
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

al C.C. 9i P.C.B. Din peisajul industrial al patriei : Combinatul chimic — Craiova loto : S. Cristian
In ziua de 12 decembrie 1979 a avut loc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat proiectele Planului financiar cen
tralizat și Bugetului de stat pe anul 1980. 
Aceste proiecte asigură înfăptuirea sarci
nilor pe anul viitor din actualul cincinpl 
și țin seama de hotăririle Congresului al 
Xll-Iea al P.C.R. cu privire la accentuarea 
laturilor calitative ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei noastre.

Proiectele de planuri, elaborate sub în
drumarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, au la 
bază aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar, prevederile Legii fi
nanțelor, indicatorii din planul național 
unic pe 1980, propunerile din bugetele de 
venituri și cheltuieli ale unităților socialiste, 
măsurile adoptate in legătură cu redu
cerea mai accentuată a costurilor de pro
ducție și creșterea eficienței economice, 
majorarea retribuțiilor, pensiilor și aloca
țiilor pentru copii.

Planul financiar centralizat prevede o 
creștere a beneficiilor tuturor unităților 
economice cu circa 24 la sută față de 
anul 1979. Proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1980 prevede, la rindul său, o creș
tere a veniturilor cu 11,6 la sută și cheltu
ielilor cu 10,3 la sută față de 1979.

Comitetul Politic Executiv cere ministe
relor, comitetelor executive ale consiliilor 
populare, centralelor industriale și între
prinderilor, tuturor oamenilor muncii să 
acționeze cu toată fermitatea pentru în
deplinirea planului la producția netă și 
fizică, a tuturor indicatorilor planului na
țional unic, asigurîndu-se pe această bază 
acumulările bănești planificate și echili
brul financiar bugetar. Ministerul Finan
țelor, împreună cu Banca Națională și 
băncile finanțatoare, trebuie să ia toate

măsurile pentru desfășurarea corespunză
toare a activității economico-financiare in 
toate unitățile socialiste, potrivit sarcinilor 
aprobate prin bugetele de venituri și chel
tuieli, să acționeze pentru realizarea la 
termen și în volumul planificat a venituri
lor bugetare, utilizarea cu eficiență spo
rită a fondurilor și executarea in condiții 
cit mai bune a prevederilor bugetare.

S-a hotărit ca proiectele Planului fi
nanciar centralizat și Bugetului de stat pe 
anul 1980 să fie supuse dezbaterii și apro
bării sesiunii Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile făcute de Consiliul 
Național al Frontului Unității Socialiste 
privind alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională și consiliile populare, 
care vor avea loc la 9 martie 1980.

In vederea îmbunătățirii reprezentării 
cetățenilor în Marea Adunare Națională, 
ținind seama de sporirea numărului popu
lației țârii de la alegerile precedente și 
pină în prezent, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit creșterea numărului de deputați 
în Marea Adunare Națională de la 349 
la 369 și modificarea in acest sens a unor 
articole din Constituția Republicii Socia
liste România și din Legea electorală, 
modificări ce vor fi înaintate spre apro
bare sesiunii Marii Adunări Naționale. 
S-a stabilit, de asemenea, ca numărul 
deputaților ce urmează să fie aleși în 
consiliile populare să înregistreze unele 
modificări față de cel existent, ca ur
mare a sporului natural al populației, pre
cum și a trecerii unor orașe în categoria 
municipiilor, modificări care se încadrează 
în limitele minime și maxime prevăzute de 
Legea electorală pentru fiecare categorie 
de consilii populare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
totodată, propunerile Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste privind 
creșterea, în comparație cu alegerile pre
cedente, a numărului de circumscripții

electorale in care vor fi depuse două can
didaturi pentru fiecare deputat în Marea 
Adunare Națională și in consiliile popu
lare, precum și măsurile organizatorice 
privind delimitarea tuturor circumscrip
țiilor electorale, depunerile de candidaturi, 
pregătirea și desfășurarea campaniei 
electorale, acțiunile politice și culturale ce 
vor fi întreprinse in această perioadă.

Apreciind că alegerile de deputați in 
Marea Adunare Națională și consiliile 
populare constituie o nouă expresie a lar
gului democratism ce caracterizează so
cietatea noastră socialistă, Comitetul 
Politic Executiv cere tuturor organizațiilor 
de partid județene, municipale, orășe
nești și comunale, tuturor organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste să desfă
șoare o intensă activitate politică, asigu- 
rind bunul mers ai întregii campanii elec
torale, alegerea în organele supreme și 
locale ale puterii de stat a celor mai 
destoinici, capabili și harnici cetățeni, oa
meni de frunte ai societății noastre, 
profund devotați cauzei socialismului, mi- 
litanți neobosiți pentru înfăptuirea con
secventă a politicii interne și externe a 
partidului și statului de propășire a patriei, 
de creștere permanentă a prestigiului său 
in lume. Comitetul Politic Executiv iși ex
primă convingerea că perioada premer
gătoare alegerilor de deputați in Marea 
Adunare Națională și in consiliile populare 
va determina o largă mobilizare a orga
nizațiilor de partid, de masă și obștești, 
a organelor locale de stat, a tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate în 
înfăptuirea exemplară a istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al Xll-Iea al P.C.R., a 
Programului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, o serie de probleme curente 
ale activitâții de partid și de stat.

