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HOTARÎREA
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

cu privire la îmbunătățirea conducerii 
și planificării unitare a agriculturii,

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
crearea consiliilor unice agroindustriale

de stat și cooperatiste și creșterea
producției agricoleNICOLAE CEAUSESCU

la Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

din ziua de 1 februarie 1979
Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Cen
tral a dezbătut probleme 
deosebit de importante 
pentru dezvoltarea econo
mică și socială a patriei, 
pentru ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

Âm încheiat planul pe 
1978 cu rezultate, în gene
ral, bune. S-au obținut, pe 
ansamblu, succese remar
cabile, tara noastră par- 
curgînd încă o etapă impor
tantă în înfăptuirea planu
lui cincinal, a Programului 
elaborat de Congresul al 
Xl-lea al partidului.

După cum reiese din 
Raport și Comunicat, în 
1978 producția industrială 
a crescut cu 9 la sută fată 
de 1977, iar pe cei trei ani 
ai cincinalului ritmul de 
meștere este de 11 la sută
— superior prevederilor 
planului.

S-a realizat peste plan o 
producție industrială de 
circa 60 miliarde lei. Ba- 
zîndu-ne pe aceste cifre, 
am putea deci spune că, 
într-adevăr, am obținut 
realizări însemnate în cei 
trei ani ai cincinalului.

Cu toate acestea, trebuie 
arătat însă că planul pe 
1978, împreună cu prevede
rile suplimentare, nu a 
fost realizat în întregime, 
aceasta datorîndu-se în
deosebi lipsurilor din in
dustria alimentară — în 
parte și din cauza recoltei 
agricole — dar și deficien
telor existente în organiza
rea și desfășurarea normală 
a activității în acest sector 
al economiei noastre. Pe 
de altă parte, această ne- 
realizare se datorește unor 
lipsuri serioase existente în 
industria chimică, provo
cate, între altele, și de ava
ria gravă care a scos din 
'hncțiune o instalație pentru 

o perioadă de multe luni de zile. 
Desigur, sînt și alte ministere care 
au o serie de lipsuri, dar, în prin
cipal, numai nerealizările la aceste 
două ministere însumează aproape 
12 miliarde lei. Evitarea acestor 
lipsuri ne-ar fi dat posibilitatea nu 
numai să realizăm planul, cu su
plimentările stabilite, dar să obți
nem și un plus de producție de 
peste 10 miliarde lei. ,

La alte ministere, îndeosebi la 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini și Ministerul Mate
rialelor de Construcții, deși, pe an
samblu, planul s-a îndeplinit — la 
construcția de mașini chiar cu o 
depășire — totuși nu s-a realizat 
producția fizică la o serie de pro
duse importante, ceea ce ne-a 
creat multe greutăți în desfășura
rea normală a procesului de pro
ducție și în realizarea sarcinilor de 
export. Deci, și celelalte ministere
— care, pe ansamblu, au realizat 
prevederile planului — au avut și 
ele o serie de lipsuri destul de se
rioase ce s-au reflectat negativ 
asupra activității noastre indus
triale. Am ținut să subliniez toate 
acestea pentru că este necesar să 
fie luate măsuri hotărîte în ve
derea întăririi spiritului de răs
pundere, a ordinii și disciplinei în 
toate sectoarele de activitate, pen
tru a realiza în întregime planul 
de producție pe acest an, inclusiv 
să recuperăm nerealizările din anul 
trecut. Desigur, nu vreau ca tova
rășii de la industria metalurgică să 
creadă că i-am omis. Și ei se nu
mără printre cei care ne-au creat 
greutăți* foarte mari prin nerealî- 
zarea producției de metal, mai cu 
seamă de laminate; producția de 
laminate n-a fost realizată nici pe 
ansamblu și mai cu seamă nici la 
sortimentele de care avea nevoie 
economia noastră. De asemenea, 
nici industria ușoară nu trebuie să 
considere că nu poartă nici o răs
pundere pentru lipsurile serioase 
care au existat, pentru nerealiza- 
rea sarcinilor de plan la unele 
produse, deși avea toate condițiile 
ca aceste prevederi să fie îndepli
nite.

Anul trecut s-a realizat un vo
lum de investiții cu 16 la sută mai

mare decît în 1977. S-au pus în 
producție peste 500 de noi capaci
tăți industriale, ceea ce a „întărit 
baza tehnico-materială a societății 
noastre, a creat condiții pentru 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale. Cu toate acestea, trebuie 
spus că nici în acest domeniu pla
nul nu a fost realizat în întregime. 
Avem o serioasă rămînere în urmă 
din punct de vedere valoric — de 
aproape 17 miliarde lei. Dar mai 
cu seamă nu au fost puse la timp 
în producție un număr important 
de obiective, de capacități de pro
ducție, ceea ce ne creează serioase 
greutăți pentru anul acesta în ce 
privește asigurarea bazei materiale 
pentru desfășurarea normală a 
producției. Iată de ce este necesar 
să se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru punerea în cel mai scurt 
timp în producție a capacităților 
restante, pentru realizarea în în
tregime a planului de investiții și 
intrarea în funcțiune a tuturor uni
tăților și capacităților prevăzute 
pentru acest an. Sînt asigurate 
condiții materiale în această direc
ție ; se cer însă eforturi destul de 
serioase, o bună organizare a mun
cii în construcții, precum și o bună 
organizare a muncii în industria 
construcțiilor de mașini, în meta
lurgie și în celelalte sectoare in
dustriale, care trebuie să livreze la 
timp utilajele și materialele nece
sare în vederea punerii în produc
ție a tuturor capacităților prevă
zute pentru acest an, a realizării 
planului de investiții.

Pentru a nu reveni, trebuie să 
menționez că există foarte serioase 
rămîneri în urmă și în domeniul 
construcțiilor de locuințe. Or, este 
știut că în toate județele, fără ex
cepție, sînt cereri mari de locuințe. 
Partidul, statul nostru au luat mă
suri pentru a aloca mijloacele ne
cesare construirii unui număr su
plimentar de locuințe, față de pre
vederile cincinalului. Lipsurile în 
organizarea corespunzătoare a 
muncii în județele și localitățile 
respective au determinat nereali- 
zarea planului de locuințe. Este 
necesar să luăm toate măsurile 
pentru ca, anul acesta și în 1980, 
să realizăm în întregime planul de 
locuințe. în acest scop, trebuie să 
se meargă numai la proiectele-tip, 

numai la blocuri de locuințe cu 
4—5 niveluri cel mult — pentru 
care avem asigurată și mecaniza
rea — să se urgenteze punerea în 
producție a fabricilor' de prefabri
cate. Să asigurăm mobilizarea 
generală a forțelor fiecărui județ 
în vederea realizării tuturor lo
cuințelor în conformitate cu pre
vederile, spre a putea satisface 
astfel, in condiții mai bune, nece
sarul de locuințe pentru populație.

Nu doresc să mă refer la alte 
probleme, pentru că ele reies din 
Comunicat. Așa cum am spus, vom 
dezbate mai pe larg aceste proble
me în consfătuirea de la începutul 
lunii martie.

în ce privește agricultura, și în 
anul trecut am realizat, pe ansam
blu, o anumită creștere a produc
ției. Pe trei ani avem un spor de 
peste 20 la sută față de perioada 
anterioară; la producția de cereale, 
față de media cincinalului trecut, 
avem o creștere de peste 4 milioa
ne de tone, anual. Cu toate aceste 
creșteri importante, pe ansamblu, 
agricultura nu și-a realizat planul 
datorită atît unor condiții clima
tice nefavorabile, cît și lipsurilor 
și deficiențelor destul de serioase 
care au existat în activitatea uni
tăților agricole, îp conducerea Mi
nisterului Agriculturii.

Avem rezultate satisfăcătoare în 
ce privește creșterea efectivelor de 
animale. Conform recensămîntului, 
am obținut o creștere de eîteva 
procente la toate speciile de ani
male. Aceasta este un lucru foarte 
bun, care creează o bază trainică 
pentru anul acesta și pentru anul 
viitor, atît în ce privește creșterea 
efectivelor, cît și asigurarea cu 
produse animaliere a populației. 
Totuși, nici în acest domeniu pre
vederile planului nu au fost reali
zate — deși sporurile sînt destul 
de însemnate. Această nerealizare 
se datorește îndeosebi lipsurilor 
foarte mari ce s-au manifestat anul 
trecut în zootehnie, gradului scăzut 
de natalitate, mortalității care a 
fost foarte mare, practic la toate 
speciile. Și tăierile așa-zise de ne
cesitate au fost foarte mari. Toate 
acestea demonstrează slaba orga
nizare a muncii, proasta îngrijire 
a animalelor, dar și dezordinea, 

indisciplina care există în 
acest sector de activitate.

Nerealizări am avut și în 
domeniul legumiculturii, 
viticulturii, pomiculturii și 
în producția de plante teh
nice ; nu vreau însă să mă 
refer acum la ele. în gene
ral, trebuie spus că nu pu
teri? fi mulțumiți de felul 

'în care s-a lucrat anul tre
cut în agricultură. Nereali- 
zarea producției nu se poa
te pune numai pe seama 
condițiilor climatice, ci și 
pe seama lipsurilor mari 
care s-au manifestat anul 
trecut în acest sector.

Este de la sine înțeles că 
se impun măsuri hotărîte 
pentru a lichida radical 
stările de lucruri la care 
m-am referit și pentru a 
asigura creșterea într-un 
ritm mai înalt a producției 
agricole, realizarea preve
derilor planului.

Și în celelalte sectoare 
economice avem realizări 
importante, dar sînt și se
rioase rămîneri în urmă. 
Aș menționa în acest sens 
neajunsurile destul de se
rioase care s-au manifestat 
— și care, din păcate, con
tinuă încă și la începutul 
acestui aii — în transpor
turi, cu toate eforturile pe 
care le-am făcut pentru 
dotare’a acestui sector cu 
mijloacele necesare și care, 
folosite în mod rațional, 
asigură transportul măr
furilor și produselor pe 
care le avem. Trebuie spus 
însă că în conducerea aces
tui minister, în unitățile din 
transporturi, în diferite sec
toare nu s-a reușit să se 
impună disciplina, ordinea 
și spiritul de răspundere 
care se cer să fie asi
gurate într-un seotor atît 
de important pentru în
treaga noastră activitate e- 
conomică.

S-au manifestat, de ase
menea, lipsuri deosebit de serioase 
în ce privește problemele calității, 
precum și ale eficienței economice. 
Măsurile stabilite de plenara Co
mitetului Central din primăvara 
anului trecut cu privire la autocon- 
ducere și autogestiune, la creșterea 
răspunderii conducerilor unităților 
și a tuturor oamenilor muncii în 
desfășurarea în mai bune -condiții 
a activității economice nu au- 
determinat o îmbunătățire radicală 
în acest domeniu. Este adevărat că 
aceste măsuri s-au aplicat numai 
în. a doua parte a anului — și de- 
abia din acest an urmează ca ele 
să acționeze în toate domeniile. 
Dar trebuie spus că se manifestă 
serioase neajunsuri în problemele 
tehnice, în problemele calității, în 
preocuparea pentru introducerea 
mai rapidă în producție a cuceriri
lor științei, a noilor tehnologii, în 
buna organizare a producției și a 
muncii.

în ce privește comerțul exterior, 
dacă am lua numai faptul că în 
acest sector s-a obținut o creștere 
a activității cu 10 la sută față de 
anul precedent, am putea considera 
rezultatele ca satisfăcătoare. Dar 
trebuie să spunem, tovarăși, că în 
această cifră se cuprind importuri 
de circa 16 la sută, iar exportul 
este de numai 6 la sută — ceea ce 
este cu totul și cu totul negativ. A- 
ceâsta a afectat destul de serios 
balanța comercială și de plăți. In
sist asupra acestei probleme pen
tru că este necesar ca — așa cum 
s-a stabilit — să fie recuperate în 

. cel mai scurt timp toate nerealiză
rile la export pe anul trecut, să fie 
livrate toate produsele pentru care 
am avut contracte certe și pe care 
le solicită, de altfel, partenerii noș
tri- externi. Să. asigurăm o politică 
corespunzătoare în realizarea ex
porturilor, pentru păstrarea unei 
balanțe comerciale și' a unei balan
țe de plăți echilibrate. în această 
privință, răspunderi mari revin, 
desigur, fiecărui minister, fiecărei 
unități economice. Dar trebuie să 
spunem că și Ministerul Comerțu
lui Exterior are o răspundere de
osebită; el trebuie să-și îndeplineas
că sarcinile prevăzute în lege, sar
cinile pentru care a fost creat —
(Continuare în pag. a IlI-a)

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 1 fe
bruarie 1979, dezbătînd și analizînd 
propunerile de măsuri privind îm
bunătățirea. în continuare, a condu
cerii. organizării și planificării agri
culturii și industriei alimentare, ela
borate din inițiativa și pe baza indi
cațiilor tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
apreciază în unanimitate că politica 
agrară a Partidului Comunist Român 
— la baza căreia se află gîndirea 
profund științifică, originală și nova
toare ă secretarului general al parti
dului. președintele Republicii Socia
liste România — asigură dezvoltarea 
și modernizarea continuă a agricultu
rii. ramură de bază a economiei 
noastre, care are un rol de cea mai 
mare importantă în creșterea avuției 
socialiste și a venitului național, în 
ridicarea nivelului de trai al între
gului popor.

Plenara apreciază că. în cadrul pro
gresului general al economiei.' ca ur
mare a politicii consecvente a parti
dului de dezvoltare armonioasă, echi
librată a tuturor ramurilor economiei 
naționale, agricultura românească a 
cunoscut profunde schimbări, reflec
tate în dezvoltarea puternică a bazei 
sale tehnico-materiale și creșterea 
susținută a producției, ca și în ridi
carea nivelului general de viață al 
oamenilor muncii de la sate.

Plenara apreciază că politica parti
dului de industrializare socialistă a 
asigurat condiții pentru dotarea, an 
de an, a producției agricole cu 
mijloace, tehnice moderne. La dispo
ziția agriculturii au fost puse un nu
măr tot mai mare de tractoare și 
mașini agricole, importante cantităti 
de îngrășăminte chimice, utilaje pen
tru lucrări hidroameliorative. asigu- 
rindu-se astfel mijloacele necesare ♦ 
practicării unei agriculturi intensive, 
de inalt randament. In 1978, agricul
tura a dispus de 135 mii tractoare 
fizice. 1430 mii tone îngrășăminte 
chimice substanță activă, iar supra
fața amenajată pentru irigații este 
de peste 2 milioane hectare. Totoda
tă, a avut loc un proces complex de 
dezvoltare și modernizare a între
prinderilor agricole de stat, de con
solidare economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de producție, 
de perfecționare a formelor de cola
borare dintre unitățile agricole, prin 
constituirea consiliilor și a asociații
lor economice intercooperatiste.

Instituirea Congresului întregii tă- 
rănimi, organizarea Consiliului Na
țional al Agriculturii, perfecționarea 
activității organelor de conducere 
colectivă în toate unitățile agricole — 
măsuri ce se Înscriu în ansamblul 
politicii consecvente a partidului si 
statului nostru de asigurare a cadru
lui organizatoric pentru conducerea 
democratică a economiei naționale, a 
întregii societăți — au asigurat parti
ciparea tot mai activă a oamenilor 
muncii de la sate la înfăptuirea po
liticii agrare a partidului. 8 hotăriri- 
lor Congresului al Xl-lea și a pro
gramului partidului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii. *

Ca urmare a condițiilor create de 
partidul si statul nostru, a muncii 
pline de abnegație desfășurate de ță
rănime. de lucrătorii unităților agri
cole de stat, mecanizatori, specialiști, 
de toti cei ce muncesc la sate, ple
nara apreciază că agricultura noas
tră a înregistrat succese importante, 
concretizate in sporirea producției 
agricole globale, în perioada 1950— 
1978. de 3,5 ori. Creșterea continuă a 
producției agricole vegetale si ani
male a asigurat satisfacerea în con
diții tot mai bune a cerințelor de 
consum ale populației, necesarul de 
materii prime pentru industrie, pre
cum și alte nevoi ale economiei na
ționale. Marile realizări obținute în 
dezvoltarea si modernizarea agricul
turii confirmă cu putere justețea po
liticii agrare a partidului nostru, evi
dențiază superioritatea agriculturii 
socialiste, capacitatea ei de a con
tribui intr-o măsură tot mai însem
nată la progresul economico-social al 
întregii societăți.

J La Galați a fost lansat

* Primul mineralier
; de 55000 tdw

; tu motor principal
! de fabricație românească
) La Șantierul naval Ga-
i lăți a fost lansat mine-
/ ralierul „Bobilna“ de 55 009
) tdw, a doua navă cu aceas-
t tă capacitate executată aici.

Momentul lansării. în- 
ț tr-o atmosferă stăpînită de
i emoție, dar și de intensă
' concentrare, pompele intro-
i duc apa în camera de-mon-
’ taj, după care poarta ânter-
/ mediară ce separă această
1 încăpere de camera de eva-
i cuare a» docului este ridi-
' cată. Urmează clipele cele
i mai dificile: deplasarea
i uriașei nave. Vasul este
1 tras în camera de evacuare
l cu ajutorul a patru vin-
' ciuri, operație de mare di-
ț ficultate, coordonată .de in-
i ginerul Gheorghe Mandu,
‘ șeful secției construcții corpț I A.
i în comparație cu prima
* navă de aceeași capacitate,
i «,Blaj“ .— care a părăsit
? Șantierul naval Galați anul

Plenara relevă, totodată, că. deși 
pe ansamblu s-au obținut importante 
realizări, într-o serie de sectoare ale 
activității din agricultură se mani
festă încă serioase lipsuri și rămîneri 
în urmă. îndeosebi în ce privește fo
losirea rațională a fondului funciar, 
mijloacelor mecanizate și forței de 
muncă, introducerea cuceririlor noi 
ale agrozootehnicii, eficienta econo
mică. ceea ce face ca rezultatele ob
ținute de numeroase unități agricole 
să nu;'se. situeze la. nivelul posibili
tăților si condițiilor create de partid 
și de stat pentru sporirea producției 
vegetale Si animale, să nu corespun
dă eforturilor însemnate' ale econo
miei noastre pentru dotarea si mo
dernizarea agriculturii.

Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. apreciază că înfăptuirea Pro
gramului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism. trecerea la o nouă calitate 
în dezvoltarea economico-socială ge
nerală a tării ridică noi cerințe și în 
fața agriculturii, chemată să reali
zeze producții superioare, corespun
zător nivelului tot mai înalt al bazei 
tehnico-materiale de care dispune, 
precum și necesităților economiei na
ționale. să-și sporească contribuția la 
creșterea avuției socialiste.

Actualul plan cincinal și orientările 
pentru perioada 1981—1985 asigură 
accelerarea procesului de moderni
zare a agriculturii prin extinderea 
mecanizării și chimizării. înfăptuirea 
unor ample programe de îmbunătățiri 
funciare si crearea condițiilor nece
sare realizării unei eficiente tot mai 
înalte în toate sectoarele producției 
vegetale si animale.

Corespunzător stadiului actual al 
dezvoltării forțelor de producție în 
întreaga economie, precum și exi
gențelor sporite ce se pun în pre
zent și în perspectivă în fața agri
culturii, Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. apreciază necesare noi 
măsuri în vederea îmbunătățirii, in 
continuare, a conducerii, organi
zării și planificării agriculturii,, pu
nerii tot mai depline în valoare a 
marilor posibilități de sporire a 
producției de care dispune aceasta.

Potrjvit orientărilor date de secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România,, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, Plenara apreciază că 
obiectivul' principal este asigurarea 
coritiucerii unitare a agriculturii, in
tegrarea tot mai profundă a activi
tății de producție și economice a 
unităților agricole de stat și coope-

I.
Cu privire la organizarea 

și atribuțiile consiliilor unice 
agroindustriale de stat 

și cooperatiste
1. în concordantă cu principiile de 

bază ale conducerii unitare a agricul
turii se înființează consilii unice 
agroindustriale de stat și cooperatis
te. trecindu-se la reorganizarea co
respunzătoare a actualelor consilii 
intercooperatiste.

2. Consiliul unic agroindustrial de 
stat și cooperatist va cuprinde : sta
țiunea pentru mecanizarea agricul
turii ; cooperativele agricole de pro
ducție ; întreprinderile agricole de 
stat sau fermele acestora : asociațiile 
economice intercooperatiste și cele 
între cooperative si unități de stat 
sau ale cooperației de consum : in- 

trecut — mineralierul ,,Bo- 
bîlna“ prezintă o serie de 
noutăți derțrne de semna
lat. Prima dintre ele se re
feră Ia scurtarea ciclului de 
încheiere a corpului navei 
cu circa trei luni de zile. 
Performanța a fost obți
nută prin extinderea ope
rației de ' premontare a 
bloc-secțiilor pe platfor
mele docului. Totodată, este 
de semnalat gradul deose
bit de saturare a navei in 
momentul lansării. Sînt 
montate și saturate etajele 
patru și cinci ale navei, 
cabinele ei fiind gata mo
bilate. în legătură cu aceas
ta, ing. Vasile Miron, șeful 

• serviciului de urmărire a 
producției, preciza și fap
tul că-prin efectuarea — 
înainte de lansare — 
a acestei sporite saturări 
se va micșora cu aproxi-

(Continuare în pag. a V-a) Mineralierul „Bobilna" înaintea lansării
Foto : E. Dichiseanu

ratiste în vederea utilizării cu efi
ciență maximă a fondului funciar, a 
mijloacelor tehnice și a forței de 
muncă, perfecționarea structurii or
ganizatorice de la unitățile de bază 
pînă la minister pentru crearea ca
drului prielnic manifestării iniția
tivei oamenilor muncii, întăririi răs
punderii în desfășurarea întregii ac
tivități, stimulării eforturilor in sco
pul creșterii producției vegetale și 
animale în toate sectoarele agri
culturii.

în vederea înfăptuirii în viață în 
cele mai bune condiții a programu
lui de creștere a producției agricole 
stabilit de conducerea partidului, 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

HOTĂRĂȘTE:
Aplicarea unui ansamblu, de mă

suri de perfecționare a conducerii, 
organizării și planificării agricul
turii și industriei alimentare pe baza 
următoarelor principii :

a) asigurarea conducerii unitare a 
tuturor sectoarelor agriculturii, pe 
toate treptele organizatorice ;

b) întărirea rolului unităților agri
cole de bază — cooperative agri
cole de producție, întreprinderi agri
cole de stat și stațiuni pentru me
canizarea agriculturii — ca verigi 
hotărîtoare pentru creșterea produc
ției vegetale și animale ; x

c) accentuarea procesului de con
centrare, specializare și integrare a 
producției agricole ;

d) folosirea mai rațională, în mod 
unitar, a bazei tehnico-materiale — 
tractoarelor, mașinilor agricole, mij
loacelor de transport și celorlalte 
utilaje puse la dispoziția agriculturii ;

e) perfecționarea pregătirii cadre
lor de specialiști, a tuturor lucrăto
rilor din agricultură, în concordanță 
cu cerințele modernizării produc
ției agricole ;

f) apropierea conducerii tehnice si 
economice din toate organismele a- 
gricole — minister, departament, 
centrale, județ — de activitatea uni
tăților de producție și creșterea răs
punderii acestora în îndeplinirea sar
cinilor de plan ;

g) accentuarea procesului de inte
grare a cercetării cu producția Si în- 
vătămințul. în vederea introducerii 
mal rapide a progresului tehnic în 
practica unităților agricole :

h) crearea cadrului organizatoric, a 
tuturor condițiilor necesare pentru 
introducerea noului mecanism econo- 
mico-financiar in toate unitățile din 
agricultura de stat si cooperatistă.

stitutele, stațiunile de cercetări sl 
unitățile de invățămint agricol ; alte 
unități economice cu profil agricol.

3. Consiliul va răspunde efectiv de 
realizarea sarcinilor ce revin unități
lor agricole componente, creind ca
drul organizatoric necesar concentră
rii și specializării producției agricole, 
înfăptuirii acțiunilor comune pentru 
folosirea deplină și eficientă a fondu
lui funciar, a mijloacelor materiale, 
financiare și a forței de muncă, con
solidării economice a fiecărei unități 
agricole.
(Continuare în pag. a H-a)
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării unitare 
a agriculturii, crearea consiliilor unice agroindustriale de stat 

și cooperatiste și creșterea producției agricole
(Urmare din pag. I)

în aceeași zonă, trebuie asigurate condiții 
egale de mecanizare și chimizare, semințe 
de aceeași calitate, aceeași asistență tehni
că — și, desigur, aceleași producții. în toate 
unitățile trebuie realizată, de asemenea, o 
Ktrictă evidentă, pe baza aoelorași norme.

4. Consiliul este titular de plan ; planul 
!1 primește de la Direcția generală jude
țeană- pentru agricultură și industrializarea 
produselor agricole.

Unitățile agricole componente ale consi
liului își păstrează autonomia gestionară, 
au bugete de venituri șl cheltuieli proprii 
și sint titulare de plan pentru sarcinile ce 
le revin din planul unic de dezvoltare a eco
nomiei naționale, de executarea cărora răs
punde fiecare în parte.

în centrul preocupărilor consiliului tre
buie să stea realizarea, de către toate unită
ții, a unei activități economice . eficiente, 
rentabile, pe baza creșterii producției și pro
ductivității muncii și reducerii costurilor de 
producție.

5. Constitui unic agroindustrial de stat și 
cooperatist va asigura organizarea unitară 
a teritoriului, realizarea unor asolamente 
raționale și amplasarea mai bună a culturi
lor care să pună în valoare potențialul pro
ductiv al tuturor terenurilor agricole, indi
ferent de forma de proprietate. De aseme
nea. consiliul se va ocupa de așezarea mai 
judicioasă a creșterii diferitelor specii de 
animale și a obiectivelor de investiții, în 
corelare cu condițiile și posibilitățile exis
tente în fiecare unitate.

