramatic, muzical, de pă
puși), muzee de artă, de istorie, de 
științe naturale, o bibliotecă spe
cială, o casă de cultură a sindicate
lor și altele. Totuși, avînd in vedere 
că orașul are o populație foarte 
ttnără, consider că nu s-a făcut totul 
pentru copil. Teatrul de păpuși, cu o 
frumoasă activitate, nu este, după 
părerea mea, suficient. De aceea, 
aș sugera să se prezinte mai multe 
filme pentru copii, poate chiar 
profilarea unui cinematograf la care 
să ruleze filme pentru copii șl tine
ret sau, cel puțin, programarea cite 
unui spectacol pentru aceștia la mal 
multe cinematografe din cartierele 
orașului.

Spații comerciale sau depozite 
de ambalaje ?

CÎMPUL ȘI FERMA
(Urmare din pag. I)
tiind că a crescut numărul uni
tăților agricole de stat și coope
ratiste care au obținut recolte mari, 
cu mult peste 4 000 kg grîu și peste 
5 000 kg porumb la hectar, a criti
cat totodată faptul că în alte uni
tăți producțiile ce se realizează 
sînt cu mult sub posibilități. Din 
analiza cauzelor care au determi
nat ca în unele unități agricole 
producțiile să se mențină la nivel 
scăzut a rezultat că de vină au fost 
nu atît condițiile climatice, cît mai 
ales cei chemați să facă pămîntul 
să rodească mai bine, să dea recolte 
tot mai mari. între aceștia se situ
ează și inginerii agronomi, ceilalți 
specialiști din unitățile agricole res
pective, care nu au asigurat aplica- , 
rea întocmai a normelor tehnice de 
lucrare a pămîntului și de îngrijire 
a animalelor. Și aceasta pentru că 
nu toți își consacră întregul lor timp 
de lucru problemelor pe care le ri
dică practica producției, conducerii 
nemijlocite a activității din unitățile 
agricole.

Ca să conducă procesul de pro
ducție din agricultură, specialistul 
agricol trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea direct In cîmp sau în fer
mele de animale. Or, controalele 
efectuate de organele agricole de 
specialitate 
neajunsuri 
timpului de 
lui. Astfel. . _ . ..
cole specialiștii nu-si consacră tot 
timpul. întreaga lor capacitate ac
tivității practice pe teren, ceea ce 
face ca și producțiile obținute să 
nu fie pe măsura posibilităților. Și 
este explicabil. Se știe că dacă un 
mecanizator sau un cooperator nu a 
executat corect o lucrare, efectul 
se simte pe porțiunea respectivă de 
teren. Dacă specialistul nu asigură 
aplicarea corectă a unei măsuri, 
efectul el se reflectă la nivelul în
tregii unități. Inginerul agronom 
sau zootehnist, medicul veterinar, pe 
baza atribuțiilor ce-i revin, trebuie 
să asigure aplicarea pe proprla-1 răs
pundere a celor mai indicate tehno
logii atît în producția vegetală, cit 
șl în cea animală. Toate acestea pre
supun prezența permanentă a spe
cialistului în cîmp, In ferma de ani
male, acolo unde se hotărăște pro
ducția. Pe această linie se înscrie șl 
măsura luată recent ca medicii vete
rinari să-șl desfășoare activitatea di
rect In unitățile agricole. Prin aceas
ta se urmărește atît creșterea efecti
velor, sporirea producției de carne 
șl lapte, cit șl reducerea mortali- 
tăților la animale și păsări.

In agricultură sint multe zile și 
săptămîni hotărîtoare pentru recoltă, 
cînd se muncește din zori și pînă 
seara, iar specialistul trebuie să or
ganizeze și să Îndrume la fața locu
lui activitatea mecanizatorilor, a 
cooperatorilor, să vegheze la calita
tea lucrărilor care se execută. Nu
mai că, în unele cazuri, tocmai în 
aceste perloade-cheie, el nu sînt 
prezenți — din primele ore ale di
mineții și plnă seara tîrzlu — în coo
perativă sau la fermă, deoarece nu 
locuiesc In comunele respective, ci 
la oraș, la distanțe de zeci de kilo-

mare, 
majo- 
locu- 

a ju- 
între-

t
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Ghici unde merge autobuzul?

au scos în evidentă 
serioase în folosirea 
muncă al specialistu- 

în unele unităti agri-

metri. Din analizele efectuate recent 
în diferite județe a rezultat că pro
centul navetiștilor este foarte 
Astfel, în județul Constanța, 
ritatea directorilor de I.A.S. 
iese în centrul de reședință 
dețului. Mulți specialiști din
prinderile agricole de stat din jude
țul Ialomița și-au construit case în 
București. Unii specialiști cu studii 
superioare care lucrează în coope
rativele agricole din județele Ilfov 
și Timiș locuiesc nu în localitățile 
respective, ci fac naveta. Nave
tiștii își desfășoară activitatea în 
unitatea agricolă între două trenuri, 
între două autobuze. Ce treabă pot 
face aceștia cu gîndul la trenul sau 
la autobuzul pe care nu vor să-1 
piardă 1 Pot ei să organizeze munca 
în faptul dimineții, să vadă ce s-a 
realizat, din moment ce își înce
tează activitatea cu mult înainte 
de apusul soarelui ?

Legea privind atribuțiile cadre
lor de conducere și tehnice din 
agricultură prevede obligativitatea 
ca specialiștii să-și stabilească lo
cuința în comuna unde își desfă
șoară activitatea, pentru a putea 
acorda în orice moment asistența 
agrozootehnică necesară. Strîns le
gat de aceasta, conducerile uni
tăților agricole de stat și coopera
tiste, consiliile populare au datoria 
să ia toate măsurile necesare în ve
derea creării unor condiții cît mai 
bune de viață tuturor specialiștilor, 
să le asigure, în principal, locuință. 
Subliniem aceasta întruclt In multe 
cooperative agricole nu s-a trecut 
cu hotărîre la construirea de lo
cuințe. Iată de ce această problemă 
trebuie să preocupe I- ~' 
mare măsură conducerile 
tivelor agricole și 
lare comunale.

încă din aceste prime săptămîni 
ale anului, fiecare

Cînd șl cînd, între
prinderea de trans
port București oferă 
călătorilor surprize. 
Neplăcute, firește. Zi
lele acestea, de exem
plu, au Început să 
„zburde" pe liniile 
transportului in comun 
autobuze fără... nu
măr. Eram, chiar ieri 
(15 ianuarie), în stația 
I.T.B. de lingă tele
viziune. Lume nerăb
dătoare — ca în stație. 
Iată un autobuz. Dar, 
ciudat, deși toți oa
menii II așteptau, nici 
unul nu se îngrămă
dește să urce. Dimpo
trivă, toți ne îngrămă
dim la... ușa de Cbbo- 
rîre și, Imediat. 20 de 
glasuri se întretaie : 
„Ce e ?", „Ce număr 
e 7“. Cînd toată lu
mea e lămurită și ne 
repezim cu 1 
ușa de urcare, 
buzul fără 
despre care 
zisese că e 31, 
să ruleze ușor.

Cu iotul la 
plare am vorbit

toții la 
auto- 

număr, 
șoferul 
începe

întîm-
aici

despre autobuzul 31. 
Aceleași scene peni
bile se petrec aproape 
pe fiecare linie de 
transport Este de ne
înțeles cum se poate 
întîmpla ca LT.B.-ul 
să trimită ln cursă 
autobuze anonime. Ce 
e drept cele mai multe 
dintre acestea, deși au 
număr, par să n-aibă. 
Explicația e cit se 
poate de simplă : la
sfîrșitul, programului, 
grăbiți să părăsească 
incinta garajului, șo
ferilor hici nu le mai 
trece prin minte- să .__ __
șteargă geamurile, ade- . „se retrage"... Pleci de 
sea murdare -; de praf 
Sau de noroi, în dosul 
cărora 6e ascund nu
merele. Iar de contro
lat. nu se grăbește să 
controleze această si
tuație nimeni.

Tot din cauza 
de control, mai 
decît altădată, 
aceasta, vedem, 
ales dimineața și sea
ra, cîrduri, cîrduri de 
tramvaie pe care nu 
le poate folosi nimeni 
pentru că se retrag la

depou. Zile tn șir poți 
vedea la Obor — pe 
liniile 1, 4, 26, 27 — 
zeci de tramvaie goale 
la care conductorii 
nid măcar nu mai 
deschid ușile. Se re
trag toate odată (!!?) 
la depourile Colentina 
și Ilie Pintilie. De ce 
toate odată ? Pentru 
că așa e făcut progra
mul, iar unii 
de la I.T.B. 
tează cît pot. 
neplăcut însă 
lirei ■ într-un
la care vatmanul a ui
tat șă pună tăbljța

Ion V. Marin, tehnician construc
tor. București: In luna aprilie 1978, 
in condica de sugestii st sesizări a 
cofetăriei amplasate în blocul nr. 35 
de pe Bulevardul 1 Mai din Ca
pitală, unitate apreciată de cetățeni, 
se semnala că localul acesteia s-a 
transformat tn depozit de sticle goa
le, afectînd spațiul de producție și 
buna servire a cumpărătorilor. La 
10 august 1978, sesizarea se repetă. 
Șeful unității, printr-un referat, 
a solicitat atunci conducerii I.C.R. 
sprijin In vederea ridicării ambala
jelor existente în cofetărie, în va
loare de 50 000 let Situația Insă nu 
s-a schimbat; stive întregi de lăzi 
cu sticle goale continuă să aștepte 
săptămîni și luni tn șir pînă să fie

ridicate. Același lucru se tntlmplă 
și la magazinul de desfacere a me
zelurilor și brînzeturilor, tot de pe 
Bulevardul 1 Mai nr. 59. Din cauză 
că nu sînt ridicate la timp sticlele 
și borcanele goale, acestea nu se 
mai primesc la schimb de la cum
părători, spațiul de depozitare 
fiind supraaglomerat O asemenea 
problemă ar putea fi soluționată, 
după părerea mea. dacă s-ar mări 
planul de achiziții al centrului 
I.C.VJL situat in apropierea celor 
două unități. în acest fel, am
balajele ar putea fi preluate cu o- 
perativitate si redate circuitului e- 
conomic. fără a mai fi nevoie de 
operații suplimentare de încărcare 
si descărcare a lor.

în mult mai 
coopera- 

consilllle popu-

ale anului, fiecare inginer agronom, 
zootehnist sau medic veterinar, ln 
sectorul lui de activitate, trebuie 
să se simtă răspunzător pentru pro
ducțiile care urmează să se reali
zeze in 1979. Aceasta necesită o 
muncă concretă, pătrunsă de exi
gență și răspundere, începlnd de 
acum etnd se definitivează și aprobă 
planurile de producție și plnă la 
stringerea recoltei. Iată de ce spe
cialiștii agricoli au datoria să acțio
neze, zi de zi, cu energie, pentru 
efectuarea tuturor lucrărilor de 
sezon, pentru realizarea producției 
In zootehnie, pentru pregătirea 
temeinică a campaniei de primăvară. 
Prezenta lor este absolut necesară și 
la cursurile lnvătămlntului agro
zootehnic care se desfășoară In a- 
ceste zile, spre a-1 sprijini pe oa
menii muncii de la sate să-șl lăr
gească orizontul de cunoștințe teh
nice de specialitate, să-și ridice ne
încetat pregătirea profesională.

Există toate condițiile ca specia
liștii din agricultură să desfășoare 
o activitate plină de răspundere, cu 
bune rezultate în meseria fru
moasă pe care și-au ales-o. Con- 
ștlenți de misiunea ce le revine, el 
au datoria să-și pună cît mai larg 
în valoare cunoștințele și experiența 
dobîndite, să-și aducă întreaga con
tribuție la sporirea continuă a pro
ducției agricole vegetale și animale.

19, M
19,20
19,30
19,50

lipsei 
mult 

iarna 
mai

lucrători 
îl scur- 
E și mai 
cînd te 
tramvai -

ja Obor, cu gîndul, că 
ajungi la gară, și t<» 
trezești în depou !

Credem că nu e ne
voie de cine știe ca 
efort ca aceste „mă
runțișuri" enervante, 
care se adaugă la al
tele, să fie eliminate 
odată din activitatea 
întreprinderii bucu- 
reștene de transport 
în comun.

Gh. G

Pe scurt, <
• Unii economisesc. Iar alții ri

sipesc. Lucrătorii de la Oficiul 
P.T.T.R. din municipiul Hunedoara 
au economisit anul trecut peste 
15 000 kWh energie electrică. în 
timp ce în piața halelor din loca
litate ard zilnic, fără să fie nevoie, 
30 de tuburi fluorescente. (Vasile 
Grigoraș, muncitor. Hunedoara).
• Serviciu prompt, ireproșabil. 