ȘEDINȚA CAMEREI LEGISLATIVE 
A CONSILIILOR POPULARE

loto : E. Dichiseanu
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Miercuri, 12 decembrie, a avut loc ședința Camerei legislative a consiliilor populare.La lucrări au participat tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al GaC. al P.C.R., vicepreședinte, al Consiliului de Stat, Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, reprezentanți ai unor ministere, instituții centrale și organizații de masă și obștești.Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec.In conformitate cu regulamentul de funcționare, Camera legislativă a ales, dintre mpmbrii săi, pe o perioadă de un an, noul Birou al camerei, alcătuit din tovarășii Alexandrina Găinușe, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bacău — președintele camerei, Ion Al- bulețu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Olt, Emeric Pataki, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al' Consiliului popular județean Harghi-, ta, și Elvira Chirică, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Botoșani — vicepreședinți, Vasile Potop, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Buzău, Iosif Ecken- reiter, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Sibiu, și Angela Manole, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Neamț — secretari.în continuureei ședinței. Camera legislativă a adoptat următoarea ordine de zi :1. Proiectul de lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1980 ;2. Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1930 ;3. Proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare :4. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 10/ 1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.Proiectele de legi supuse dezbaterii deputaților camerei au fost prezentate de tovarășii Petre Preoteasa, ministru secretar de stat, prirn-vice- președinte al Comitetului de Planificării, Gheorghe Picoș, al ministrului finanțelor, și Onescu, prim-vicepreședinte miletului pentru Problemele liilor Populare.în legătură cu proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi' au luat cuvintul tovarășii Nicolae Vere.ș. președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mureș, Ștefan Panaitiu. prim-vicepreședinte al Comitetului' executiv al Consiliului popular județean Botoșani, Dumitru Ciuclea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Maramureș,

Andrei Csillag. vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Cluj, Lucian Băl- teanu, membru al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mehedinți, Nicolae Bușui, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Caraș-Severin, Nicolae Buzdugan, membru al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bacău, Dumitra Sma- randache, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș, Ion Catrinescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Brăila.In cuvintul lor, deputății au evidențiat însemnătatea istorică a Congresului , al Xll-Iea al partidului în elaborarea orientărilor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre și au exprimat hotărîrea fermă a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte națio- naljtăți — de a acționa pentru transpunerea în viață a hotăririlor foru- aa

Stat al adjunct Cornel al Co- Consi-

mului comuniștilor români, de asigura dezvoltarea neîntreruptă României pe drumul progresului și civilizației socialiste.Ei au dat glas satisfacției unanime a întregului nostru popor față de ho- tărirea Congresului de a-1 realege pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului — garanție sigură a înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în același timp, vorbitorii au adus un vibrant omagiu' secretarului general.-al partidului, a..-.cărui • viață se identifică de aproape o jumătate de secol cu idealurile ide luptă ale partidului pentru libertate, independență și suveranitate națională, pentru fericirea și prosperitatea poporului roman., Luînd în dezbatere proiectul Planului național unic de dezvoltare e- conomico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1980. Camera legislativă a constatat că documentul a fost elaborat pe baza sarcinilor stabilite pentru acest an de planul cincinal, ținîndu-se, totodată, seama de hotăririle Congresului al Xll-Iea al partidului cu privire la dezvoltarea economico-socială a țării in cincinalul viitor.în cadrul dezbaterilor s-au evidențiat în mod deosebit îmbunătățirile aduse proiectului de plan ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru ridicarea

la o nouă calitate a întregii activități economice și sociale, prin creșterea producției pe baza folosirii intensive a capacităților de producție, valorificarea superioară a resurselor de materii prime și materiale, sporirea eficienței exportului, reducere;: la strictul necesar a importurilor, ieftinirea lucrărilor de investiții, gospodărirea judicioasă a resurselor energetice, folosirea mai bună a forței de muncă din fiecare județ și localitate, pentru înfăptuirea programului de creștere a nivelului de trai al populației.Subliniind faptul că prevederile de plan pe anul 1980 reflectă politica partidului și statului cu privire la dezvoltarea continuă, . echilibrată și dinamică a economiei naționale, deputății au evidențiat sarcinile care revin consiliilor populare pentru îndeplinirea ritmică și depășirea planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. în acest cadru. vorbitorii au scos in relief masurile care vor trebui să fie luate de organele locale pentru realizarea indicatorilor de plan. îndeosebi la producția netă și fizică, reducerea cheltuielilor materiale, întărirea au- toconducerii și autogestiunii, creșterea eficienței și îmbunătățirea, în continuare, a întregii activități din fiecare județ, municipiu, oraș și comună. Participanții la dezbateri au evidențiat necesitatea mobilizării tuturor colectivelor "de oameni ai muncii pentru utilizarea intensivă a capacităților și instalațiilor, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterea gradului de vatorifirstre a resm- seior de materii prime și materiale, reducerea consumurilor și gospodărirea judicioasă a resurselor energetice și de materii prime in toate domeniile, recuperarea și refolosirea materialelor rezultate in procesul de producție și consum, sporirea productivității muncii, dezvoltarea mai accentuată a industriei mici și artizanale. creșterea aportului cercetării științifice și ingineriei tehnologice la modernizarea continuă a economiei.Tn domeniul agriculturii s-au menționat măsurile menite să ducă la exploatarea rațională a fondului funciar, la sporirea producției vegetale și animale, la realizarea la timp și în condiții de calitate a tuturor lucrărilor.în același timp au fost relevate sarcinile ce revin consiliilor populare
(Continuare în pag. a V-a)

Pedagogia succesului

PRIN CREȘTEREA ROLULUI FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
CRESC FORȚELE POPORULUI PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRIRILOR

CONGRESULUI AL Xll-LEA AL PARTIDULUI

Au început adunările generale sătești 
și conferințele consiliilor locale 
ale Frontului Unității SocialistePregătirile pentru cel de-al II-lea Congres ai Frontului Unității Socialiste ;— care va avea ioc la începutul anului viitor — au intrat, incepind de ieri, intr-o nouă etapă, odată cu inceperea adunărilor generale sătești și conferințelor consiliilor comunale, orășenești și municipale ale F.U.S. Acestea marchează un moment de seamă in viața politică a țării, intrucit sînt primele adunări și conferințe care au loc, pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în condițiile perfecționării structurii organizatorice a Frontului Unității Socialiste, care creează un cadru nou, superior, de afirmare a democrației noastre socialiste.Abordind o problematică majoră — analiza activității desfășurate pină acum și sarcinile ce revin organizațiilor proprii și celor componente din hotărârile Congresului al Xll-Iea al partidului, pregătirea și înfăptuirea in bune condiții a planului economico-social în profil teritorial —, bucurîndu-se de participarea largă a cetățenilor, a oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — adunările generale sătești și conferințele consiliilor lo

cale ale Frontului Unității Socialiste oferă un prilej din cele mai propice pentru dezbaterea problemelor esențiale ale dezvoltării țârii, ale localităților respective, pentru mobilizarea energiilor întregului popor la infăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în scopul creșterii contribuției organizațiilor proprii și a celor componente ale Frontului Unității Socialiste la îndeplinirea acestor sarcini, adunările și conferințele — pe baza experienței acumulate pină acum și, îndeosebi, a condițiilor create prin noua structură organizatorică — sint chemate să adopte planuri concrete de măsuri po- litico-organizatorice, de natură să asigure participarea cit mai eficientă a milioanelor de cetățeni ai patriei, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, la dezvoltarea economico-socială a patriei.
ÎN PAGINA A II-A — relatări 

de la primele adunări generale 
ale organizațiilor sătești și confe
rințe pe comune ale Frontului 
Unității Socialiste.

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUîh atmosfera de maximă emulație creatoare, de entuziasm și angajare politică pentru transpunerea în viață a istoricelor hotăriri ale celui de-al Xll-Iea Congres al partidului, oamenii muncii din Ministerul Industriei Chimice constituiți in organizație proprie a Frontului Unității Socialiste iși exprimă deplina aprobare față de propunerile făcute pentru creșterea rolului Frontului Unității Socialiste — se arată in telegramă. Ne exprimăm satisfacția și deplina adeziune față de măsurile inițiate de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea activității și organizării Frontului Unității Socialiste, pentru posibilitatea ce ni se oferă de a participa, într-o formă tativ superioară proprie ției noastre socialiste, politică a țării. Dobîndind de membri ai organizației Frontului Unității Socialiste, ne angajăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne sporim contribuția alături de toți ceilalți oameni ăi muncii din țara noastră la rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică edificarea noii societăți, să slujim cu tot devotamentul cauza partidului, consacrîn- du-ne întreaga capacitate și putere de muncă înfloririi și prosperității scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

cali- democra- la viața calitatea

ment și deplina mulțumire pentru condițiile ce ni s-au creat de a lua parte la rezolvarea multiplelor probleme ridicate de construcția noii orînduiri din patria noastră, de a participa nemijlocit la viața politică a țării, într-un cadru extins și modern al democrației noastre socialiste. Ca slujitori ai artei și culturii românești, făuritori de opere și valori menite să înfățișeze ceea ce este mai demn, mai nobil și mai înălțător in umanismul nostru revoluționar, ne luăm angajamentul să dăm viață ho- târirilor adoptate de Congresul al Xll-Iea al partidului, să facem din arta noastră un puternic instrument de educație pentru toți oamenii muncii. să purtăm cu cinste mai departe tradițiile culturale ale poporului român și să contribuim cu toată capacitatea noastră creatoare la imbogă- țirea patrimoniului național și la înfrumusețarea vieții noi. Convinși de justețea liniei pe care ne-am angajat, alături cu întregul popor, vă asigurăm de adeziunea noastră necondiționată la politica internă și externă a partidului și statului pe care o conduceți cu strălucită clarviziune și neabătută fermitate, pentru pace, prosperitatea și fericirea noastră a tuturor.

adresată de organizația proprie a Frontului Unității Socialiste din Ministerul Construcțiilor Industriale. Ne angajăm ferm să participăm activ la înfăptuirea politicii interne, și externe a Partidului Comunist Român, să ne îndeplinim exemplar sarcinile ce ne revin, asigurîndu-vă că nu vom precupeți nici un efort pentru punerea in funcțiune in condiții de eficiență economică sporită a obiectivelor de investiții pe care le realizăm, fiind convinși că prin aceasta vom contribui la ridicarea pe noi trepte de civilizație și progres a patriei noastre socialiste.

Organizația proprie a Frontului Unității Socialiste din Uniunea Artiștilor Plastici, întrunită în ședință de constituire, vă adresează — mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — întregul său devota-
Din toată inima ne exprimăm recunoștința adîncă pentru grija consecventă pe care o manifestați față de rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în tara noastră — se spune în telegrama

în telegrama Comitetului Frontului Unității Socialiste de la întreprinderea „înfrățirea" din Oradea se arată: Constituiți in organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste pe secții și întreprindere, oamenii muncii, români, maghiari și de alte naționalități, din întreprinderea noastră iși exprimă recunoștința lor fierbinte și totala adeziune pentru preocupările permanente ale partidului nostru, ale dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continua adincire a democrației noastre socialiste, pentru creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, expresie elocventă a cuprinderii tot mai largi a oamenilor muncii în viața economico-socială și politică a țării, a unității și coeziunii întregului nostru popor în jurul partidului. Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe

Unul din cele mai stabile și precise laboratoare de evaluare a metalului personalității noastre este profesia. Te impui prin ceea ce faci, acțiunea este principalul argument al valorii. Nu e necesar să lovim centrul țintei din prima lovitură. Putem șovăi un timp, dar cit și cum? Și, mai ales, odată fixați, odată „ca-compasul" puș, ce norme . ale traversării acesfui ocean de preocupări, care e meseria, funcționează ? Dorim reușita, ne ferim de eșec, este clar. După cum este la fel de clar că nu izbutim citeodată, de la bun început, nici una, nici alta. Și poate că nu e nimic rău in aceasta. Există și o pedagogie a insuccesului, învățăm nu o dată și din eșec, căci acidul precipită analiza, nu respingem pur simplu nereușita pe o urzicătură. Sau să o tăgăduim.... și atit.E „scris" să devenim mereu alții. Totul este să aprofundăm datele devenirii. Or, devenirea, scoasă din nebuloasa optativului. se află sub ochii noștri, o putem proiecta ca pe un ecran panoramic în imaginile grandioase — imagini-pro- gram — ale dezvoltării națiunii pină la răscrucea mileniului stabilite prin documentele adoptate de Congresul al XII-lea. Vedem premisele, direcțiile, țintele. Numai că inserția fiecăruia și mai ales a tinerilor in acest viitor, timpul lor de domiciliu, nu se face automat prin paletele unui trior dinainte și în chip magic pus la punct. Sau. mai exact, aceste palete sint șlefuite de fiecare dintre noi, in deplină . cunoștință de cauză. Ele au un nume exact,

săuSă Și ca-

(Continuare in pag. a II-a)

fiind singurele parole de forță in cdnfrun- tarea cu acest Sesam : pregătire, adică poli
calificare, militan
tism, adică angajarea bărbătească, abnegație, adică putere de sacrificiu incepind obligatoriu cu eradicarea micului apetit egotist, impacient. Este singurul poligon de tragere infailibilă asupra acestei ținte mișcătoare care este izbînda personală, succesul individual in devenirea obștească, tntr-adevăr, datele ldmii noastre favorizează dezvolta-

însemnări de
Mircea 

SÎNTIMBREANUrea, dar nu sint o poliță de asigurare la purtător. E o iluzie să aștepți succesul la modul caleidoscopic, ca la o partidă de cărți unde din trei in trei minute „cărțile" șansei se amestecă din nou. Ziua bună de dimineață se cunoaște, se spune, dar aceasta e numai o prognoză. Nu trebuie să exagerăm, semnificațiile unui răsărit. Startul este semnificativ, dar nu determinant. Ce profesor nu are surprize considerabile cind re- intîlnește pe cite un „zeu“ al clasei — după 20 de ani — micșorat• și acrit de propria lui degenerare profesională ? Si invers.Nu cunosc oameni In jur care să nu fi avut zig-zaguri profesionale. Un mers al trenurilor spre succes, cu legături prestabilite, nu există. Că unii merg din succes în succes ? Posibil, depinde de vehicul, de combustibil. Cu carul cu boi însă nu poți visa la cucerirea Cosmosului. Și poate— cel puțin aceasta este opinia mea fermă— este preferabilă o

poticnire după un joc de miză mare. Totul este să ne încercăm pe deplin puterile. Aceasta insă presupune, in primul rînd, cunoașterea lor. Și contorul cel mai bun pentru citirea adevărului despre noi înșine este și rămine meseria, această mină aflată adine, filonul știi și treci de „steril".Trebuie răbdare și, e drept, unii tineri nu o au. trebuie sacrificii și, e drept, mai sint tineri care nu sint dispuși să le facă. Și luciditate trebuie. Tendința de a hiperboliza succesele, ca și eșecurile, este intr-adevăr juvenilă și credem că. primul lucru de exersat in diri- gentia adolescenței este luciditatea. A pune accente medii și pe succese și pe infringeri nu e flegmatism și insensibilitate, manifestarea ciunii dată este cum compromite ceva'. A- bonamente cu toate taloanele asigurate la linia succesului nu e- xistă. Luăm un viraj, dar cîte urmează ? Beția succesului, ca orice beție, este și ea dăunătoare in acest complicat și inevitabil raliu al desâvirșirii personale. Nu mai puțin dăunătoare decît psihologia abandonului.Cursa e lungă, iar problema esențială este ca prin tot ceea ce facem să dovedim a fi înțeles că în viață, exact ca și in automobilism, zeița victoriei ne așteaptă la capăt spre a ne încununa numai dacă am simțit-o tot timpul alături, cot la cot, la fiecare viraj, întocmai ca pe un mecanic de bord, cu care ne-am consultat și sfătuit pe tot parcursul.

totdeauna in totdeauna cu ei de aur, dacă ai răbdare să

ci însăși ințelep- care nu e nicio- precoce. reparabil, oricind Totul după putem
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII''
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Acțiuni pentru îmbunătățirea

construcțiilor de locuințe

fost dotată cu 10 buldozere tip S1 500, 8 încărcătoare tip IFRON și2 transportoare bitum, repartizîn- du-i-se, in același timp, și materialele necesare executării lucrărilor.Direcția județeană de drumuri și poduri a întocmit documentația pentru amenajarea unei baze pro

prii de producție a fîșiilor precom- primate de pînă la 18 m.l. pentru realizarea in regie de către consiliul popular județean a podurilor in soluție definitivă, alocîndu-se și fondurile necesare.Lucrările ce nu vor putea fi realizate în acest an se vor avea în vedere cu prioritate în anul următor.