6. Consiliul unic agroindustrial de stat șl 
cooperatist răspunde de realizarea produc
ției vegetale și animale prevăzute în plan 
și de livrarea integrală a produselor la fon
dul de stat.

7. Consiliul- va acționa pentru realizarea 
unor sectoare unice In domeniul pomicul
tura. viticulturii, legumicultorii. ameliorării 
și exploatării pășunilor șl finețelor natu
rale. în cadrul sectoarelor respective, uni
tățile agricole își păstrează dreptul de pro
prietate.

8. în cadrul consiliului se va dezvolta ac
tivitatea de industrializare șl semiindus- 
trializare a producției agricole din unitățile 
de Pe raza consiliului, prin crearea unor 
capacități dimensionate corespunzător nece
sităților. în același mod se va acționa pen
tru producerea furajelor combinate, pentru 
morărit sau alte activități de prelucrare în 
vederea punerii în valoare a resurselor 
existente, potrivit cu specificul zonei res
pective.

9. în cadrul consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste se va organiza 
activitatea de construcții pentru propriile 
dezvoltări sau pentru realizarea unor obiec
tive din planul de investiții al unităților de 
pe teritoriul respectiv. La executarea lucră
rilor de construcții vor fi antrenați atit lu
crătorii din unitățile agricole de stat, cit șl 
membrii cooperativelor agricole de produc
ție. Pentru realizarea unor obiective de in
vestiții mai mari, consiliile pot colabora, pe 
bază de contract, cu întreprinderile județe
ne specializate sau cu alte unități socialiste.

10. Se va extinde asocierea dintre coope
rativele agricole, precum și dintre acestea 
si unități de stat și ale cooperației de con
sum în producția agricolă, prelucrarea șl 
valorificarea superioară a acesteia, precum 
și în domeniul activităților industriale, a! 
executării lucrărilor de construcții și pres
tări de servicii.

11. în vederea utilizării cît mal eficiente 
a tractoarelor, mașinilor agricole și utilaje
lor, se va organiza un sector unic de meca
nizare, cuprinzînd parcul de mașini al sta
țiunilor pentru mecanizarea agriculturii și 
al unităților agricole de stat, avind ca sub
unități secții de mecanizare pentru fiecare 
unitate de producție agricolă. De asemenea, 
se vor organiza in mod unitar, pe consiliu, 
activitatea de reparații, precum șl formații 
pentru mijloacele de transport.

Complexele de creștere și lngrășare a 
animalelor fac parte din consiliul unic agro
industrial de stat și cooperatist. Ele ișl 
păstrează baza proprie pentru mecanizare, 
care se subordonează stațiunii pentru meca
nizarea agriculturii.

în vederea Îmbunătățirii acțiunii de fer
tilizare și combatere a dăunătorilor, se va 
înființa centrul unic de chimizare pe con
siliu. tn subordlnea stațiunii pentru meca
nizarea agriculturii.

Activitatea de exploatare a amenajărilor 
de irigații va fi asigurată, de asemenea. în 
mod unitar, pe consiliu, această răspundere 
revenind stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, care, cu utilajele din dotare și 
cela preluate atlt de la unitățile agricole 
de stat; cit și de la cooperativele agricole 
de producție, vor Iriga culturile la timp și 
conform tehnologiilor stabilite.

Proiectele întocmite de organele de spe

II.

Cu privire la îmbunătățirea activității 
cooperativelor agricole de producție
1. Plenara C.C. al P.C.R. apreciază că în 

înfăptuirea complexului de măsuri stabilit, 
un rol hotăritor au cooperativele agricole 
de producție, ca unități de bază ale agricul
turii, care trebuie să asigure valorificarea 
cu maximă eficiență a pămîntului, a mijloa
celor tehnico-materiale și a forței de mun
că, pentru obținerea unor producții vege
tale șl animale tot mai mari, potrivit pre
vederilor programelor de dezvoltare a agri
culturii și creșterii, pe această cale, a veni
turilor membrilor cooperatori.

în acest scop, este necesar ca în fiecare 
cooperativă să se ia măsuri ferme pentru 
îmbunătățirea organizării muncii, instaura
rea unul spirit de deplină ordine șl discipli
nă. a unei evidențe clare a rezultatelor ob
ținute. să se întărească spiritul de răspun
dere în muncă al tuturor cooperatorilor, 
precum și al cadrelor tehnice și de condu
cere. Trebuie făcut totul pentru realizarea 
la timp si în cele mai bune condiții a lucră
rilor agricole, aplicîndu-se cuceririle știin
ței agrozootehnice moderne, în vederea ob
ținerii de producții vegetale și animale tot 
mai mari. 

L în vederea creșterii eficienței econo

cialitate pentru executarea amenajărilor do 
irigații și a lucrărilor de Îmbunătățiri fun
ciare vor fi. în mod obligatoriu, dezbătute 
in organele colective de conducere ale con
siliilor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, care își vor da acordul in 
calitate de beneficiari ai acestor lucrări. 
Totodată, consiliul va participa la receptio
narea lucrărilor efectuate.

12. Organele prin care se exercită condu
cerea colectivă a consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist sînt: adunarea 
generală a oamenilor muncii, consiliu! de 
conducere și biroul executiv.

Adunarea generală este formată din 
membrii organelor colective de conducere 
ale unităților componente, specialiști și 
tehnicieni din grupul permanent al consi
liului. președinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale și orășenești 
de pe raza consiliului, precum și repre
zentanți ai altor unități de stat și ai coope
rației de consum, participante la activitățile 
economice de cooperare și asociere.

Consiliul de conducere este format din 
31—43 membri : directorul, inginerul și 
contabilul șef al S.M.A. ; președinții, ingi
nerii șefi și contabilii șefi din cooperativele 
agricole de producție ; directorul, inginerul 
șef și contabilul șef ai Întreprinderii agri
cole de stat, sau șeful fermei și economistul 
de pe raza consiliului 1 directorul și con
tabilul șef ai asociațiilor economice inter- 
cooperatiste ; inginerul șef. medicul veteri
nar set și economistul șef ai consiliului unic 
agroindustrial : directorul stațiunii de cer
cetări. membri ai cooperativelor agricole 
și muncitori fruntași din sectoarele de pro
ducție ale unităților agricole care fac parte 
din consiliile de conducere ale acestora. 
Din consiliul de conducere vor face parte 
și președinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale și orășenești, 
de pe raza consiliului.

Biroul executiv este format din 13—17 
membri. în următoarea componentă : direc
torul stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii. președinții cooperativelor agricole de 
producție, directorii asociațiilor economice 
intercooperatiste si ai celor între coopera
tive si unități de stat Si ale cooperației de 
consum. directorul întreprinderii agricol? 
de stat sau șeful fermei de pe raza consi
liului, directorul stațiunii de cercetări, 
grupul permanent de specialiști din cadrul 
consiliului și alte cadre de conducere din 
unitățile componente ale consiliului.

în funcția de președinte al consiliului unic 
agroindustrial de stat, și cooperatist se reco
mandă a fi ales activistul de partid care 
îndeplinește funcția de organizator al comi
tetului județean de partid pentru consiliul 
respectiv.

Funcția de prim-Vicepreședinte al consi
liului si de președinte al biroului executiv 
va fi îndeplinită de directorul stațiunii pen
tru mecanizarea agriculturii.

Avind în vedere rolul și importanta deo
sebită pe care o au consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste în asigu
rarea conducerii unitare a producției agri
cole. în funcțiile de organizator de partid 
al comitetului județean si de director al 
stațiunii pentru mecanizarea agriculturii vor 
fi promovate cadre competente, cu expe
riență în munca politică și organizatorică, 
buni cunoscători ai problemelor din ali
cul tură.

13. în cadrul consiliului vor funcționa, 
cu activitate permanentă, inginerul agronom 
șef. medicul veterinar șef. economistul șef, 
precum și grupul de tehnicieni din aparatul 
de contractări si achiziții al întreprinderilor 
beneficiare si al centrelor de reproducție.

Inginerul agronom șef al consiliului răs
punde de aplicarea în practică a tehnolo
giilor stabilite, de organizarea si executarea 
în cele mai bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole de către stațiunile pentru me
canizarea agriculturii, cooperativele agricole 
de producție si celelalte unități agricole.

Medicul veterinar șef. pe lingă răspun
derea pentru activitatea zooveterinară. va 
îndeplini și funcția de inspector de stat 
pentru toate problemele sanitar-veterinare 
de pe raza consiliului.

Economistul șef va răspunde de realiza
rea indicatorilor economico-financiari din 
unitățile consiliului ; el va fi încadrat și va 
lucra permanent la consiliu, provenind din 
personalul repartizat de la banca pentru 
agricultură si direcția generală pentru agri
cultură si industrializarea produselor agri
cole.

14. Consiliul unic agroindustrial de stat și 
cooperatist va asigura plata drepturilor de 
retribuire cuvenite specialiștilor de la con
siliu si de la cooperativele agricole, perso
nalului de la centrele de reproducție si se
lecție. inclusiv indemnizațiile ce se acordă 
președinților Si brigadierilor. Activitatea 
financiară a consiliului va fi gestionată de 
sectorul economico-financiar al stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii.

mice — problemă hotăritoare pentru pro
gresul agriculturii noastre — in activitatea 
tuturor cooperativelor agricole de produc
ție trebuie să se aplice noul mecanism eco
nomico-financiar, autoconducerea si auto- 
gestiunea fiecărei unități.

3. In organizarea si desfășurarea Întregii 
activități de producție, economice si finan
ciare a cooperativelor agricole trebuie să 
crească rolul adunărilor generale, forul su
prem de conducere al cooperativei, chemat 
să dezbată si să hotărască. în spiritul demo
crației cooperatiste, asupra tuturor proble
melor esențiale ale muncii. Trebuie asigu
rată participarea tuturor membrilor coope
rativelor atit la activitatea de producție, cît 
și la munca de conducere, la adoptarea de
ciziilor și înfăptuirea lor. la efortul consa
crat înfloririi fiecărei unități cooperatiste.

Trebuie luate măsuri pentru întărirea 
muncii consiliilor de conducere ale coope
rativelor. pentru creșterea rolului lor în 
aplicarea fermă a hotărîrilor adunărilor ge
nerale. în rezolvarea problemelor curente 
și de perspectivă ale producției. în condu
cerea colectivă a întregii activități econo
mice a unităților cooperatiste.

4. în toate cooperativele agricole de pro
ducție vor fi alese în funcția de președinte, 

din rîndul țăranilor cooperatori, mecaniza
torilor, tehnicienilor și specialiștilor, cadre 
cu o bogată experiență, buni organizatori 
și cunoscători ai problemelor agriculturii. 
Se va avea In vedere alegerea de președinți 
și dintre șefii secțiilor de mecanizare care 
pot îndeplini ambele funcții. în cazul în 
care cei aleși provin din întreprinderi sau 
alte unități, 11 se vor menține drepturile 
avute, inclusiv nivelul retribuției.

în cooperativele agricole mari, cu activi
tate complexă, in care în funcția de pre
ședinte vor fi aleși ingineri, va fi încadrat 
și un inginer-șef.

fl. Medicii veterinari de la circumscripții
le sanitar-veterinare vor fi trecuți ca me
dici veterinari șefi la cooperativele agri
cole. unde își vor desfășura nemijlocit ac
tivitatea, răspunzînd direct de realizarea

III.

Cu privire la îmbunătățirea activității 
întreprinderilor agricole de stat

1. Măsurile cu privire Ia perfecționarea 
conducerii- agricultorii trebuie să ducă la 
o îmbunătățire substanțială a situației eco
nomice și de producție a tuturor întreprin
derilor agricole de stat — care constituie 
un factor esențial în sporirea producției a- 
gricole vegetale și animale, în asigurarea 
fondului central al statului — la creșterea 
puternică a rolului și contribuției lor în 
dezvoltarea și modernizarea întregii agri
culturi.

2. în toate întreprinderile agricole de stat 
trebuie luate măsuri pentru utilizarea de
plină a fondului funciar și bazei tehnico- 
materiale în vederea obținerii unor pro
ducții agricole tot mai mari.

Toate unitățile agricole de stat trebuie să 
devină exemplu în aplicarea rapidă și efi
cientă a celor mai avansate metode de or
ganizare a producției și muncii, a tehnolo
giilor moderne corespunzătoare fiecărui 
sector. Ele trebuie să acționeze cu înalt 
spirit de răspundere pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor de 
plan. Aceste unități trebuie să contribuie 
activ prin experiența lor la creșterea efi
cienței economice a întregii activități din a- 
gricultură. Unitățile agricole de stat trebuie 
să facă totul pentru folosirea in producție 
a semințelor șl raselor de animale cu cali
tățile cele mai înalte, care să asigure o ren
tabilitate superioară din toate punctele de 
vedere.

IV.

Cu privire la îmbunătățirea activității 
stațiunilor pentru mecanizarea 

agriculturii
1. în ansamblul măturilor luate pentru 

îmbunătățirea organizării și conducerii a- 
grlculturii, un rol de primă importanță îl 
au stațiunile pentru mecanizarea agricul
turii. Ele poartă întreaga răspundere pen
tru executarea la timp șl de bună calitate 
a lucrărilor agricole în toate unitățile din 
cadrul consiliilor unice. în acest scop, or
ganele de conducere ale stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii au obligația 
de a asigura folosirea judicioasă a parcu
lui de mașini și tractoare, a tuturor mij
loacelor din dotare, de a întări ordinea 
și disciplina în activitatea unităților, spi
ritul de răspundere al acestora pentru cali
tatea lucrărilor executate tn vederea asi
gurării producțiilor planificate.

2. Stațiunea pentru mecanizarea agricul
turii devine sectorul unic de mecanizare 
pentru toate activitățile de producție din 
unitățile agricole de pe raza de activitate 
a consiliului, iar secțiile de mecanizare, ca 
subunități de producție, își vor desfășura 
activitatea în cooperativele agricole, în 
unitățile agricole de stat șl asociații.

Șeful secției de mecanizare va îndeplini 
funcția de mecanlc-șef al cooperativei.

Pentru unitățile agricole de stat cu grad 
special — de exemplu. Insula Mare a 
Brăilei — mijloacele mecanice se vor or
ganiza în stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii care va deservi numai unita
tea respectivă.

3. Planul de producție al stațiunilor pen
tru mecanizarea agricultorii va cuprinde 
nivelul producțiilor stabilite în planul fie
cărei unități cooperatiste și de stat din raza 
de activitate a consiliului, precum șl lucră
rile de mecanizare prevăzute în tehnologii.

4. Pentru creșterea răspunderii stațiu
nilor de mecanizare a agricultorii, a tu
turor mecanizatorilor, în realizarea unor 
producții cît mai mari, plata lucrărilor 
efectuate, inclusiv retribuția mecanizatori
lor, va fi legată direct de producția efectiv 
obținută. în acest scop, stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii vor încheia con
tracte de cooperare cu unitățile coopera
tiste. în vederea obținerii, pe baza unei 
activități comune, a producțiilor prevăzute 
în planul de stat. Se va renunța la forma 
practicată pînă în prezent, de contracte 
pentru prestații de lucrări. Se va asigura 
astfel creșterea răspunderii, atît a stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii, cit și

Cu privire la îmbunătățirea activității 
in sectorul gospodăriilor populației

De activitatea economică a gospodăriilor 
populației — respectiv ale membrilor coo
perativelor agricole de producție si țărani
lor din zone necooperativizate — răspund 
consiliile populare, care sînt titulare de 
plan și pentru prevederile de producție 
din acest sector.

Indicatorilor de reproducție, a planului de 
montă și fătări, de apărarea sănătății ani
malelor, reducerea pierderilor prin morta
lități și sacrificări și realizarea efectivelor 
planificate, în funcție de care vor fi și re- 
tribuiți. Medicii veterinari vor asigura asis
tența zooveterinară și pentru animalele din 
gospodăriile populației.

6. Ministerul Agriculturii și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, pe baza hotărîrilor adunărilor ge
nerale ale cooperativelor șl a propunerilor 
organelor județene, vor supune spre apro
bare unificarea unor cooperative agricole 
cu suprafețe mici și posibilități reduse de 
dezvoltare. în vederea creșterii potențialu
lui lor economic și valorificării avantajelor 
concentrării producției.

3. întreaga activitate a întreprinderilor a- 
gricole de stat trebuie să se bazeze pe prin
cipiul autoconducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare. Organele de conducere co
lectivă. toți lucrătorii din unitățile agricole 
de stat au obligația să asigure buna gospo
dărire a mijloacelor materiale și financiare 
ce le sint încredințate spre administrare, să 
evite orice formă de risipă și utilizare ne- 
economicoasă a acestora, să asigure întări
rea continuă a ordinii și disciplinei, obți
nerea unor producții și beneficii cît mai 
mari.

4. întreprinderile agricole de stat își vor 
desfășura, in continuare, activitatea, ca uni
tăți cu plan și buget de venituri șl cheltu
ieli proprii. Ele vor primi sarcinile de plan 
prin direcția generală județeană pentru 
agricultură și industrializarea produselor a- 
gricole — trustul Întreprinderilor agricole 
de stat. Indicatorii de plan-ai acestor uni
tăți vor fi nominalizați distinct în cadrul 
planului consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist,

5. întreprinderile agricole de stat trebuie 
să-și aducă contribuția la realizarea sarci
nilor pe ansamblul consiliului, participind 
efectiv la toate acțiunile menite să contri
buie la o mai eficientă folosire a bazei teh
nico-materiale, a specialiștilor și forței de 
muncă.

a unităților agricole cooperatiste, în exe
cutarea la timp și de bună calitate a tu
turor lucrărilor ce condiționează realizarea 
producțiilor planificate.

Lucrările executate de stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii se vor plăti pe 
tona de produs. Retribuirea conducerii și 
a personalului TESA din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii se va face în 
acord global, în funcție de producția rea
lizată de unitățile agricole cooperatiste 
din consiliu. Retribuirea șefului secției de 
mecanizare șl a conducerii cooperativei — 
președintele, inginerul șef, contabilul șef — 
se va face în funcție de rezultatele obți
nute pe întreaga unitate. Ceilalți specia
liști din cooperativele agricole de pro
ducție urmează să fie retribuiți potrivit pre
vederilor Legii retribuirii, după pro
ducția obținută, primind însă, pentru de
pășirea planului, drepturile suplimentare, 
pe baza acordului global. Mecanizatorii și 
cooperatorii vor fi retribuiți în acord 
global, după producția realizată, pe fiecare 
cultură, de către formația din care fac 
parte, retribuția nefiind condiționată de 
rezultatele celorlalte formații sau ale co
operativei pe ansamblu.

La culturile mecanizate în întregime, 
producția se va angaja în acord global cu 
formațiile de. mecanizatori. Această mă
sură trebuie extinsă treptat generallzîn- 
du-se corespunzător creșterii dotării meca
nice.

Stațiunile pentru mecanizarea agricul
turii vor Încheia contracte și cu unitățile 
agricole de stat, în care se vor stabili răs
punderi concrete pentru executarea la 
timp și de calitate a lucrărilor și realizarea 
producției planificate. Retribuția mecaniza
torilor se va face și în acest caz în raport 
de producțiile obținute.

Plenara a hotărît să se ia măsuri de 
perfecționare a activității de cercetare și 
pregătire a cadrelor în domeniul agricultu
rii. de creare a unor legături organice în
tre unitățile de învătămint. de cercetare și 
cele de producție, de folosire cit mai ra
țională a specialiștilor. în scopul creșterii 
producției agricole vegetale și animale, al 
sporirii contribuției la îmbunătățirea soiu
rilor de plante și a raselor de animale și 
a zonării corespunzătoare a acestora, la 
stabilirea de tehnologii moderne și la in
troducerea lor cit mai operativă și cu bune 
rezultate în cultura plantelor și zootehnie.

1. în zona cooperativizată. consiliile 
populare. împreună cu specialiștii din con
siliile unice agroindustriale, vor acorda 
gospodăriilor populației asistenta tehnică 
și sprijinul necesar punerii în valoare a 
potențialului de producție al acestora. Con
siliul unic agroindustrial de stat și coope

ratist va extinde, prin unitățile sale com
ponente. activitățile de cooperare cu gos
podăriile personale ale cooperatorilor și 
ale celorlalți locuitori ai satelor, mai ales 
în producția de legume, cartofi și fructe, 
la creșterea si îngrășarea de bovine, por
cine. ovine si păsări, de animale mici cu 
blană si a viermilor de mătase.

2. în zonele necooperativizate, consiliile 
populare, direcțiile agricole județene si 
comisiile producătorilor agricoli vor spri
jini gospodăriile individuale cu semințe, 
material săditor. reproducători de valoare 
etc.

Cu privire la îmbunătățirea activității 
de industrializare a producției 

agricole, precum și a activității 
industriei alimentare

1. Departamentul industriei alimentare 
din Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare se transformă în departament 
al industrializării produselor agricole. El 
trebuie să ia măsuri ca centralele si uni
tățile din subordine să aibă ca principală 
preocupare atît asigurarea resurselor de 
materii prime necesare, cît și valorificarea 
superioară a acestora și realizarea unor 
produse de calitate.

2. Centrala industrializării cărnii trebuie 
să se ocupe direct. în fiecare unitate. înce- 
pind cu încheierea contractelor, de contro
lul asigurării efectivelor și realizarea spo
rurilor în greutate, pînă la livrarea anima
lelor. Totodată, centrala trebuie să asigure 
valorificarea integrală, superioară a produ
selor și subproduselor de carne în abatoa
re si unități de prelucrare, să realizeze o 
gamă diversificată de produse și preparate 
din carne în sortimentele solicitate, pentru 
consumul populației și alte nevoi ale eco
nomiei naționale. Centrala va introduce un 
control riguros asupra regimului de tăiere 
a animalelor în abatoare, indiferent de 
subordonare, și va răspunde de respectarea 
prevederilor legii în ce privește greutatea 
de sacrificare și numărul de animale desti
nate tăierii, potrivit planului.

3. Centrala industrializării laptelui va asi
gura urmărirea permanentă a producției

VII.

Cu privire la îmbunătățirea activității 
organelor și organizațiilor de partid 

și a consiliilor populare
Tinînd seama de importanța măsurilor 

adoptate, de caracterul lor inovator, revo
luționar. Plenara C.C. al P.C.R. consideră 
că este necesară o îmbunătățire substanția
lă a muncii organelor și organizațiilor de 
partid la toate nivelurile, acestea trebuind 
să situeze pe primul plan al activității lor 
aplicarea hotărîtă a programului adoptat, 
ridicarea generală a nivelului muncii de 
conducere și organizare a agriculturii in 
vederea creșterii producțiilor vegetale și 
animale în concordanță cu obiectivele sta
bilite. cu prevederile planului unic de dez
voltare economico-socială a țării.

1. Organizațiile de partid din cooperati
vele agricole. întreprinderile agricole de 
stat si stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii trebuie să acționeze cu hotărîre 
pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură in vederea apli
cării în cele mai bune condiții a măsurilor 
stabilite.

In centrul preocupării organizațiilor de 
partid din unitățile agricole trebuie să stea 
buna gospodărire si folosire a pămîntului, 
a celorlalte mijloace de producție, a întregii 
avuții obștești, participarea tuturor oame
nilor muncii la efectuarea în bune condiții 
a lucrărilor agricole. întărirea disciplinei și 
ordinii, ridicarea spiritului de răspundere 
în vederea realizării producțiilor stabilite 
si creșterii eficientei economice a întregii 
activități agricole.

2. Folosind pe deplin avantajele pe care 
le prezintă noul cadru organizatoric, comi
tetele comunale de partid. îmbunătătindu-și 
stilul si metodele de muncă, au obligația 
să execute un control permanent si riguros 
asupra modului în care cadrele de condu
cere. tehnice și economice din unitățile agri-< 
cole își îndeplinesc atribuțiile ce le revin, 
determinînd sporirea exigentei în muncă a 
acestora, perfecționarea continuă a activi
tății de producție din fiecare unitate, reali
zarea întocmai a tuturor sarcinilor de plan.

3. Președintele consiliului unic agroin
dustrial. în calitate de organizator de partid, 
are obligația să asigure dezbaterea perio
dică a principalelor probleme cu secretarii 
și birourile organizațiilor de bază din uni
tățile componente, cu membrii consiliilor, 
asigurînd creșterea rolului organizațiilor de 
partid, participarea activă a comuniștilor, a 
tuturor lucrătorilor la îndeplinirea sarcini
lor ce revin agriculturii noastre.

4. Comitetele județene de partid trebuie 
să intensifice munca de conducere și în
drumare concretă a organelor și organiza
țiilor de partid, a organelor de stat, a uni
tăților agricole, să controleze sistematic 
modul tn care acestea își îndeplinesc atri
buțiile. acționează pentru aplicarea concretă 
în viață a noilor măsuri stabilite. Organele 
locale de partid trebuie să manifeste o exi
gență sporită pentru eliminarea neajunsu
rilor existente, pentru introducerea unui 
spirit de înaltă răspundere în lupta pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii agrare a 
partidului și statului, de care depinde în
florirea continuă a agriculturii noastre, a

Direcțiile agricole județene vor încadra 
la circumscripțiile agrozooveterinare spe
cialiști care să acorde asistentă și îndru
mare tehnică acestor gospodării.

Pe lîngă circumscripția agrozooveteri- 
nară se vor organiza secții ale stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii, dotate cu 
utilaje specifice, care să execute mecani
zat unele lucrări, si la gospodăriile popu
lației.