Unitatea de tricotaje nr. 17 din 
cartierul Berceni — București este 
foarte solicitată. Popularitatea a- 
cestui atelier al cooperației mește
șugărești se datorește. în primul 
rînd, calității servirii. întotdeauna 
clientelor li se oferă aici modele 
variate și atrăgătoare, li se dă un 
sfat util și competent asupra mo
delului cel mai potrivit Si mai 
e ceva: un lucru comandat este exe
cutat ireproșabil. Ia termenul fixat. 
De altfel, numeroasele diplome ob

ținute sînt o dovadă a seriozității

din scrisori
și frumoaselor realizări ale colecti
vului atelierului. Sper ca secretele 

i succeselor acestuia ln domeniul 
i asigurării unor servicii de calitate 

să fie aflate si de alte ate
liere din oraș. (Doina Munteanu, 
membră în echipa de control al oa
menilor muncii).

O Amnezie? Am cumpărat anul 
trecut. împreună cu mama, de la 
magazinul nr. 19 din Reșița, două 
garnituri de mobilă tip „Mezeș" și, 
respectiv, „Sonia“. Unele piese ni 
s-au livrat însă fără oglinzi și gea
muri. Deși vînzătorii ne-au asigurat 
că în cîteva zile vom primi și aceste 
obiecte, n-am intrat în posesia lor 
nici după mai multe luni. Oare 
lucrătorii de la Fabrica de mobilă 
din Cehul Silvaniei au uitat că au 
datoria să livreze comerțului și. im
plicit. cumpărătorilor garnituri de 
mobilă complete ? (Ioana Văduva* 
municipiul Reșița).

PROPUNERILE CETĂȚENILOR
program concret de lucru pentru primăria orașului Slatina

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Roman foileton : Putere fără glo
rie. Reluarea episodului 20 
Muzică ușoară
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă engleză
Din țările socialiste 
Lecții TV pentru lucrătorii 
agricultură

10.55
17,00
17,05
17,25
17,45
17.55

18,20 „Cupa Intervizlunii" Ia gimnastică 
modernă — «elecțiuni Înregistrate 
de la Bmo

din

Tribuna TV 
1001 de seri 
Telejurnal
Ancheta TV : „Democrația socia
listă ln acțiune"

20.30 Seară de teatru : „Micii bur
ghezi" de Maxim Gorki. Premie
ră TV

82.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei (reluare)
20.15 Cîntece patriotice
20,35 Viața economică
21,13 Oaspeți pe scene de concert bucu- 

reștene : pianistul Andras Schiif
51.50 Inscripții pe celuloid

Democratismul profund ce caracte
rizează societatea noastră oferă ca
drul propice de participare a maselor 
la conducerea si rezolvarea treburilor 
obștești, a fiecărui cetățean, cu idei 
și soluții, cu observații si propuneri, 
la elaborarea si Înfăptuirea obiecti
velor si programelor privind dezvol
tarea si propășirea localităților.

— Conlucrarea permanentă cu ce
tățenii — ne spune tovarășul Radu 
Barbu, primarul orașului Slatina — 
constituie o preocupare de prim 
ordin a fiecărui deputat, a fie
cărui compartiment al consiliului 
popular. Nu există locuitor al Sla
tinei. al acestei străvechi așezări, a- 
testată documentar de peste sase se
cole. care să nu fie mindru de tot 
ce s-a Înfăptuit cu participarea lui 
directă. Numai In ultimii zece ani, 
valoarea producției industriale a ora
șului a crescut de peste 10 ori 1 S-au 
construit mii de apartamente, scoli, 
unitătl sanitare, comerciale si de ser
vire publică. Practic, pe harta tării a 
apărut un nou oraș Slatina. Și slăti- 
nenii vor să-1 facă si mai frumos, 
să-1 gospodărească mai bine. Iată, de 
exemplu, din cele 351 de propuneri 
făcute de cetățeni cu prilejul alege
rilor din noiembrie 1977, peste 280 au 
fost soluționate favorabil, altele se 
află în curs de rezolvare, iar pentru 
10 s-a solicitat sprijinul organelor su
perioare. în întîlnirile care au avut 
loc de curînd între deputați și alegă
tori s-a dezbătut si modul în care au 
fost soluționate aceste propuneri, la 
care s-au adăugat altele, deosebit de 
prețioase, care se constituie într-un 
program concret de lucru pentru de- 
putati. pentru primărie. In perioada 
următoare.

Trebuie menționat faptul că slăti- 
nenii nu tac observații si propuneri 
numai in cadrul adunărilor cu depu
tății pe circumscripții electorale sau 
pe cartiere. A devenit o practică în 
activitatea primăriei — pentru a în-

lesnl oamenilor contactul direct cu 
cadrele cu munci de răspundere — 
să organizeze audiente la locul de 
muncă. Astfel, vicepreședinții comi
tetului executiv ai consiliului popu
lar orășenesc, alte cadre de la primă
rie se deplasează, periodic, in unită
țile economlco-sodale ale orașului, 
participlnd la diferite adunări, după 
care. în sălile respective, aceste ca
dre sint la dispoziția tuturor celor 
care au de făcut observații, sesizări 
și propuneri de interes obștesc sau 
personal. Oamenii discută deschis o

dlste. Tudor Vladlmirescu. Nlcolae 
Bălcescu. Tirgulul. Vulturului și al
tele : s-au modernizat si dotat cu 
aparatură de înalt randament puncte
le termice din noile cartiere de locu
ințe ale orașului ; s-au extins spa
tiile verzi : a foit mărită sera de flori 
a orașului.

— în multe din realizările noastre 
— ne spune deputatul Marin Necșu- 
letcu. din circumscripția nr. 2 — se 
regăsește munca oamenilor, care răs
pund In timpul lor liber. In număr 
tot mai mare, la acțiunile pe care le

întâlnirile deputaților cu alegătorii, 
colocviu practic despre democrație

multitudine de probleme care-i preo
cupă, critică ce e de criticat, suge
rează soluții de îmbunătățire a 
muncii într-un sector sau altul. în 
acest mod au fost soluționate la în
treprinderea de utilaj alimentar 
unele probleme de locuințe, la în
treprinderea textilă — activitatea din 
căminele de nefamiliști. la întreprin
derea de aluminiu — unele aspecte 
privind reducerea poluării atmosferice.

Tovarășul Jean Năstase. secretarul 
comitetului executiv al consiliului 
popular orășenesc, ne-a pus la dispo
ziție registrul de evidentă a propu
nerilor alegătorilor pe circumscripții 
electorale. Demn de remarcat este 
faptul că din numărul total de pro
puneri. numai 9 au fost soluționate 
cu fonduri de Ia buget. 42 au fost 
realizate cu sprijinul unor întreprin
deri si instituții, iar cele mai multe 
— prin munca voluntar-patriotică a 
cetățenilor. Pe baza propunerilor și 
sesizărilor a numeroși cetățeni, au 
fost întreprinse importante acțiuni 
vizînd mai buna gospodărire si în
frumusețare a orașului. Astfel, au 
fost asfaltate străzile Streharet. Gră-

Întreprindem. între acestea, se nu
mără plantările de pomi în pădurea 
Streharet. acțiunile de curățenie, de 
grăbire a lucrărilor pe șantierele con
strucțiilor social-culturale. a amena
jărilor de terenuri sportive. Numai 
în 1978 s-au plantat 250 000 pomi, 
arbori șl arbuști ornamentali. Dar 
prezenta deputatilor s-a făcut sim
țită si in alte sectoare ale vieții so
ciale. Mai multi cetățeni din circum
scripția electorală nr. 15. de exem
plu. au propus reprofilarea barului 
de lingă restaurantul ..Union" de pe 
Bd. Al. I. Cuza. Acum, aid este un 
foarte solicitat centru de lapte si pro
duse lactate. Tot cu sprijinul deputa
tilor s-a rezolvat si propunerea făcu
tă de mai multi locuitori din 
scripția electorală nr. 10 de 
menaja noi spații de joacă 
copii. Gheorghe Bălan, din 
scripția electorală nr. 22, a 
luarea unor măsuri mai < 
pentru limitarea poluării orașului, 
propunere care a fost înaintată 
întreprinderii de aluminiu. Din 
răspunsul directorului îptreprin- 
derii, ing. Alexandru Orzață, re-

i circum- 
a se a- 

pentru 
circum- 
propus 

eficiente

zultă că au fost luate măsuri în 
rectia creșterii eficientei mijloacele 
existente tn urină pentru neutraliza
rea noxelor, executlndu-se. totodată, 
lucrări care vizează modernizarea tu
turor instalațiilor de captare și epu
rare a gazelor. Alte propuneri făcute 
la ultimele lntîlnlri dintrtf' alegători 
și deputați au fost Înaintate spre 
rezolvare întreprinderii județene de 
construcții montaj — vizlnd ridicarea 
molozului si crearea de căi de acces 
spre noile blocuri, ca si cooperativei 
.Arta meșteșugarilor", chemată să ia 
măsuri pentru înființarea unor noi 
unitătl de servicii pentru populație 
în noile cartiere ale orașului.

— Sintem constlenți că mal avem 
Încă neîmpliniri si neajunsuri — ne 
spune primarul. în primul rind. să nu 
uităm că Slatina s-a dezvoltat enorm. 
Și, odată cu orașul, au crescut, evi
dent. si pretențiile oamenilor. Una 
din aceste pretenții, ca să zic așa, se 
referă la zonele de recreare si 
agrement. Slatina nu are Încă un 
parc pe măsură. La propunerea ce
tățenilor. cu prilejul dezbaterii schi
ței de sistematizare, s-a prevăzut, 
chiar la limita dintre orașul vechi și 
cartierele noi. să se construiască un 
parc al orașului. De asemenea, tot 
cetățenii au propus si s-au angajat 
să contribuie la amenajarea falezei 
Oltului. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît aici se poate executa o foarte 
frumoasă zonă de agrement, si da
torită lacului de acumulare al hidro
centralei. Nu avem nici suficiente 
spatii de joacă pentru copii, nid 
renuri de sport, probleme care 
făcut obiectul multor dezbateri, 
marginea sesizărilor îndreptățite
cetățenilor. După cum se vede, mai 
avem incă multe de făcut pentru ca 
Slatina să devină. într-adevăr. un 
oraș tot mai modem, mai înfloritor.

te- 
au 
pe 
ale

Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scînteli'

cinema
• Conspirația tăcerii : SALA PA
LATULUI — 15; 17.15; 20, LUCEA
FĂRUL — 15,45; 18; 20. FESTIVAL 
— 15,45: 18: 20,15.
• Avocata : VICTORIA — 15,15: 
17,30; 20.
• E timpul să trăim, e timpul Bă 
Iubim : CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : SCALA — 16: 19, 
CAPITOL — 15,30; 19. MODERN —

-16: 19.
• Compania a 7-a sub clar de
lună : PATRIA — 15.30: 18; 20,

BUCUREȘTI — 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR — 15,45; 18; 20.15.
• Detectiv particular : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Din nou împreună : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20, FLACĂRA — 
15,45: 18; 20,15.
• Lanțul amintirilor: EXCEL
SIOR — 16: 19, GLORIA — 15; 
17,45: 20.15, FLAMURA — 15: 17.45; 
20.13.
• Aurul Iul Mackenna : CINEMA 
STUDIO — 10; 13: 16; 19. PACEA
— 15,30; 18.30.
• Povestea pantofiorulu! de aur
— 15,30, Revanșa — 18: 20 : DOI
NA.
• Totul pentru fotbal : GRIVIȚA

— 15: 17,30: 20, AURORA — 15,30: 
18: 20.15, TOMIS — 15: 17,30: 20.
• Cascadorii : EFORIE — 15; 
17,30; 20, FLOREASCA — 15; 
17,30; 20.
• Poveste de dragoste și onoare : 
BUZEȘTI — 15,15; 17,30; 20.
• Cianura și— picătura de ploaie: 
DACIA — 15,15; 17,30; 20.
• Doctorul Poenaru î BUCEGI
— 15; 17,30; 20.
• Cele 12 munci ale Iul Asterix
— 15,30; 18, Urgia — 20 : LIRA.
• La noi era liniște : DRUMUL 
SĂRII — 15,15; 17,30; 20.
• Nunta de piatră — 11.45, Cenușa 
(ambele serii) — 14, Țesătorii — 
18,30, Călugărița — 20.30 ; CINE
MATECA.

• Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol : MELODIA — 15,45: 18; 20,15, 
MIORIȚA — 15,30: 17,45: 20.
• Acțiunea „Arsenal" : FEREN
TARI — 15.30: 17,30: 19.30.
• Ecaterina Teodoroiu : GIU- 
LEȘTI - 15.30; 17,45; 20. MUNCA
— 15; 17,30; 20.
• Dueliștii : COTROCENI 
17,30; 20.
• Te oblig să trăiești : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Dialog peste ani : POPULAR
— 16: 18: 20.
• Insule tn derivă : VOLGA — 
15: 17.30; 20.
• Ghinionistul : COSMOS — 15: 
17.30;'20.
• Jezebel : ARTA — 15.30; 18: 20.