Prin creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste cresc forțele poporului 

pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al Xll-lea al partidului 

TELEGRAME ADRESA TE CC AL P. CR., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Membrii comitetului asociației de locatari a blocului L 23 situat în șoseaua Alexandriei nr. 84 din Capitală au adresat secretarului general al partidului nostru o scrisoare în care reclamau calitatea necorespunzătoare a multor apartamente în care locuiesc încă din anul trecut. în această perioadă, semnalau ei, au fost sesizate întreprinderea de construcții, unele organe ale consiliului popular, dar cererile lor au rămas fără rezultat.Scrisoarea a fost încredințată, spre soluționare, Comitetului municipal București al P.C.R., care, în răspunsul său, subliniază că s-au executat lucrări de remedieri la un număr de 23 de apartamente. Pentru restul remedierilor funcționale s-a dat dispoziție de execuție șantierului.Ținîndu-se seama că din Capitală au sosit și , alte sesizări privind calitatea necorespunzătoare a unor lucrări de construcții, s-a cerut comitetului municipal de partid să precizeze care sînt preocupările și măsurile luate în consecință. Redăm, în cele ce urmează, răspunsul sosit :în municipiul București s-au construit, an de an, un număr mare de apartamente. Numai în primele 9 luni din acest an au fost date în folosință peste 25 000 de apartamente. Realizarea acestora și a lucrărilor edilitare aferente a necesitat efort din partea constructorilor, a organelor și organizațiilor de partid, a cadrelor de conducere din unitățile de construcții.' S-au făcut eforturi pentru îmbunătățirea calității lucrărilor, însă nu peste tot s-a reușit acest lucru. Urmare a deficiențelor constatate, comitetul municipal de partid și comitetul executiv al consiliului popular au luat o gamă largă de măsuri tehnico-organizatorice care să asigure întărirea răspunderii u- nităților de construcții, a tuturor constructorilor, în executarea lu

crărilor și înlăturarea neajunsurilor manifestate. Astfel, cu prilejul analizelor efectuate, îndeosebi în comandamentele săptămînale, in dezbaterile efectuate de comitetul de partid construcții, de conducerea C.C.M.B., axate pe îmbunătățirea calității lucrărilor, s-au stabilit măsuri urgente care creează garanția înlăturării deficiențelor de calitate.Au fost dezbătute și prelucrate la fiecare loc de muncă obligațiile și răspunderile ce revin muncitorilor și cadrelor de conducere, importanța respectării tehnologiilor de lucru, cit și a efectuării autocontrolului lucrărilor executate. S-a trecut la reorganizarea activității de control tehnic, la instruirea și seminarizarea întregului personal tehnic de control și de execuție de la toate nivelurile, s-au elaborat Instrucțiuni și norme de verificare și re- cepționare a calității lucrărilor pe faze de construcție.O altă măsură a fost aceea a executării unor structuri de rezistență model la fiecare unitate în parte, precum și a unor apartamente etalon privind calitatea lucrărilor de finisaje. S-au efectuat schimburi de experiență la blocurile cu lucrări de bună calitate, cît și la cele cu deficiențe calitative, pentru popularizarea șl stabilirea unor măsuri preventive.La majoritatea unităților de con- strucții-montaj s-a trecut la specializarea șantierelor pe genuri de lucrări, respectiv de structură, rezistență și finisaje, cu predarea obiectivelor între aceste șantiere pe bază de recepție internă, manifestîn- du-se exigență maximă față de calitatea lucrărilor. In ultima perioadă s-au organizat cursuri de calificare, de însușire a tehnologiilor noi, de reinstruire și perfecționare a pregătirii profesionale cu un număr de aproape 3 000 muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri, axate pe probleme ale calității lucrărilor de construcții.

Pion concret de măsuri pentru

redresarea balastierei

Șeful stației C.F.R. Racovița a trimis conducerii partidului nostru o scrisoare în care relata o seamă de lipsuri existente la balastiera Bradu Olt, care aparține de întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Alba Iulia. Aceste lipsuri — se sublinia în scrisoare — împiedică activitatea stației de cale ferată. In răspunsul său, conducerea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor . de Construcții precizează din capul locului că aspectul privind anularea de către balastieră pe perioada 1—30 noiembrie a.c. a aproape 250 000 tone plan transport C.F. se confirmă.Pentru redresarea situației la această balastieră, se subliniază în răspuns, s-au stabilit următoarele măsuri organizatorice : inginerul șef al întreprinderii de agregate din Alba Iulia, Ion Vasiu, își va desfășura activitatea în principal la această balastieră ; ing. Nicolae

Bărbulescu, Inginer principal la Centrala de agregate Tîrgoviște, va fi detașat la această exploatare; pînă la 30 iunie 1980 se va introduce la extracție un graifer plutitor cu cupa de 4,2 mc ; în 1980, în afara silozurilor metalice pentru depozitarea agregatelor sortate și încărcarea acestora în vagoane, se vor crea și depozite la sol, cu tunel și bandă transportoare, pentru a nu se mai opri producția cind silozurile sînt pline și nu sînt vagoane pentru expedierea agregatelor ; pentru ' executarea unor reparații de calitate, cu ocazia remontului din iarna 1979—1980 se va detașa o echipă de specialiști de la I.E.I.A.M.C.-Bragadiru, care are în dotare o instalație similară la balastiera Fusea II ; pentru școlarizarea personalului care deservește draga KB 400 se va detașa de la întreprinderea Bragadiru un dragor pe timp de o lună de zile și altele.