în această zonă se va intensifica, tot
odată. activitatea de organizare a asociații
lor pomicole, zootehnice si' de ameliorare 
a pajiștilor.

care se realizează în unitățile contractante, 
modul în care aceste unități asigură efec
tivele necesare, producțiile stabilite și li
vrarea cantităților prevăzute în contracte. 
De asemenea, centrala este obligată să asi
gure preluarea întregii cantități de lapte, 
cu respectarea normelor de igienă, și să 
organizeze prelucrarea acesteia, realizînd 
produse lactate de calitate și în sortimen
tele necesare.

4. Centrala producției și Industrializării 
sfeclei de zahăr, centrala uleiului, centrala 
producției și industrializării tutunului vor 
sprijini efectiv unitățile cultivatoare și vor 
controla ca acestea să însămințeze suprafe
țele planificate, să execute lucrările agrico
le stabilite în tehnologia fiecărei culturi, 
să asigure realizarea și prelucrarea produc
țiilor contractate.

5. Departamentul industrializării produse
lor agricole va dezvolta capacități noi in
dustriale în Cadrul consiliilor unice- agro
industriale. pentru a valorifica mai econo
mic resursele de materii prime agricole. De 
asemenea, departamentul va lua măsurile 
necesare pentru asigurarea unei legături 
directe între întreprinderile industriale și 
consilii, organizînd acțiuni de cooperare și 
asociere cu acestea și dezvoltind, pe raza 
lor. secții ale întreprinderilor.

întregii economii, creșterea nivelului de trai 
al poporului.

5. In înfăptuirea măsurilor privind per
fecționarea conducerii, organizării si plar- 
ficării agriculturii si industriei alimănU" 
sarcini deosebite revin consiliilor populare, 
care, potrivit legit, răspund de întreaga 
activitate economico-socială de pe raza lor 
teritorială. Consiliilor populare le revine 
îndatorirea de a asigura condițiile necesare 
desfășurării cu cele mai bune rezultate a 
activității consiliilor unice agroindustriale 
și unităților de pe teritoriul lor. sprijinind 
activ, nemijlocit, conducerile acestora in mo
bilizarea locuitorilor satelor pentru efectua
rea la timp si de bună calitate a lucrărilor 
agricole, pentru aplicarea neabătută a hotă- 
ririlor de partid si a legilor tării.

★
Plenara Comitetului Central al Partidu

lui Comunist Român apreciază că măsurile 
adoptate constituie o nouă și elocventă ex
presie a grijii permanente a partidului și 
statului, personal a tovarășului Nioolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, 
de a perfecționa continuu cadrul organizării 
Și conducerii agriculturii, ramură de bază 
a economiei noastre, în concordanță cu ce
rințele pe care le impune progresul gene
ral al întregii activități economice și socia
le. al societății noastre socialiste.

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
ADRESEAZĂ ȚĂRANILOR COOPERA
TORI, MECANIZATORILOR, SPECIALIȘ
TILOR DIN COOPERATIVELE AGRICO
LE DE PRODUCȚIE. ÎNTREPRINDERILE 
AGRICOLE DE STAT ȘI STAȚIUNILE 
DE MECANIZARE. INSTITUTELE DE 
CERCETĂRI AGRICOLE. ȚĂRĂNIMII DIN 
ZONELE NECOOPERATIVIZATE, TUTU
ROR LUCRATORILOR DE PE OGOARE 
CHEMAREA DE A ACȚIONA NEABĂTUT, 
SUB CONDUCEREA ORGANELOR ȘI OR
GANIZAȚIILOR DE PARTID. PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA ÎNTOCMAI ÎN VIAȚA A 
MASURILOR STABILITE CU PRIVIRE LA 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDUCERII. ORGA
NIZĂRII ȘI PLANIFICĂRII AGRICULTU
RII. PENTRU RIDICAREA ACTIVITĂȚII 
ÎN ACEST IMPORTANT SECTOR AL 
ECONOMIEI NAȚIONALE LA NIVELUL 
ÎNALTELOR CERINȚE PE CARE LE 
PUNE DEZVOLTAREA GENERALA A SO
CIETĂȚII ÎN ACTUALA ETAPA ȘI ÎN 
PERSPECTIVA.

FACEȚI TOTUL, DRAGI TOVARĂȘI, 
PENTRU A ASIGURA CREȘTEREA CON
TINUA A PRODUCȚIEI VEGETALE ȘI 
ANIMALE. PENTRU PUNEREA CÎT MAI 
DEPLINA ÎN VALOARE A CONDIȚIILOR 
CREATE DE STATUL NOSTRU SOCIA
LIST, PENTRU RIDICAREA CONTRIBU
ȚIEI AGRICULTURII LA DEZVOLTAREA 
AVUȚIEI NAȚIONALE. LA CREȘTEREA 
NIVELULUI DE TRAI ȘI CIVILIZAȚIE AL 
ÎNTREGULUI POPOR. LA ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI PARTIDULUI DE FĂU
RIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MUL
TILATERAL DEZVOLTATE ȘI ÎNAINTA
RE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM I



SCINTEIA — sîmbătă 3 februarie 1979 PAGINA 3

CU VI NT ARE A TOVA RĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
de a asigura realizarea activității 
de comerț exterior în condițiile 
menținerii unei balanțe comerciale 
și de plăți echilibrate. De aseme
nea, Ministerul Finanțelor trebuie 
să acorde o atenție corespunză
toare acestui sector de activitate. 
Insist asupra acestei probleme 
pentru că realizarea unei balanțe 
comerciale echilibrate și asigura
rea unui export corespunzător sînt 
esențiale pentru buna desfășurare 
a activității economice. Desigur, 
trebuie să acordăm atenția cores
punzătoare și realizării importurilor 
necesare, dar se pare că nu în a- 
ceastă privință trebuie să insistăm, 
pentru că, din păcate, atît condu
cerile ministerelor, cît și multe în
treprinderi sînt foarte insistente la 
importuri, chiar atunci cînd se gă
sesc în țară produse similare și pot 
să înlocuiască pe cele din import. 
Se vine cu tot felul de justificări 
pentru a demonstra că e mai bine 
să importăm decît să ne apucăm 
de muncă și să producem în țară. 
Dai atît conducerile întreprinderi
lor. cît și ministerele sînt mai pu
țin ’nsistente atunci cînd este 
vorba să asigurăm exportul pentru 
a avea condiții de plată.

Iată de ce eu atrag foarte serios 
atenția asupra acestor probleme, 
tuturor tovarășilor, inclusiv comi
tetelor județene de partid care dau 
deseori telefoane la Comitetul 
Central că n-a venit din import nu 
știu ce produș ; dar nici un prim- 
secretar de la nici un județ n-a 
dat. pînă acum, vreun telefon să 
arate că n-a livrat la timp la ex
port și că își ia angajamentul ca 
în timp cît mai scurt să recupe
reze această rămînere în urmă. 
Or, tocmai asigurarea exportului 
ar trebui să-i preocupe în primul 
rînd; Numai în măsura în care ne 
creăm mijloacele necesare prin li
vrarea produselor la export putem 
să ne gîndim ce să importăm cu 
aceste mijloace. în această pri
vință s-au stabilit măsuri care sînt 
cunoscute de tovarășii din econo
mie, inclusiv de primii secretari. 
Ceea ce se impune acum este de 
a acționa cu toată fermitatea și ho- 
.tărîrea pentru a îndeplini progra
mul stabilit pentru comerțul exte
rior, îndeosebi de a asigura expor
tul.

Stimați tovarăși,
Pe baza dezvoltării în ritm înalt 

a economiei naționale, a creșterii 
venitului național s-a realizat cu 
succes programul de creștere a ni
velului de trai. în conformitate cu 
prevederile Congresului al XI-lea, 
inclusiv cu prevederile suplimen
tare stabilite de Conferința Națio
nală.

Așa după cum reiese din Raport 
și Comunicat, în 1978 retribuția 
reală a crescut cu 8,3 la sută, iar 
veniturile reale ale țărănimii cu 5.7 
la sută. în general, veniturile popu
lației au crescut cu circa 12 la sută, 
cu mult peste ritmul de dezvoltare 
a producției industriale și agricole 
pe ansamblu, a venitului național 
și a produsului social. în trei ani 
s-a obținut o creștere a retribuției 
reale cu peste 21 la sută, realizîn- 
du-se, de fapt, prevederile inițiale 
ale planului cincinal.

asemenea, pe cei trei ani care 
au t/ecut, veniturile reale ale țără
nimii au sporit cu peste 25 la sută 
— ceea ce înseamnă că și în această 
privință au fost realizate prevede
rile inițiale ale planului cincinal.

Creșterea nivelului de trai se re
flectă și în desfacerile produselor 
către populație, care au fost în
1978 cu peste 11 la sută mai mari 
față de 1977.

Este evident că realizarea mă
surilor cu privire la creșterea ni
velului de trai al întregului nostru 
popor este rezultatul nemijlocit al 
activității desfășurate, al succese
lor obținute în dezvoltarea eco
nomiei naționale. Aceasta reflectă 
în mod pregnant justețea poli
ticii partidului nostru, faptul că 
tot ceea ce realizăm este îndrep
tat spre a asigura creșterea bună
stării poporului, dezvoltarea gene
rală a societății noastre. Este ne
cesar să reținem însă faptul că 
această creștere trebuie să deter
mine o preocupare mai serioasă 
pentru realizarea sarcinilor de 
sporire a producției, a producti
vității muncii, a producției nete și 
a venitului național. Numai în 
acest fel această creștere va pu
tea să nu afecteze dezvoltarea ge
nerală a țării. Desigur, avem toate 
condițiile ca, în conformitate cu 
prevederile planului, să realizăm 
în 1979 și în 1980 cea de-a doua 
parte a majorării retribuției, pre
cum și celelalte măsuri stabilite 
privind creșterea nivelului de 
trai. Dar, așa cum am mai mențio
nat nu o dată, vreau să atrag și 
acum atenția că vom putea face 
aceasta numai în condițiile reali
zării prevederilor planurilor pe
1979 și 1980. Iată de ce se impune 
ca răspunsul la aceste creșteri im
portante ale veniturilor oamenilor 
muncii să fie ridicarea pe un plan 
superior a activității în toate do
meniile, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a tuturor 
prevederilor planului pe 1979 și 
1980.

Toate aceste succese demonstrea
ză cu putere justețea politicii 
partidului nostru, faptul că hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea co
respund posibilităților și necesită
ților dezvoltării forțelor de produc
ție, bazei tehnico-materiale a so
cialismului, făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Ele 
sînt rezultatul muncii eroice a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, care înfăptuiesc neabă
tut politica partidului nostru în 
toate domeniile. Iată de ce, de la 
tribuna plenarei Comitetului nos
tru Central, doresc să adresez cele 
mai calde felicitări muncitori
mii, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregu
lui nostru popor și urarea de noi 
și noi succese în îndeplinirea pla
nului cincinal. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

în legătură cu planul cincinal, 
aș dori, încă o dată, să atrag atenția 
asupra necesității de a ne concen
tra toate eforturile în vederea rea
lizării în cele mai bune condiții 
a prevederilor planului pe 1979, a 
producției fizice și a tuturor 
celorlalți indicatori. Să luăm toate 
măsurile pentru asigurarea ni
velului calitativ și tehnic al în
tregii producții, să ne preocupăm 
de realizarea investițiilor în toate 
domeniile — atît industriale, cît și 
sociale. Să facem totul pentru a 
realiza planul de export pe acest 
an, inclusiv să asigurăm recupe
rarea nerealizărilor din anul 1978. 
Să ne preocupăm foarte serios de 
problemele eficienței economice, de 
accentuarea autoconducerii și auto- 
gestiunii în toate sectoarele. Să fo
losim adunările generale, care au 
loc în momentul de față, pentru a 
dezbate serios toate problemele le
gate de activitatea din 1978, precum 
și măsurile ce se impun pentru 
realizarea în cele mai bune condi
ții a planului pe acest an.

Nu m-am referit la problemele 
aprovizionării tehnico-materiale, 
pentru că am discutat mult despre 
aceasta. Se înțelege că realizarea 
producției presupune o bună apro
vizionare tehnico-materială, o acti
vitate operativă în acest sector, 
pentru soluționarea la timp a tu
turor problemelor pe care le ridi
că activitatea de zi cu zi. Aceasta 
presupune, de asemenea, îmbună
tățirea activității tuturor organelor 
de sinteză, care trebuie să răspun
dă nemijlocit pentru felul în care 
se realizează planurile în toate sec
toarele de activitate și să intervină 
operativ în soluționarea probleme
lor ce se ridică.

Repet, tovarăși, că dispunem de 
tot ce este necesar pentru a putea 
asigura îndeplinirea planului pe 
acest an și îmi exprim convingerea 
că toți oamenii muncii, toate or
ganizațiile de partid, organele de 
partid și de stat vor face totul pen
tru a încheia anul 1979 cu bune 
rezultate, asigurînd realizarea pla
nului la toți indicatorii.

Stimați tovarăși, \
A doua problemă importantă 

dezbătută de plenara noastră se 
referă la perfecționarea conducerii 
și planificării agriculturii, la crea
rea consiliilor unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste. în adoptarea 
acestor măsuri am pornit de la 
faptul că agricultura noastră a 
ajuns la un asemenea stadiu încit 
se impun îmbunătățiri serioase care 
să asigure conducerea și planifica
rea unitară a întregii activități de 
producție agricolă.

Avem pînă acum o experiență 
bună. Consiliile intercooperatiste 
au demonstrat într-adevăr că o 
cooperare mai strînsă între unită
țile agricole constituie un factc-r 
important în înfăptuirea sarcinilor 
pe care le avem în agricultură.

Este evident că împărțirea pe 
sectoare a agriculturii — de stat și 
cooperatiste — a corespuns unei 
anumite etape de dezvoltare. Ea a 
avut, fără îndoială, un rol impor
tant în progresul producției agri
cole. Dar aceasta a corespuns ace
lor condiții cînd nu aveam suficien
te mijloace mecanice și de chimi
zare — și eram obligați să concen
trăm aceste mijloace îndeosebi în 
sectorul de stat pentru a asigura 
acolo o producție cît mai sigură în 
vederea satisfacerii necesităților 
economiei naționale. Nu dispuneam 
nici de specialiști, nici de experien
ță suficientă în conducerea marilor 
unități agricole.

Situația însă s-a schimbat radi
cal în agricultura noastră. întregul 
nivel de dezvoltare a agriculturii
— organizarea, mecanizarea și chi
mizarea — a determinat, de fapt, o 
apropiere puternică între diferitele 
sectoare din agricultură. Actuala 
formă de organizare și conducere 
a agriculturii fărîmițează, în fond, 
forțele de care dispunem — atît 
umane, cît și mecanice. Ea nu asi
gură conducerea tehnică de spe
cialitate — nu mai spun economică
— unitară a agriculturii. După 
cum se cunoaște — și după cum 
s-a spus și aici — există fie unități 
agricole de stat cu rezultate deo
sebite, fie cooperative slabe, deși 
între ele nu e decît un pas sau nici 
atît. Sau avem unități de stat cu 
rezultate slabe și cooperative cu 

rezultate bune. Fiecare specialist 
lucrează pe tarlaua sa ; dacă m-aș 
referi la cei din întreprinderile a- 
gricole de stat— care, de fapt, sînt 
foarte mulți — adesea ei nu se uită 
în jur, la vecini, și nu intervin să 
ajute unitățile din apropierea lor 
în organizarea și desfășurarea co
respunzătoare a muncilor agricole. 
Desigur, există și alte fenomene — 
atît pozitive, cît și negative— care 
ne determină să găsim forme mai 
bune de organizare, planificare și 
conducere unitară a agriculturii.

Măsurile prezentate plenarei, și 
care au fost adoptate în unanimi
tate, urmăresc, pe de o parte, ge
neralizarea fenomenelor pozitive, 
iar, pe de’ altă parte, lichidarea ce
lor negative, asigurarea, atît pe 
plan local, cît și pe plan județean 
și central, a conducerii unitare a 
activității de organizare, planifica
re și executare a muncilor agricole.

Crearea consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste 
reprezintă un factor important în 
direcția conducerii unitare a agri
culturii — desigur, avînd ca țel 
primordial creșterea , producției 
agricole, pentru că este de înțeles 
că tot ceea ce facem în acest do
meniu are drept scop să asigure o 
creștere mai susținută a producției 
agricole și, pe această bază, îmbu
nătățirea generală a activității din 
acest sector. După cum se mențio
nează în hotărîre, în cadrul acestor 
consilii unice, sectoarele de stat și 
cooperatist își păstrează autonomia 
și proprietatea, dar cooperează 
strîns în folosirea mai eficientă a 
forței de muncă și a bazei mate
riale în vederea creșterii continue 
a producției agricole.

Consiliile unice trebuie să asigu
re folosirea judicioasă a întregului 
fond funciar, indiferent de proprie
tate, amplasarea mai rațională a 
culturilor și realizarea unei rotații 
a acestora la nivelul consiliului 
unic, o profilare și specializare a 
producției. *

Este necesar, de asemenea, să 
asigure unificarea mijloacelor me
canice și tehnice în scopul folosirii 
lor cît mai eficiente. In ce privește 
mașinile și utilajele grele, trebuie 
să mergem chiar la realizarea unor 
întreprinderi unice pe județ sau pe 
mai multe consilii unice pentru a 
le folosi cît mai rațional, cu maxi
mum de eficientă economică. Este 
cu totul anormal ca fie mijloacele 
mecanice de la întreprinderile de 
stat, fie cele,de la S.M.A.-uri să 
nu lucreze în tot cursul anului cu 
întreaga capacitate, cum s-a întîm- 
plat pînă acum. Nu trebuie să exis
te nici un fel de teamă de a con
centra rapid, încă în cursul acestei 
luni, mijloacele mecanice într-o 
singură unitate de mecanizare, asi
gurînd astfel folosirea judicioasă a 
bazei tehnice, realizarea la timp a 
lucrărilor agricole — ceea ce se va 
reflecta pozitiv asupra întregii acti
vități agricole.

Este necesar, de asemenea, să 
utilizăm mai rațional și să reali
zăm o conducere unitară a chimi
zării producției agricole, a folosirii 
sistemelor de irigații, a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare și așa mai 
departe.

De asemenea, consiliul agroin
dustrial unic trebuie să asigure dez
voltarea mai puternică a creșterii 
animalelor, a pomiculturii, viticul
turii și legumiculturii. în același 
timp, în cadrul acestor consilii tre
buie să asigurăm dezvoltarea uni
tară a activității de industrializare 
a produselor agricole și a altor 
activități industriale.

Dacă m-aș referi numai la pro
blemele de industrializare a unor 
produse agricole, la viticultură, de 
exemplu, trebuie să arăt că acum 
avem cazuri cînd în aceeași loca
litate sînt două centre de vinifi- 
cație : unul de stat, altul coopera
tist ; sînt, de asemenea, două de
pozite, cîteodată și două centre de 
preluate și prelucrare a laptelui și 
altele. Prin unificarea acestora, ac
tivitatea s-ar putea desfășura mai 
organizat, cu rezultate mai bune, 
inclusiv din punct de vedere al 
eficienței economice.

Așa cum am mai menționat, tre
buie să se asigure folosirea mai 
eficientă a tehnicienilor, a forței 
de muncă la nivelul întregului con
siliu unic agroindustrial și pre
gătirea corespunzătoare a forței 
de muncă.

Fără îndoială, odată cu aceste 
măsuri legate strîns de producția 
agricolă, vor trebui organizate mai 
bine și activitățile politico-educa
tive în cadrul consiliului unic, fo- 
losindu-se forțele de care dispu
nem pentru desfășurarea unei 
munci cu rezultate mai bune în 
acest domeniu.

Sînt pe deplin de acord cu acei 
tovarăși care au subliniat aici că 
realizarea consiliului unic agroin
dustrial trebuie să ducă la o apro
piere a conducerii agriculturii de 
producție, la măsuri hotărîte de li
chidare a birocratismului din agri
cultură, din conducerea agricultu
rii, la folosirea mai bună a specia
liștilor. Aceștia trebuie să-și des
fășoare întreaga activitate jos, în 
producție ; ei trebuie apreciați nu 
după numărul hîrtiilor sau al re
feratelor, ci după rezultatele pe 
care le obțin în sectoarele lor de 
activitate, în specialitatea în care 
lucrează.

în cadrul acestor măsuri, un rol 
deosebit revine S.M.A.-urilor, care 
vor constitui stațiuni unice de me
canizare a tuturor lucrărilor agri
cole, de folosire a tuturor mijloa
celor, inclusiv a mijloacelor de 
transport din agricultură. Tocmai 
pornind de la rolul important pe 
care S.M.A.-urile urmează să-1 aibă 
în activitatea de producție agricolă, 
s-a stabilit ca în viitor ele să fie 
plătite nu ca pînă acum, după nu
mărul de hectare sau de hantri 
realizați, ci după producția pe care 
o obțin pe terenurile lucrate și în 
activitățile desfășurate. Aceasta 
înseamnă că introducem un sistem 
cu totul nou, în care aceste stațiuni 
nu mai îndeplinesc rolul de presta
tor de servicii — cum era pînă 
acum, cînd fie că se realiza pro
ducția sau nu, ele trebuiau plătite. 
Acum ele devin principalul orga
nizator și răspunzător al produc
ției agricole. Veniturile acestor sta
țiuni de mecanizare, deci și ale 
statului, depind de producția ce se 
realizează.

Aceasta trebuie să determine, 
fără îndoială, o organizare nouă a 
activității stațiunilor de mecani
zare și, în conformitate cu aceas
ta, creșterea răspunderii lor pen
tru toate sectoarele de activitate. 
Retribuția personalului din S.M.A. 
va fi, de asemenea, determinată 
numai și numai de producția ob
ținută, nu de numărul de hectare 
sau de kilometri parcurși.

Considerăm că aceste măsuri au 
o importanță deosebită atît pen
tru creșterea răspunderii, pentru 
buna organizare și efectuare a lu
crărilor agricole, cît și pentru 
cointeresarea materială a stațiuni
lor de mecanizare și a mecanizato
rilor, pentru aplicarea mai reală 
în viață a principiului socialist, le- 
gînd mai strîns retribuția de can
titatea și calitatea muncii efec
tuate.

De asemenea, am considerat ne
cesar ca medicii veterinari să fie 
integrați în ,activitatea cooperati
velor de producție, acolo unde se 
găsesc fermele de animale, desfiin- 
țîndu-se, de fapt, actualele circum
scripții veterinare, care făceau ca 
medicii să nu poarte răspunderea 
directă pentru înfăptuirea progra
mului zootehnic. Mutarea medici
lor veterinari, inclusiv a circum
scripțiilor veterinare, în coopera
tive trebuie să determine asuma
rea de către aceștia a întregii răs
punderi pentru starea de sănătate 
a animalelor, pentru natalitatea și 
pentru dezvoltarea zootehniei în 
cooperative. Desigur, ei trebuie să 
se ocupe și de dezvoltarea zooteh
niei în întreprinderile agricole de 
stat — veterinarii au lucrat și pînă 
acum în aceste unități — cît și în 
gospodăriile membrilor coopera
tori.

Toate aceste măsuri au drept 
scop să pună în concordanță dez
voltarea bazei tehnico-materiale, 
condițiile noi ale agriculturii noas
tre cu cadrul organizatoric, cu for
ma de conducere și planificare 
care impune o răspundere sporită 
și o conducere unitară a agricul
turii. Multe din neajunsurile care 
au început să se manifeste sînt de
terminate și de defecțiunile exis
tente în organizarea agriculturii, 
de rjsipirea forțelor, de lipsa de 
răspundere unitară — începînd de 
la Ministerul Agriculturii și pînă 
jos.

Așa cum se subliniază în hotă
rîre, crearea acestor consilii unice 
agroindustriale nu trebuie, în nici 
un fel, să ducă la o subapreciere 
sau. neglijare a activității de pro
ducție agricolă desfășurate pe te
renurile deținute în folosință de 
membrii cooperatori sau pe tere
nurile proprietate particulară a ță
ranilor din zonele necooperativiza- 
te. Dimpotrivă, în zonele coopera- 
tivizate, consiliile unice, consiliile 
de conducere ale cooperativelor, în
treprinderile de stat, S.M.A.-urile 
poartă răspunderea și pentru acti
vitatea de pe terenurile date în 
folosință, deci pentru întreaga pro
ducție agricolă din zona consiliului 
unic. în zonele necooperativizate 
există organe speciale — circum
scripții — atît pentru activitatea 
agricolă, cît și zootehnică ; există 
specialiști care, sub conducerea 
consiliilor populare și direcțiilor a- 
gricole, trebuie să se preocupe în
deaproape de dezvoltarea produc
ției agricole în zonele respective. 
Deci aceasta presupune ridicarea 
generală a activității agricole, atît 
a celei din proprietatea socialistă 
de stat și cooperatistă, cît și a celei 
din folosință personală sau pro
prietate particulară.

Așa cum ați putut vedea din 
raport, s-au adoptat o serie de mă
suri atît la nivel județean, cît și 
la nivel central, în cadrul Ministe
rului Agriculturii. Am pornit de la 
necesitatea ca, începînd de la Mi
nisterul Agriculturii, să asigurăm 
o conducere și o răspundere unita
ră în sectoarele de activitate, pe 
întreaga agricultură, pentru a lichi
da paralelismele, lipsa de răspun
dere și, mai cu seamă, pentru a 
spori spiritul de răspundere al fie
căruia în sectorul său de activitate, 
spre a nu mai arăta cu degetul în
tr-o parte sau alta, cum se întîm- 
plă astăzi. Am păstrat, după cum 
ați văzut, Departamentul agricul
turii de stat, acesta ocupîndu-se 
mai mult cu activități economice, 
pentru că întreaga îndrumare de 

specialitate se face de către orga
nele unice de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii.