• Agentul liniștit s PROGRESUL. 
— 16; 18: 20.

15:
teatre

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19,30, (sala Atelier) : Elegie
— 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nie extraordinar. Dirijor : SER
GIU CELIBIDACHE — 20.

• Opera Română : Faust — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-ai ei husar — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) ■ 
Ferma — 19.30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul 
zesc — 19.30.
• Teatrul de comedie : 
timp — 19.30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 19.30. (sala 
Studio) : Craii de Curtea veche 
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragoste periculoasă — 19,30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19.30.

engle-

N-am

• Teatru) satlric-muzical „C. T4- 
nase“ : Salutări de la Vasile

Rapsodia 
cîntecul și

19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Drag mi-e 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „13-f-l" 
(o istorie cu Harap Alb) — 17,
• Teatrul ..Țăndărică" : Unde 
zbori, Spcrie-Clori 7 — 17.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 19.30.
• Conservatorul de muzică ,,C1- 
prian Porumbescu" : Serile muzi
cale ale Conservatorului — 19.30
• Studioul de teatru I.A.T.C. : A 
treia țeapă — 19.30.
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea 

de industrializare 
a laptelui Prahova 

către toate întreprinderile 
din industria alimentară

Oameni! muncii din întreprinderea de lndu»- 
trializare a laptelui Prahova, concentrtndu-ți 
eforturile pentru realizarea ritmică a sarcinilor 
ce le-au revenit, folosind mal bine mijloacele teh- 
nico-materiale de care dispun, au Îndeplinit cu 
51 de zile mal devreme planul pe primii trei ani 
ai cincinalului, obțlnind in această perioadă o 
producție industrială suplimentară de peste 30 
de milioane lei.

însuflețit de mărețele obiective ale Congre
sului al XI-lea ți de hotărirlle Conferinței Na
ționale ale partidului, colectivul de muncă al în
treprinderii de industrializare a laptelui Pra
hova, sub conducerea organizației de partid, 
cheamă la întrecere socialistă toate unitățile de 
Industrie alimentară din țară, pentru realizarea 
Si depășirea sarcinilor de plan, transformarea can
tității intr-o nouă calitate, superioară, asumin- 
du-și următoarele angajamente :

L Depășirea producției industriale planificate 
eu 3 Ia sută, printr-o mai bună valorificare a ma
teriei prime sl realizarea peste plan a unei pro
ducții fizice concretizate in i

— 100 tone uni ;
— 100 tone brinzeturi 1
r- 4 000 hl produse lactate proaspete.
In acest scop :
— vom intensifica si perfecționa activita

tea de preluare a materiei prime din unită
țile agricole socialiste și gospodăriile popu
lației. Pentru aceasta vom moderniza cen
trele de preluare existente in zona mon
tană și premontană și vom Înființa 15 cen
tre noi de colectare și răcire a laptelui, îm
bunătățind astfel conservarea materiei prime 
pină la intrarea in fabricație ;

— vom folosi mai judicios suprafețele 
de producție existente, prin montarea unor 
noi utilaje tehnologice, care să ducă la spo
rirea capacității de producție, urmind ca tan
curile de tamponare a laptelui să fie mu
tate in exteriorul halelor de fabricație.

S. Depășirea producției nete planificate cu 3 
la sută prin :

— valorificarea superioară a materiei pri
me. astfel ca valoarea producției să crească 
fată de cea planificată cu cel puțin 15 lei/iil ;

— introducerea unor tehnologii moderne, 
îndeosebi la producerea laptelui de consum, a 
brinzei proaspete de vaci și a brinzei telemea ;

— sporirea ponderii produselor preamba- 
late cu 10 la sută față de realizările anului 
precedent.

3. Realizarea unei calități superioare și constan
te a produselor fabricate, intr-o structură sorti
mentală variată și cu o valoare nutritivă mai ridi
cată. care să satisfacă exigențele mereu sporite ale populației, prin :

— realizarea întregii producții numai Ia ca
litatea superioară și I, generalizind autocon
trolul pe întregul flux tehnologic ;

— îmbunătățirea continuă a condițiilor Igie- 
nioo-sanitare, in toate unitățile de producție, 
de colectare și de fabricație, reducind intr-o 
proporție cit mal mare încărcătura bacterio
logică a produselor ;

— diversificarea producției prin Introdu
cerea în fabricație a unul număr de 22 pro
duse noi. din care șase vor fi create și omo
logate de specialiștii Întreprinderii noastre. 
In această activitate vom acorda o atenție 
sporită produselor dietetice și celor destinate 
copiilor, cit și modului de prezentare, folo
sind o gamă variată de ambalaje la grarna- 
jele solicitate de consumatori ;

— pentru prezentarea boilor produse ale 
Întreprinderii și testarea preferințelor consum 
matorilor, cu privire Ia calitatea lor, vom în
ființa în cursul acestui an două magazine 
proprii de prezentare și desfacere, unul in 
municipiul Ploiești și altul în orașul Sinaia.

4. Reducerea cheltuielilor totale și a cheltuielilor 
materiale cu 2 lei la 1 000 Iei producție marfă și 
depășirea cu 1 la sută a beneficiului planificat. 
In care scop vom acționa prin :

— reducerea consumurilor de energie elec
trică cu 1,5 la sută și de combustibil conven
țional cu 1 la sută ;

— diminuarea consumurilor specifice șl a 
pierderilor tehnologice la materiile prime, 
materiale și ambalaje cu 400 000 lei ;

— optimizarea rutelor de transport la ooleo- 
tarea materiei prime șl la desfacerea produ
selor finite, realizind astfel economii in va
loare de 150 000 let

5. In vederea materializării Intr-un termen mal 
scurt a programului nostru de creștere continuă 
a productivității muncii, ne propunem să depășim 
nivelul planificat la acest indicator cu 2 Ia sută șl 
să realizăm o productivitate suplimentară de 
15 000 lei pe fiecare om al muncii.

in acest scop vom lua următoarele măsuri :
— vom mecanlza, prin autoutllare, lucrările 

eu consum mare de muncă fizică, in specia! 
cele de preambalare a produselor proaspete, 
cit șl transporturile Interne :

— creșterea indicelui de folosire a timpului 
de lucru al personalului muncitor ou 1 la sută 
față de realizările anului 1978 ;

— îmbunătățirea continuă a organizări! 
producției șl a muncii, ooncomltent cu In
troducerea unor elemente noi de ergonomie j

— creșterea cointeresării personalului mun
citor din întreprindere, prin generalizarea 
formei de retribuire In acord ;

— întărirea disciplinei tehnologice șl in 
muncă.

8. In vederea perfecționării permanente a pre
gătirii profesionale a cadrelor, vom organiza 
cursuri de ridicare a calificării la locul de mun
că și vom asigura participarea lucrătorilor In nu
măr cit mai mare la concursul pe tară „Cel mai 
bun preparator de brînzeturi".

7. Pentru mai buna gospodărire șl înfrumuse
țare a întreprinderii șl unităților sale, vom efec
tua cel puțin 12 000 ore de muncă patriotică.

Realizarea de către întregul colectiv al între
prinderii noastre a acestor obiective va fi asigu
rată prin aplicarea unui program complex de 
măsuri, precum și prin generalizarea unor iniția
tive așa cum sînt „Contul colector de economii 
al grupei sindicale" și „Ora de dirigenție munci
torească", care să stimuleze întrecerea socialistă 
in vederea sporirii eficienței economice și asigu
rarea stabilității cadrelor.

Organizația de partid, consiliul oamenilor 
muncii, comitetul sindicatului șl comitetul 
U.T.C. vor lua măsuri de utilizare cit mai deplină 
a Întregului potențial material și uman din în
treprinderea noastră, in vederea realizării și de
pășirii angajamentelor asumate. contribuind 
prin aceasta la aplicarea In viață a Programului 
partidului de Înflorire multilaterală a României 
socialiste.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITE
TUL DE PARTID, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

pentru

Poiana Mare, județul Dolj
către toate stațiunile 
pentru mecanizarea 

agriculturii
Oamenii muncii din cadrul Stațiunii pentru 

mecanizarea agriculturii din Poiana Mare, sub 
conducerea organizațiilor de partid, au Îndeplinit 
înainte de termen prevederile planului pe primii 
trei ani al cincinalului în această perioadă s-au 
obținut venituri peste plan In valoare de 3 7S5 
mii leL productivitatea muncii a crescut cu peste 
10 la sută, iar cheltuielile da producție au fost 
reduse cu 2109 mii lei. în toate cooperativele 
agricole din cadrul Consiliului lntercooperatist 
Poiana Mare, sarcinile de plan au fost Îndeplinite 
șl depășite atit la producțiile vegetale, rit și la 
cele animaliere.

Ferm hotărlți să realizăm exemplar hotărirlle 
Congresului al XI-lea al partidului. Indicațiile 
date cu prilejul „Zilei recoltei" de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, chemăm la Întrecere socia
listă toate stațiunile pentru mecanizarea agricul
turii cu angajamentul do a realiza următoarele 
obiective :

L Executarea mecanizată a lucrărilor agricole 
Ia un Înalt nivel calitativ. In perioadele agroteh
nice optime, pentru a depăși producțiile planifi
cate la principalele culturi irigate :

— la cultura griului cu 300 kg la ha, creș
terea fiind de 6,6 la sută ;

— la cultura porumbului cu 1 000 kg la heo- 
tar, reprezentind un spor de 16 la sută ;

— la cultura sfeclei de zahăr cu 5 000 kg la 
hectar, respectiv cu 10 la sută ;

— la cultura cartofului de toamnă cu 150# 
kg la hectar, plusul fiind de 8,5 la sută ;

— la cultura de sola cu 200 kg la hectar, 
sporul tnsemnind 9 la sută.

2. Efectuarea tuturor lucrărilor In acord global 
numai de către mecanizatori, la culturile de 
păioase, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi de toam
nă si soia, prin integrarea și mai strlnsă a sec
țiilor S.M.A. in activitatea C.A.P.

3. Diversificarea lucrărilor agricole mecanizate, 
mai ales in legumicultură, viticultură, pomicultu
ră și zootehnie, astfel ca volumul lucrărilor plani
ficate pe anul 1979 să fie depășit cu 800 mii lei.

4. Eliminarea timpilor neproductivi, executarea 
mai multor lucrări agricole printr-o singură tre
cere și utilizarea la capacitatea maximă a trac
toarelor și mașinilor agricole, pentru a spori pro
ductivitatea muncii, față de anul 1978, cu 4 la 
sută.

5. Realizarea unei economii de 160 mii lei, co
respunzător reducerii cheltuielilor planificate cu 
9 lei la 1 000 lei venituri prin :

— folosirea rațională a bazei tehnico-mate- 
rlale, asigurind creșterea timpului de func
ționare pe fiecare tractor cu 70 de ore ;

— îmbunătățirea activității de întreținere șl 
reparare a tractoarelor și mașinilor agricole 
din dotare, utilizarea agregatelor de schimb 
și a pieselor recuperate de la utilajele casate;

— reducerea consumului de motorină cu 6 
la sută, reprezentind o economie de 60 de 
tone ;

— reducerea consumului de energie electri
că cu 5 la sută, respectiv cu 1 500 kWh ;

— recondiționarea unui volum insemnat de
piese de schimb, ceea ce va permite redu
cerea cu 4 la sută a consumului de piese 
noi ; ’

6. Obținerea unui beneficiu suplimentar de 150
mii lei. ... ,,

7. în anul 1979 vom pregăti, prin diferite forme 
de calificare, 80 de oameni ai muncii în meseria 
de mecanizator, iar 180 vor fi cuprinși in formele 
de perfecționare profesională.

Sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, întregul colectiv de oameni ai muncii de 
la Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Poia
na Mare va acționa cu energie sporita pentru rea
lizarea exemplară a angajamentelor asumate, pen
tru obținerea unor producții agricole cit mai bo
gate pe ogoarele cooperativelor agricole de pro
ducție.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, BIROUL 
ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R., COMITE
TUL SINDICATULUI

Direcția iudeteană de postă 
si telecomunicații firaes 
către toate unitățile de poștă 

și telecomunicații
Oamenii muncii din Direcția județeană de poștă 

șl telecomunicații Argeș raportează cu legitimă 
mlndrie că sarcinile de plan și angajamentele în 
Întrecerea socialistă pe primii trei ani ai actualu
lui cincinal au fost Jndeiplinite încă de la data de 
19 XI 1978, realizînd prestații de servicii supli
mentare în valoare de 14,5 milioana lei.