(Urmare din pag. I)Nicolae Ceaușescu, mulțumirile noastre fierbinți pentru modul strălucit in care acționați pentru ridicarea României la un înalt nivel de dezvoltare economică, științifică și culturală și totodată ne angajăm în mod solemn Să depunem toate eforturile pentru a traduce în viață hotăririle adoptate de Congresul al Xll-lea al P.C.R.întruniți în adunarea pentru constituirea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, noi, oamenii muncii din întreprinderea de pielărie și încălțăminte „Flacăra roșie" București, aprobăm din inimă inițiativa și propunerile dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, lărgirea cadrului democratic al societății noastre, pentru manifestarea plenară a inițiativei și voinței tuturor oamenilor muncii, captarea și mai largă a tuturor energiilor poporului, valorificarea mai

deplină a forțelor creatoare ale poporului.Participanții la adunare — se spune în telegramă — și-au manifestat hotărîrea de a da o expresie și mai clară unității colectivului în strădaniile de zi cu zi de a traduce neabătut în viață politica partidului.Participanții la adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din satul Corbu Nou, comuna Măxineni, județul Brăila, scriu : Cu ocazia constituirii organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din satul nostru, stima și admirația noastră se îndreaptă spre dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român. Constituirea de organizații proprii ale' Frontului Unității Socialiste reprezintă pentru noi cea mai elocventă expresie a preocupărilor permanente ce le manifestați pentru lărgirea democrației noastr.e socialiste, pentru crearea cadrului de participare a tuturor cetățenilor la

conducerea societății noastre socialiste. Vă asigurăm că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru aplicarea în viață a sarcinilor ce ne revin din documentele adoptate de Congresul al Xll-lea al P.C.R.Comitetul sătesc al organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din Boianu Mare, județul Bihor, scrie, între altele, în telegrama trimisă : Adunarea de constituire a organizației sătești proprii a Frontului Unității Socialiste își manifestă adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, dînd, totodată, o înaltă apreciere cadrului organizatoric perfecționat al Frontului Unității Socialiste. Noi, toți cei prezenți la adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, ne angajăm solemn în fața dumneavoastră, a partidului și poporului să nu precupețim nimic pentru transpunerea în viață a hotăririlor Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român.
ADUNĂRILE GENERALE SĂTESTI $1 CONFERINȚELE CONSILIILOR LOCALE_________ ___________________________ _________ • » » ____________________

în strînsă unitate, acționăm pentru propășirea comunei

...Asu vor fi sterse urmele

viiturilor din vara

Răspunzînd unei scrisori adresate conducerii partidului privind măsurile ce se iau pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor provocate de ploile din această vară în zona To- poloveni, Comitetul județean Argeș al P.C.R. precizează următoarele : In urma verificărilor efectuate pe teren, s-a asigurat suplimentarea planului de investiții al direcției județene de drumuri și poduri pe anul 1979 pentru procurarea utilajelor și mijloacelor de producție necesare refacerii drumurilor și podurilor calamitate. Totodată, s-au făcut propuneri în vederea alocării de fonduri suplimentare pentru reparații capitale la drumurile și' podurile distruse, a repartizării materialelor necesare unităților socia

liste și populației pentru refacerea sau repararea obiectivelor afectate de inundații și a introducerii în planul de investiții al Consiliului Național al Apelor a unor lucrări de regularizări de ape. Au fost incluse în planurile pe 1980 și 1981 fonduri in valoare de 30 milioane lei pentru regularizarea a 20 km din rîul Cîrcinov. De asemenea, comitetul executiv al consiliului popular județean, cu sprijinul secretariatului comitetului județean de partid, a obținut de la organele centrale repartiții suplimentare de materiale pentru gospodăriile populației : ciment, cărămizi, țiglă, cahle de teracotă, carton bituminat, cherestea rășinoase etc. ; direcția județeană de drumuri și poduri a

Ducă n-a răspuns încrederii

cetățenilor...

O amplă scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu aducea Ia cunoștință că primarul comunei PăcUreți-Prahova a înlocuit principiul muncii colective și al răspunderii personale cu o tutelare exagerată, ceea ce face ca o seamă de cadre cu muncă de răspundere din comună să nu-și mai poată îndeplini atribuțiile ce le revin. Faptul nu a rămas, cum este de așteptat, fără repercusiuni negative asupra întregii activități din comună. Pe de altă parte, el comite o seamă de abuzuri și are un comportament care nu-i nici pe departe corespunzător funcției încredințate.Din răspunsul Comitetului județean Prahova al P.C.R., căruia 1 s-a dat sesizarea spre soluționare, rezultă că Iordache Vasile, primarul de la Păcureți, folosind un stil de muncă necorespunzător, a preluat fără justificare din atribuțiile factorilor de conducere de la nivelul comunei, cum sînt cele ce-i revin președintelui și inginerului șef ai C.A.P., președintelui cooperativei de consum, vicepreședintelui consiliului popular și altor cadre de conducere. Din lipsă de experiență și imposibilitatea cuprinderii sarcinilor asumate însă, nu, numai că nu le-a rezolvat, dar a și creat nemulțumiri în rîndul oamenilor cu care ar fi trebuit să colaboreze. Președintele și ingine

rul șef al C.A.P., bunăoară, nu pot întreprinde nici o acțiune pînă nu au consimțămîntul primarului. Din cauza stilului său de muncă defectuos, cadrele de conducere ale C.A.P., ca și ale celorlalte unități din comună, au început să dea dovadă de delăsare în activitate.Astfel, mergîndu-se pe calea cea mai ușoară,, fără să mai depună muncă politică cu cetățenii pentru a încheia contracte de creștere și îngrășare de animale în vederea vînzării lor către stat, la Inițiativa primarului s-au cumpărat din sectorul socialist 10 porci, plătiți prin virament de către cooperativa de consum din comună, care au fost predați prin contract în numele său și al altor cadre de conducere din comună. Pe deasupra, a mai luat și unele cantități de porumb la prețul de 1,65 lei kg. In răspuns se mai lămuresc șl unele afirmații din sesizare referitoare la obiceiul primarului de a bea peste măsură, fiind văzut de mai multe ori în stare de ebrietate. Pentru toate acestea, secretariatul comitetului județean de partid a hotărît înlocuirea lui Iordache Vasile din funcția de secretar al comitetului comunal de partid șl sde primar cu un alt cadru, corespunzător acestei funcții.
Neculai ROSCA