Trebuie să înțelegem bine că nu 
ne mai putem declara mulțumiți 
cu obținerea unor producții bune 
pe cîteva sute de mii de hectare ; 
dispunem acum de mijloace meca
nice și chimice, de forță tehnică, 
de specialiști, încît putem să pu
nem sarcina egalizării dezvoltării 
tuturor sectoarelor — fie el de stat 
sau cooperatist — în raport cu zona 
de fertilitate. în aceeași zonă tre
buie să asigurăm condiții egale de 
mecanizare și chimizare, semințe 
de aceeași calitate, aceeași asistență 
tehnică și, desigur, aceleași pro
ducții și aceeași eficiență economi
că. în toate unitățile trebuie reali
zată, de asemenea, o strictă evi
dență, pe baza acelorași norme.

Toate aceste măsuri duc, desigur, 
la creșterea răspunderii Consiliu
lui Național al Agriculturii, precum 
și a Ministerului Agriculturii, ca 
organ unic de organizare, condu
cere, planificare și îndrumare a 
agriculturii. El poartă întreaga răs
pundere în fața partidului și sta
tului pentru înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a agriculturii. 
Este necesar, de asemenea, să ob
ținem o îmbunătățire a activității 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor, care trebuie să se integreze 
activ în producție, să asigure desfă
șurarea corespunzătoare a activită
ții cooperativelor, creșterea rolului 
adunărilor generale și așa mai de
parte.

în mod deosebit, se pun sarcini 
mari pentru cercetarea agricolă, 
pentru Academia de științe agricole, 
care trebuie'să se adapteze noii or
ganizări spre a asigura o asistență 
corespunzătoare consiliilor unice — 
semințe, animale de rasă și tot ceea 
ce trebuie în această direcție. Baza 
activității de cercetare științifică 
se amplifică — și sînt create deci 
condiții ca, realmente, să obținem 
o îmbunătățire radicală în acest 
domeniu.

Este necesar să ne preocupăm în 
continuare de perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă la toate 
nivelurile, de sus pînă jos. Trebuie 
să lichidăm sistemul de circulare,, 
de telecoriferințe care înlocuiește 
contactul direct cu oamenii ; acesta 
trebuie folosit numai în cazuri cu 
totul excepționale, și nu ca mijloc 
de conducere din birou a agricul
turii.

Trebuie, într-adevăr, să lichidăm 
cu desăvîrșire abuzul de ședin
țe interminabile. în Legea organi
zării producției și muncii în agricul
tură se prevede, mi se pare — dar, 
dacă nu e prea clar acolo, trebuie 
să luăm măsuri — ca în toată pe
rioada muncilor agricole să fie in
terzise orice fel de ședințe atît pe 
linie agricolă, cît și pe linie de 
partid sau de orice alt fel. Nici un 
lucrător din agricultură și nici un 
specialist — cînd vorbesc de spe
cialist înțeleg și directorul și se
cretarul de partid, pentru că fie
care în felul lui e specialist — să 
nu poată fi chemat la vreo astfel 
de ședință. Ei trebuie să rămînă 
în consiliu, în cooperativă, să se 
poată ocupa de producția agricolă. 
Desigur, este necesar să facem și 
consfătuiri, să discutăm proble
mei^ — dar sînt perioade în care 
nu avem.vîrf de activități agricole 
și în care putem organiza aceste 
activități în mod corespunzător.

Este necesar să acordăm o mult 
mai mare atenție participării oame
nilor muncii, a țărănimii coopera
tiste, a celorlalți lucrători din agri
cultură la întreaga activitate a uni
tăților agricole și a consiliului unic. 
Aceasta presupune neapărat să fie 
îmbunătățită munca organului de 
conducere colectivă, să se țină mai 
mult seama de părerile și sugestii
le maselor de oameni ai muncii. 
Trebuie înțeles că îndeplinirea sar
cinilor mari din agricultură nu se 
poate asigura fără participarea ac
tivă și conștientă a tuturor oame-. 
nilor muncii care lucrează în acest 
sector.

Să întărim răspunderea și rolul 
consiliilor de conducere, ca orga
ne deliberative de hotărîre, de de
cizie și execuție. Ele trebuie să 
asigure conducerea mai competen
tă a acestui sector important din 
agricultură.

Este de înțeles că se impune, 
totodată, îmbunătățirea conducerii 
de către partid a agriculturii. în 
acest sens, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărît să propună — și 
deja în hotărîrea adoptată s-a sta
bilit — să avem la fiecare consi
liu unic un organizator de partid 
care să răspundă de întreaga ac
tivitate agricolă și de munca de 
partid și politico-educativă. Ale
gerea organizatorului de partid ca 
președinte al consiliului unic agro
industrial urmărește tocmai de a 
lega strîns organizațiile de partid 
de întreaga activitate a producției, 
de a sublinia, și pe această cale, Că 
sarcina esențială a activității de 
partid este, realizarea unei producții 
agricole la nivelul cerințelor și al 
posibilităților de care dispunem.

Fără nici o îndoială că aceasta 
presupune, tovarăși, să dăm buni 
organizatori de partid, cel puțin la 
nivelul foștilor secretari raionali. 
Să ne ocupăm serios pentru a găsi 
cele mai bune cadre, cărora să le 
încredințăm această muncă de 
mare răspundere în consiliul unic 

agroindustrial, în conducerea ac
tivității de partid din acest sector. 
De asemenea, desemnarea sau re
comandarea directorului de S-M.A. 
ca președinte al biroului executiv 
al consiliului ține seama de rolul 
important ce revine S.M.A.-urilor 
în organizarea și efectuarea lucră
rilor agricole. Este necesar ca și în 
acest caz să găsim cele mai bune 
cadre, cu experiență politică, or
ganizatorică și tehnică, care să a- 
sigpre îndeplinirea marilor sar
cini ce le revin. Vom avea pentru 
problemele tehnice un inginer me- 
canic-șef, în fiecare stațiune. Deci 
directorul S.M.A.-ului trebuie să 
cunoască temeinic problemele de 
mecanizare și problemele agricole 
în general și în același timp să po
sede temeinice cunoștințe organi
zatorice, economice, politice, pen
tru a-și putea îndeplini sarcinile, 
cel puțin la nivelul foștilor pre
ședinți ai consiliilor populare raio
nale. Numai în felul acesta vom 
putea asigura ca aceste consilii pe 
care le creăm să nu fie formale, 
ci să-și poată îndeplini rolul im
portant ce le revine în agricultura 
noastră. Desigur, organizatorul de 
partid, în calitate de președinte al 
consiliului, trebuie să ia parte ac
tivă la organizarea întregii munci 
din agricultură, dar totodată să se 
ocupe de unirea comuniștilor, a 
organizațiilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii din toate sectoa
rele, din toate comunele din raza 
consiliului respectiv, pentru înfăp
tuirea sarcinilor de dezvoltare a 
agriculturii. Organizatorul de partid 
va coordona deci activitatea tuturor 
organizațiilor de partid din toate 
unitățile și comunele — nu numai 
agricole, dar și cele industriale, de 
învățămînt — de pe raza consiliului 
unic. El trebuie să asigure ca toți 
comuniștii, să participe la înfăp
tuirea sarcinilor consiliului unic 
agroindustrial. Crearea acestor con
silii nu diminuează în nici un 
fel rolul consiliilor populare comu
nale sau orășenești ; dimpotrivă, 
fiecare în domeniul său, și pe te
ritoriul său, trebuie să-și asume 
întreaga răspundere pentru desfă
șurarea în cele mai bune condi
ții a activității. Tot astfel, nu se 
diminuează deloc, ci, dimpotrivă, 
sporește și mai mult răspunderea 
consiliului popular județean față 
de activitatea din agricultură.

Sarcini mari revin, desigur, co
mitetelor județene de partid. Tre
buie să spunem deschis că lipsu
rile ce s-au manifestat anul trecut 
atît în industrie, cît și în agricul
tură se datoresc și lipsurilor din 
activitatea organizațiilor de partid, 
a comitetelor de partid, inclusiv a 
comitetelor județene de partid. De 
aceea se impun măsuri hotărîte 
pentru întărirea răspunderii orga
nizațiilor de partid și a comu
niștilor, în toate domeniile, pentru 
îmbunătățirea muncii comitetelor 
județene în conducerea corespun
zătoare a întregii activități din ju
dețul respectiv.

Așa cum am mai menționat cînd 
am vorbit de consiliul unic, doresc 
să subliniez că trebuie să se acor
de o atenție mai mare activității 
politico-educative în toate sectoa
rele din agricultură, .atît în rîndu- 
rile țărănimii cooperatiste, cît și 
ale tuturor oamenilor muncii, ale 
tuturor specialiștilor. Trebuie să 
punem un accent deosebit pe creș
terea spiritului de răspundere, pe 
întărirea ordinii și disciplinei în 
toate domeniile.

Acestea sînt direcțiile și rezul
tatele pe care le așteptăm de la 
măsurile pe care le-am adoptat 
astăzi. Trebuie să facem totul pen
tru ca ele să 'fie bine înțelese de 
toți cei care lucrează în agricul
tură, pentru. a acționa cu toate 
forțele în realizarea acestor mă
suri, în sporirea mai rapidă a pro
ducției agricole.

în ce privește măsurile de anu
lare sau reducere a unor datorii 
— care se ridică la peste 13 mi
liarde lei — ele sînt determinate 
de faptul că în decursul anilor, da
torită nerealizării' producției agri
cole, a lipsurilor manifestate, une
le unități nu au putut să-și achite 
creditele și obligațiile către stat. 
Vreau să fiu bine înțeles de toată 
lumea, mai cu seamă de cei din 
agricultură, de toate unitățile co
operatiste, că această anulare nu 
este un premiu, ci, în fond, ea con
stituie o critică, o apreciere nega
tivă a activității economice a aces
tor unități. Nu trebuie nimeni să 
tragă din ^ceasta concluzia că, dacă 
va continua să lucreze ■ slab, dacă 
va consuma totul și în viitor, sta
tul îi va da ajutor. Trebuie să se 
înțeleagă această măsură ca un 
imbold pentru luarea celor mai 
ferme măsuri în direcția îmbună
tățirii muncii, a creșterii eficien
ței tuturor unităților. Nu există 
nici o cooperativă care să nu poată 
obține o producție bună.

Luînd aceste măsuri ce vin în 
ajutorul cooperativelor care în 
decursul multor ani au desfășurat 
o activitate nesatisfăcătoare, avem 
în vedere ca aceasta să determine 
o analiză temeinică de către comi
tetele județene, de către organele 
agricole, de către consiliile popu
lare. iar, acum, de • către consiliile 
unice agroindustriale, ă lipsurilor’ 
și luarea, pe această bază, a unor 

măsuri concrete pentru a nu ne 
mai întîlni cu asemenea stări de 
lucruri.

Cred că toți tovarășii vor în
țelege bine că aceste măsuri, 
care în fond înseamnă eforturi se
rioase din partea statului, din par
tea clasei muncitoare, vor deter
mina și vor trebui să determine o 
creștere a răspunderii și îmbună
tățirea activității în agricultură.

Vrem ca aceste consilii unice 
să-și înceapă activitatea fără a 
avea probleme deosebite de ordin 
economic-financiar. De Ia început 
trebuie asigurate condiții oarecum 
egale acestor consilii, cu speranța 
că toate vor acționa pentru a-și în
deplini cu bune rezultate sarcinile 
mari ce le revin.

Așa cum am menționat, toate a- 
ceste măsuri fac parte integrantă 
din politica agrară a partidului 
nostru în noua etapă de dezvoltare 
a societății noastre socialiste. Ele 
sînt menite să creeze un cadru or
ganizatoric și economic mai bun 
în vederea înfăptuirii programului 
agrar elaborat de Congresul al 
XI-lea, să sporească rolul și con
tribuția agriculturii la făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră.

Fără nici o îndoială că toate a- 
ceste măsuri vor fi primite cu a- 
probare și entuziasm de întreaga 
țărănime, de toți - oamenii mun
cii, de specialiștii din agricul
tură, că vor determina un nou 
avînt în întreaga activitate de 
creștere a producției agricole, de 
asigurare a unor cantități țp.t mai. 
mari de produse agroindustriale, 
atît pentru satisfacerea necesități
lor întregului nostru popor, cît și, 
a nevoilor de export. Pe această 
bază se va putea asigura și crește
rea mai puternică a veniturilor ță
rănimii, a nivelului de trai "al ță
rănimii cooperatiste, al tuturor oa
menilor muncii din agricultură;

Totodată, consiliile unice agro
industriale vor avea un rol impor
tant în apropierea între cele două 
sectoare principale din agricultuL 
ră, în ridicarea nivelului general' 
al agriculturii și în realizarea a- 
propierii treptate dintre oraș și 
sat, în ridicarea nivelului genefaî 
de civilizație al satelor noastre, a 
gradului lor de dezvoltare.

Adoptarea în unanimitate de că
tre plenara Comitetului Central ă 
acestor măsuri demonstrează că 
întregul nostru partid oste hotărît 
să facă totul pentru a asigur^ .în-, 
făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea în dometyi^l 
agriculturii, sporind contribuind 
acestui important sector al • etoruv-. 
miei naționale la întreaga dezvolt 
tare a societății noastre socialiătbf

Pornind de la aceasta, este ne», 
cesar — așa cum se subliniază. îhj- 
raport și hotărîre — să trecem de 
îndată la înfăptuirea în viață a1 
acestor măsuri, astfel încît, pînă la 
șfîrșitul lunii februarie, să fie con
stituite toate consiliile unice agro
industriale și să-și înceapă activi-' 
tatea de producție.

Trebuie să avem în vedere ca 
unele activități care necesită studii 
mai temeinice, măsuri mai îndelun
gate, să le lăsăm pentru etapa 
a doua, 
adoptarea unor măsuri 
producă 
bunei activități, 
ținînd seama de faptul că sînt exe
cutate lucrările de toamnă, toate 
unitățile vor continua să lucreze în 
condițiile în care au început. Deci 
problemele comasării, ale realizării 
unor noi asolamente ale culturilor, 
în raport de teren se vor putea re
zolva numai începînd cu anul agri
col viitor. Nu trebuie șă ne apucăm 
acum să facem nici un fel de reor
ganizări, în afară de domeniul 

Să nu ne grăbim cu 
care să 

greutăți în desfășurarea;
Este evident că,'

unde aceasta este posibil — în me
canizare, unde trebuie să unificăm 
imediat, în zootehnie și în alte do
menii. în executarea lucrărilor, în
deosebi la cereale, nu putem schim
ba acum nimic și nu trebuie să in- - 
tervenim. Trebuie să concentrăm 
toate forțele spre realizarea în cele 
mai bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole, pentru a obține'pro- 
ducțiile prevăzute în plan. Insist, 
în nici un fel măsurile de reorga
nizare nu trebuie să ducă la negli
jarea efectuării la timp a lucrări
lor agricole .din această perioadă a
iernii și din primăvară.

In încheiere, doresc să exprim 
convingerea mea, a întregului nos
tru Comitet Central că toți comu
niștii din agricultură, țărănimea, 
toți oamenii muncii de la sate vor 
face totul pentru a răspunde mă
surilor adoptate de partidul și sta
tul nostru printr-o îmbunătățire, 
radicală a activității, prin obținerea 
unor recolte sporite și prin reali
zarea planului pe acest an.

Cu această convingere, urez tu
turor celor ce lucrează în agricul
tură, tuturor comitetelor județene . 
succes în realizarea planului, în în
treaga lor activitate. Le doresc țu- < 
turor multă sănătate și fericire ' i 
(Aplauze puternice, îndelungate. 
Participanții la plenară se ridică ’ 
în picioare și ovaționează indelung, 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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O absență 
cu... urări 
de sănătate

Atit de mult se obișnuiseră 
cititorii cu prezența Paraschivei 
Stoian la chioșcul nr. 4 de difu
zare a presei din Galați, incit 
absența ei din fața ziarelor și 
revistelor a stirnit nedumerire. 
Explicația : Parascliiva Stoian a 
ieșit la pensie. După ani de 
muncă, dintre care ultimii 20 
numai la difuzarea presei. Timp 
în care prin miinile ei au trecut 
pe puțin zece milioane de exem
plare de ziare și reviste. Intre 
acestea, s-a aflat, firește, și zia
rul „Scinteia". Fapt pentru care 
ti adresăm și noi, in numele ci
titorilor, cuvenitele mulțumiri și 
urări de bine și sănătate...
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I Și s-a făcut 
| liniște

Trecuse de miezul nopții. Lo
catarii din apartamentele situate 
deasupra complexului' de ali
mentație publică „Gambrinus" 
din Satu Mare nu puteau încă 
să pună geană pe geană. Or
chestra restaurantului și strigă
tele participanților la un banchet 
spărgeau pereții. Și toate aces
tea. cu mult peste ora de închi
dere a programului. Drept pentru 
care locatarii s-au plins unde 
trebuie, astfel că responsabilul 
complexului a fost amendat cu 
8 000 de lei pentru nerespectarea 
programului și tulburarea li
niștii publice. Și s-a făcut liniște.
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Pe cine 
lăsați 
în casă?
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Re-
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In locuința unui locatar 
imobilul de pe bulevardul 
publicii nr. 93 din Arad s-a pre
zentat un cetățean extrem de 
politicos :

•— îmi dați voie ? Sînt priete
nul fiului dumneavoastră. Pot 
să-l aștept pină vine ?

— Cum să nu ! — a zis gazda 
și, amabilă, l-a invitat înăuntru. 
Ați picat cum nu se putea mai 
bine. Tocmai voiam să plec și 
n-aveam cu cine să las copilul 
cel mic.

Gazda a plecat, musafirul a 
rămas. Cind gazda s-a întors, 
musafirul nu mai era. Nici el, 
nici alte lucruri din casă in va- x 
loare de peste 10 000 lei. In 
aceeași zi, făptașul a fost iden
tificat : Alexandru Lingurar, un 
individ fără căpătîi.

Rămine valabilă întrebarea : 
Pe cine lăsați in casă ?

w
S-a învațat 
minte
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Grigorică Bulată este șofer pe 
un camion al autobazei din Stre- 
haia (Mehedinți). Pină de cu- 
rind, in fiecare seară, el se du
cea cu camionul și-l parca la 
domiciliul său tocmai in comuna 
Butoiești. Zeci de kilometri pe 
zi, zeci de litri de benzină iro
sită pe săptămină.

Iată însă că, într-una din di
minețile trecute, cind s-a trezit 
din somn și s-a dus să încăl
zească motorul, mai ia camionul 
de unde nu-i. A întrebat în 
dreapta, în stingă, in tot satul 
camionul nicăieri.

Nu mică i-a fost surpriza cind 
a aflat că vecinul său, Victor 
Dragotescu, plecase cu camionul 
la plimbare. De atunci, Bulată 
s-a învățat minte și n-a mai dus 
camionul acasă.

Tot răul spre bine.
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Vulpea 
dispărută

S-a împlinit de mult anul de 
cind la secția de tăbăcărie a 
cooperativei „Drum nou" din 
Constanța se repetă o scenă de 
domeniul absurdului. O clienta, 
Constanta Albulescu, se înfăți
șează la ghișeu, prezintă un bon 
cu nr. 11 488 eliberat la data de 
2 decembrie 1977. iar responsa
bilul unității ii răspunde, tot de 
un an de zile, fără să clipească :

— Vulpea a dispărut...
— Cum adică a dispărut ?
Responsabilul nu poate invoca 

viclenia cumetrei vulpi. întrucit 
era vorba numai de... blana ei. 
Clienta insistă, responsabilul da 
din umeri. Clienta vine și revine 
mereu cu aceeași intrebare, dar 
n-a aflat nici pină azi răspuns 
despre blana de vulpe dată la 
tăbăcit. Nu cumva la 'mijloc o 
fi vorba de vreun vulpoi ?
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N-are balta 
numai pește

La Dămăcușeni (Maramureș), 
tn preajma riului Lăpuș. se află 
o baltă. Și, vorba ceea : baltă 
să fie!... Și dacă se găsește pește 
nu se poate să nu fie și pescari. 
Unul dintre ei, Ioan Pop. a sosit 
la balta cu pricina la volanul 
mașinii, deși n-avea permis de 
conducere. In schimb, avea mare 
poftă de o saramură. Și el, și 
amicii săi : Viorel Pașca. loan 
Bizo și Leon Pop. Dar n-au venit 
cu undițe la ei. Deodată, o puter
nică explozie a răscolit împreju
rimile, iar cei patru au început 
să adune, lacomi, peștii ieșiți la 
suprafață, cu burta in sus. Deși 
s-au grăbit să spele putina, au 
fost repede depistați. Numai pa
guba produsă se ridică la peste 
6 000 de lei. Restul, urmează.

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii",
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Rolul educativ al teatrului, pute
rea lui de inriurire asupra conștiin
ței spectatorilor s-au . constituit de-a 
lungul timpului .în principii care au 
frămintat și preocupat mereu pe ani
matorii teatrului românesc. Cu atit 
mai mult astăzi, în condițiile in care 
teatrul a devenit in România o artă 
larg accesibilă, cind întreaga sa acti
vitate se desfășoară in baza unui 
program politico-ideologic cu obiec
tive precis conturate, obiective ce 
izvorăsc cu claritate din documentele 
de partid, îndeplinirea misiunii edu
cative a teatrului devine un scop de o 
importanță majoră. în acest sens, cu
vintele tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu adresate oameni
lor din teatru reprezintă un îndreptar 
și un îndemn : „Un rol important in 
vasta activitate educativă desfășurată 
în țara noastră revine teatrelor, ope
relor, operetelor, orchestrelor filar
monice și celorlalte formații artistice. 
Pentru a răspunde la nivelul cel mai 
înalt cerințelor maselor populare, re
pertoriul acestor instituții trebuie să 
asigure punerea în valoare a boga
tului nostru patrimoniu artistic cla
sic, să promoveze creațiile noi, cu 
caracter revoluționar, cu o tinută ar
tistică corespunzătoare, să facă cu
noscute spectatorilor cele mai repre
zentative opere din tezaurul artistic 
universal".

Desigur, transpunerea ta viată a 
unor atari prețioase indicații presu
pune ta primul rind, pe lingă efort 
și dăruire, pricepere și competență, 
o analiză științifică a raportului din
tre teatru și public, implică cunoaș
terea condițiilor socio-culturale con
crete in care lăcașul de cultură iși 
desfășoară activitatea.

în aoest sens, in activitatea Teatru
lui dramatic Brașov, in jalonarea 
programului său ideologic și estetic 
s-a pornit de la specificul municipiu
lui nostru, vechi centru de cultură, 
al doilea centru industrial al tării, 
oraș in. plină dezvoltare economică, 
socială și culturală, avînd astăzi peste 
268 000 locuitori. Aici trăiesc și lu
crează muncitori cu un inalt nivel 
de cultură tehnică, maiștri, ingineri, 
profesori, medici, elevi, student!, ca
dre universitare etc. Dar tot aici pă
șesc pentru prima oară pe porțile 
marilor intreprinderi industriale ti
neri care iau un prim contact cu in
dustria ; mulți dintre aceștia iau in 
această perioadă un prim contact cu 
teatrul profesionist. Să nu-1 uităm, de 
asemenea, pe cei care lucrează in agri
cultura județului. De aceea, obiectivul 
principal al teatrului nostru urmă
rește satisfacerea gustului diversifi
cat al publicului său constant sau in 
formare. Aceasta presupune o bătălie 
continuă pe mai multe planuri, ince- 
pind cu orientarea repertoriului, asi
gurarea unei calități sporite a pre
mierelor, menținerea nivelului artis
tic al spectacolelor, 
tierea și realizarea 
eficiente acțiuni 
prin care urmărim 
contact permanent 
vechi și cîștigarea de noi spectatori.

Unitatea repertoriului teatrului 
brașovean se îmbină, atit din punct 
de vedere tematic, cit și al genurilor 
dramatice, cu diversitatea sa. 
semnul necesarei diversități 
și piese clasiee și piese 
rane, și piese dezbatere și farse, 
piese istorice 
litate. 2-. 
sătura de unire dintre aceste pie
se este asigurată de filonul ideo
logic. subordonarea opțiunilor re
pertoriale scopului de educație poli
tică și estetică a spectatorilor. Spe
cificul activității noastre — obligația 
de a prezenta spectacole atit la sediu, 
cit și in deplasare — solicită o di
versificare a preocupărilor noastre 
privind realizarea premierelor. Avem 
spectacole cu mari și pretențioase 
montări, dar și spectacole care pot fi 
mai ușor deplasabile de pe . scena 
destul de mare a teatrului nostru pe 
scene mai mici, cu condiții tehnice 
reduse. Repertoriul teatrului brașo
vean (premiere și reluări) cuprinde 
in stagiunea actuală un număr de 18 
titluri. Trăsătura 
acestui repertoriu 
poraneitatea sa.

Poate că acesta 
pentru care Brașovul a devenit gaz
da ospitalieră a Festivalului de tea- 

acțiune de am- 
care s-a bucurat 

succes și de o 
publicului și a

cuparea permanentă de a valorifica 
plenar conținutul de idei și mesajul 
pieselor pe care le punem in scenă, 
indiferent de epoca in care se des
fășoară acțiunea, sub un unghi de 
vedere contemporan. Sigur că in 
această acțiune acordăm un rol pre
ponderent dramaturgiei românești 
actuale.