Dlnd glas vibrantelor chemări adresate de tova
rășul Nlcolae Ceaușescu de la tribuna Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Român, de a 
munci cu elan revoluționar pentru ducerea la bun 
«flpșlt a tuturor obiectivelor planului cincinal, a 
Programului suplimentar de dezvoltare economico- 
eocială a țării, pentru Îmbunătățirea permanentă a 
calității prestațiilor de poștă șl telecomunicații, 
colectivul de oameni ai muncii din Direcția jude
țeană de poștă și telecomunicații Argeș adresează 
tuturor unităților de poștă șl telecomunicații din 
tară chemarea la Întrecerea socialistă pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1979, 
angajîndu-se să realizeze :

1. Depășirea planului de venituri cu 13 la sută 
prin :

— devansarea eu 1—6 luni a puneri! in 
funcțiune a 10 obiective prevăzute In planul 
de investiții ;

— utilizarea mai eficientă a capacităților 
existente in centralele telefonice și telegra
fice ;

— depășirea cu minimum 10 Ia sută a pla
nului de dezvoltare curentă ;

— creșterea pătrunderii prese! la 1000 lo
cuitori și a prestațiilor de radio și televi
ziune.

2. Depășirea planului de prestații de servicii 
pentru populație cu 2 la sută.

3. Sporirea, peste prevederile planului, eu 1,6 la 
sută a productivității muncii șl creșterea cu 1,6 Ia 
sută a veniturilor la 1 000 lei fonduri fixe, prin 
utilizarea intensivă a tuturor capacităților existen
te. creșterea gradului de calificare a personalului 
muncitor.

4. Reducerea cu 1,5 la sută a cheltuielilor plani
ficate Ia 1 000 lei venituri, prin diminuarea con
sumului de energie electrică și combustibil, a con
sumului de materiale specifice și folosirea mal

eficientă a materialelor rezultate din recuperărL
5. îmbunătățirea calității tuturor prestațiilor de 

poștă și telecomunicații, la nivelul cerințelor be
neficiarilor, prin :

— efectuarea la timp șl tn condiții de cali
tate a lucrărilor de întreținere șl a reviziilor 
periodice ;

— reducerea numărului convorbirilor de
servite peste una oră ;

— reducerea duratei medii a deranjamente
lor tn centralele telefonice cu 5 ia sută ;

— reducerea numărului deranjamentelor la 
100 căi echipament telefonio interurban cu 10 
la sută ;

— eliminarea îndrumărilor greșite de tri
miteri poștale ;

— eliminarea pierderilor, a deteriorărilor 
obiectelor de mesagerii și corespondență.

6. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață 
ale personalului muncitor din unitate prin urmă
toarele măsuri :

— reamenajarea spațiilor destinate cazări! 
muncitorilor dc la echipele de dezvoltare și 
oonstrucții-montaj ;

— amenajări și dotări corespunzătoare Ia 
unitățile nou Înființate.

Colectivul de oameni ai munci! din Direcția ju
dețeană de poștă și telecomunicații Argeș lșl ex
primă convingerea că toți oamenii muncii din 
unitățile de poștă șl telecomunicații vor răspunde 
chemării noastre și ne angajăm să acționăm cu 
întreaga noastră pricepere și capacitate, cu elan 
revoluționar, alături de Întregul popor, pentru a 
transpune In fapte Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea, care deschide în fața națiunii 
perspectiva luminoasă a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltata șl Înaintării spre 
comunism.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, BIROUL 
ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R., COMITE
TUL SINDICATULUI, COMITETUL ORGANI
ZAȚIEI U.T.C.

întreprinderea comercială 
de stat pentru mărfuri 

alimentare Brasov 
către toate unitățile din comerț 

însuflețiți de hotărîrile Congresului al XI-lea 
șl Conferinței Naționale ale partidului, de orien
tările șl indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea pe țară a oamenilor muncii din 
comerțul socialist. în vederea ridicării activității 
comerciale la nivelul cerințelor actuale. îmbună
tățirii permanente a aprovizionării și servirii 
populației cu bunuri de consum, colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprinderea comercială 
de stal pentru mărfuri alimentare Brașov adre
sează chemarea la întrecere socialistă pe anul 
1979 către toate unitățile din comerț, angajindu-se 
să realizeze următoarele obiective :

1. Ridicarea nivelului calitativ al întregii activi
tăți de aprovizionare și servire cu mărfuri a 
populației in condițiile depășirii cu 1 la sută a 
planului de desfacere cu amănuntul, respectiv cu 
15 milioane lei, prin :

— realizarea in volum și structură a fon
dului de mărfuri necesar și repartizarea ju
dicioasă a acestuia, potrivit cerințelor popu
lației, in vederea asigurării unui consum ra- 
țional-științific ;

— urmărirea derulării ritmice a contracte
lor încheiate cu furnizorii și creșterea exi
genței in recepționarea calitativă a mărfuri
lor ;

— extinderea formelor moderne de comerț- 
autoservire. desfacerea mărfurilor din con- 
teinere, aprovizionarea la domiciliu, care să 
conducă la reduoerea timpului de efectuare 
a cumpărăturilor ;

— îmbunătățirea programului de funcțio
nare a unităților, introducerea pe scară mal 
largă a graficului orar și folosirea mai ra
țională a formațiilor de lucru ;

— extinderea „brigăzilor de bună servire" 
la incă 20 de unități și a „careului" respectiv, 
Instruirea personalului inaintea începerii lu
crului la incă 40 unități ;

— ridicarea nivelului de pregătire profe
sională a personalului muncitor prin cuprin
derea a cel puțin 500 de lucrători in diferite 
forme de perfecționare ;

— organizarea de acțiuni politice și educa
tive in scopul creșterii conștiinței profesio
nale a personalului muncitor, dezvoltării so
licitudinii față de cumpărători, a grijii șl 
răspunderii față de avutul obștesc.

2. Sporirea eficienței economice a întregii acti
vități comerciale și creșterea rentabilității tuturor 
unităților, realizindu-se :

— creșterea vînzărllor medii anuale pe lu
crător operativ de la 1 135 000 in 1978 la 
1 210 000 lei ;

— un nivel al rentabilități! de 3 la sută, 
față de 1,88 planificat ;

— depășirea beneficiilor planificate cu 1,2 
milioane lei ;

— obținerea de economii la cheltuielile de 
circulație de peste 500 000 lei ; realizarea unui 
nivel mediu al cheltuielilor de circulație de 
oel mult 47 lei la 1 000 lei desfacere ;

— accelerarea vitezei de circulație a mărfu
rilor cu 1,5 zile, față de anul 1978 ;

— reducerea cu 5 la sută a cheltuielilor 
administrativ-gospodăreștl ; îmbunătățirea ac
tivității de transport depozitare șl păstrare 
a mărfurilor.

3. Dezvoltarea, modernizarea șl utilizarea mal 
eficientă a bazei tehnico-materiale prin :

— darea In folosință a unor spații comer
ciale tn suprafață de 4 500 mp și moderniza
rea a șapte unități ;

— extinderea mecanizării și dotarea cores
punzătoare a unităților eu utilaje comer
ciale ;

— 'creșterea gradului de utilizare a spațiilor 
comerciale, astfel incit vinzarca pe mp su
prafață utilă să ajungă la 50 000 lei. față de 
47 000 lei in anul 1978 ;

— folosirea eficientă a fondurilor fixe In
cit să se realizeze in anul 1979 o desfacere 
de 32 000 lei la 1000 lei fonduri fixe, cu 6,5 
la sută mai mult decît in anul 1978,

4. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl de 
viată ale personalului muncitor prin respectarea 
normelor de protecție a muncii, in scopul preve
nirii accidentelor și îmbolnăvirilor, utilizarea In
tegrală și eficientă a fondurilor prevăzute in acest 
scop.

Comuniștii, toți oamenii muncii din Întreprinde
rea noastră, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, lșl exprimă hotărîrea de a realiza In 
mod exemplar sarcinile care le revin tn anul 1979 
și angajamentele asumate în întrecerea socialistă, 
contribuind astfel la înfăptuirea politicii partidu
lui de creștere mai accentuată a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului nostru popor, 
Ia înflorirea scumpei noastre patrii.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITE
TUL DE PARTID, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Iosefide a fost numit In calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Arabă Egipt, în 
locul tovarășului Petru Burlacu. care 
a fost rechemat în centrala Ministe
rului Afacerilor Externe. (Agerpres)

Istoria 
fiecărei zile...

(Urmare din pag. D
cadre medicale cu pregătire medie, 
o farmacie si o rețea de apă po
tabilă care va fi terminată, potrivit 
planului adaptat la cerințele si pro
punerile cetățenilor, pînă în anul 
1980.

Dar ceea ce are Miercurea mai de 
preț sînt oamenii. în ultimii ani, co
muna a fost distinsă de trei ori con
secutiv — 1975, 1976, 1977 — cu „Or
dinul Mundi" clasa I, ocupînd locul 
I pe tară în întrecerea socialistă pen
tru buna gospodărire șl înfrumuse
țare. Cum au reușit locuitorii ei a- 
ceastă performantă? Mihal Penariu, 
primarul comunei, ne oferă urmă
toarea explicație: „Fiecare locțiitor 
al comunei noastre, care poate tine 
o lopată in mină, participă din plin 
Ia «ctivitătlle edilltar-gospodăresti. 
Marea majoritate a lucrărilor pe care 
le efectuăm intr-un an sînt propuse 
chiar de către cetățeni — in adunări 
populare, la întîlnirile cu deputății 
sau in orele de audientă la consiliul 
popular, ale cărui uși sint deschise 
pentru fiecare, de dimineață pină 
eeara. Și la Miercurea, intre deputați 
și alegători există o bună colaborare. 
.Jn ce privește lucrările edilltar- 
gospodăresti din ultimul an. adaugă 
tovarășul Mihal Klrr. secretar adjunct 
al comitetului comunal de partid, am 
realizat modernizări de străzi In su
prafață de peste 45 000 metri pătrați, 
îndiguiri ale pirîurilor Dobîrca și 
Valea Frunților, ei numeroase spații 
verzi".

Care dintre deputati sl cetățeni 
s-au evidențiat în această activitate 
gospodărească? Nu-i ușor să dai 
cîteva nume cînd Miercurea are peste 
6 500 de locuitori. Totuși, o eventuală 
listă ar trebui să-i cuprindă, pentru 
hărnicia lor. pe Nicolae Bunea, Pom- 
pilia Ludosan. Simion Roth, loan 
Fleacă. Gheorghe Presecan. Simion 
Dietrich, Livia Schiau. Gerda Glațz, 
Maria Nicoară. Nicolae Beu, deputati, 
Eliza Boteș. Maria Vasiu. Gheorghe 
Lțica, Elisabeta Schaubergcr. Ilie 
Schiau. Terezia Glatz și alte sute de 
cetățeni.

înfrățiți în muncă. împărtășind a- 
celeasi Înalte aspirații cetățenești, 
legați In drepturi si datorii, românii 
si germanii din Miercurea se stră
duiesc laolaltă ca frumoasa lor așe
zare să fie și mai frumoasă, și mal 
prosperă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele <Je 17, 

18 și 19 ianuarie. In țară : Vreme rece, 
geroasă noaptea în cea mal mare parte 
a țării. Cerul va fl schimbător. Vor 
cădea ninsori slabe locale. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele: 
intensificări de seurtă durată, la în-? 
cepuțul intervalului, cu viteze de 40—50 
kilometri pe oră, Iar la munte cu 80— 
100 kilometri pe oră, predomlnînd- din 
sectorul nord-vestlc. Minimele' vor ti 
cuprinse intre minus 11! și minus 8 
grade, izolat mai coborîte, iar maximele 
intre minus 10 și zero grade, Izolat mai 
ridicate. Ceață locală. In București I 
Vrețne rece, geroasă noaptea. Cer va
riabil. Ninsoare slabă la începutul in
tervalului. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura In scădere ușoară.

• BECURI ECONO
MICE. Corporația „Duro- 
Test“ din New Jersey a anun
țat că va introduce in curînd pe 
piață un nou bec electric, aco
perit cu o peliculă transparentă 
care reflectă căldura si care 
poate reduce cu pină la 60 la 
sută consumul de energie, du
rata de funcționare fiind. în a- 
celași timp, de trei ori mai mare 
decît a unui bec obișnuit. Pe
licula — obținută pe bază de 
bioxid de titaniu și argint — 
permite trecerea razelor de lu
mină. dar acționează ca o ba
rieră in ce privește radiațiile 
calorice pe care le reflectă îna
poi, spre filament^ Ea poate fi

folosită și in cazul unor becuri 
conventionale, reducind substan
tial consumul de curent. Peli
cula dă însă randamentul cel 
mai mare atunci cînd este folo
sită pentru becuri de formă per
fect sferică si care conțin un fi
lament special ; în acest caz. la 
un consum de numai 40 de wați, 
becul respectiv va da aceeași 
cantitate de lumină ca unul de 
100 de wați si va dura 2 500 ore.