De la ultimul congres al Frontului Unității Socialiste și pină în prezent în comuna Sic din județul Cluj s-au produs mari prefaceri : au a- părut multe case noi din piatră, trotuare, drumuri, școli, cămin cultural, dispensare, noi' unități comerciale și de prestări servicii. Toate aceste realizări sînt de dată recentă — se spunea în darea de seamă prezentată de tovarășul Martin Szekely, secretarul comitetului comunal de partid șl primar al comunei, în fața conferinței consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste.Cei peste 250 de participanțl la lucrările conferinței — români și maghiari, cooperatori, mecanizatori, cadre didactice, tineri și gospodine — cunoșteau cu toții acest fapt. Ei știau că sînt'rezultatul activității depuse de consiliul comunal F.U.S. și organizațiile sătești, de toate organizațiile componente, sub conducerea comitetului de partid, pentru mobilizarea întregii suflări a comunei la

executarea la timp a muncilor agricole, pentru obținerea unor recolte superioare, realizarea obiectivelor so- cial-culturale, valorificarea resurselor locale — în general, pentru dezvoltarea social-economică a comunei. Prin muncă patriotică și contribuție bănească, cetățenii comunei Sic și-au consțruit un cămin cultural cu 300 de locuri, un cinematograf, club pentru tineret, bibliotecă. S-a introdus apa potabilă în mai bine de 800 de gospodării, au fost amenajate circa 3 500 mp trotuare, două poduri din beton ș.a.In cuvîntul lor la conferință, tovarășii Mihai Filep, președintele cooperativei agricole de producție, brigadierul Gheorghe Tasnadi, profesoara Szocs Rechel, mecanizatorul loan Filep și mulți alții, au arătat că a- plicarea în viață a propunerilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind creșterea rolului F.U.S. va asigura captarea și mai largă a tuturor e-

nergiilor, valorificarea mai deplină a potențialului uman al țării, a inițiativelor tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, sub conducerea organizațiilor de partid.Participanții la conferință au a- probat planul în profil teritorial al comunei, care prevede obiective superioare anilor precedent!, pe linia creșterii producției vegetale și animale, a ridicării economico-sociale a localității prin valorificarea resurselor materiale locale și a hărniciei locuitorilor. Printre altele s-a propus să se execute încă în această iarnă desecări pe 198 hectare de teren, să se fertilizeze o mare suprafață de teren, să se finalizeze lucrările de introducere a apei potabile la școala generală etc. S-au și fixat formațiile de lucru care încă de a doua zi au și început să acționeze.
Al. MUREȘANcorespondentul „Scinteii*

Satul — oglindă a spiritului gospodăresc al locuitorilor luiUn magazin sătesc, un sistem de irigații cu 11 baraje de protecție construite pe văile Popești și Barza pentru prevenirea viiturilor de pietriș șl argilă, alte lucrări edilitar-gospodă- rești — iată, pe scurt, tabloul realizărilor cu care s-a prezentat în fața adunării generale sătești consiliul Frontului Unității Socialiste din satul Barza, comuna Budești, județul Vîlcea.„Fiecare dintre noi — spunea tn adunare Constantin Spiridon, membru cooperator — avem datoria să ne aducem o contribuție mai mare la ridicarea nivelului economico-so- cial al satului. Așa trebuie să ne înțelegem datoria de membri ai organizației F.U.S., participînd activ, mai mult decît pînă acum, la înfăptuirea politicii partidului de creștere a bunăstării întregului popor, la înflorirea tării. Căci și satul nostru este un crimpei de țară".Pe marginea dării de seamă cu privire la activitatea desfășurată de consiliul sătesc al Frontului Unită
O COMPONENTĂ A CALITĂȚII VIEȚII: MEDIUL AMBIANT

'   * ■

ții Socialiste și a sarcinilor ce revin organizațiilor componente ale acestuia din hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului, din planul de dezvoltare economico-socială a județului și-au spus cuvîntul numeroși cetățeni, care au adus în discuție propuneri valoroase. Ele vizează, deopotrivă, căile și posibilitățile . de înfăptuire a sarcinilor de plan în profil teritorial pe anul 1980 și în perspectivă. Ion Mureș, de exemplu, a făcut propunerea ca Dealul Ungurenilor să fie plantat cu meri și pruni, întrucît este impropriu pentru alte culturi ; Constantin Nedeluș a insistat asupra constituirii unui comitet de inițiativă care să se o- cupe de mobilizarea sătenilor la captarea unor izvoare pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; Valentina Grigore — care a și fost desemnată, împreună cu alți 34 de participanți, ca delegată pentru conferința consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste — a insistat asupra necesității extinderii grădiniței sătești in raport cu nu-
★

mărul sporit al copiilor preșcolari. Intr-un cuvint, a avut multe de consemnat comisia aleasă spre a rețină propunerile și a îmbogăți programul de măsuri adoptat.între numeroasele acțiuni pe care consiliul sătesc al F.U.S. nou ales și le-a stabilit pentru activitatea viitoare, un loc aparte s-a acordat lu- i crărilor privind curățirea de mără- cinișuri și pregătirea celor 10 hectare din punctul. Brîndușari pentru a fi plantate cu pomi, decolmatarea canalelor de scurgere a apelor de pe terenurile fermei nr. 2 a cooperativei agricole Budești, terminarea podului peste pîrîul Sfranciogi și a localului de școală din cătunul Sîm- nic etc. Nu lipsesc, desigur, nici măsurile cu caracter politico-educativ : mobilizarea cetățenilor la acțiunile organizate pe linia cunoașterii și respectării legislației, a hotăririlor de partid și de stat.
Ion STANCIUcorespondentul „Scinteii*