O problemă esențială a activității 
oricărui teatru o constituie perma
nentul său dialog cu publicul. în 
fata lui nu poți să te impui decît 
prin ținuta ideatico-tematică și este
tică a repertoriului abordat, precum și 
prin tinuta artistică înaltă a specta
colelor prezentate. Se poate afirma 
că în stagiunile 1977—1978. cît și în 
cea actuală, teatrul nostru, prin efor
turile meritorii ale slujitorilor săi. a 
înregistrat un însemnat salt calitativ. 
Mărturie stau montările : „Interviu" 
de Ecaterina Oproiu, în regia Ancăi 
Ovanez — spectacol distins la Festi
valul de teatru contemporan ’78 cu 
trei prestigioase premii — „Eduard 
al II-lea“ de C. Marlowe și „Pă
sările tinereții noastre" de Ion Drută 
— ambele premiere pe tară. în re
gia lui Mircea Marin. „Da sau Nu“ 
de Al. Ghelman și premiera abso
lută a piesei „A cincea lebădă" de 
Paul Everac. în regia subsemnatului. 
Si altele, unele noi, altele in re
luare.

Nemulțumirea noastră — și de cele 
mai multe ori și a publicului — e 
atunci cind în producția noastră 
apar accidental și spectacole de mai 
slabă calitate, neconvingătoare. înci- 
frate sau superficial puse în sedriă și 
care nu ajută scopului 
propus.

Contactul cu publicul 
ca pe un dialog viu. cu 
tinuu. de la teatru spre
la public spre teatru. în acest sen's 
am lansat chestionare de sondare a 
opiniei spectatorilor fată de reper
toriul abordat și calitatea spectaco
lelor. am organizat dezbateri cu 
spectatorii pe marginea premierelor 
sau ne-am deplasat la cluburile unor 
întreprinderi, ca cele ale Trustului de 
construcții industriale, I.C.I.M., „Rul-

mentul“ etc., cu spectacolul ..Da sau 
Nu", spectacol pe care l-am supus 
judecății publicului spectator. A fost 
o experiență ale cărei rezultate ne 
indieptățesc să o continuării, dar cu 
un grad mai inalt de constantă, ne
mulțumiți fiind de numărul încă 
mic al acestor intilniri.

Studioul artistului amator. care 
funcționează pe lingă teatrul nostru 
și care numără peste 100 de membri, 
a fost conceput ca o ..școală" de edu
cație estetică, care dincolo de activi
tatea practică urmărește și formarea 
unui grup larg de iubitori ai teatru
lui. de propagandiști ai activității 
noasțre la locurile lor de muncă. 
Pentru aceasta, ne-am gîndit — și 
am acționat în acest sens — și la 
pregătirea lor teoretică. (Simpozionul 
„Viața tineretului, sursă de inspira
ție pentru dramaturgia contempo
rană"). Apropierea colectivului artis
tic de mișcarea artistică de amatori, 
în cadrul instruirii acestor formații 
pentru pregătirea lor în vederea par
ticipării la Festivalul național „Cîn- 
tarea României", se înscrie și ea ta 
această sferă a contactului nostru cu 
publicul, după cum. in același scop, 
s-au realizat în cadrul Festivalului 
de. teatru contemporan ’78 întîlniri 
ale oamenilor de teatru participant! 
la festival cu artiștii amatori și cu 
iubitori ai teatrului.

Teatrul dramatic Brașov, la fel ca 
celelalte 
tară, se 
nească 
ajute la
o înaintată conștiință socialistă, cu o 
nouă concepție despre viată.

Oamenii de teatru din Brașov, care 
se bucură de întreaga grijă si aten
ție din partea organelor de partid și 
de stat, nu-și vor precupeți nici pe 
viitor puterea lor de muncă și tot 
talentul pentru a contribui și 
ridicarea pe un nou plan, mai 
si plin de lumină, a culturii și 
românești.

Eugen MERCUȘ
regizor, director 
al Teatrului dramatic Brașov

Tulcea — un oroș in plinâ dezvoltate și modernizare

« « tar »

ce ni l-am

îl concepem 
flux con- 

public și de

A. C. R. ’79
■/

in pas cu solicitările
w •membrilor săi

instituții de cultură din 
străduiește să-și îndepli- 
menirea sa educativă, să 
formarea unui om nou. cu

ei la 
înalt 
artei

Vestigii ale culturii tracice

precum și ini- 
unor diverse și 

extrarepertoriale, 
realizarea unui 

cu spectatorii

»i
și drame și

Sub 
jucăm 

contempo- 
piese de actua- 

comedii. Tră-

fundamentală a 
constă in contem-

este si motivul

oamenilor 
tare care, 
dițională. 
de-a II-a

Există în activitatea noastră preo-

tru contemporan, 
ploare republicană, 
de un binemeritat 
largă participare a

de specialitate, manifes
ta . intenția de a deveni tra
se află în pragul celei 
ediții (martie 1979).

înlesnind publicului 
românesc cunoașterea 
unor valori. istorice și 
artistice străvechi 
excepție, 
mult in. 
civilizației 
expoziția „Arta si cul
tura tracă pe pămintu- 
rile bulgare" prilejuieș
te in egală măsură eva
luarea „pe viu" a ceea 
ce strămoșii cei 'mai 
îndepărtat! ai ambelor 
popoare au creat 
bună vecinătate, 
noscindu-se unul 
altul, sau actionind sub 
peoetea acelorași in
fluențe și contacte cu 
terțe civilizații.

O creație materială 
și spirituală avansată 
— măsurind realitățile 
la scara europeană a 
istoriei străvechi — s-a 
dezvoltat pe teritoriul 
de azi al Republicii 
Populare Bulgaria încă 
din epoca pietrei șle
fuite, începind cu mi
leniul al VI-lea î.e.n. 
Ea este marcată in ex
poziție de citeva pro
duse ceramice pictate, 
prin recipientele și fi
gurinele antropomorfe 
de lut ars sau marmu
ră descoperite la Ka- 
ranovo, Gradeșnita, 
Stara Zagora. Loveci, 
Kodjadermen, dar mai 
ales apare atestată de 
splendidele obiecte de 
podoabă din aur afla
te în necropola de la 
Vama. Aproape toate 
iși găsesc coresponden
te și chiar mari apro
pieri stilistice in cera
mica, plastica antropo
morfă și podoabele 
(din aur și aramă)

de 
intrate de 
patrimoniul 
universale.

in 
cu
pe

create de purtătorii 
unor grupe culturale 
neo-eneolitice din su
dul României, cum 
sint cele de tip Criș, 
Boian sau Gumelnița. 
Ceramica, bogat orna
mentată. de la Orsoia. 
din epoca bronzului, 
este de fapt produsul 
unor populații trace 
(prototrace) difuzate 
pe ambele maluri ale 
Dunării, creind una și 
aceeași cultură, cea de
numită pentru zona de 
nord-vest a Bulgariei, 
cultura 
pentru 
vestice 
cultura 
Tot astfel, printre 
neltele. armele și 
doabele de metal, 
epoca bronzului și

fierului 
Orga- 
Dolno

Novo Selo. iar 
teritoriile sud- 
ale României.

Gîria Mare, 
u- 

po- 
din 

pri-
ma epocă a 
(descoperite la 
hovo. Baikal, 
Levski. Doktor Iosifo- 
vo, Oriahovo, Sevlievo, 
Hvoina, Zeleni) se re
găsesc tipuri comune 
și tracilor carpato-du- 
năreni, unele chiar 
create de aceștia și di
fuzate pe o vastă arie, 
inclusiv pe pămintu- 
rile Balcanilor.

Bogată, variată 
expresivă în toate ma
nifestările sale, de-a 
lungul intregii perioa
de de afirmare, arta 
tracă a atins apogeul 
in epoca fierului. înce
putul (cronologic, nu 
șl stilistic-tipologic) al 
acestei impresionante 
evoluții pare a fi jalo
nat de marele tezaur 
de la Vălcitrăn (vase și 
capace totalizind 12,500 
kg aur), neîndoielnic

si

una dintre cele mai in
teresante manifestări; 
(dar nu încă intru totul' 
deslușite) ale artei 
străvechi din Europa, 
Relevantă este mai 
ales această perioadă 
de apogeu. vremea 
somptuoaselor tezaure 
de aur și argint de la 
Duvanli (movilele fu
nerare Mușovița. Ku- 
kova si Basova), a te
zaurelor 
Lukovit 
zovet șl 
zaurului 
superbele vase de aur 
descoperite la Pana- 
ghiuriște. Marcată vizi
bil de influenta artei 
grecești, pătrunsă deo
potrivă de inspirația 
formelor și motivelor 
iraniene, arta aceasta 
iși are și ea corespon
dente pe păminturile 
carpato-dunărene. cum 
o probează piesele izo
late și tezaurele de aur 
și argint de la Poiana 
Cotofenești, Peretu. 
Agîghiol, Poroina, Gă- 
vahi sau Craiova, a- 
cestea atestind puterea, 
avuția si gusturile a- 
ristocratiei militare 
geto-dace, intr-o pe
rioadă premergătoare 
apariției statului făurit 
și condus de Burebista.

Impresionantă salbă 
de mărturii istorice și 
artistice. expoziția 
relevă o frumoasă ac
țiune de valorificare 
a patrimoniului cultu
ral intreprinsă de 
arheologii și muzeolo
gii din tara vecină și 
prietenă.

de la Letnița, 
și Vrața, Ro- 
Vărbița. a te- 

alcăt-uit de

,\

Valeriu LEAHU

NOTE CETĂȚENEȘTI

Unități mici, probleme mari
în ultimul timp, 

întreprinderea de ali
mentație publică din 
Buzău a înființat pe 
arterele de largă cir
culație o seamă de 
mici localuri speciali
zate in desfacerea ra
pidă de gustări : sand
vișuri. crenvurști. plă
cinte. pateuri. prăji
turi. răcoritoare. Toate 
bune și la locul lor, 
dar în... locul unor re
clame de bun gust, 
sugestive și atractive, 
unitățile respective 
prezintă cite o vitri-* 
nă anostă șl o listă de 
preparate cu totul a- 
proximativă. Ba. mai

mult : ta loc de cren
vurști calzi ti se ser
vesc unii abia încăl
ziți în fugă și chifle 
tari să-ți spargi capul, 
în plus, peste tot 
mese de tip „botul ca
lului" cu... toată lista 
de bucate pe ele. Go- 
goșeriile și simigeriile 
suferă de aceleași me
tehne. Lucrătorii a- 
mintitelor unităti se 
pling că nu prea au 
client!, dar nici unul 
nu se zbate să reali
zeze o diversitate de 
preparate care să facă 
„cu ochiul" consuma
torilor. Aceasta. in 
contrast cu faptul

în unele uni- 
tip „Gospodina" 

in bufetele din in
cintele citorva între
prinderi, multe prepa
rate s-au dovedit foar
te solicitate <’ 
Nimeni nu 
preocupările 
ția. lărgirii : 
mici unități, 
nu se pot trece cu ve
derea neajunsurile pri
vind practicarea unui 
comerț civilizat, unde 
pe primul plan trebuie 
să se afle spiritul gos
podăresc și calitatea 
serviciilor. (Mihai 
Băzu).

că. 
tăți 
sau

de public, 
contestă 

în direc- 
retelei de 

, dar nici

nu numai lor. ci tutu
ror celor care ar tre
bui să vadă mai bine

Maladiile
Inginera G. C. 

cartierul 
berei se 
colegii de 
tină locul 
diat curs chemării de 
la creșa unde avea co
pilul : Veniti 
luati. pentru că 
pect de rubeolă, 
lă contagioasă.

Medicul de la 
pensarul de copii 
joreni confirmă 
la și recomandă 

țină copilul 
acasă. „în a

din 
Drumul. Ta

in țelege cu 
muncă să-i 
și dă ime-

e 
o

să-l 
sus- 
boa-

mei să 
sase zile

dis- 
Bu- 

boa- 
ma-

Călătorii
Autogara Pitești. A- 

ici sosesc și pleacă zil
nic sute de autobuze. 
Normal ar ti ca ta a- 
cest punct aglomerat, 
miile de călători să 
găsească unități ali
mentare care să pună 
la dispoziție un minim 
de gustări calde sau 
reci. Așa ar fi nor
mal ! Dar lucrurile 
nu stau așa. Cei mai 
iuți de picior — și 
care, eventual, prac
tică orientarea tu
ristică —- vor descope
ri la vreo două sute 
de metri de autogară, 
bjne ascunse după tro-

trec, neglijențele rămîn
lenele de zăpadă, două 
bufete care vînd cir- 
nati Si gogoși. Dacă-i 
aglomerație (șl este!), 
riști să pierzi autobu
zul pe care nu-1 anun
ță nimeni, deși mega
foane prin care se
scurg zeci de decibeli 
există. Să zicem că
ești norocos, că ai gă
sit bufetul cu pricina, 
că nu e aglomerație, că 
ai timp și servești un 
cîrnat sau o 
Dar ti-e sete, 
un ceai cald, 
un suc. Nu-s.

■ N'u-s. Dacă ai
noroc,

gogoașă. 
Ai vrea 
o bere, 
Fructe 
din nou 

poți găsi ciș-

50 de elevi

Acu-i acu ! E 
patinoar în jurul 

că te lipsești ! 
In sala de aștep-

Te
pe

meaua. 
un 
ei... 
Intri 
tare, 
rînd 
indivizi 
mișună 
oferind 
ruri“ tot felul de măr
furi... garantate : por
tofele cu poze decolta
te, iconițe, reproduceri 
de ..artă", pixuri, bi- 
luțe. agrafe, ba chiar 
și... ochelari cu dioptrii. 
O idee inspirată: ce-ar 
fi să recomandăm ase
menea ochelari gospo
darilor autogării ? Si

acostează, 
rînd, vreo 5-8 
dubioși care 
prin mulțime, 
drept „chilipi-

Peste
(clasele V—X) din sa
tele Stînca ei Arborea, 
județul Botoșani, sint 
nevoiți să parcurgă 
zilnic, pe jos. distan
ța de 12—18 kilometri 
pină la școala gene
rală din centrul comu
nei George Enescu. 
Primăria a Intervenit 
la conducerea autoba
zei din Dorohoi pen
tru a stabili traseul si * 
orarul de funcționare 
al unui autobuz 
traseul respectiv.

— Gînd la gînd 
a răspuns șeful auto
bazei. Dar cine ne dă 
garanția că toti acești

pe

Automobilismul în tara noastră are 
o îndelungată tradiție, dar adevărata 
sa dezvoltare s-a înregistrat in anii 
construcției socialiste și. cu deose- 
sebire, de la crearea unei industrii 
proprii de autoturisme. Conlucrind 
permanent cu organele de stat, cu 
organismele de masă si obștești. Au
tomobil Clubul Român participă activ 
la toate acțiunile de popularizare si 
respectare a legislației rutiere, la 
dezvoltarea turismului și a sportului 
automobilistic.

In legătură cu preocupările actuale 
ale asociației automobiliștilor români, 
de la a Cărei Înființare anul acesta se 
împlinesc trei sferturi de secol, ne-a 
vorbit tovarășul Neagu COSMA, 
prim-vicepreședinte al Automobil 
Clubului Român.

— De la început țin să subliniez că 
automobilismul și implicit solicitările 
membrilor A.C.R.. precum și activi
tatea noastră pentru a răspunde 
acestor solicitări, se desfășoară in tot 
cursul anului. în această perioadă ne 
preocupăm îndeosebi de întărirea 
organizatorică -a filialelor județene, 
creșterea numărului de membri și 
cercuri A.C.R.. impulsionarea activi
tății comisiilor de specialitate care 
funcționează in centrală și pe lingă 
fiecare filială A.C.R., privind tehnica 
automobilului, protejarea mediului 
înconjurător și economisirea de car
buranți. O preocupare constantă a 
noastră este și aceea a întăririi sigu
ranței circulației pe drumurile, pu
blice. a- îmbunătățirii activității de 
educație rutieră a tuturor membrilor 
noștri, în domeniul asistentei tehnice 
(unde sintem foarte solicitați) ne în
grijim permanent ca toate filialele 
noastre să fie dotate cu aparatura 
tehnică necesară, să existe puncte de 
asistentă nu numai în marile orașe, 
ci și pe traseele cele mai frecventate, 
precum și in zone turistice de larg 
interes, atit la mare, cit și la munte. 
Mașinile de asistentă tehnică ale 
A.C.R. (acum avem aproape 250) — 
dotate cu trusele necesare, unele cu 
platforme și sisteme speciale de re- 
morcare — au posibilitatea să răs
pundă prompt la solicitări dintre cele 
mai diverse. Tot in ideea sporirii 
operativității in intervenții, la bordul 
a peste 100 de mașini de asistență 
am instalat stații de radiotelefon. Pe 
această linie aș mai sublinia cu satis
facție că in buna desfășurare a tra
ficului ne 
liției și al 
port.

— Cine poate deveni membru al 
A.C.R ? Ce obligații și drepturi are?

— Orice cetățean poate fi rriembru 
al asociației noastre dacă respectă 
statutul și achită cotizația. La filia
lele A.C.R., unde se îndeplinesc for
malitățile respective, solicitantului i 
se eliberează un carnet de membru, 
iar posesorilor de autoturisme sau 
motociclete li se eliberează și un 
carnet de asistentă tehnică. în baza 
căruia beneficiază gratuit de nume
roase servicii, intre care : verificarea 
tehnică anualș a autoturismului sau 
motocicletei, trei depanări a cite o 
jumătate de oră. o remorcare de 
pină la 30 km, verificarea și reglarea 
farurilor, testarea motorului, revizia 
generală a autoturismului sau moto
cicletei celor ce efectuează călătorii 
in străinătate etc. Toate aceste servi
cii se fac pe baza cupoanelor exis
tente in carnetul de asistentă.

— Din punct de vedere tehnic, 
membrii A.C.R. au deci condiții pen
tru buna funcționare a mașinilor. 
Dar din punct de vedere turistic, ce 
servicii li se asigură?

— Deși n-aș putea spune că peste 
tot și întotdeauna asemenea activități 
se desfășoară la nivelul obligațiilor 
A.C.R., filialele teritoriale și cercu
rile pendinte au in vedere întoc-

mirea unor trasee turistice 
practic în toată tara, care 
puncte de real interes cultural, isto
ric, economic' și social. în acest sens, 
as dori să spun că filialele A.C.R. 
sînt capabile să răspundă în mult 
mai mare măsură unor asemenea 
solicitări si să popularizeze ele 
sele locuri și obiective dintre 
mai interesante.

Deși Automobil Clubul Român

variate, 
cuprind

fiecare 
volanul

în- 
ceie

nu

• O asociație cu aproa
pe 300 000 membri • A- 
sistență tehnică de 
specialitate, intervenții 
operative la price soli
citare • O preocupare 
prioritară - educația 
și etica rutieră • Cine 
poate fi membru al 

ce drepturi șiA.C.R., 
îndatoriri are

bucurăm de sprijinul mi- 
intreprinderilor de trans-

are o bază materială turistică proprie, 
noi colaborăm cu unitățile speciali
zate. incheind o serie de contracte 
cu parteneri din rețeaua turistică. în' 
acest an, de exemplu, am obținut 
spatii de cazare din rețeaua Ministe
rului Turismului și a oficiilor jude
țene de turism pentru odihnă și tra
tament. Am inceput și vom extinde 
colaborarea cu Centrocoop. ale cărui 
popasuri turistice, hanuri, cabane sint 
solicitate de autoturiști. La destina
ție, ca si pe traseele recomandate de 
noi. membrii A.C.R., ca si automobi- 
listii străini membri ai unor cluburi 
partenere găsesc sfaturi pe pliante 
sau afișe, primesc îndrumările ne
cesare de la ghizii noștri. Nu. omitem 
să-i sfătuim pe automobilist! ca in 
programul lor zilnic să includă și 
mișcarea fizică, mai ales exercițiile 
de gimnastică, mersul pe jos, care, 
de fapt, constituie nu numai un 
mijloc de intărire a sănătății orga
nismului. ci și unul de utilă recon-

SILVANI A - o

cum este servit cetă
țeanul ajuns in postu
ră de călător în această

importantă poartă a 
orașului Pitești. (Dan 
Constantin).

unui certificat medical
i-a spus 
să-l du- 
la creșă, 
concediu 
după-a-

șaptea zi — 
el — puteți 
ceti din nou 
iar pentru 
veniți luni
miază la dispensar, va 
fi medicul in a cărui 
evidentă este copilul".

Mama a lăsat copi
lul la o vecină și s-a 
dus la dispensar la 
ora indicată după cer
tificat. A rămas insă 
cu o nelămurire : de 
ce oare certificatul nu 
a putut fi completat la 
domiciliul copilului,

roate și nu
elevi vor 
autobuzul?

— Ce altă garanție 
mai doriți — i s-a 
răspuns — decît aceea 
că tuturor elevilor le 
vom asigura abona
mente ?

Imediat s-au întoc
mit formele. Dar cind 
s-a trecut la fapte, e- 
levii din Stînca aveau 
să constate pă autobu
zul nu ajungea decît 
pină la vreo 3 km dis
tantă de centrul satu
lui. Au încercat ei să 
plătească 
pentru 
traseului.

circula cu

diferența 
prelungirea 
A ' 

și primăria 
asigurind,

încercat 
comunei, 
totodată,

a trebuit să 
timp pe la dis- 
tocmai ,in ace- 
cind e nevoie

de ce 
piardă 
pensar 
le zile
de ea acasă mai mult 
ca oricind. Practic, 
constatările de pe te
ren. pot fi consem
nate in fișă și ul
terior de către medic. 
O măsură de acest fel 

onu necesită nici 
cheltuială, ci doar un 
plus de înțelegere pen
tru mamele cu copii 
mici. (AI. Plăieșu).

prea...
condiții optime de 
circulație. indiferent 
de starea vremii. Au
tobaza insă nu s-a lă
sat convinsă nici ta 
ruptul capului. '

„De-ar circula mă
car așa la orele fixa
te" — și-au zis ele
vii. consolîndu-se. Nu
mai că de la o vre
me autobuzul lor ba 
tntirzie dimineața, ba 
la amiază, iar uneori 
nu vine deloc. Și ast
fel, cu abonamentele 
in buzunar, elevii se 
văd nevoiți șă bată iar 
drumul pe jos. Pină 
cind ? (Silvestri Aile- 
nei).

forțare, de odihnă activă la 
două-trei ore de mers -la 
mașinii.

Ca in fiecare an. pentru _ .....
noștri. întreprinderea de Turism In
ternațional Automobilistic (I.T.I.A.) 
— subordonată A.C.R. — organizea
ză și înlesnește excursii peste hotare 
(in colectiv și individual), preocubîn- 
du-se de diversificarea prograrr dor 
si traseelor, de acele excursii colec
tive ce sint ocazionate de evenimente 
sportive, culturale, artistice. <

alte acțiuni educativă se 
in acest an pentru 
300 000 de membri ai

membrii

— Ce 
inițiază 
aproape 
ciației?

— Sîntem deplin constienti de 
punderea ce ne revine in a desfășura 
o largă activitate educativă in rindul 
automobiliștilor. Cunoașterea reguli
lor de circulație trebuie dublată obli
gatoriu de respectarea acestora, de 
un comportament civilizat pe căile 
publice. Am dori -- și ne preocupă 
aceasta — ca toti membrii Automobil 
Clubului Român să devină factori 
activi de educare, de influențare po
zitivă a tuturor cetățenilor care, ca 
automobiliști sau pietoni, iau parte la 
traficul rutier. Inițierea automobi
listică. apoi perfecționarea, pe piste 
speciale, sub îndrumarea unor in
structori cu experiență, sau prin ci
cluri de lecții adecvate, organizarea 
unor activități de club (cu filme și 
discuții pe teme automobilistice) stat 
acțiuni înscrise permanent pe agenda 
de lucru a tuturor comitetelor 
conducere ale filialelor. 
A.C.R. Se află în plină 
concursul „Conducere 
piară", în care, practic, sint antrenați 
toti membrii A.C.R. care. în decursul 
mai multor ani. s-au comportat ire
proșabil pe căile publice, nccomitînd 
abateri de la legile circulației.

în ce ne privește, dorința întregu
lui personal al Automobil Clubului 
Român — din centrală și de la filiale 
-- este de a ne situa la nivelul exi
gentelor. al răspunderilor ce ne revin 
în dezvoltarea continuă si întărirea 
mișcării automobilistice românești. 
Este. în fond, un angajament fată de 
toti membrii A.C.R.. în acest an 
jubiliar, cind asociația noastră împli
nește 75 de ani.

cei 
aso-

răs-

de 
a centralei 
desfășurare 

auto exem-

Convorbire consemnata de 
Ion DUMITRIU

suită bogată

de manifestări cultural-educative
în organizarea Co

mitetului județean pen
tru cultură și educație 
socialistă, joi a inceput 
in județul Sălaj suita 
unor bogate și variate 
manifestări. reunite 
sub genericul Luna 
culturii și educației so
cialiste „Silvania ’79". 
Pe agenda manifestă
rii, aflată la a 8-a edi
ție, sînt inscrise nu
meroase acțiuni — ex
puneri și dezbateri 
privind aportul oame
nilor muncii sălăjeni 
la înfăptuirea mărețe
lor obiective social- 
economice puse în fata 
lor de cincinalul revo-

lutiei tehnico-știinti- 
fice. intilniri cu perso
nalități ale vieții noas
tre științifice și spiri
tuale. schimburi de 
experiență ale frunta
șilor din industrie și 
agricultură. \ spectacole 
jțrtistice, 'vernisajul u- 
nor expoziții ale crea
torilor populari etc — 
ce vor fi găzduite de 
toate așezămintele cul
turale din orașele și 
satele județului. Ca o 
particularitate a ac
tualei ediții a ..Silva- 
niei" se desprinde 
strădania organizatori
lor de a conferi fiecă
reia dintre acțiunile 
prevăzute un caracter

cît mai concret, strîns 
legat de 
economică 
iudetului.
mobilizării

realitatea 
si socială a 
in vederea 
a noi re

surse materiale si u- 
mane pentru ca Săla
jul să intimpine cu rea
lizări exemplare Con
gresul al XII-lea al 
partidului șl cea d,‘a 
35-a aiiiversare a eli
berării patriei.