O CLORIZARE FĂRĂ 
CLOR. Există de mult un pro
cedeu de dezinfectare a apel 
care are ca punct de plecare e- 
lectroliza sării de bucătărie, ob- 
tinîndu-se. astfel, hipoclorit de 
natriu. Introdus în apă. acesta

degajă clor care distruge mi
croorganismele dăunătoare. Ori
ce apă însă. în afară de apa 
distilată, conține sare1 de bucă
tărie și alți compuși ai clo
rului. înseamnă că dacă s-ar 
trece prin ea curent elec
tric, dezinfectarea ar deveni 
o operațiune cit se poate de 
simplă. Așa au și procedat un 
grup de cercetători din Mosco
va. Ei au supus procesului de 
electroliză directă apa din rîul 
Shodnia. din apropierea capita
lei. din diferite puțuri artezie
ne, statil de epurare etc. De fie
care dată, după trecerea curen
tului electric, numărul micro
organismelor din apă scădea 
simțitor, uneori redueîndu-se

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei» Republicii Socialiste România

Primind cordialul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu prilejul 
celei de-a 23-a aniversări a Zilei independenței Republicii Democratice Sudan, 
transmit Excelentei Voastre sincerele noastre mulțumiri, Împreună cu cele 
mai bune urări de prosperitate.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele 

Republicii Democratice Sudan

Sosirea unei delegații a Partidului 
de Stingă-Comuniștii din Suedia

Luni ■ sosit la București o dele
gație a Partidului de Stingă — Comu
niștii din Suedia, condusă de to
varășul Lars Werner, președintele 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La aeroport, delegația a fost salu
tată de tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. a! P.C.R., 
Vasile Mușat, secretar a! C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Sub semnul prieteniei 
și bunei vecinătăți

La împlinirea a 31 de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România și Bulgaria
Data de 16 ianuarie marchează un 

moment de deosebită semnificație în 
cronica relațiilor româno-bulgare. în 
urmă cu 31 de ani. la 16 ianuarie 
1948. a fost semnat primul Tratat de 
prietenie, colaborare șl asistentă mu
tuală dintre România și Bulgaria, 
document ce a așezat temelii trainice 
extinderii conlucrării multilaterale 
Intre cele două țări vecine. întăririi 
prieteniei dintre popoarele lor.

Poporul român dă o Înaltă pre
țuire relațiilor tradiționale de prie
tenie cu poporul bulgar. Trăind in 
bună vecinătate, de o parte si de 
alta a Dunării, popoarele noastre 
s-au aflat de-a lungul veacurilor 
mereu alături In lupta împotriva do
minației străine, pentru eliberare na
țională și socială, O puternică expre
sie și-au găsit aceste legături de 
Întrajutorare prietenească în solida
ritatea dintre mișcările muncitorești, 
revoluționare din țările noastre. în 
lupta împotriva reactiunii și fascis
mului, pentru apărarea intereselor 
vitale ale maselor muncitoare.

Pe terenul unor asemenea tradiții 
luminoase s-au cimentat relațiile ro
mâno-bulgare în anii socialismului, 
cele două popoare, pe care le apro
pie și mai mult comunitatea de' orin- 
dulre. de ideologie șj de teluri, con- 
lucrind in bună înțelegere pentru 
edificarea unei vieți noi. libere și 
fericite. Puternic stimulate de pre
vederile primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală — 
ale cărui prevederi au fost îmbogă
țite si dezvoltate în noul tratat. în
cheiat în 1970 — raporturile dintre 
popoarele noastre s-au adincit și di
versificat continuu. în interesul pro
gresului mai rapid al operei de 
construcție socialistă în cele două 
țări, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii.

Așa cum se știe, factorul determi
nant al dezvoltării neîntrerupte a 
colaborării multilaterale româno-bul
gare îl constituie relațiile de prie
tenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, un rol deosebit în aceas
tă privință revenind întîlnirllor. de
venite o practică tradițională, dintre

Sesiune de comunicări consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Ștefan Gheorghiu

Luni s-nu desfășurat lucrările se
siunii de comunicări consacrate îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui Ștefan Gheorghiu, militant de 
frunte al mișcării muncitorești din 
România. Sesiunea, organizată de 
Academia de știinte sociale si poli
tice, Academia „Ștefan Gheorghiu", 
Institutul de studii Istorice și social- 
politice și Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, a reunit acti
viști de partid sl de stat, ai organi
zațiilor de masă, vechi militanti ai 
mișcării muncitorești din tara noas
tră. cadre didactice, cercetători, stu
dent! șl cursanti ai Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de știinte sociale sl poli
tice.

In continuare au fost prezentate 
comunicările : „Partidul clasei mun
citoare în viata politică a societății 
românești la sfirșitul secolului al
XIX- lea și Începutul secolului al
XX- lea“ — Ion Popescu-Puțuri, 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice ; „Dezvoltarea 
societății românești în a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea și carac
teristicile mișcării muncitorești în 
această perioadă" — Damian Hure- 
zeanu. profesor la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", și Ion Iacoș. cercetător 
principal la Institutul de studii isto
rice și social-politice ; „Ștefan 
Gheorghiu, exponent de seamă al 
mișcării revoluționare din România" 
— Ion Cîrcei, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R., și Nicolae Petreanu, sef de 
catedră la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" ; „Rolul lui Ștefan Gheorghiu 
tn organizarea mișcării greviste din 
porturile dunărene" — Ion Catrines- 
cu. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R., și Georgeta 
Tudoran, cercetător principal la In
stitutul de studii Istorice si social- 
politice ; „Amintirea lui Ștefan 
Gheorghiu tn mișcarea muncitoreas
că din România" — Ion Felea, vechi 
militant al mișcării muncitorești ; 
„Sindicatele, participante active la 
înfăptuirea programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a

României spre comunism" — Ștefan 
Pavel, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R. ; „Par tidul Comunist 
Român, continuator al tradițiilor 
luptei pentru eliberare socială și 
națională, ale mișcării muncitorești 
și revoluționare din tara noastră, 
conducătorul poporului pe drumul 
socialismului si comunismului" — 
Păun Bratu. prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", șl Mihai Chio- 
reanu, decan la Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

în Încheierea lucrărilor a luat cu- 
vlntul tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președinta al Consi
liului de conducere, rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu",

Cei prezenți au adoptat, apoi, o 
telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care se spune: 

Noi. partîcipantii la sesiune, 
vedem tn atenția pe care partidul 
nostru, dumneavoastră personal, to
varășe secretar general, o acordați 
cultivării tradițiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale luptei pen
tru eliberare națională și socială a 
poporului, un exemplu de atitudine 
partinică șl patriotică. înalta cinstire 
de care se bucură trecutul glorios de 
luptă al clasei muncitoare.

Celebrînd azi un moment de sea
mă al istoriei de luptă a clasei mun
citoare. ne exprimăm. încă o dată, 
înalta noastră prețuire, aleasa stimă 
și sincera* recunoștință fată de» dum
neavoastră, Iubite tovarășe - Nicolae 
Ceaușescu. eminegt conducător al 
clasei muncitoare, al poporului ro
mân. personalitate politică de seamă 
a lumii contemporane.

Animați de înalta pildă revoluțio
nară ce ne-o oferiți, ne exprimăm 
hotărirea nestrămutată de a face to
tul pentru înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului, de a ne 
Integra în eforturile întregului nos
tru popor pentru trecerea la o nouă 
calitate în toate domeniile activității 
și vieții sociale, contribuind astfel la 
continuarea tradițiilor de luptă și 
muncă ale poporului, ale clasei 
muncitoare, la ridicarea României pe 
noi culmi de civilizație și progres.

(Agerpres)

tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Todor Jivkov. Viața a dovedit 
că. de fiecare dată, aceste întilniri. 
convorbirile care le-au prilejuit au 
dat un puternic impuls relațiilor 
dintre cele două țări si popoare, 
punind in evidentă noi posibilități 
de dezvoltare a lor. deschizind noi 
orizonturi pentru extinderea conlu
crării in diferite domenii ale con
strucției socialiste. ..Întîlnirile frec
vente și convorbirile cu tovarășul 
Jivkov, înțelegerile la care am ajuns 
cu aceste prilejuri — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — au impul
sionat puternic colaborarea noastră, 
concretizată intr-o serie de acorduri 
de cooperare in producție. Această 
colaborare aduce o contribuție în
semnată la progresul economic și 
social al celor două țări, la cauza so
cialismului, la creșterea influenței 
lui în lume". La rindul său. relevînd 
însemnătatea obiectivelor realizate 
in comun de popoarele român și 
bulgar, tovarășul Todor .Tivkov sub
linia : „Acestea sînt acțiuni gran
dioase, de mare însemnătate pentru 
economiile celor două țări ; prin 
complexitatea și proporțiile lor. ele 
sînt semnificative atit pentru posibi
litățile crescîndc ale Bulgariei și 
României, cit și pentru etapa la care 
se găsește astăzi colaborarea noas
tră".

Constituie, desigur. Un motiv de 
satisfacție comună ritmul inalt in 
care se dezvoltă colaborarea româno- 
bulgară. Paralel cu creșterea sub
stanțială a schimburilor comerciale 
— care se vor dubla în acest cinci
nal fată de perioada precedentă — 
are loc o diversificare a formelor și 
modalităților de cooperare in pro
ducție. vecinătatea geografică ofe
rind mari avantaje și posibilități în 
această direcție. O elocventă ilus
trare o constituie inaugurarea.* in 
primăvara anului trecut, a lucrărilor 
de construcție a grandiosului com
plex hidroenergetic Turnu Măgu
rele—Nicopole, care va fi înălțat 
prin eforturile comune ale construc
torilor români și bulgari. Acestui 
obiectiv i se adaugă întreprinderea 
pentru producerea de mașini si uti
laje de la Giurgiu—Ruse, a cărei 
construcție este în plină desfășurare, 
viitorul complex de olefine — toate 
întregind un amplu program de lu
cru pentru o îndelungată perioadă 
de timp. Totodată, cunosc o dezvol
tare neîntreruptă schimburile de ex
periență în diverse domenii de acti
vitate. colaborarea pe tărimul știin
ței și tehnicii, culturii, turismului 
ș. a.

Acest tablou este Întregit de o ac
tivă conlucrare pe planul vieții in
ternaționale. cele două țări întîlnin- 
du-se în eforturile pentru statornici
rea unui climat de înțelegere și 
bună vecinătate In regiunea atit de 
încercată in trecut a Balcanilor, pen
tru edificarea unei securități trainice 
pe întregul continent.

Poporul român marchează aniver
sarea primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din
tre țările noastre cu sentimente de 
vie satisfacție pentru evoluția feri
cită a colaborării româno-bulgare în 
toate domeniile de activitate, cu con
vingerea că aceste relații tradiționale 
se vor întări și mai mult pe toate 
planurile, Inscriindu-se ca un aport 
prețios la cauza generală a socialis
mului. progresului «i păcii.

D. ȚINU

ȘTIRI SPORTIVE
• tn ultima zl a concursului inter

national de natatie de la Nashville 
(Tennessee), Carmen Bunaciu a obti-

• nut o frumoasă victorie în proba de 
200 yarzi -spate, cu timpul de 
2’03”14/100, fiind urmată tn finală de 
Gabriella Verașzto (Ungaria) și Lisa 
Forrest (Australia). învingătoare în 
prima zi de întreceri în proba de 100 
yarzi spate, campioana româncă ob
ține astfel a treia victorie în cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde. îm
preună cu colega sa Irinel Pănulescu, 
tn S.U.A. Reamintim că în urmă cu 
o săptămînă, în concursul de la 
Cambridge, Carmen Bunaciu a cîș- 
tigat proba de 200 yarzi spate.

• „Turneul campionilor" Ia tenis 
— ediția 1978 — s-a încheiat la „Ma
dison Square Garden" din New York 
cu victoria tînărului jucător american 
John McEnroe, care l-a întrecut în 
finală cu 6—7. 6—3. 7—5 pe compa
triotul său Arthur Ashe. In vîrstă de 
19 ani. John McEnroe, noua stea a 
tenisului american, obține prima vic
torie importantă din cariera sa.

pină la zero. Această Instalație 
de tratare a apei este extrem 
de economicoasă, consumul de 
curent pe oră la un volum de 
un metru cub de apă fiind 
150—250 wați.

• PRECIZIE Șl RAPI
DITATE... acestea sint carac
teristicile noului aparat electro
nic pentru măsurarea tensiunii 
arteriale produs de o firmă ja
poneză. Aparatul (vezi fotogra
fia de mai jos) înregistrează în 
mod automat tensiunea maximă

și minimă înscriindu-le tn cifre 
luminoase pe un mic ecran.

• SOARELE IN GOS
PODĂRIE. Statisticile relevă 
că Japonia dispune de nu mal 
puțin de 2 milioane instalații 
solare de încălzire a apei mena
jere. Tot în scopuri menajere, 
soarele este folosit de fiecare a 
cincea gospodărie din Israel, iar 
in unele regiuni ale Australiei, 
respectivele instalații au devenit 
chiar obligatorii pentru imobi
lele noi. în R.F.G.. țară situată 
intr-o zonă cu climă temperată, 
doar în ultimii doi ani au fost 
construite 5 000 de instalații so
lare. care au intrat tn dotarea 
unor clădiri, hoteluri, bazine de 
înot, sere etc. Specialiștii au 
calculat că. în această țară, uti

lizarea energiei solare. Îmbinată 
cu încălzirea economică si ra
țională a locuințelor, ar reduce 
la jumătate necesarul de ener
gie pe familie.

• „BULEVARDUL 
CINEMATOGRAFELOR". 
Așa este supranumită celebra 
arteră pariziană Champs Elysees. 
într-adevăr. pe o porțiune re
dusă a acestui bulevard se înși
ră nu mai puțin de 53 săli de 
cinematograf, avînd o capacita
te medie zilnică de 22 000 de 
spectatori, ceea ce înseamnă 7 
milioane și jumătate pe an. Ele 
realizează 4 la sută din totalul 
încasărilor pe întreaga tară. 
Prezentarea unui film in pre

mieră pe Champs Elysâes consti
tuie. de cele mai multe ori o ga
ranție a calității peliculei res
pective.

• NOI PULSARI. In 
cadrul unor cercetări sistemati
ce. 155 de noi pulsari au fost 
descoperiti de către astronomii 
unui radioobservator australian. 
Numărul pulsarilor cunoscuți se 
ridică astfel. conform revistei 
„New Scientist", la 304. După 
cele mai recente calcule, astro
nomii au ajuns la concluzia că 
numai in galaxia noastră numă
rul total al acestor corpuri ce
rești ar fi de 1—2 milioane — 
de circa patru ori mai multe 
decît se estima pînă acum.
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu 
la sesiunea solemnă de la 1 decembrie

si Apelul Marii Adunări Naționale 
difuzate ca documente oficiale 

ale Adunării Generale a 0.N.II.
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite a fost difuzată 
ca document oficial al Adunării Ge
nerale a O.N.U. Expunerea tovară
șului Ntcolae Ceaușescu la sesiunea 
solemnă comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale consacrată aniversării a 60 
de ani de la crearea statului național 
unitar român.

Expunerea a fost publicată in toate 
limbile oficiale ale O.N.U. la punctul 
intitulat : „Aplicarea Declarației pri
vind întărirea securității interna
ționale".

Reluarea lucrărilor
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Lucrările celei de-a 33-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.. între
rupte la 21 decembrie 1978, au fost 
reluate la 15 ianuarie. în vederea e- 
xaminării unor probleme a căror 
dezbatere nu a putut fi încheiată in 
prima parte a sesiunii.

Deschizînd lucrările sesiunii, pre
ședintele Adunării Generale. Indale- 
cio Lievano, ministrul de externe al 
Columbiei, s-a referit la contextul 
internațional complex în care se des
fășoară dezbaterile, evidențiind pro
fundele mutații ce au loc în lume și 
care s-au reflectat în bună parte la 
Națiunile Unite, transformând tot 
mai mult organizația intr-un forum 
al tuturor statelor. El a accentuat 
asupra necesității de a se continua 
procesul de democratizare a organi-

Președintele Z.A.P.E despre căile de dobîndire 
a independenței poporului Zimbabwe

LUSAKA 15 (Agerpres). — într-o 
convorbire cu corespondentul agen
ției Taniug la Lusaka, Joshua Nkomo, 
președintele Z.A.P.U.. a declarat că 
nu există altă alternativă pentru re
zolvarea situației din Rhodesia decît 
de a duce războiul pină la capăt 
pentru dobîndirea independenței po
porului Zimbabwe. Totodată, Joshua 
Nkomo nu a exclus posibilitatea gă
sirii unei soluții pașnice, pe calea 
tratativelor, a problemei rhodeșiene, 
dar a subliniat că nu poate fi accep
tat planul propus anterior de S.U.A. 
și Anglia și în prezent de cele cinci 
state occidentale (S.U.A., Anglia, 
R.F.G., Franța și Canada).

Pe de altă parte, el a relevat că

In pregătirea sesiunii Adunării Generale a O.N.U. consacrate 
noii ordini economice internaționaleI

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
— Timp de o săptămină, în capitala 
Mexicului au avut loc ample dezba
teri asupra proiectului de document 
„Progrese in edificarea unei noi or
dini economice internaționale : obsta
cole și oportunități", întocmit de 
Institutul Națiunilor Unite pentru 
formare și cercetare (UNITAR) și de 
Centrul de studii economice și sociale 
al lumii a treia (CEESTEM). In ca
drul reuniunii, peste 80 de reputat! 
oameni de știință și specialiști din 
toate regiunile lumii și-au adus con

La Națiunile Unite a fost difuzat 
ca document al Adunării Generale a 
O.N.U. „Apelul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia către parlamentele și guvernele 
tuturor statelor, către toate popoarele 
lumii", adoptat Ia sesiunea solemnă 
a Marii Adunări Naționale întrunită 
cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
la crearea statului național unitar 
român.

Apelul a fost publicat In toate 
limbile oficiale ale O.N.U. la punctul 
intitulat „Aplicarea Declarației pri
vind întărirea securității interna
ționale".

sesiunii O. N. U.
zatiel și de îmbunătățire a metode
lor și procedurilor sale de lucru.

Președintele sesiunii a arătat că 
pină Ia data de 25 ianuarie, cînd se 
așteaptă să se încheie lucrările. A- 
dunarea Generală va proceda la e- 
xaminarea punctelor privind politica 
de apartheid a guvernului Africii de 
Sud, unele aspecte legate de Confe
rința O.N.U. asupra științei și tehno
logiei pentru dezvoltare, condiția fe
meii in lume, precum șl unele pro
bleme administrativ-financiare.

Lucrările sesiunii se vor desfășura 
pe comitete, urmînd ca data desfă
șurării ședințelor plenare ale Adu
nării Generale să fie stabilită ulte
rior. Intre altele. Comitetul numă
rul 2 va examina problema restruc
turării sectoarelor economic și so
cial ale sistemului O.N.U.

între Z.A.P.U. și statele africane din 
prima linie nu au fost niciodată re
lații încordate. Colaborarea cu 
aceste state, a spus el, are drept țel 
eliberarea definitivă a Africii.

★
WINDHOEK. — într-o conferință 

de presă organizată după sosirea sa 
în Namibia, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U., Martti 
Ahtisaari, a declarat că va avea o 
primă întrevedere cu administrato
rul general al acestui teritoriu, Mar- 
thinus Steyn, cu care va examina 
probleme privind organizarea alege
rilor generale ce urmează să se des
fășoare sub supravegherea Națiuni
lor Unite, înainte de luna septembrie.

tribuția la pregătirea unei ample do
cumentații conceptuale în vederea 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
din 1980, consacrată noii ordini eco
nomice internaționale.

în intervențiile lor. delegații români 
au evidențiat semnificațiile concep
ției președintelui României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, asupra aces
tei problematici, modul în care își 
găsesc reflectare in gindlrea și activi
tatea șefului statului român impe
rativele realizării noii ordini.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarația președintelui S.U.A. cu privire la posibilitatea con
vocării unei noi reuniuni tripartite la nivel înalt • Convorbiri 
saudito-palestiniene • Secretarul general al Ligii Arabe la Beirut
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
a declarat că nu va ezita să-i invite 
pe președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, și pe primul ministru al Israe
lului, Menahem Begin, la o nouă 
reuniune tripartită la nivel înalt, 
dacă aceasta se va dovedi necesar 
pentru finalizarea negocierilor de 
pace egipteano-israeliene.

într-o cuvintare rostită Ieri la 
Atlanta, capitala statului Georgia, 
unde s-a aflat cu prilejul aniversării 
semicentenarului nașterii pastorului 
Martin Luther King, cunoscut mili
tant pentru drepturile civile ale 
populației de culoare din S.U.A., asa
sinat în 1968, președintele Carter a 
subliniat că membrii misiunii diplo
matice americane ce se vor afla in 
cursul acestei săptămînl în Orientul 
Mijlociu se vor strădui „să soluțio
neze ultimele divergențe" privind 
formularea clauzelor preconizatului 
tratat de pace egipteano-israelian. 
Cînd respectivele divergente vor fi 
reglementate, „nu voi șovăi să solicit 
președintelui Sadat și premierului 
Begin să aibă o nouă lntîlnire cu 
mine, spre a se ajunge la un tratat 
de pace" — a spus președintele ame
rican.

CAIRO — Ambasadorul Itinerant 
al Statelor Unite în Orientul Mijlo
ciu, Alfred Atherton, urmează să so
sească la Cairo — a declarat dumi
nică ministrul de stat egiptean pen
tru afacerile externe. Butros Ghali.

El a adăugat că această vizită se 
Înscrie în cadrul acțiunii americane 

SPANIA

Proteste față de escaladarea acțiunilor teroriste
Cuvîntarea lui Santiago Carrillo la ședința C.C. al P.C.S.

Evoluția situației din Iran

destinate reluării convorbirilor de 
pace în Orientul Mijlociu. Atherton 
va fi însoțit de Hubert Hansel, con
silier juridic al Departamentului de 
Stat american.

RIAD — Prințul Fahd Ibn Abdul 
Aziz, prințul moștenitor al Arable! 
Saudite. prim-vicepremier. a primit 
duminică pe Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

Potrivit agenției saudite de presă, 
întrevederea s-a referit la situația 
din lumea arabă și îndeosebi la cau
za palestiniană.

★
BEIRUT. — Președintele Libanu

lui. Elias Sarkis, a conferit, luni, la 
Beirut, cu secretarul general al Li
gii Arabe. Mahmud Riad. Au fost 
examinate aspecte privind finanțarea 
reconstrucției economiei libaneze.

Vizita întreprinsă de secretarul 
Eeneral al Ligii Arabe, efectuată la 
invitația guvernului libanez, precede 
reuniunea miniștrilor de finanțe din 
țările arabe consacrată analizării 
modalităților de sprijinire a efortu
rilor vizînd reconstrucția economică 
a Libanului.

în perspectiva aceleiași conferințe, 
programată în luna februarie. Con
siliul libanez pentru reconstrucție și 
dezvoltare a elaborat un program e- 
conomic a cărui aplicare va necesi
ta investiții de 22 miliarde de lire li
baneze. O parte importantă a aces
tor fonduri urmează a fi puse la dis
poziție de statele arabe.

ririi extremei drepte șl creării unul 
climat de tensiune în rindul forțelor 
de ordine".

Cu același prilej. Carrillo a dat ci
tire unei scrisori a președintei P.C.S., 
Dolores Ibarurri, în care aceasta 
anunță că nu se va prezenta la vii
toarele alegeri legislative, din cauza 
virstei înaintate.

Referindu-se la viitorul scrutin, 
vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că P.C.S. „va cîștiga numeroase vo
turi" și că „problema unui guvern 
de coaliție se va pune din nou după 
alegerile legislative".

O atenție specială a fost acordată, 
în cadrul ședinței, pregătirii campa
niei electorale în vederea alegerilor 
legislative programate pentru 1 mar
tie a.c. Santiago Carrillo a subliniat 
că sarcina partidului va fi aceea de 
a milita pentru ca rezultatul alegeri
lor să fie „un guvern dc concentrare 
democratică cu participare comunis
tă" sau cu partidul comunist aflat 
într-o „opoziție constructivă".

care primul ministru, ShahpUr Bakh- 
tiar. șeful statului major al armatei, 
generalul Karim Abbas Gharabaghi, 
președinții celor două camere ale 
Parlamentului și Curții Supreme.

Consiliul de regentă a ținut o pri
mă reuniune, a cărei ordine de zi nu 
a fost dată publicității.

Pe de altă parte, se anunță că Se
natul iranian a acordat, luni, vot de 
încredere guvernului civil al primu
lui ministru, Shahpur Bakhtiar. Noul 
premier iranian urmează, de aseme
nea. să obțină vot de încredere șl 
din partea Majlisului (camera infe
rioară a parlamentului), care se va 
reuni marți.

Reuniunea ministeriala a tarilor asiatice
*

din „Grupul celor 77"
COLOMBO 15 — (De la trimisul 

special al Agerpres). In capitala 
R.S.D. Sri Lanka s-au deschis, luni, 
lucrările reuniunii ministeriale pre
gătitoare a țărilor asiatice din 
„Grupul celor 77“ în vederea celei 
de-a V-a Conferințe a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare — U.N.C.T.A.D. V, care 
se va tine la Manila în luna mai. 
Participă reprezentanți din 30 de 
state asiatice în curs de dezvoltare, 
precum și ai U.N.C.T.A.D. și 
P.N.U.D.