în ansamblul vieții 
spirituale a iudetului. 
manifestarea marchea
ză o treaptă importan
tă spre perfecționarea 
intregii activități poli
tico-educative.

(Agerpres)

cinema
• Front in spatele frontului : 
PATRIA — 15; 19.
• Poliția este Învinsă : SCALA
— 15; 17; 19; 21, LUCEAFĂRUL —
15; 17; 19; 20,45, FESTIVAL — 15; 
17; 19; 20.45. .
• Drumuri in cumpănă : CEN
TRAL — 15; 17,30; 20, GLORIA — 
15.45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14,30: 17,30; 20.15, GRIVIȚA — 
14.30: 17,30; 20.15.
• Orașul-fantomă : ARTA —15.30; 
18; 20.
• Vlatl Țepeș i VICTORIA—45.30; 
19, EXCELSIOR — 16; 19. FLAMU
RA — 16; 19.
• Detectiv particular : BUCU
REȘTI — 15.45; 18; 20.15. «FERO
VIAR — 15.45; 18; 20.15, MODERN
— 15; 17,30; 20.
• Conspirația tăcerii : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
EFORIE — 15; 17,30 : 30.
• Pinocchio — 15; 16.45. Dialog 
peste ani — 18.15: 20 : DOINA.
• Poveste de dragoste și onoare : 
BUCEGI — 15.15; 17.45: 20.
• Cascadorii : BUZEȘTI — 15.15; 
17,30: 20. LIRA - 15,30: 18; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : DACIA
— 15: 17.30 : 20. PACEA — 16: 18: 20.
• Aurul lui Mackenna : FEREN
TARI — 15; 17,15; 19,30, AURORA
— 15; 17,30; 20.
• Revanșa : TIMPURI NOI — 13; 
17,30; 20.
• Compania a 7-a sub 
lună : MELODIA — 15,45;
TOMIS — 15: 17,30; 20.
• Abracadabra — 11,45.
— 14, 39 de trepte — 16,15; 18.30. 
Jurnalul unei cameriste — 20,30 : 
CINEMATECA.
• Avocata : DRUMUL SĂRII - 
15,15; 17.30; 20.
• Cele patru nunți ale Iul Marl-
SOl : COTROCENI — 15,30; 17,45;
80. VOLGA — 15: 17.30; '20.
• Totul pentru fotbal : GIULEȘTT
— 15,30; 17.45; 20. MUNCA — 15.45; 
18; 20.
• Acțiunea „Arsenal" : FLO- 
REASCA - 15; 17.30; 20.
• Din nou tmpreună : VIITORUL
— 15.30: 17.45: 20.
• Cind alături este up bărbat : 
MIORIȚA — 15,30; 17,45: 20.

• înainte de tăcere : POPULAR 
— 16; 18; 20.
• E timpul să trăim... e timpul să 
iubim: COSMOS — 15; 17.30 : 20.
• Agentul liniștit : FLACĂRA — 
15,45: 18; 20,15.
• Te oblig să trăiești : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre

clar de
18; 20,15,

Samson

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 15, 
Viața unei femei — 19,39, (sala 
Atelier) : Poezie, muzică, dans — 
19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
susținut de laureați ai concursu
rilor naționale — 18.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30, 
Grădina Icoanei) : Anecdote 
vinciale —.....................
• Teatrul 
Chaillot —
• Teatrul
19.30.
• Teatrul 
Magheru) :
19.30. (sala
• Teatrul .......... ........ ___
Iești) ; Rochia și Autograful —
19.30. (sala Majestic) ; O familia 
Îndoliată — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumțt — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30: (sala Vic
toria) : Omul care aduce rlsul —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bomba 
zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „13+1“ 
(o istorie cu Harap Alb) — 19, 
Pinocchio — 17,
• Circul București : Bravo cir
cul 1 — 16: 19.30.
■ Ansamblul de estradă al Arma
tei : „Inimi de primăvară" — 19,30.

(sala 
pro- 

19.30.
din

15. Elisabeta I — 
Mic : Nebuna 

19,30.
de comedie : Plicul —

„C. I. Nottara" (sala 
Timon clin Atena — 

Studio) : Jocul — 19.
Ciulești (sala Giu-
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I la primul ministru al guvernului Cronica zilei
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit in cursul 
zilei de vineri pe Abdel Aal Nayel,

ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-c 
atmosferă cordială.

Adunări consacrate împlinirii a 31 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală

intre România si Uniunea Sovietică «
Cu prilejul aniversării a 31 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare si asistentă mu
tuală între România si Uniunea So
vietică. vineri după-amiază au avut 
loc la Timișoara, Arad și Constanța 
adunări consacrate acestui eveni
ment.

La adunarea de la Timișoara au 
luat cuvîntul Dumitru Preda, pre
ședintele Comitetului pentru cultură 
și educație socialistă al județului 
Timiș, președintele Consiliului jude
țean al A.R.L.U.S.. și N. N. Fiodorov, 
consilier la Ambasada U.R.S.S. la 
București, la cea de la Arad au vorbit 
Liviu Berzovan, președintele Comite
tului pentru cultură si educație so
cialistă al județului, vicepreședinte 
al Consiliului județean al A.R.L.U.S., 
și A. A. Isakov, adjunct al reprezen-

tantului comercial al Uniunii Sovie
tice în România, iar la Constanța 
Gheorghe Andronic. șeful secției de 
propagandă a Comitetului județean 
de partid, secretarul Consiliului ju
dețean al A.R.L.U.S., și 
tov, consul general al 
U.R.S.S. la Constanța. ,

Vorbitorii au relevat 
acestui eveniment în 
multilaterală a colaborării româno- 
sovietice pe linia tradiționalelor re
lații de prietenie dintre cele două 
țări și popoare. Ei au subliniat rolul 
hotărîtor al întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Leonid Hid 
Brejnev în dezvoltarea continuă a 
acestor relații. în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui si păcii în lume.

M. S. Desia- 
Consulatului
în seninătatea 

dezvoltarea

(Agerpres)

Întîlnire prietenească româno-cubaneză
Cu ocazia celei de-a XX-a aniver

sări a Zilei eliberării Cubei, la Liceul 
agroindustrial „Republica Cuba" din 
localitatea Fierbinți-Tirg, județul 
IHov, a avut loc, vineri, o întîlnire 
prietenească româno-cubaneză.

-fia manifestare au luat parte re- 
prA. entanți ăi Ministerului Educației 
și învățămîntului. Ministerului Afa
cerilor Externe, ai organelor locale 
de partid și 
elevi.

Au fost de 
ambasadorul 
București, membri ai ambasadei, pre
cum și reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului din Cuba și un grup 
de elevi cubanezi de la școala „Re-

de stat, cadre didactice.
față Humberto Castello, 

Republicii Cuba la

publica Socialistă România" din 
Pueblo De Alquizar.

Cu acest prilej, la căminul cultural 
a avut loc o festivitate.

Evocînd relațiile de prietenie șl co
laborare statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba, Constantin Tănase, primarul 
comunei. loan Labo, directorul liceu
lui, și ambasadorul Humberto Castello 
au relevat rolul și însemnătatea pe 
care le au întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Fidel Castro, în amplificarea acestor 
relații, in dezvoltarea legăturilor 
strînse dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cuba, 
între țările și popoarele noastre.

Vineri a fost semnată în Capitală 
o înțelegere de colaborare directă 
între Universitatea din București și 
Universitatea din Lisabona.

Documentul prevede. în principal, 
schimburi reciproce de cadre didac
tice și studenți, organizarea de co
locvii. simpozioane, seminarii și alte 
reuniuni în domeniile istoriei, geo
grafiei, economiei, schimburi de pu
blicații universitare și material do
cumentar.

înțelegerea a fost semnată de prof, 
dr. George Ciucu și de prof. dr. Ili- 
bio do Amarai, rectorii celor două 
instituții de învățămînt superior.

(Agerpres)

A apărut
REVISTA ECONOMICĂ

nr. 5 din 2 februarie 1979
Revista cuprinde, între altele, arti

colele : „Un proces cu profunde im
plicații și semnificații economice. 
Reciclarea materialelor și energiei 
secundare : „Posibilități și exigențe 
ale valorificării superioare a poten
țialului din agricultură. Zootehnia — 
sector cu însemnate rezerve" ; „Adu
nările generale ale oamenilor muncii. 
Dinamism, creativitate și eficiență, 
parametri esențiali ai autocondu- 
cerii".

în sprijinul candidaților la exame
nul de admitere în învățămîntul eco
nomic superior revista publică con
sultația intitulată „Repartiția după 
muncă — lege economică a socialis
mului".

în suplimentul numărului: Gene
ralizarea experienței înaintate în 
unitățile economice.

vremea
Tlmpul probabil pentru zilele de 4, I 

&6 februarie. In țară : Vremea va ti 
general umedă, mal ales in regiu

nile din nordul țării. Cerul va fl varia
bil, mal mult noros. Vor cădea preci
pitații, mal ales sub formă de ploaie, 
Îndeosebi la începutul intervalului. Vînt 
moderat cu intensificări locale din 
nord-vest. Temperatura In scădere In 
a doua parte a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse Intre minus 5 șl plus 
5 grade, iar maximele între zero și 10 
grade. In București : Vreme In gene
ral umedă. Cerul va fi temporar noros.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
T

Pentru ca atleții juniori
să îndreptățească speranțele

■■■

VEȘTI DIN ȚARĂ
Corespondenții „Scînteii" transmit

în această iarnă a fost organizat — 
la cabana Voina 
tire la munte a lotului 
de juniori. Se pare că 
atletism, bazindu-se pe 
tornic al organelor de 
stat argeșene, al celor 
Cîmpulung, cunoscute pentru 
față de această disciplină sportivă, 
proiectează organizarea la Voina. 
încă din primăvară, a unui centru 
permanent de pregătire. Deocamdată, 
o „sală de forță" și arena cu dimen
siuni reduse formează nucleul ame
najărilor specifice.

Alegerea cadrului natural prielnic 
pregătirii și asigurarea amenajărilor 
corespunzătoare constituie desigur 
elemente care favorizează calitatea 
și intensitatea lucrului în cadrul lo
tului. Au fost 90 de juniori și junioa
re în acest lot, dintre care șapte se 
regăsesc nominalizați și în grupa de 
perspectivă olimpică. Multi sint din 
județul Argeș, mai ales de la clubul 
cu profil atletic al Liceului de filolo- 
gie-istorie din Cîmpulung; bucureș- 
tenii provin în special de la Dinamo 
și clubul sportiv al Liceului nr. 2 ; 
notabilă este reprezentarea în lot a 
județelor Hunedoara, Dolj, Covasna, 
Brăila, Maramureș. Antrenorul coor
donator Constantin Nourescu atrăgea 
însă atenția asupra faptului că, deși 
atletismul are statutul de sport prio
ritar în toate județele, unele, cu tra
diții sportive (Timiș și Constanta, de 
exemplu), nu furnizează lotului re
prezentativ nici un junior. Diferența 
de preocupare rezultă și din alte 
date semnificative. Din județul Bra
șov au fost convocați patru atleți. 

'-yc in tabără nu s-a prezentat nici 
„'nul ; în schimb, unele județe și-au 
trimis atleți și pe cheltuială proprie, 
în plus față de cei selecționați ; Hu
nedoara — zece juniori cu aptitudini 
(de la Școala generală nr. 7 Deva, 
antrenor Mihal Niculescu), Dolj — 
patru (de la clubul școlar Olimpia 
Craiova, antrenor Petre Vasilescu), 
București — cinci (de la clubul Liceu
lui nr. 2, antrenoare Elisabeta Stă- 
nescu).

Principalele obiective competițio- 
nale ale juniorilor români în acest 
an sînt întrecerile balcanice și „Tur
neul Prietenia", iar ca moment de 
vîrf, campionatele europene (luna 
august — Polonia). Norme de parti
cipare, foarte exigente, deci stimu
latorii, au fost stabilite de F.R.A. 
pentru diferitele etape competițio- 
nale, urmărindu-se prin aceasta con
solidarea unor rezultate promițătoare 
reușite în anii trecuți la nivelul ju
niorilor, dar mai ales selecția celor 
mai valoroși atleți pentru lotul 
reprezentativ de seniori. Dacă uti
lizăm drept termene de compara
ție rezultatele de la edițiile an
terioare ale „Turneului Prietenia", 
vom observa o creștere de la 4 me-

stagiul de pregă- 
reprezentativ 
federația de 

sprijinul sta- 
partid și de 
din orașul 

grija

dalii (2 aur) în 1977 la 7 medalii (dar 
tot două de aur) în 1978, ambele re
zultate fiind succesiv cele mai bune 
ale participărilor juniorilor noștri in 
competiția respectivă. Cum. în pri
mul rînd. interesează valoarea indi
viduală. să ne oprim asupra 
dintre cîștigătorii „Turneului 
nia" — săritorul în lungime 
ghe Cojocaru. originar din 
Gheorghe (Covasna), elev în 
XII-a a Liceului de filologie-istorie 
din Cîmpulung — Argeș. Și să des
prindem mai întîi că evidențierea și 
selecția lui pentru performantă s-au 
produs cu ocazia întrecerilor tetra- 
tlonului școlar — ceea ce subliniază 
încă o dată importanta concursurilor 
cu elevii din clasele mai mici și ob
servarea atentă a acestora de către 
tehnicienii 
antrenorul 
și Gabriel 
nicieni de 
ne arată că situația tînărului 
suscită un plus de preocupări în pri
vința perspectivei. Asemenea altor 
absolvenți de liceu, și Cojocaru va 
schimba unitatea sportivă, deci me
diul de viață și de pregătire, ca și 
antrenorii. Momentul acesta de răs
cruce implicînd trecerea dintr-o 
„mină metodică" intr-alta, a avut de
seori consecințe nefavorabile asupra 
evoluției atletice. In cazul lui Cojo
caru. ca și al altor săritori valoroși 
de la Cîmpulung. aflați în aceeași 
situație școlară (Mihal Ene și Paul 
Stanciu. ambii la triplusalt), fede
rația va recurge foarte probabil la 
soluția cooptării antrenorului lor. 
Constantin Staicu, în lotul re
prezentativ, asigurindu-se astfel con
tinuitatea instruirii tehnice. Dar 
această continuitate se cere asigura
tă nu numai tehnic, ci și din punctul 
de vedere al educației.

Legătura strînsă dintre atlet și an
trenor, 
timpul 
soluție 
derilor 
rii celor mal talentați și de perspec
tivă atleți juniori în rîndurile senio
rilor. Am observat în tabăra de la 
Voina pe sprintera Lifta Bunea de 
la C.S. Brăila, fată frumoasă și pu
ternică. fiica unui mecanic de la 
S.M.A. Cazasu. Firește. antrenorul 
ei. Roman Buzoianu. supraveghea în 
detaliu efectuarea planului de pre
gătire. Dincolo insă de latura tehni
că. antrenorul avea grijă de ea ca de 
propriii lui copii, ordonîndu-i com
portamentul. avind și grijă minuțioa
să pentru tot ceea ce privea viața 
sportivei în colectivitatea taberei. 
Foarte probabil, evoluția sprinterei, 
incă junioară, spre timpi-record și 
performante Internaționale va de
pinde mult de continuitatea instruirii 
și educației, întemeiate pe îndelun-

unuia 
Priete- 
Gheor- 
Sfintu 

clasa a

atletismului. O discuție cu 
Nourescu și soții Viorica 
Bădescu, cunoscuții teh- 
la liceul din Cîmpulung, 

atlet

dintre elev și educator, pe 
multor ani, se profilează ca o 
bună pentru eliminarea pier- 
din perioada critică a trece-

Tn meci retur pentru „Cupa cupelor"

Handbaliștii de la Baia Mare întîlnesc azi 
pe T. V. Hiittenberg

Astăzi la Baia Mare, în meci retur 
la handbal (masculin), contind pen
tru „Cupa cupelor", echipa Minaur 
din localitate va întîlni formația

în 
au 
de

vest-germană T. V. Hiittenberg. 
primul joc, handbaliștii români 
terminat învingători cu scorul 
23—22. întîlnirea începe la ora 18,15.

același

Producție fizica peste 
prevederi Desfășurind larg în
trecerea socialistă, oamenii muncii 
din unitățile industriale ale jude
țului Arad au reușit să obțină în 
prima lună a , acestui an însemnate 
depășiri la indicatorul producție fi
zică. Au fost produse peste prevederi 
31 de strunguri, 20 vagoane de mar
fă. 46 000 mp țesături din bumbac, 
5 000 perechi încălțăminte pentru 
femei și copii. 239 tone zahăr și 
alte produse. (Constantin Simion)

Cu două zile în avans. 
Colectivul întreprinderii .de va
goane din Drobeta-Turnu Seve
rin și-a îndeplinit sarcinile de plan 
la producția fizică pe luna ianuarie 
cu două zile mai devreme. S-au 
realizat peste prevederi 20 vagoa
ne marfă de diferite tipuri. Con
structorii de vagoane mehedințeni 
sînt hotărîți să realizeze in conti
nuare ritmuri înalte de producție. 
(Virgiliu Tătaru).

Prima promoție.30 de ,tu' 
denti ai facultății de subingineri al 
institutului de învățămînt superior 
din Tg. Mures au absolvit recent 
cursurile. Este prima promoție de 
subingineri a acestui institut, unde 
în prezent, la cursurile de zi și se
rale. peste 300 tineri — români, ma
ghiari, germani — studiază electro
mecanica și tehnologia construcții
lor de mașini. (Gh. Giurgiu).

Complexe de sere în 
apropierea marilor uzi
ne La Borzeștl, Comănești ți Ba
cău au fost construite oomplexe de 
sere care măsoară aproape 50 ha. 
întreprinderea de legume si fructe 
din Bacău realizează aici însem
nate cantități de legume necesare 
aprovizionării în timpul iernii a 
populației din centrele urbane și 
muncitorești din județ. Serele date 
in exploatare pînă acum asigură 
valorificarea energiei termice de 
la centrale din imediata lor ve
cinătate. (Gheorghe Baltă).

Se dezvoltă rețeaua co
mercială. La Tîrgu Mure? au 
fost puse în ultima vreme la dis
poziția cumpărătorilor spatii comer
ciale însumînd 8 451 metri pătrați. 
între acestea se numără modernul 
complex agroalimentar din piața 
Cuza Vodă și magazinele cu auto
servire din strada Voinicenilor și 
din cartierul 1848. Noi unități co
merciale au fost deschise și în car
tierele Ana Ipătescu și Ansamblu)

Florilor din municipiul Sighișoara, 
precum și în cartierul Iernuteni din 
Reghin. în acest an vor fi con
struite în satele și orașele județu
lui Mureș magazine însumînd o su
prafață de 7 685 metri pătrați. 
(G. Gheorghe).

„Clubul navetiștilor", 
în comuna Saicea. din inițiativa 
consiliului local al educației politice 
și culturii socialiste și-a început 
activitatea unul dintre primele clu
buri ale navetiștilor din județul Su
ceava. Clubul organizează centru cel 
peste 100 de membri ai săi — ti
neri care muncesc în diferite uni
tăți economice din Suceava — ex
puneri. simpozioane, audiții muzi
cale. seri literare, competiții spor
tive și alte acțiuni instructiv-edu- 
cative. (Gheorghe Parascan).

Școli noi. In cel mal ttnăr 
ansamblu de locuințe din munici
piul Botoșani, ansamblul „Primă
verii". a început construcția unei 
școli generale cu 24 săli de clasă, 
cărora li se adaugă un atelier șco
lar cu 100 de locuri și o sală spor
tivă polivalentă. Numai în acest 
cartier, pînă ia sfîrșitul cincinalului, 
se vor amenaja, la parterul unor 
blocuri, alte patru creșe si se vor 
construi două grădinițe. în același 
timp. în numeroase localități să
tești din județ se află in construc
ție noi săli de clasă. (Silvestri Aile- 
nei).

Pe planșetele proiec- 
tanțîlOF. Colectivul secției de 
proiectare a județului Vaslui a de
finitivat noi detalii de sistemati
zare și de execuție a noilor ansam
bluri de locuințe ce urmează a fl 
construite pînă în anul 1980 la 
Vaslui, Bîrlad, Huși si Negrești. Pe 
lingă numeroase obiective social- 
culturale se vor Înălța aproximativ 
13 000 de apartamente care vor în
tregi noua înfățișare urbanistică a 
localităților vasluiene. (Crăciun 
Lăluci).

Buni gospodari, Colectivul 
Întreprinderii de timplărie metalică 
si produse din mase plastice pen
tru construcții din Buzău si-a pro
pus. pe baza unui plan de măsuri 
recent ejaborat. să economisească 
în acest an 5 tone de bandă de 
oțel. 32 tone PVC. 13 tone polieti
lenă și bite materii prime în va
loare de un milion de lei. în ve
derea realizării acestui angajament 
s-au initiat diverse acțiuni pentru 
folosirea mai largă a 
secundare rezultate din 
fabricație. Totodată, a 
proiectarea matrițelor 
relor. (Mihai Bâzu).

materialelor 
procesul de 
început re- 
Si calibroa-

Hărnicia femeilor din Lodz

• RAPIDITATE 
LINGVISTICĂ. In!r-° csr- 
te de popularizare a științei 
lingvisticii apărută in Statele U- 
nite. care se referă pe larg la 
istoria limbii și rolul el în so
cietate. autorul furnizează e- 
xemple de fenomene lingvistice 
interesante, desprinse în urma 
unor aprofundate studii compa
rative. Iată constatarea sa pri
vind rapiditatea cu care vorbesc 
diferite popoare : francezii pro
nunță în medie 350 silabe pe 
minut, japonezii 310. nemții 250, 
iar majoritatea locuitorilor Po- 
lineziei, Microneziei și Melane- 
ziel doar 50 silabe pe minut. 
Deși practic vorbesc aceeași 
limbă, englezii emit 220 silabe, 
iar americanii 150—175 silabe pe 
minut.

• „TELEFAGIA" DĂU
NEAZĂ SĂNĂTĂȚII. M 
ce obișnuiesc să consacre prea 
mult timp emisiunilor micului 
ecran riscă să facă o criză car
diacă. Este un avertisment lan
sat cu toată răspunderea, după 
ani Îndelungați de studiu, de că
tre dr. Malcolm Carruters. di
rector al sectorului de cerce
tări clinice din cadrul spitalului 
londonez „Modestly". Acesta 
susține că persoanele care pe
trec ore în șir în fața aparatu
lui de televiziune, îndeosebi cele 
cafe urmăresc „palpitantele" fil
me cu scene de violență și cru
zime. iși supun organismul unei 
Inutile tensiuni, ceea ce duce, 
implicit, la o creștere, uneori 
primejdioasă, a tensiunii arte
riale.

gata cunoaștere a ei de către 
antrenor.

Despre Cojocaru, Bunea, 
Stanciu. despre Doina Maxim , 
ța). Elena Afloarei (Hunedoara), Mi
tica Junghiatu (Cîmpulung), Nagy 
Turoczi Ana (Tg. Secuiesc). Eugenia 
Nicola (Arad) sau Eugen Popescu 
(București) vorbim astăzi ca despre 
speranțe ale atletismului pentru anii 
imediat următori. Să ne. amintim 
însă că nu cu multă vreme înainte 
apreciam in aceiași termeni juniorii 
de excepție de pe atunci, sprinterul 
Dorel Cristudor. săritorul în lungime 
Vasile Tudorel sau săritorul în înăl
țime Adrian Proteasa, cu acel rezul
tat atît de promițător (2,18 m !). ca
re-! adusese medalia de aur. in 1977, 
la „Turneul Prietenia". Ei nu se află 
acum pe primele locuri ale listei per
formerilor naționali, cum ne-am fi 
așteptat, s-au împotmolit pe drum 
fiindcă. într-o perioadă hotărîtoare a 
vieții lor foarte tinere, s-a produs 
undeva un scurt-circuit. Pe cei de 
astăzi, federația, cluburile, școala au 
datoria să-i ferească de asemenea 
poticneli, să-i pună în situația favo
rabilă creșterii performanțelor proprii.

Valeriu MIRONESCU

Ene, 
(Reși-

în cîteva rînduri
• Vineri, la Budapesta, în prima 

zi a turneului internațional de hochei 
pe gheață echipa României a întîlnit 
formația Danemarcei. Hocheiștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 6—0 (3—0. 2—0. 1—0).

• Lotul de fotbal al tării noastre 
și-a continuat vineri pregătirile, sus- 
ținind, la Plopeni, un joc de verifi
care în compania echipei locale 
Metalul. Selecționabilii au obtinut 
victoria cu scorul de 6—1 (2—1).
• Vineri la Arad, lotul olimpic de 

fotbal al țării noastre a Întîlnit in
tr-un joc de verificare formația de 
tineret a Cehoslovaciei. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (1—0).
• Echipă de fotbal F.C. Bala Mare, 

aflată în Ungaria, a întîlnit ieri pe 
Ganz Mavag, din liga a doua. Fotba
liștii români au învins cu 3—1 (0—0).

Competiție profesională pentru pîinea 
de cea mai bună calitate

Fațadele tn culori . pastelate ale 
noilor blocuri de locuințe, ce dau 
prospețime peisajului în lumina soa
relui de dimineață, florile și iarba 
păstrînd încă picăturile de rouă, cir
culația oarecum liniștită creează im
presia unei vieți patriarhale. Dar sub 
calmul aparent al peisajului simți 
pulsul dinamic al activității zecilor 
de întreprinderi. Căci orașul Lodz. cu 
vechile sale tradiții muncitorești, pre
luate și amplificate în contextul dez
voltării economice impresionante a 
întregii țări, ocupă un loc de frunte 
tn rîndul celor mai puternice centre 
industriale poloneze.