Participantil urmează să dezbată 
șl să adopte un „Proiect de program 
de acțiune și măsuri adiacente refe
ritoare la ordinea de zi a 
U.N.C.T.A.D. V și la alte probleme 
legate de elaborarea unei poziții co
mune, luînd în considerație proble
mele specifice și perspectivele coo
perării regionale între țările asiatice 
în curs de dezvoltare". Proiectul a

Necesitatea unirii eforturilor tuturor ciprioților 
în lupta pentru un stat independent 

— relevată de secretarul general al A.K.E.L
NICOSIA 15 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la o conferință a partidului 
A.K.E.L., desfășurată la Limasol, 
Ezekias Papaioannou. secretar gene
ral al Partidului progresist al oame
nilor muncii din Cipru, a subliniat 
că aspectele interne ale crizei din 
insulă trebuie să fie soluționate de 
ciprioții înșiși, în cadrul tratativelor 
dintre reprezentanții celor două co
munități — greacă si turcă. în legă
tură cu aceasta, a menționat vorbito
rul, A.K.E.L. salută inițiativa secre
tarului general al O.N.U. vizînd re
luarea tratativelor intercomunitare 
si aprobă dorința părții cipriote

agențiile de presă transmit:
Conferința reprezentan

ților partidelor comuniste 
din țările nordice. La Copen_ 
haga* 1 au luat sfirșit lucrările confe
rinței reprezentanților partidelor co
muniste din țările nordice consacrată 
problemelor șomajului, la care au 
participat delegații din partea P.C. 
din Danemarca, P.C. Finlandez. P.C. 
din Norvegia, Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia. Conferința a 
evidențiat hotărirea partidelor repre
zentate de a activiza lupta împotriva 
șomajului, pentru asigurarea drep
turilor sociale și intereselor oameni
lor muncii.

MADRID 15 (Agerpres). — La Ma
drid a fost dată publicității o decla
rație comună a Partidului Comunist 
din Spania, a Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol și a Uniunii 
Centrului Democratic de guvernă- 
mînt, în care este exprimat protestul 
celor trei formațiuni politice față de 
escaladarea acțiunilor teroriste comi
se de diverse grupări extremiste. 
Atrăgînd atenția asupra pericolului 
pe care îl prezintă terorismul pen
tru procesul democratizării în tară, 
principalele partide politice din Spa
nia au chemat toate forțele demo
cratice să-și unească eforturile în 
lupta împotriva terorismului.

Actele de terorism au fost con
damnate și de sindicatele democra
tice.

Luînd cuvîntul tn cadrul unei șe
dințe a C.C al P.C. din Spania, se
cretarul general al partidului. San
tiago Carrillo, a condamnat în mod 
energic terorismul. „Acțiunile tero
riste, a spus el, servesc numai întă

TEHERAN (Agerpres). — Postul 
de radio Teheran, citat de agențiile 
internaționale de presă, a anunțat 
numirea de către șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi a unui Con
siliu de regență prevăzut, de Consti
tuția iraniană pentru a ține locul șe
fului statului, în perioada în care 
acesta lipsește din țară. Un purtător 
de cuvînt al Palatului imperial, citat 
de agenția Reuter, a precizat că 
șahinșahul va părăsi temporar Ira
nul. după ce actualul guvern va ob
ține voitul de încredere din partea 
ambelor camere ale forului legisla
tiv.

Consiliul de regență este format 
din nouă personalități politice. între

60 de ani de la asasina
rea lui Karl Liebknecht și 
Rozei Luxemburg.La Bcrltn au 
avut loc duminică o demonstrație șl 
un miting al oamenilor muncii, con
sacrate memoriei cunoscuților mili- 
tanți ai mișcării muncitorești Karl 
Liebknecht și Roza Luxemburg, de 
la a căror asasinare s-au împlinit 60 
de ani. Au participat Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, alți conducători de 
partid și de stat.

Demonstrație la Rmster- 
dam. Peste 6 000 de persoane, între 
care numeroși oameni de artă și cul
tură olandezi și din alte țări, au parti
cipat, Ia Amsterdam, la o demonstra- 

fost redactat de experții guverna
mentali ai țărilor participante, care 
ș-au întrunit la Colombo. între 8 șl 
13 ianuarie.

în cuvîntul Inaugural, primul mi
nistru al R.S.D. Sri Lanka. Rama- 
singhe Premadasa. a subliniat că 
„reuniunea ministerială de la Co
lombo constituie o parte a pregătiri
lor ce se fac în Asia pentru o acti
vitate constructivă și stabilirea unui 
cadru de cooperare pentru toate ță
rile în curs de dezvoltare în abor
darea problemelor importante ale co
merțului și dezvoltării". „Țările re
prezentate aici, a continuat premie
rul srilankez. au sisteme politice, so
ciale și economice diferite si se află 
în stadii diferite de dezvoltare. To
tuși, în ciuda tuturor acestor deose
biri. noi sîntem animați de speranțe 
și aspirații comune. Acestea constau 
In crearea unei noi ordini economice 
internaționale. în care să prevaleze 
echitatea și dreptatea".

grece de a purta un dialog cu par
tea cipriotă turcă.

în ce privește aspectele Interna
ționale ale problemei, a continuat 
secretarul general al A.K.E.L.. ele 
trebuie să fie soluționate la o con
ferință internațională reprezentativă 
în cadrul O.N.U. Vorbitorul a relevat 
că pentru reglementarea crizei ci
priote o mare importantă prezintă 
unitatea frontului intern. Dar. a spus 
Papaioannou. deocamdată persistă 
divergente serioase, care pot aduce 
tării prejudicii grave. El a relevat 
necesitatea unirii eforturilor tuturor 
ciprioților în lupta pentru un stat 
cipriot unit, independent si demili
tarizat

DELHI

Recital de poezie 
„Mihai Eminescu"
DELHI 15 (Agerpres). — Lec

toratul de limbă română de pe 
lingă Universitatea Delhi a or
ganizat un recital de poezie 
„Mihai Eminescu" dedicat zilei 
de naștere a marelui poet ro
mân. in cuvîntul său inaugural, 
prof. R C. Mehrotra, vicecan
celarul universității, a evocat 
prestigiul universal al marelui 
poet român care, prin întreaga 
sa creație, făurită intr-o perioa
dă scurtă de viață, a adus o con
tribuție inestimabilă la patrimo
niul cultural al umanității. A 
fost organizată, totodată, o ex
poziție fotodocumentară despre 
Eminescu și cultura poporului 
român. A participat ambasado
rul țării noastre la Delhi, Du
mitru Niculescu.

tie de protest împotriva proiectului 
de fabricare a bombei cu neutroni. 
Demonstrația a fost organizată de un 
grup de acțiune al cetățenilor olan
dezi. care a făcut cunoscut că peste 
un milion de persoane din Olanda au 
semnat o petiție în care cer parla
mentului să se opună unei posibile 
introduceri a armei cu neutroni în 
arsenalul nuclear al S.U.A.

„Cei nouă44 în 
unor probleme 

în suspensie
BRUXELLES 15 (Agerpres). — 

Luni au început la Bruxelles lucră
rile primei reuniuni din acest an a 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune, prezidată — In baza sistemu
lui rotației — de ministrul de ex
terne francez, Jean-Franțois Poncet. 
Agenda reuniunii cuprinde, printre 
altele, problema intrării In vigoare a 
sistemului monetar vest-european, 
instituirea unei piețe comune în do
meniul pescuitului etc.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne francez a propus colegilor săi 
din celelalte țări ale C.E.E. organi
zarea unei reuniuni comune a mi
niștrilor de externe, ai agriculturii și 
de finanțe, pentru a reglementa pro
blema sumelor compensatorii în sec
torul agricol. Data reuniunii nu a 
fost încă stabilită. Anterior, miniștrii 
agriculturii, care se vor Întruni in 
zilele de 22 și 23 ianuarie, la Bru
xelles, vor aborda aceeași temă, fără 
speranța de a o rezolva, după cum 
apreciază agenția France Presse. 
Jean-Franțois Poncet este de părere 
că vor fi necesare alte citeva săptă- 
mini pină să se ajungă la o soluție 
și pînă la demararea, în consecință, 
a noului sistem monetar vest-euro- 
pean.

Ministrul de externe vest-german, 
Hans-Dietrich Genscher, a insistat, 
tn discursul său, ca și miniștri* agri
culturii să analizeze dosarul sumelor 
compensatoriu

în ce privește problema pescuitu
lui. președintele Consiliului ministe
rial s-a pronunțat pentru deblocarea 
cu . regim de urgență a dosarului 
acestei probleme, care Împiedică în
cheierea de acorduri definitive cu 
țările terțe ce operează în interiorul 
limitei de 200 mile a apelor comu
nitare.

întrevedere franco-zaire-
Aflat intr-o vizită oficială în 

Franța, președintele Zairului. Mobutu 
Șese Seko, a conferit luni cu pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing. 
Convorbirile au fost consacrate in cea 
mai mare parte relațiilor bilaterale. 
La sfirșitul Întrevederii, președintele 
zairez a declarat că Franța a hotărit 
să dubleze contribuția sa la planul de 
dezvoltare economică a Zairului.

Protocol chino—thailan- 
dOZ. P‘ Chineză și Thailanda au 
semnat un protocol pe termen lung 
prin care partea chineză se angajează 
să furnizeze Thailandei, din 1979 pînă 
în 1983, o anumită cantitate de țiței. 
Agenția China Nouă precizează că 
prețul va fi convenit ținîndu-se sea
ma de prețurile de pe piața mon
dială și pe baza unui spirit de prie
tenie.

Pentru soluționarea pe 
cale pașnică a diferendului 
dintre Argentina și Chile. 
Șapte partide comuniste din Ameri
ca de Sud au difuzat un document 
comun care relevă necesitatea solu
ționării pe calo pașnică a diferendu
lui dintre Argentina și Chile privind 
zona Canalului Beagle. Documentul 
este semnat de conducătorii P.C. din 
Argentina, P.C. din Bolivia, P.C. Bra
zilian, P.C. din Chile, P.C. Paragua
yan, P.C. Peruan, P.C. din Uruguay.

ITALIA

„Planul pe termen mediu" 
și disensiunile din cadrai majorității

„Sfirșit de an care ridică semne de 
întrebare" (CORRIERE DELLA 
SERA), „Noul an in ambianță de 
criză" (AVANTI), „Guvernul sub 
tirul criticilor" (IL GIORNO). Sub 
astfel de titluri, presa din peninsulă 
comentează, în aceste zile, situația 
politică din țară, în care continuă să 
se acumuleze elemente de incerti
tudine.

Bilanțul anului 1978 — așa cum 
sublinia în mesajul său și pre
ședintele țării, Sandro Pertini — pe 
lingă unele aspecte pozitive oferă si 
un șir de motive de insatisfacție. 
Principalul factor în acest sens — 
șomajul, care afectează peste 1 700 000 
de persoane, in special „zecile de 
mii de tineri care ies de pe băncile 
școlilor găsind în fața lor zidul de 
netrecut al lipsei de locuri de mun
că" (L’UNITA). Un alt motiv il re
prezintă terorismul, care în anul care 
a trecut a cunoscut o nouă escaladare, 
culminind cu asasinarea liderului de- 
mocrat-creștin Aldo Maro. Cifre in
complete publicate de presa italiană 
vorbesc de peste 2 300 de acțiuni te
roriste in anul care a trecut și de un 
număr dublu de victime in compara
ție cu anul 1977.

Firește, nu trebuie uitat că anul 
1978 a fost anul alcătuirii unei noi 
majorități parlamentare, din care, 
pentru prima dată după trei decenii, 
tace parte și Partidul Comunist 
Italian. Din păcate, cele nouă luni 
de existență a cabinetului mono- 
color democrat-creștin. sprijinit in 
parlament de o majoritate atit de 
largă (comuniști, socialiști, socia- 
list-democrați și republicani), nu au 
dus la obținerea acelor rezultate la 
care se așteptau forțele de stingă 
din țară, masele largi populare. 
Multe din proiectele anunțate au 
rămas doar pe hirtie.

Cazul cel mai elocvent este, poate, 
cel al planului pe termen mediu. 
Inițiat la începutul lui septembrie de 
ministrul finanțelor, discutarea și a- 
probarea planului, care, prin inves
tițiile ce ar urma să fie făcute, în
deosebi în regiunile sărace din Me- 
zzogiorno. trebuie să creeze citeva 
•ute de mii de noi locuri de muncă.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

au fost amînate în repetate rînduri. 
După aprobarea sa, chiar în aceste 
zile, în cadrul Consiliului de Mi
niștri, planul urmează să fie adus 
acum in fața parlamentului. Pre
vederile sale, care de la lan
sare și»pînă în prezent au sufe
rit nu puține modificări, con
stituie însă un nou motiv de dis
cordie Intre membrii majorității par
lamentare. în prezent, îndeosebi da
torită lipsei de garanții concrete, 
planul este apărat în întregime doar 
de deanocrat-creștini și republicani, 
care susțin că „realizarea sa va fi 
decisivă pentru viitorul economic și 
financiar al țării". Cu trecerea timpu
lui, socialiștii și social-democrații, în 
schimb, nu fac altceva — după cum 
se exprima „LA STAMPA" — decît 
șă demonteze bucată după bucată 
prevederile sale. „Procesul de des
compunere a majorității este evi
dent" (după cum scria „Corriere 
della Sera") nu numai in ce privește 
„planul Pandolfi", ci și în legătură 
cu aderarea Italiei la sistemul mo
netar vest-european — care a dat 
naștere la serioase divergențe — și 
cu numirea noilor conducători ai 
marilor societăți industriale cu parti
cipare de stat.

In acest context, secretarul națio
nal al Partidului Socialist Democra
tic, Pietro Longo, a declarat într-un 
interviu acordat revistei „L’Espresso" 
că P.S.D.I. intenționează să solicite 
formarea unui nou guvern, alcătuit 
jumătate din miniștri desemnați de 
democrația creștină și jumătate de 
ceilalți membri ai majorității parla
mentare. Arătînd că „actualul cabi
net monocolor nu răspunde gravității 
problemelor cărora țara trebuie să 
le facă față", socialiștii s-au pro
nunțat și ei în favoarea alcătuirii 
unei noi coaliții.

Presa, ca și o serie de lideri poli
tici iși exprimă însă temerea că de
clanșarea unei crize de guvern în 
acest moment ar putea avea drept 
rezultat organizarea de alegeri anti
cipate, ceea ce nu ar fi decît de na
tură să ducă la complicarea și chiar 
agravarea multiplelor probleme în 
suspensie. „O criză în acest mo

ment — declara vlcesecretarul Par
tidului Democrat-Creștin, Carlo Do
nat Cattin — constituie o anticipare 
electorală fără nici o perspectivă 
sigură de schimbare și contrară in
tereselor țării".

Fără îndoială, punctul de încercare 
pentru actualul cabinet il va repre
zenta dezbaterea în parlament a pla
nului economic pe termen mediu. în 
ce-i privește, comuniștii au arătât 
din nou că obiectivul lor principal il 
reprezintă soluționarea problemelor 
țării, transpunerea in fapt a pro
gramelor puse de acord pînă In pre
zent. „Poziția Partidului Comunist 
față de actuala situație politică va 
depinde tocmai — după cum eviden
ția într-un articol de fond ziarul 
„L’UNITA" — de conținutul concret 
al planului, de modul in care acesta 
va răspunde revendicărilor avansate 
de principalele organizații sindicale 
din țară". în acest sens este de re
marcat faptul că, în numărul, său de 
duminică, cotidianul P.C.I. a adresat 
critici serioase la adresa cabinetului 
democrat-creștin pentru că nu-și res
pectă angajamentele asumate. „Parti
dul Comunist. — declara, zilele tre
cute, președintele P.C.I., Luigi Longo 
— va lupta cu toată consecventa pen
tru ca guvernul și majoritatea să 
realizeze în concret ceea ce au 
stabilit de comun acord. Vom lup
ta contra oricărui, obstacol care 
se află în calea reînnoirii țării. 
Cit privește eventualitatea unei cri
ze, despre care se vorbește in pre
zent, singurul criteriu pentru a ju
deca oportunitatea acesteia nu poate 
să fie decît cel reprezentat de inte
resele și aspirațiile țării". Cu prile
jul unei recente conferințe de presă, 
secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlifiguer, arăta că în cazul în care 
criză vă izbucni, Partidul Comunist 
va avansa din nou propunerea pri
vind alcătuirea unui guvern de uni
tate națională, din care să facă par
te toate forțele democratice din 
tară. Intrarea P.C.I. în guvern ar 
reprezenta desigur — sublinia En
rico Berlinguer — o mai mare ga
ranție pentru respectarea și transpu
nerea in viață a programelor adop
tate.

Chiar înainte de debutul dezbate
rilor parlamentare, observatorii sînt 
de părere că situația politică italia
nă la acest început de an rămîne 
plină de necunoscute.

Radu BOGDAN

MAREA BRITANIE

Extinderea acțiunilor revendicative
în ajunul reluării sesiunii parla

mentare. Marea Britanie este con
fruntată cu o serioasă criză social- 
economică, determinată de greva celor 
aproximativ 100 000 de șoferi de pe 
camioane, ca si a altor salariati din 
transporturile rutiere, precum si de 
amenințarea cu greva a mecanicilor 
de pe locomotivele de cale ferată. 
Actualul conflict de muncă a izbucnit 
imediat după Anul nou in regiunile 
din nordul tării, unde șoferii de 
camioane au încetat lucrul, cerînd 
îmbunătățirea condițiilor de viată. 
Ritmul înalt al inflației, ca si spo
rirea considerabilă a preturilor in pe
rioada 1972—1977, erodînd standardul 
de viată al diferitelor categorii de 
oameni ai muncii, au afectat in mod 
pronunțat pe șoferii de pe camioane, 
ca și pe salariații din alte domenii 
ale transporturilor.

După cum remarcă presa londoneză, 
intensificarea mișcării revendicative 
are loc nu pe fundalul unei înrăută
țiri de ansamblu a situației econo
mice. ci intr-un moment cînd. prin 
eforturile guvernului laburist, eco
nomia britanică înregistrează tendințe 
de redresare: în 1978. produsul na
tional s-a majorat cu 2,75 la sută 
(după ce cîtiva ani bătuse pasul pe 
Ioc sau chiar scăzuse), rata infla
ției, ca și ritmul creșterii prețurilor 
s-au redus la aproximativ 8 la sută 
pe an. iar cursul lirei sterline s-a 
stabilizat. Cercurile sindicale consi
deră insă că redresarea economică a 
avut loc nu atit pe baza veniturilor 
realizate din exploatarea petrolului 
din Marea Nordului sau a sporirii in
vestițiilor de către marile monopo
luri. cit mai ales prin reducerea stan
dardului de viată al celor ce mun
cesc — în timp ce profiturile patro
nilor continuau să crească. (Potrivit 
aprecierilor Departamentului indus
triei. investițiile de capital au fost 
anul trecut cu 100 milioane lire mai 
mici decit se preconizase).

în acest fel explică cercurile sin
dicale ■ repetatele revendicări sala
riate din ultimele săptămîni si ne
mulțumirea unor largi categorii de 
oameni ai muncii.

Greva șoferilor de pe camioane, 
care tranzitează cam 95 la sută ain 
totalul mărfurilor, a luat amploare 
In ultimele zile, afectind sectoare 

importante ale economiei. De pe acum 
citeva sute de mii de salariati au 
fost trimiși acasă de către întreprin
derile la care sint angajați — în 
special „British Leyland" și „Impe
rial Chemical Industries" — neputîn- 
du-li-se da de lucru din cauza lipsei 
de materii prime. Dacă mișcarea 
grevistă se extinde — transmite a- 
gentia France Presse — „aceasta 
riscă să paralizeze, treptat. întreaga 
economie".

Aeroportul din Glasgow a fost 
închis pe o durată nedefinită. în- 
trucît s-au epuizat rezervele de 
lichid antiger pentru dezghețarea 
pistelor, alte aeroporturi, cum ar 
fi cele din Edinburgh și Aberdeen, 
fiind si ele în pericol de a fi 
închise drn aceleași motive. Ziarele 
de luni au apărut într-un număr de 
două sau de trei ori mai mic de 
pagini decit de obicei, ca urmare a 
reducerii substantiate a livrărilor de 
hirtie. în depozitele magazinelor au 
început să se împuțineze stocurile de 
produse alimentare. în ciuda negocie
rilor intense din cursul zilelor de 
simbătă și duminică, nu s-a conturat 
nici o soluție a conflictelor de muncă 
din sectorul căilor ferate; feroviarii 
urmau să declanșeze luni seara o 
grevă generală de 24 de ore. existînd 
posibilitatea repetării acestei greve 
in cursul zilei de joi.

Pentru a face față situației, gu
vernul a creat in fiecare provincie 
„comitete de urgentă", care să ana
lizeze consecințele grevei. în Irlanda 
de Nord, unde la grevă participă și 
șoferii de pe camioanele-cisternă, a 
fost decretată starea de urgentă pen
tru a se asigura aprovizionarea cu 
combustibil de către armată. Starea 
de urgentă ar putea fi extinsă asupra 
întregii țări ..dacă situația o va cere" 
— se subliniază la Londra.

Rămîne de văzut în ce măsură a- 
gravarea confruntărilor sociale și 
consecințele lor economice se vor 
rășfrînge si pe plan politic. După 
cum se știe, guvernul laburist s-a 
bucurat pînă acum de sprijinul sin
dicatelor. presa londoneză de luni 
subliniind că acest sprijin este în 
prezent mai necesar ca oricînd, în 
perspectiva apropiatei campanii elec
torale pentru alegeri generale.

N. PLOPEANU

0 decizie a P.S.D. din
Portugalia. Partidul Social-De
mocrat din Portugalia a hotărit «&
Înceapă convorbiri „cu toate parti
dele democratice" consacrate revizui
rii Constituției tării. Această decizie 
a fost luată de Consiliul Național al 
P.S.D.. Întrunit sîmbătă și duminică
la Viseu.

Punere în libertate. TnaIta
Curte a provinciei pakistaneze Sind, 
cu sediul la Karachi, a ordonat pu
nerea în libertate a doi foști miniștri 
tn guvernul fostului premier Zulfikar 
Aii Bhutto — anunță agenția Reuter. 
Decizia privește pe Hafeez Pirzada, 
fost ministru al justiției, și pe Mum
taz Bhutto, fost ministru al comuni
cațiilor, deținuți sub stare de arest la 
domiciliu din luna septembrie 1977, 
în baza ordinului de instituire a Legii 
marțiale. După un an de deliberări, 
înalta Curte din Karachi a calificat 
drept ilegală și neavenită deținerea 
celor doi și a ordonat punerea lor în 
libertate.

Reuniune a O.N.U.D.I. La
Delhi s-a deschis, luni, o conferință 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
consacrată problemelor producției 
fierului și otelului în țările în curs de 
dezvoltare. La deschiderea lucrărilor 
a luat cuvîntul ministrul indian al 
siderurgiei, Biju Patnaik, care a rele
vat că țările în curs de dezvoltare 
trebuie să-și extindă capacitățile da 
producție in domeniul siderurgic. 
Ponderea acestor țări în producția de 
otel a lumii a sporit de la 7 la sulă 
în anul 1970 la 11 la sută în 1977.

Planeta Venus își dezvăluie tainele
MOSCOVA 15 (Ager

pres). — Informațiile 
referitoare la atmosfe
ra planetei Venus, 
transmise de capsu
lele de coborire ale 
stațiilor interplaneta
re sovietice „Venus- 
11“ si „Venus-12“, 
au permis să se facă 
un pas important 
spre înțelegerea isto
riei si evoluției aces
tei planete, scrie. în 
„Pravda", Valeri Bar
sukov. membru cores

pondent al Academiei 
de științe a U.R.S.S.

Omul de știință so
vietic arată, între al
tele. că aparatele a- 
flate în echiparea 
capsulelor — care au 
atins suprafața pla
netei în decembrie a- 
nul trecut — au stu
diat atmosfera plane
tei din punctul de ve
dere al conținutului 
de vapori de apă. gaze 
inerte, al compoziției 
de aerosoli. în ce 
privește stratul de

Seminar african 
In problema folosirii 

energiei solare
NIAMEY 15 (Agerpres). — La 

Niamey s-au încheiat lucrările 
primului seminar african asupra 
problemelor energiei solare, or
ganizat sub auspiciile Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru A- 
frica. Participanta — reprezen
tanți din 15 țări ale continen
tului, precum și ai unor orga
nizații interafricane — au subli
niat, în documentul final, rolul 
important pe care il poate avea 
utilizarea energiei solare in îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale popoarelor africane, in spe
cial ale populației din zonele 
rurale. Ei au recomandat, tot
odată. crearea, la scara conti
nentului, a unor organisme de 
cooperare pentru folosirea ener
giei solare.

Elemente extremiste din 
Italia au continuat să comită, la 
sfirșitul săptămînii. acte de terorism. 
La Milano, un grup de provocatori 
a aruncat o sticlă cu lichid incen- 

’diar asupra sediului unei secții a 
Partidului Comunist. în Sardinia. în 
orașul Nuoro. extremiștii au incen
diat cazarma carabinierilor, iar in 
provincia Sassari a fost provocată o 
explozie care s-a soldat cu pagube 
materiale.

nori, datele obținute 
s-au dovedit a fi tn 
multe privințe ne 
așteptate și în pre
zent sint supuse uno1 
analize și verificări a 
mânuntlte. Astfel, con 
trar așteptărilor, apa 
ratele au captat ciot 
și nu sulf. Aceasta, a 
preciază omul de
știință sovietic. nu
exclude, firește, posibi
litatea existentei în at
mosfera planetei Venus 
a unor compuși ai 
sulfului.
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