— Cu ani în urmă se considera, și 
pe bună dreptate, că din ceea ce se 
produce în întreprinderile din orașul 
nostru te poți îmbrăca din cap pină-n 
picioare — ne spune tovarășul Zbig
niew Falinski, secretar al comitetu
lui orășenesc al P.M.U.P. Avem fa
brici textile, de 
tricotaje și de 
Încălțăminte, con
fecționăm îmbră
căminte pentru 
toate vîrstele. pentru muncă si 
sport. 54 la sută din producția in
dustrială a orașului este realizată în 
unitățile industriei ușoare ; 26 la 
sută din producția industriei ușoare 
a tării se obține aici, la Lodz. în ulti
mii ani. odată cu construirea a nu mai 
puțin de 46 de obiective noi și mo
dernizarea a 150. au apărut si ramuri 
industriale mai puțin cunoscute pe a- 
ceste meleaguri — electrotehnica și 
electronica, producția de mobilă, me
canica fină. Așa incit. în prezent, in
dustria orașului nostru produce nu 
numai cele necesare pentru a îmbrăca 
un om din cap pină în picioare, ci și 
cele necesare pentru a-și înzestra că
minul.

Mai mult de jumătate din cei ce 
muncesc în industrie sint femei. Și, 
față de cerințele specifice ale femei
lor, în calitatea lor de mame și gos
podine, există multă solicitudine^

— Prima unitate intrată în funcțiu
ne la întreprinderea noastră a fost 
filatura — ne spunea tovarășul Jerzy 
Chojnicki, secretarul comitetului de 
partid de Ia uzina „Bistona". Deci, 
primul nostru produs — firele — din 
miinile femeilor a ieșit. Și în produ
sul' finit — tricotajele — este incor
porată o bună parte din priceperea 
și talentul lor : ele reprezintă, în 
prezent, circa 70 la sută din totalul 
muncitorilor. Este firesc, de aceea, 
să dăm o mare atenție creării con
dițiilor necesare pentru ca ele să 
poată îmbina armonios munca cu în
datoririle de gospodine și mame. 
Odată cu secțiile de fabricație au 
fost construite și anexele sociale : o 
cantină cu 1 200 de locuri, un maga
zin unde se pot face cumpărături și 
pentru acasă ; în fiecare secție exis
tă cite o încăpere amenajată special, 
unde muncitoarele pot lua masa. Co
piii muncitoarelor, sînt încredințați

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

unor creșe șl grădinițe din cartiere, 
cu care colaborăm string, și nu o dată 
le ajutăm să-și rezolve unele pro
bleme gospodărești. La clubul între
prinderii funcționează cercuri de lu
cru de mină, de artă culinară, frec
ventate îndeosebi de tinerele dornice 
să-și întemeieze un cămin. De două 
ori pe an ne întîlnim cu femeile ce 
muncesc în întreprinderea noastră 
tocmai pentru a afla ce mai putem 
întreprinde pentru a le ușura mun
ca, atît aici, in fabrică, cit și acasă. 
Iar faptul că 12 din membrii comite
tului de partid sînt femei constituie 
o garanție că măsurile stabilite cu 
prilejul acestor intîlniri se și înfăp
tuiesc.

Și la Întreprinderea de confecții 
„Prochnik" munca femeilor se 
bucură de multă prețuire. „Nu exis
tă loc de muncă — de la creație 
pînă la producția de serie — în care 

priceperea si ta
lentul femeilor 
să nu aibă un 
rol determinant. 
Fie că este vorba 

de o tînără nou angajată sau 
de o femeie cu experiență și presti
giu aflată într-o funcție de răspun
dere, trăsăturile esențiale ale activi
tății lor sînt comune : atașament 
față de întreprindere, responsabili
tate, dorința de a munci cit mai 
bine. Iată de ce, ne spunea Janek 
Edward, secretarul comitetului de 
partid, ne străduim să le oferim fe
meilor condiții cit mai bune de lu
cru și, totodată, de a se afirma pe 
tărîm profesional, de a se instrui și 
a-și cultiva talentele, de a se îngriji 
de familiile lor. în organizația de 
partid ele au un rol foarte impor
tant : trei sferturi din numărul mem
brilor sint femei.

De altfel, în orașul Lodz — adevă
rată citadelă a industriei ușoare — 
temelie sînt prezente nu numai în 
întreprinderi, ci în toate domeniile 
vieții sociale. Deosebit de semnifi
cative sint. în acest sens, datele ce 
ne-au fost furnizate de Jedwiga 
Wendorff, adjuncta secției de pro
pagandă și cultură a comitetului 
orășenesc al P.M.U.P. Aflăm, astfel, 
că aproape 70 la sută din cadrele 
didactice din oraș sint femei, că ele 
reprezintă 82 Ia sută din cadrele sa
nitare și 69 la sută din totalul lucră
torilor din comerț și servicii publice, 
în consiliul orășenesc 32 la sută din 
deputați sînt femei, iar în comitetul 
orășenesc de partid ele dețin ma
joritatea — 51 la sută.

Prin activitatea lor iptensă în 
viața economică, politică și socială, 
femeile din Lodz aduc o contribuție 
de seamă, vizibilă la fiecare pas, la 
înflorirea continuă a acestui puter
nic centru muncitoresc al Poloniei 
socialiste.

Rodica ȘERBAN
Astăzi se încheie concursul „Cea 

mai bună formație de muncitori bru
tari". în care au fost antrenate, prac
tic. toate întreprinderile de panifica
ție din țară. Desfășurată sub gene
ricul „Piinea de cea mai bună cali
tate". această confruntare profesiona
lă și-a propus îmbunătățirea calității 
principalelor sortimente de piine. 
După faza de masă au fost selecțio
nate cele mai bune formații de lucru 
din fiecare județ, formații ce s-au 
întrecut în cadrul fazei interjudețene. 
Patru formații de muncitori brutari, 
reprezentînd județele Argeș, Botoșani, 
Mehedinți și Sibiu, au fost desemna
te finaliste. Pîinea produsă de „fina
liști" este pusă in vinzare la unitățile 
de specialitate din piața Mihail Ko- 
gălnlceanu, str. Mendeleev, str.

Doamnei și bd. Magheru, din Capi
tală.

După cum ne informează organi
zatorii acestui concurs de la uniunea 
sindicatelor de ramură, in scopul ge
neralizării experienței celor mai bune 
formații de muncitori brutari; azi, 
3 februarie, se organizează la între
prinderea „Steagul roșu" din Capi
tală o expoziție cu sortimentele de 
piine fabricate de finaliști, la care 
sint invitați toți directorii unităților 
similare din țară, președinții comi
tetelor sindicale, un mare număr de 
șefi de formații de lucru. Indiferent 
cine va ocupa locul întîi, sperăm că 
adevărații ciștigători ai concursului 
vor fi consumatorii din întreaga țară, 
cei care vor beneficia, de fapt, de 
îmbunătățirea calității piinii. (Rodica 
Șerban).

Expoziție de
La Muzeul orășenesc Vatra Dornei 

a fost deschisă o reprezentativă ex
poziție de etnografie și artă populară 
bucovineană. Cele peste 350 de piese 
prezentate aici, între care obiecte de 
port din diverse zone ale Moldovei 
de nord, f țesături de interior, cera-

artă populară .
mică, obiecte din lemn prelucrat ar
tistic, alte exponate de uz gospodă
resc și casnic, sînt structurate pe 
secțiuni distincte, punînd in evidență 
simțul artistic și indeminarea'prailică 
ale creatorilor de artă populară? din 
această parte a țării. (Agerpres)

Sugestii pentru concediul 
de odihnă

t
PROGRAMUL 1

12,S0 Telex )
12.35 Curs de limba spaniolă
12,55 Curs de limba franceză
13.15 Concert de prinz cu : Valy Nlcu- 

lescu. Elena Boga-Verdeș, Ruxan- 
dra Ghiață, Zoe Cîmpeanu, Floarea 
Tănăsescu, Patrița Goicea, Cristi
na Angelescu, Monica șl Anghel 
Suclu, David Ohanesian, Vasile 
Pop, George Lambrache. Dorin 
Teodorescu, Alexandru Ionlță, Eu
gen Savopol, Ion Frigloiu, Puiu 
Năstase, Mihal Mihalache.

14,18 Un fapt văzut de aproape — re
portaj din actualitatea socialistă

14.35 Melodii populare
15,10 De 30 de ani veterinar tn Bărăgan
15,30 Agenda culturală 
16.00 Clubul tineretului
17,00 Săptămlna politică Internă șl In

ternațională
17.15 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret. Anii de aur al comediei
18.15 Handbal masculin : Minaur Bala 

Mare — Hiittenberg (R.F.G.), meci

retur tn „Cupa cupelor". • în 
pauză : Ultima parte a derbiului 
campionatului național de baschet 
masculin : Steaua — Dinamo Bucu
rești

19,3* Telejurnal 
20,00 Teleenciclopedia • Pagini din isto-' .. . ................. viitor

• Aven- 
— Hima-

21,24

21.54 
22,05

ria culturii și civilizației, 
pentru trecutul omenirii 
tura marilor ascensiuni 
laia
Film serial 
Episodul 2 
„Fotografii 
distractivă 
invitații lui 
Telejurnal _ ___
Melodii românești da ieri șl de 
azi

: ..Mlnuitorii de bani".

la minut". ___
cu Florin Piersic șl

Emisiune

• Sport

LOTO
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Extragerea
14 26 32

Extragerea
10 36 33 39

I: 29 8 85 62 65 37
a II-a: 90 21 56 52 78

Primul mineralier de 55000
(Urmare din pag. I)
mativ două luni timpul de 
ședere a navei tn camera 
de evacuare.

Dar cea mal importantă 
noutate se referă la echi
parea navei cu 
principal realizat integral 
în țară, la Reșița. 
ralierul «Bobîlna» de 55 000 
tdw — preciza ing. Gelu 
Kahu, directorul general al 
Centralei industriale navale 
— este cea dinții navă de 
această capacitate dotată cu 
motor principal de 19 900 
CP, produs în țară. Un im
portant succes prin care 
este eliminat efortul valu-

motorul
„Mine-

tar la acest capitol. Acum, 
întreprinderea constructoa
re de mașini din Reșița 
realizează și alte tipuri de 
motoare". încă un amă
nunt: montarea motorului 
Începe odată cu încheierea 
operației de lansare.

Acest nou succes al con
structorilor de nave din Ga
lați a fost posibil prin efor
tul unui impresionant nu
măr de oameni ai muncii. 
Din rîndul lor amintim 
brigăzile conduse de loan 
Petre, Gh. Cioată, Mir
cea Grigore, Simion Ciu- 
din, Aii Pavel, coordo
nate de maiștrii Ionel 
Peneoașu, Gh. Mereuță, Va-

leriu Chiriac, Andrei Pa- 
nait, Mihal Chiriloiu, Mi
hai Paraschlv — coordona
tor de 
George 
formații 
sudori, 
cieni, tîmplari etc., 
prin execuția noii nave de 
55 000 tdw de la Galați — 
avind ca beneficiar între
prinderea de exploatare a 
flotei maritime NAVROM 
Constanța — au dovedit cu 
prisosință că știu să valo
rifice In Interesul produc
ției experiența dștigată In 
execuția primei nave de 
aceeași capacitate.

Odată cu trecerea mine-

navă fiind ing. 
Caspiroschi. Sînt 
de constructori, 

tubulatori, electri- 
care,

ralierulul „Bobîlna" în ca
mera de evacuare, se cre
ează condițiile pentru in
trarea în locul ei a prime
lor secții de la mineralie
rul nr. 3 de aceeași capa
citate — secții ce așteaptă 
deja pe platformele docu
lui. Hotărîrea constructori
lor gălățeni este de a în
cheia execuția corpului în- 
tr-un timp și mai scurt de- 
cît la nava „Bobîlna", fapt 
ce pune incă o dată în va
loare maturitatea profesio
nală și politică a experi- 
mentaților navaliști de la 
mila 80 a Dunării.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteil"

• ARTA Șl ORAȘUL 
— este tema unei interesante 
expoziții organizate la Paris în 
legătură cu rolul și locul artei 
plastice tn viata societății mo
derne. Tot mai mult se contu
rează tendința, așa cum eviden
țiază exponatele prezentate, a 
unei fuziuni între artă și urba
nistică. Ca urmare a simbiozei 
între artiști și urbaniști, clădi
rile. piețele, stațiile de metrou, 
străzile, orașe întregi chiar, de
vin adevărate muzee în aer li
ber. Arta dobîndește astfel va
lențe tot mai funcționale — a- 
ceasta este concluzia expoziției 
amintite.

• „URECHE BIONI
CĂ". Specialiști ai Universită
ții din Melbourne au elaborat o

„ureche bionică" de natură să 
facă accesibile sunetele pentru 
numeroase persoane suferind de 
surzenie. Invenția constă din- 
tr-un dispozitiv electronic ce 
transformă sunetele normale in 
impulsuri electronice transmise 
in interiorul urechii surzilor. A- 
ceste impulsuri stimulează ner
vul auditiv și fac astfel comu
nicarea posibilă. Mai precis, 
dispozitivul se va dovedi util 
pentru persoanele a căror ure
che internă nu poate reacționa 
la vibrațiile transmise din exte
rior, iar specialiștii apreciază că 
această formă de surzenie afec
tează aproximativ zece mii de 
persoane din Australia și circa

patru milioane de oameni în în
treaga lume.

• EUCALIPȚI REZIS- 
TENȚI LA GER. Selecționerii 
din Gruzia au obținut cinci noi 
specii de eucalipt. capabile să 
reziste la temperaturi de pînă 
la minus 15 grade. într-unul din 
sovhozurile republicii s-a și 
plantat un întreg cring de euca
lipți dintr-o astfel de specie re
zistentă la ger. Eucaliptul este 
— se știe — un arbore foarte 
prețuit : frunzele sale sint boga
te în ulei eteric, folosit pe scară 
largă în medicină și în parfu
merie ; lemnul reprezintă o va
loroasă materie primă pentru

După cum se știe, 
cura balneară se poa
te efectua în lunile de 
iarnă cu aceeași efica
citate ca și în cursul 
verii. Hoteluri elegan
te, vile cu grade dife
rențiate de confort, 
unități de alimentație

publică, numeroase 
posibilități de agre
ment stau la dispozi
ția celor ce doresc 
să-și petreacă conce
diul de odihnă în di
verse stațiuni balneo- 
climatice. Pentru tra
tarea afecțiunilor a-

paratulul locomotor, 
a bolilor reumatismale 
degenerative, abarti- 
culare, inflamatorii și 
posttraumatice vă stau 
la dispoziție stațiunile 
Eforie Nord,.Mangalia, 
Neptun, Govora. Lacu 
Sărat, Amara. Pucioa
sa. Geoagiu-Băi, Mo- 
neasa. Vatra-Băi. Ca- 
lacea. Bazna. Sovata, 
Maladiile aparatului 
cardiovascular și ale 
sistemului nervos cen
tral iși găsesc trata
mentul în stațiunile 
Buziaș. Vatra Dornei, 
Tușnad, Balvanyos. 
Borsec. Recomandate 
pentru tratarea a- 
fecțiunilor tubului di
gestiv și ale glan
delor anexe, ale ‘ri
nichilor și căilor uri
nare, maladiilor hepa- 
tobiliare. bolilor de 
nutriție și metabolism 
sint stațiunile Călimă- 
nești-Căciulata, Olă- 
nești, Slănic-Moldova, 
Vîlcele, Singeorz-Băi. 
Totodată, toate stațiu
nile balnâoclimatice 
din țară, dintre care 
amintim localitățile 
Sinaia. Bușteni, Pre
deal, Poiana Brașov, 
Borșa, Izvoarele. Se- 
menic, Muntele Mic, 
Crivaia, Sovata. Stîna 
de Vale, Borsec, Lacu 
Roșu, sînt recomanda
te pentru odihnă.

Rețineri de locuri și 
informații suplimenta
re pentru aceste sta
țiuni sau pentru altele 
se pot obține de la a- 
gențiile și filialele ofi
ciilor județene de tu
rism.
In fotografie : Vedere 
de la Poiana Brașov

obținerea unei hîrtii de calitate 
superioară și a viscozei ; un 
parchet din lemn de eucalipt 
este visul oricărei gospodine 
deoarece poate fi lustruit și fără 
ceară.

• O VETERANĂ A 
MUZICII DE JAZ. Ameri
cana de culoare Sally Martin, in 
virstă de 83 de ani, este, fără 
îndoială, veterana cîntărețelor 
de jaz. ultima supraviețuitoare 
a primei generații de interpreți 
ai faimoaselor ..negro-spirituals" 
care au început să înregis
treze pe discuri cîntecele res
pective. într-adevăr. prima în
registrare a lui Sally Martin 
datează din 1929 ; în cei 50 
de ani care s-au scurs de 
atunci ea nu a încetat un singur 
moment să cinte. dind dovadă

de o vitalitate debordantă. Cîn
tecele „negro-spirituals". așa 
cum se știe, s-au născut odată 
cu sclavajul populațiilor africa
ne aduse cu forța să lucreze pe 
plantațiile americane. Ele oglin
desc visurile, aspirațiile, micile 
bucurii și marile dureri, dar, 
totodată, profunda revoltă a 
unui intreg popor smuls de pe 
meleagurile sale natale. Pe 
bună dreptate, aceste cîntece 
sint considerate în prezent ca 
cel mai valoros fond de muzică 
și poezie populară al culturii 
americane.

• CURIOZITATE MI
NERALOGICĂ. I" cunoscu
ta zonă diamantiferă sud-afri- 
cană Kimberley a fost descope
rit un diamant refractar la orice 
încercări de prelucrare. Timp

de trei ani, bijutierii au făcut 
tot ce le-a stat in putință ca să 
șlefuiască, „cărbunele alb" de 
mari proporții sau chiar să-l 
fragmenteze. După ce au distrus 
citeva polizoare. in cele din 
urmă specialiștii au renunțat, 
lăsind piatra prețioasă așa cum 
a fost găsită, ca pe o curiozita
te mineralogică.

«EDITURĂ IN 
,,BRAILLE". In RP- Chineză 
a fost înființată de curind o e- 
ditură care va produce carte cu 
scriere ..Braille" pentru nevăză
torii din această țară. Planul e- 
ditorial cuprinde numeroase lu
crări de literatură politică, ști
ințifică și beletristică. Un sis
tem de semne simplificate și 
adaptate scrierii chinezești a 
fost pus la punct în 1953.
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ÎNCHEIEREA vizitei ministrului
AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI ÎN U.R.S.S.

MOSCOVA 2 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Moscova 
s-au încheiat vineri convorbirile o- 
ficiale între tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și A. A. 
Gromîko. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.

Au fost abordate, în aceeași atmos
feră de lucru, prietenească, proble
me actuale ale dezvoltării relațiilor 
româno-sovietice și ale colaborării 
bilaterale, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale.

Adunare la Moscova 
cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la semnarea 

primului Tratat româno-sovietic de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală

MOSCOVA 2 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Sub auspiciile 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă (A.P.S.R.), la întreprinderea texti
lă „Ernst Thălmann" dip Moscova, 
membru colectiv al A.P.S.R., a avut 
loc, la 2 februarie, o adunare consa
crată împlinirii a 31 de ani de la sem
narea primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
România și U.R.S.S. în fața celor

În sprijinul mișcărilor de eliberare 
națională din Africa australă

MAPUTO 2 (Agerpres). — Partici- 
panții la reuniunea Biroului de coor
donare al mișcării de nealiniere sînt 
unanimi în a sublinia. în luările lor 
de cuvînt, importanța și necesitatea 
unor acțiuni ferme pentru abolirea 
regimurilor minoritare din Africa 
australă și sprijinirea intensivă a 
mișcărilor de eliberare din aceste te
ritorii. „Regimurile rasiste din sudul 
Africii, a declarat ministrul de ex
terne al Tanzaniei, B. Mkapa, sînt o 
negare totală a idealurilor mișcării

O nouă tactică diversionistă a regimului 
de la Salisbury

Declarațiile copreședinților Frontului Patriotic Zimbabwe 
privind așa-zisul referendum din Rhodesia

LUSAKA 2 (Agerpres). — Așa- 
zisul referendum organizat de regi
mul minoritar de la Salisbury, în 
cadrul proiectului său de „reglemen
tare" internă a situației din Rhode
sia, este lipsit de orice semnificație 
practică, în condițiile intensificării 
continue a luptei forțelor patriotice 
Zimbabwe — a declarat, la Lusaka, 
Joshua Nkomo, copreședinte al Fron
tului Patriotic Zimbabwe. „Frontul 
Patriotic, a precizat el, nu va recu

Zeci de mii de persoane au demonstrat zilele trecute pe străzile Romei pentru a protesta contra acțiunilor teroriste 
ale elementelor neofasciste care au cunoscut o serioasă recrudescență

ALGER: Un amplu program de activitate 
pentru dezvoltarea economico-politică și progres social

Cel de-al patrulea Congres al 
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională, forța politică de bază a re
voluției algeriene, care și-a încheiat 
miercuri lucrările, este apreciat aici 
ca un eveniment de natură să exer
cite o puternică înrîurire asupra dez
voltării de sine stătătoare a Algeriei 
în perioada ce urmează.

înfăptuind o primă etapă a revo
luției democrat-populare — de care 
este in mod indisolubil legat nume
le regretatului președinte Houari 
Boumediene — etapă pe parcursul 
căreia au fost create premisele poli- 
tico-soeiale, materiale și organizato
rice pentru trecerea la construirea 
unei societăți noi. F.L.N. a ajuns în 
prezent în fața necesității de a-și 
defini o strategie adecvată noii peri
oade. problemelor complexe ce se 
ridică în fața țării. Tocmai o aseme
nea strategie a fost conturată de 
recentul congres, care a adoptat un 
amplu și multilateral program de ac
tivitate politică, privind căile și mij
loacele de transpunere în practică a 
prevederilor „Cartei Naționale", do
cument fundamental ce definește 
opțiunile socialiste ale țării și prefi
gurează principalele obiective ale 
dezvoltării în perspectivă a Algeriei.- 
în acest fel — după cum apreciază 
oficiosul guvernamental „EL MOUD- 
JAHID" — congresul a dus înainte 
cauza revoluției și a stabilit „punc
tul de plecare pentru un avint nou 
și puternic in construcția socialis
mului, singurul care garantează po
porului independența, dreptatea și 
progresul".

în mod deosebit se apreciază că 
un merit principal al congresului îl 
constituie „alegerea unei conduceri 
revoluționare puternice, cuprinzind 
militanți devotați obiectivelor stabi
lite", avind in frunte pe Benjedid 
Chadli, secretar general al partidului 
și candidat desemnat de F.L.N. pen
tru președinția republicii. Fideli as
pirațiilor președintelui defunct, noua 

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei și-a incheiat vizita oficială în
treprinsă în U.R.S.S., la invitația gu
vernului sovietic.

La plecarea din Moscova, pe aero
portul Șeremetievo. ministrul român 
a fost condus de A. A. Gromîko și 
de alte persoane oficiale sovietice.

Erau prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul țării noastre în Uniu
nea Sovietică, și V.I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București.

★
Seara, tovarășul Ștefan Andrei s-a 

înapoiat în Capitală.

peste 200 de textiliști prezenți la adu
nare, N. V. Zimogorskaia, director 
general al întreprinderii, A. T. Lîșen- 
ko. secretar al comitetului de partid, 
membri ai conducerii centrale a 
A.P.S.R., și Ion Oprea, secretar 1 al 
Ambasadei române din Moscova, au 
evocat, cu acest prilej, dezvoltarea 
ascendentă. în spiritul documentelor 
bilaterale, a relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare multilaterală 
româno-sovietice.

de nealiniere și, în același timp, a 
principiilor Cartei Națiunilor Unite. 
Perpetuarea lor reprezintă o amenin
țare deschisă la adresa păcii și, secu
rității internaționale". în aceeași or
dine de idei, conducătorul delegației 
din Jamaica, L. Barnett, a menționat 
că „eliminarea colonialismului, a po
liticii de dominație, în toate formele 
sale de manifestare, a discriminării 
rasiale și apartheidului este esențială 
pentru instaurarea unei noi ordini 
mondiale".

noaște nici o „soluționare" a proble
mei rhodesiene inițiată de Ian Smith, 
avind drept scop menținerea la con
ducere a regimului său minoritar, și 
este hotărit să-și continue lupta pină 
la victoria definitivă".

O declarație similară a fost făcută 
la Maputo de celălalt copreședinte al 
Frontului Patriotic. Robert Mugabe, 
care a arătat că acest „referendum" 
nu reprezintă decit „o nouă tactică 
diversionistă" a regimului Smith.

conducere a țării s-a angajat să con
ducă partidul, întregul popor • către 
viitorul socialist la care aspiră, ur- 
mînd calea trasată de „Carta Națio
nală". în acest sens, noul secretar 
general al partidului arăta în fața 
congresului : „Vom acționa pentru 
continuitatea orientărilor pe calea 
trasată de către președintele Boume
diene pentru a întări opțitmea socia
listă, care este ireversibilă, și a con

Dupâ încheierea Congresului Frontului
♦

de Eliberare Naționala din Algeria

solida independența națională în ac
cepția sa cea mai largă".

Pe linia întăririi partidului, con
gresul a adoptat statutul, precum și 
unele hotărîri organizatorice, menite 
să ridice structurile F.L.N. la nivelul 
exigențelor și sarcinilor pe care le 
are de înfăptuit în noua etapă. A 
fost, astfel, instituit un Comitet Cen
tral. care răspunde în fata congrese
lor și care este însărcinat să vegheze 
la aplicarea hotărîrilor și directive
lor congreselor. Totodată, s-a prevă
zut crearea unui Birou Politic, însăr
cinat să analizeze și să urmărească 
aplicarea orientărilor și programelor 
de acțiune stabilite de Comitetul 
Central, fată de care răspunde. Potri
vit prevederilor statutare, acest organ 
este instrumentul concretizării prin
cipiului unității de conducere dintre 
partid și stat. A fost instituită func
ția de secretar general al partidului, 
candidat la președinția republicii, 
statutul reafirmînd, în conformitate 
cu „Carta Națională", că „funcționa
rea și organizarea partidului sînt 
călăuzite de principiile colegialității 
în conducere, democrației în dezba-

în pregătirea U.N.C.T.A.D.-V,
la Arusha (Tanzania) va avea loc

Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“
DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). — In localitatea tanzaniană Arusha 

se va desfășura, intre 6 și 16 februarie, reuniunea ministerială a „Grupului 
celor 77", la care vor participa peste 1 000 de delegați din 117 țări în curs 
de dezvoltare din Europa, Asia, Africa și America Latină, peste 800 de 
observatori și1 invitați din partea unor organizații internaționale.

Punctele înscrise pe ordinea de zi 
se concentrează asupra problematicii 
relațiilor economice mondiale. Vor 
fi, astfel, dezbătute chestiuni refe
ritoare la eforturile pentru instaura
rea unei noi ordini internaționale, 
cooperarea economică mondială, 
promovarea schimburilor comerciale, 
relațiile dintre statele în curs de dez

Situația existentă evidențiază necesitatea urgentă a edificării 
noii ordini economice internaționale

ADDIS ABEBA 2 — Trimisul spe
cial al Agerpres transmite : Joi 
seara s-au încheiat lucrările reuniu
nii miniștrilor comerțului din țările 
africane, consacrată definirii pozi
ției acestor țări în vederea Conferin
ței ministeriale a „Grupului celdr 
77". care va avea loc la Arusha, în 
Tanzania, între 6 și 16 februarie, și 
a celei de-a cincea Conferințe a Na
țiunilor Unite pentru Comerț si Dez
voltare — U.N.C.T.A.D. V de la Ma
nila, din luna mai.

în rezoluția . asupra situației ac
tuale a relațiilor economice și co
merciale internaționale, adoptată la 
reuniune, se exprimă preocuparea 
profundă a țărilor africane fată de 
politica protectionistă si discrimina
torie. adoptată de țările industriali
zate, care a generat dezorganizarea 
relațiilor comerciale și monetare in
ternaționale, a condus la agravarea 
dezechilibrelor balanțelor de plăti si 
la aruncarea. în ultimă instanță, a 
întregii poveri a crizei economice pe 
umerii țărilor mai slabe din punct de 
vedere economic, perpetuînd si adîn- 
cind astfel inegalitatea în distribui
rea resurselor mondiale. „Actualul 
sistem economic mondial — subli
niază rezoluția — are efecte nega
tive asupra economiilor țărilor în 
curs de dezvoltare, fără a ajuta ță-

ITALIA

Partidul comunist reafirmă propunerea de constituire 
a unui guvern cu participarea tuturor forțelor democratice 

Consultările președintelui republicii cu principalii lideri politici
ROMA 2 (Agerpres). — Președin

tele Italiei. Alessandro Pertini. și-a 
încheiat vineri consultările cu prin
cipalii lideri politici în vederea de
semnării unei personalități însărci
nate Cu soluționarea crizei guverna
mentale, declanșată ca urmare a de
misiei primului ministru, Giulio An
dreotti. șl a guvernului său mono- 
color. democrat-creștin. Consultările 
au durat două zile. Vineri. Pertini 
i-a primit succesiv pe liderii prin
cipalelor partide foste membre ale 
majorității parlamentare : democrat- 
creștin. comunist și socialist.

teri și luării de decizii cu majoritate 
de voturi".

Pe de altă parte, congresul a 
adoptat numeroase rezoluții care 
constituie un veritabil program de 
acțiune în domeniile politic, econo
mic, cultural și social. La baza tutu
ror acestor documente au stat propu
nerile și sugestiile avansate în ra
poartele prezentate de fiecare vilaiat, 
departament al partidului și organi

zație de masă, ca și în cadrul dezba
terilor din plen și în comisiile de 
lucru pe probleme.

în ce privește dezvoltarea econo
mică. s-a evidențiat amploarea efec
telor pozitive ale creării și dezvoltă
rii industriilor naționale — ceea ce 
a permis țării să-și consolideze inde
pendența. să valorifice bogățiile 
solului și subsolului în interesul pro
pășirii poporului, inclusiv crearea de 
noi locuri de muncă pentru cetățeni. 
Exprimînd satisfacția față de succe
sele în domeniul agriculturii, docu
mentele adoptate subliniază necesi
tatea eliminării obstacolelor care mai 
frînează buna funcționare a coopera
tivelor agricole de producție, preco- 
nizîndu-se măsuri pentru ridicarea 
producției și productivității muncii 
în acest sector de bază al economiei, 
chemat să satisfacă cerințele mereu 
crescînde ale populației. Totodată, au 
fost stabilite măsuri în vederea de
mocratizării în continuare a învăță- 
mîntului, dinamizării vieții cultura
le, intensificării luptei împotriva 
analfabetismului, ridicării nivelului 
de cultură generală al întregului 
popor.

voltare și cele industrializate. Se 
preconizează, totodată, elaborarea 
unei strategii și definirea unor 
puncte . de vedere comune pentru 
viitoarele negocieri dintre statele 
industrializate și cele în curs de dez
voltare, care urmează să aibă loc în 
cadrul celei de-a cincea reuniuni a 
U.N.C.T.A.D., programată la Ma
nila, pentru luna mai.

rile industrializate să restabilească 
situația economiilor lor". Negocierile 
purtate pînă acum cu țările indus
trializate. continuă rezoluția, nu au 
putut conduce la rezultatele scon
tate,: datorită lipsei de voință poli
tică din partea acestora. Insuccesul 
de pînă acum, consideră semnatarii 
rezoluției, trebuie să conducă la uni
rea eforturilor țărilor în curs de dez
voltare pentru a putea să-și salvgar
deze drepturile lor legitime.

Situația existentă — conchidă re
zoluția de la Addis Abeba — evi
dențiază necesitatea urgentă a edifi
cării unei noi ordini economice in
ternaționale, în cadrul căreia actua
lele structuri ale sistemului econo
mic internațional să fie transfor- 
paațe .radical, de o manieră care să 
conducă la o mai corectă diviziune 
internațională a muncii, la o parti
cipare mai substanțială și activă a 
țărilor în curs de dezvoltare la ges
tiunea economiei mondiale și la sta
bilirea unui nou cadru instituțional, 
care să faciliteze mobilizarea resur
selor proprii ale țărilor în curs ■ de 
dezvoltare, o creștere armonioasă și 
ritmică a economiei . mondiale si o 
împărțire echitabilă, pentru toate 
popoarele, a binefacerilor dezvol
tării.

în cursul convorbirilor avute cu 
Alessandro Pertini. secretarul gene
ral al P.C.I„ Enrico Berlinguer. a 
reafirmat cererea comuniștilor de a 
face parte din guvern. „Propunerea 
noastră, prezentată președintelui Per
tini. a spus Berlinguer. este de a se 
constitui un guvern cu participarea 
tuturor partidelor democratice, in
clusiv P.C.I. Aceasta ni se pare o 
necesitate și soluția cea mai viabilă 
pentru a stabili o solidaritate reală 
între partide și în țară". Berlinguer 
a motivat retragerea P.C.I. din ma
joritatea parlamentară, la care a a- 
derat cu un an in urmă, arătînd că 
„democrația creștină a înrăutățit si
tuația pînă la punctul care a deve
nit de netolerat datorită lacunelor 
programului și tergiversării aplicării 
acestuia".

Pe o poziție similară s-a situat și 
Partidul Socialist, al cărui lider, 
Bettino Craxi, a cerut formarea unui 
„guvern mai reprezentativ". De ase
menea. Direcțiunea Partidului Socia
list Democratic a dat publicității uri 
document care se pronunță .-.în fa
voarea reconstituirii politicii de so
lidaritate națională".

într-un document al Direcțiunii 
P.D.C. în legătură cu actuala situa
ție politică se ignoră cererea comu
niștilor de a face parte dintr-un gu
vern de unitate națională.

In schimb^ liderii celor trei parti
de primiți vineri de Pertini au ex
clus ideea dizolvării parlamentului și 
convocării de alegeri generale anti
cipate. O asemenea perspectivă ar 
constitui. în opinia lor. un adevă
rat dezastru pentru Italia, care este 
confruntată cu fenomene grave, ca 
inflația, șomajul și terorismul.

Cu deosebită satisfacție a fdst 
primită hotărirea privind convocarea, 
într-un timp relativ scurt, a unui 
congres extraordinar al F.L.N., menit 
să elaboreze următorul plan cincinal 
de dezvoltare generală a țării, care 
va concretiza' indicațiile generale cu
prinse in documentele adoptate la re
cent încheiatul forum. Congresul a 
adoptat, de asemenea, o rezoluție 
privind politica externă a Algeriei, 
subliniindu-se că obiectivul fun
damental al acestei politici este 
slujirea intereselor supreme ale 
poporului algerian, asigurarea: secu
rității și integrității teritoriale, ga
rantarea și consolidarea indepen
denței naționale. Totodată, se arată că 
Algeria va susține activ lupta po
poarelor aflate încă sub dominația 
colonială, pentru eliberarea lor depli
nă, își va întări solidaritatea cu cauza 
dreaptă a popoarelor arabe și po
poarelor africane. își va extinde 
colaborarea cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate. Rezo
luția prevede ca țeluri majore, in 
sprijinul cărora va milita Algeria, 
promovarea unei largi cooperări in
ternaționale, eliberate de orice formă 
de inegalitate, de orice pretenții de 
supremație, instaurarea unor rapor
turi interstatale noi. care să garan
teze dreptul tuturor țărilor de a 
participa in condiții de egalitate la 
reglementarea marilor probleme care 
confruntă contemporaneitatea. la 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale, la statornicirea unei 
păci juste și durabile în lume.

Subliniind importanța deosebită a 
congresului, cotidianul național de 
limbă arabă „AN-NASR" apreciază 
că el a insuflat partidului o nouă 
vigoare, ceea ce „îi va permite să 
ocupe locul cuvenit in conducerea 
revoluției socialiste algeriene, in asi
gurarea dezvoltării multilaterale a 
țării".

Mircea S. IONESCU

înaintea alegerilor 
pentru Sovietul Suprem 

al U.R.S.S.

Apel al C.C. al P.C.U.S. 
adresat alegătorilor

MOSCOVA 2 (Agerpres). — C.C. 
al P.C.U.S. a adresat un apel către 
toți alegătorii, cetățenii U.R.S.S.. in 
legătură cu alegerile pentru Sovie
tul Suprem al Uniunii -Sovietice care 
vor avea loc la 4. martie. în apelul 
difuzat de agenția T.A.S.S. se sub
liniază că. îndeplinind hotărîrile Con
greselor al XXIV-lea și XXV-lea ale 
P.C.p.S., poporul sov-ietic a obținut 
succese însemnate în dezvoltarea in
dustriei. agriculturii. în ridicarea 'ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
în încheiere. Comitetul Central al 
P.C.U.S. adresează cetățenilor U.R.S.S. 
chemarea de a vota in unanimitate 
pentru candidații blocului comuniș
tilor și celor fără partid.

Vizita delegației de partid 
și de stat poloneze 

in R. P. Bulgaria
SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia a 

fost dat publicității comunicatul pri
vind vizita în R. P. Bulgaria a dele
gației de partid și de stat poloneze, 
condusă de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. ăl P.M.U.P. Părțile, 
se spune în document, au dat o înal
tă apreciere dezvoltării colaborării 
bilaterale in diferite domenii. S-a 

‘subliniat necesitatea adîncirii relații
lor . de colaborare între cele două 
partide și țări. A avut loc. de aseme
nea, un schimb de păreri în proble
me vizînd situația actuală interna
țională și unele probleme ale mișcării 
comuniste si muncitorești.

Evoluția situației 
din Iran

TEHERAN 2 (Agerpres). — într-un 
interviu' difuzat de postul de radio 
francez „Europe-1“. primul ministru 
al guvernului iranian, Shahpur Bakh- 
tiar. a declarat că va rămîne în func
ție. deși liderul opoziției șiite. ayato
lahul Khomeiny, 1-a cerut să demi
sioneze. Shahpur Bakhtiar nu a ex
clus o eventuală întîlnire cu Kho
meiny, precizînd. totuși, că o astfel 
de posibilitate nu se va realiza decît 
dacă condițiile sînt favorabile. Pri
mul ministru a subliniat că după 
restabilirea ordinii „se va aborda 
problema libertății în cadrul legii".

agențiile de presă transmit:
Vizita președintelui I. B. 

TitO în KUWeit. Președintele 
Iosip Broz Tito, aliat în vizită ofi
cială în Kuweit, a avut, vineri, în 
capitala kuweitiană, o întrevedere cu 
șeic Saad Al-Abdullah Al-Salem-Al- 
Sabah, prim-ministru al guvernului 
țării-gazdă. După cum relatează a- 
genția Taniug, cu acest prilej s-a 
efectuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale situației interna
ționale, printre care Orientul Mij
lociu.

„SHUNTO '79". La T°ki0 au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al 58-lea 
Congres extraordinar al Consiliului 
General al Sindicatelor din Japonia. 
Congresul a adoptat programul de 
luptă al; oamenilor muncii niponi în 
cadrul ofensivei de primăvară — 
„SHUNTO ’79“ — a clasei muncitoa
re pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viată și de muncă, pentru sporirea 
alocațiilor de stat pentru nevoi so
ciale.

Greva docherilor danezi.
Activitatea portuară la Copenhaga și 
îh alte porturi ale Danemarcei a în
cetat, practic, vineri, ca urmare a 
grevei declanșate de docheri, în semn 
de protest față de întreruperea nego
cierilor-asupra noilor contracte colec
tive de muncă. Greviștii solicită ca 
acestea să prevadă îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și de viață.

Noi măsuri de austeri
tate. Invocînd dificultățile econo
mice prin care trece Portugalia, pri
mul ministru Carlos Mota Pinto a 
încercat, într-un interviu acordat săp- 
tămînalului conservator „Tempo", să 
justifice un program, economic prin 
care se va urmări — relevă observa
torii —> ca masele largi ale populației 
să suporte principalele poveri ale 
redresării economiei. Astfel, el a spus 
că va prezenta parlamentului, în cu- 
rînd, un proiect prevăzind un nou 
impozit special pentru acoperirea de
ficitului bugetar.

în fotografie: demonstrație de 
masâ a oamenilor muncii din Lisa
bona pentru condiții de viață mal 
bune.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 120 de ani de la Unirea 

Principatelor Române
Aniversarea a 120 de ani de la 

Unirea Principatelor Române conti
nuă să fie marcată în diverse țări 
ale lumii.

S.U.A. în Sala românească a Uni
versității de stat Wayne, din Detroit, 
statul Michigan, a avut loc o acțpnare 
comemorativă, în cursul căreia aces
tui lăcaș de cultură din S.U.A. i s-a 
făcut o donație de cărți istorice, 
social-politice. de artă și literatură, 
la loc de cinste aflîndu-se operele 
președintelui Nicolae Ceausescu. Prof, 
dr. R. Banner, președintele Univer
sității Wayne, și dr. William Brazill, 
decanul Departamentului de istorie, 
au marcat semnificația actului Unirii 
Principatelor Române pentru con
struirea și dezvoltarea României mo
deme și au exprimat dorința de a 
contribui la strîngerea legăturilor de 
colaborare cu universități si instituții 
de cultură din tara noastră.

FRANȚA. La Palatul Luxemburg, 
din Paris, a avut loc. sub patronajul 
de onoare al președintelui Senatului 
francez. Alain Poher, o șeară cultu
rală dedicată României. Cu acest 
prilej, acad. Emil Condurachi a pre
zentat o conferință „Unirea Princi
patelor — moment important al prie
teniei româno-franceze", iar prof, 
univ. Jean Thibaudet — conferința 
„Șaizeci de ani de la Unirea Tran
silvaniei cu țara". Senatorul . Lucien 
Gautier, președintele Grupului de 
prietenie Franța—România din Senat, 
a subliniat^ sentimentul de prietenie 
dintre români și francezi, astăzi mai 
actual ca oricînd.

MEXIC. La Universitatea autonomă 
din Quertaro (Mexic) a avut loc inau

ORIENTUL MIJLOCIU
• „Egiptul este pregătit să deschidă un dialog cu țările arabe 
în ce privește procesul de pace cu lsraelul“ • 1 600 palestinieni 

arestați pe malul vestic al Iordanului în anul 1978
CAIRO 2 (Agerpres). — Primul mi

nistru egiptean. Mustafa Khalil, a 
declarat în Adunarea Poporului că 
Egiptul este pregătit să deschidă un 
dialog cu țările arabe în ce privește 
procesul de pace cu Israelul. „întin
dem mina țărilor arabe frățești pen
tru acest dialog", a spus el. „Egiptul 
și-a făcut datoria fată de statele 
arabe frățești, în timp de război, ca 
și în timp de pace", a afirmat Khalil.

Mustafa Khalil a spus că poziția 
Egiptului în legătură cu problema 
palestiniană „este determinată de 
acordurile-cadru de la Camp David 
cu Israelul". „Acordurile de la Camp 
David prevăd autodeterminarea pa
lestiniană. iar Egiptul nu va accepta

Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) se opune oricărei modi
ficări a proiectului Națiunilor Unite 
de Soluționare politică a situației din 
Namibia, a declarat președintele or
ganizației, Sam Nujoma. Declarația 
a fost făcută după întrevederea pe 
care președintele S.W.A.P.O. a avut-o' 
cu Martti Ahtisaari, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. în convorbirile avute, ante
rior, de reprezentantul secretarului 
general al O.N.U. în Namibia și Afri
ca de Sud, autoritățile de la Pretoria 
au insistat să se modifice o serie de 
prevederi fundamentale ale proiectu
lui O.N.U.

Poziția Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol. 
Felipe Gonzalez, secretar general al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol. a respins posibilitatea unei coa
liții între partidul său și Uniunea 
Centrului Democratic, partid de gu- 
vernămînt. pentru a forma un nou 
guvern în Spania. După cum s-a a- 
nunțat. la 1 martie a.c. în Spania 
vor avea loc alegeri generale. în ca
drul cărora, potrivit estimărilor. Par
tidul Socialist Muncitoresc Spaniol și 
Uniunea Centrului Democratic ar pu
tea să obțină“mai multe voturi.

„Viața în roz...“
100 de șomeri în 

plus in fiecare minut 
— acesta este, in pre
zent, ritmul de crește
re a șomajului in 
lume, potrivit calcule
lor experților Organi
zației pentru coope
rare și dezvoltare eco
nomică (O.C.D.E.). O 
asemenea cifră statis
tică dezvăluie faptul 
că perspectiva con
cedierii și șomajului 
amenință, ca „o sabie 
a lui Damocles", prac
tic pe fiecare om al 
muncii din țările ca
pitaliste. O cifră sta
tistică ce pune in lu
mină atitea destine 
tragice...

...Ziarul „DAILY TE
LEGRAPH" anunță 
intr-o știre din S.U.A. 
că mai multe munci
toare de la o uzină 
din Willow Island 
(statul West Virginia), 
aparținind cunoscutei 
companii „American 
Cyanamid", au fost ne
voite să accepte a fi 
sterilizate pentru a 
nu-și pierde locul de 
muncă. De ce ? Pen
tru că noua tehnologie 
introdusă intr-una din 
secțiile uzinei chimice 
amintite e de natură a 
periclita, in mod grav, 
dezvoltarea fătului. 
Pentru a se pune la 
adăpost de orice risc. 

patronii au avertizat 
femeile apte de a de
veni mame să-și cau
te de lucru in altă 
parte, neoferindu-le, in 
schimb, nici posibilita 
tea reîncadrării intr-o 
altă secție a uzinei șl 
nici măcar o garanție 
minimă de a-și găsi o 
nouă slujbă. Așa in
cit, in fața perspecti
vei iminente de a 
șoma, mai multe fe
mei au preferat să-și 
sacrifice dreptul de a 
fi mamă, spre a și-l 
apăra (pentru cită vre
me, oare?) pe acela de 
a munci. In loc de 
orice alt comentariu, 
ziarul citat precizează 
in final : „-«American 
Cyanamid»- realizează 
anual o cifră de afa
ceri de 2,41 miliarde 
dolari". Evident) grija 
pentru „rotunjirea" 
continuă a profiturilor 
nu mai lasă loc de 
preocupări pentru 
soarta muncitorilor.

...Din presa italiană 
aflăm că din cei peste 
un milion de tineri șo
meri, Paola Parlato, 
originară din Neapole, 
în vîrstă de 25 de ani. 
absolventă a facultății 
de filozofie, a reușit, 
recent, să pună capăt 
goanei sale cotidiene 
după un post de pro
fesoară, obținind să

gurarea „Săptămînli culturale româ
nești". Au fost prezentate filme do
cumentare românești și inaugurată 
expoziția de fotografii „Momente din 
istoria poporului român".

INDIA. Revista economică indiană 
„East European Trade", care apare 
Ia Delhi, inserează, începînd din luna 
ianuarie a.c.. o rubrică permanentă 
dedicată României, sub titlul „Lumea 
văzută de la București". Prin acest 
capitol special, editorul revistei ex
primă „omagiul său și al poporului 
indian adus României socialiste, reali
zărilor deosebite obținute în toate 
domeniile vieții soclal-economice, sub 
conducerea înțeleaptă și dinamică a 
președintelui Nicolae Ceausescu".

COLUMBIA. Postul național de 
radio Columbia a transmis o emi
siune specială. în cadrul căreia au 
fost evidențiate semnificația actului 
de la 24 Ianuarie 1859, precum și 
realizările obținute de poporul român 
în opera de edificare a socialismului. 
Ziarele „La Republica" și „El Siglo", 
din Bogota, au publicat articole dedi
cate evenimentului. De asemenea, 
televiziunea națională columbiană a 
transmis un ciclu de filme documen
tare românești pe teme istorice, cul
turale și turistice.

ECUADOR. Cotidianul ecuadorian 
„El Tiempo" a publicat un articol 
intitulat „Astăzi, a 120-a aniversare 
a Unirii Principatelor Române".

MAROC. Ziarul „Al Bayane" din 
Rabat a publicat un articol dedicat 
aniversării Unirii Principatelor ■ Ro
mâne.

ca aceasta să fie denumită autonomie 
administrativă", a precizat Khalil. El 
a adăugat că Egiptul insistă asupra 
legăturii dintre tratatul de pace cu 
Israelul în ceea ce privește Sinaiul 
și autodeterminarea palestiniană în 
Gaza și pe malul occidental al Iorda
nului.

★
TEL AVIV 2 (Agerpres). — Guver

natorul militar israelian al Cisiorda- 
niei, generalul Benyamin Ben-Elie- 
zer, a anunțat joi seara la televiziu
ne că, în 1978, pe malul vestic al Ior
danului au fost arestați 1 600 pales
tinieni pentru „atentate la securita
tea Israelului", adică cu 300 mai mulți 
decît anul precedent.

Noua capitală a Nigeriei 
se va numi Abuja, alaiul 
Olusegun Obasanjo, șeful statului ni
gerian. a anunțat, la Lagos, că noua 
capitală federală a Nigeriei se va 
numi Abuja. Orașul urmează să fie 
construit, pină în anul 1986, în regiu
nea cu același nume.

Provocări ale neonaziș
tilor în Austria. Neonaziștii 
austrieci au comis, la Viena. noi ac
țiuni provocatoare. în citeva cartie
re ale orașului, elemente neonaziste 
au ațpcat sedii locale ale partidului 
comunist, au rupt afișele de propa
gandă ale acestuia, au pricinuit im
portante pagube materiale clădirilor 
respective. Ziarul „Volksstimme" a 
lansat un apel la intensificarea luptei 
împotriva elementelor neonaziste și 
a cerut autorităților să ia măsuri de 
depistare și pedepsire severă a ce
lor vinovati.

Precipitații abundente fh 
Polonia. A8entia P.A.P. Relatează 
că în întreaga Polonie a con
tinuat să ningă. în unele locuri, 
datorită temperaturilor relativ ri
dicate, ninsorile s-au transformat 
în lapoviță și ploaie. Precipi
tațiile abundente au provocat greu
tăți în activitatea transporturilor ru
tiere și feroviare.

lucreze ca... portar la 
o instituție publică. 
Amară „filozofie" se 
învață la „școala vie
ții" !

...In Marea Britanie. 
potrivit unei dispoziții 
date de Ministerul 
Muncii, clădirile unde 
se află oficiile de pla
sare a forței de mun
că vor fi văruite 
de-acum înairite. nu in 
albastru, nu in verde, 
ci, pur și simplu, in... 
roz. Să fie oare opțiu
nea . pentru această 
culoare o expresie « 
dorinței cercurilor pa
tronale ca cei 1,5 mi
lioane de șomeri care 
așteaptă zilnic in fața 
oficiilor să-și vada 
propria situație în cu 
lori mai trandafirii l 
Judecind după această 
„iarnă fierbinte" de pe 
frontul social in Ma
rea Britanie, culoarea 
roz este departe de 
a-și fi produs efectul 
scontat.

...Intre timp, pre
viziunile experților 
O.C.D.E. pentru acest 
an oferă oamenilor 
muncii motive supli
mentare de neliniște ' 
in curind, in țările ca
pitaliste vor fi 18 mi
lioane de șomeri.
Viorel POPESCU
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