★

Pentru „apa vieții" trebuie 

protejata viața apelor
Calitatea mediului ambiant este o componentă principală, indispensabilă a calității vieții. Activitățile umane, dezvoltarea economico-so- cială influențează și mediul înconjurător. Așa cum sublinia secretarul general al partidului in Raportul la Congresul al Xll-lea, „vor trebui aplicate în mod riguros prevederile legii cu privire la ocrotirea mediului înconjurător, asigurînd echilibrul naturii și ambianța corespunzătoare vieții poporului nostru în prezent și în viitor".în legătură cu preocupările existente în țara noastră în acest domeniu, tovarășul prof. dr. VIRGIL IANOVICI, președintele Consiliului național pentru protecția mediului înconjurător, ne-a spus :— Gospodărirea rațională, lntr-o concepție unitară și de largă perspectivă a mediului înconjurător, sursă de hrană și izvorul celorlalte resurse naturale reînnoibile, de pe urma cărora trăim și ne dezvoltăm, reprezintă o problemă majoră pentru creșterea economică și socială a României, situindu-se in centrul preocupărilor partidului și statului nostru. Un ansamblu de acte normative reglementeză atribuțiile și îndatoririle tuturor față de mediul înconjurător. Chiar zilele acestea, Consiliul de Stat a adoptat un Decret pentru stabilirea valorilor limită admisibile ale principalelor substanțe poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora. Ca urmare a impunerii unor acorduri de gospodărire a apelor, destul de stricte, pențru fiecare nou obiectiv industrial și agrozootehnic dat in funcțiune, ca rezultat al măsurilor luate în întreprinderile existente — de recirculare a apelor, de reducere a consumurilor acestora, de perfecționare a tehnologiilor și epurare a apelor uzate înainte de deversarea lor în rîurile țării — s-a reușit, în condițiile unor ritmuri inalte de dezvoltare economică, stăpînirea in mare măsură și stăvilirea proceselor de poluare, de deteriorare a calității apelor. Dovada, poate cea mai elocventă în acest sens, o oferă Dunărea. Astăzi, toate analizele com

parative ale probelor de apă luate din Dunăre arată că principalii indicatori de calitate sînt mai buni la Tulcea, adică înainte de vărsare, decit la Orșova, imediat după intrarea fluviului pe teritoriul țării noastre.Multe mii de instalații, unele de mare complexitate, construite în țara noastră și montate în centralele termoenergetice, în industria chi- mică, metalurgia feroasă și neferoasă, în industria materialelor de construcții contribuie la reducerea poluării aerului în zonele industrializate. Merită, cred, apreciat faptul că peste o treime din stațiile de epurare a apelor șl aproape 40 la sută din instalațiile de protecția aerului au fost construite și puse in funcțiune in actualul cincinal. Se depun eforturi pentru prevenirea fenomenelor de poluare a solului și subsolului, de poluare fonică, de combatere a eroziunii, de ameliorare a mediului prin împăduriri. O contribuție însemnată la crearea unor mijloace eficente, de protecție a mediului, de introducere a unor tehnologii nepoluante și de reciclare a materialelor secundare o are gin- direa tehnică originală. Amintesc doar cîteva, exemplificativ : procedeul nou de fabricare in mediu inert a cocsului siderurgic, cu recuperarea căldurii, aplicat la marele combinat de la Galați, procedeul de reținere a bioxidului de sulf la Combinatul chimic Turnu Măgurele etc.
— Cum apreciati raportul dintre 

efortul material al statului si efi
cienta scontată ?— Fără îndoială, pozitiv. Fiecare obiectiv nou adăugat zestrei de fonduri fixe pentru protecția mediului își aduce contribuția sa binefăcătoare, fie că este vorba de o stație de epurare cu treapta chimică, mecanică, biologică — așa cum este cea a Combinatului de la Brazi, din care apele uzate ies bune de băut, fie de instalații cu electrofiltre ca acelea de la Hunedoara, care rețin oxizi! de fier, buni pentru reintroducerea în circuitul productiv. Din păcate, o serie de ramuri și sectoare economice poluatoare nu reușesc să

folosească integral mijloacele financiare pe care statul le pune la dispoziție pentru investiții de protecție a mediului. Ceea ce duce la ne- corelări pentru darea în funcțiune concomitent atît a instalațiilor de producție, cît și a celor de protecție a mediului. Drept vorbind, și acestea din urmă, tot instalații de producție sînt, întrucit asigură apa curată de care au nevoie alți beneficiari, materii prime secundare și condiții mai bune de viață, pe care nu toți știu să le evalueze încă la justa lor valoare. Un exemplu : la marile complexe zootehnice, în loc să se folosească dejecțiile ca îngrâ- șămînt, — în pofida prevederilor legale sînt lăsațe să polueze aerul și apele.
— Care sînt, după opinia dumnea

voastră, prioritățile cărora trebuie 
să li se dea atenție pentru a se asi
gura o eficientă maximă in dome
niul protecției mediului 1— In primul rînd. ținînd seama de uriașa zestre de fonduri fixe pentru combaterea poluării, de care dispune economia națională, este necesar să se asigure o gospodărire cît mai bună a acestora. Ca și în producție, ele ar trebui să funcționeze sub deviza „Nici o instalație sub parametrii proiectați !“. Aceasta implică o atenție deosebită încadrării stațiilor și instalațiilor, adeseori adevărate uzine in ce privește complexitatea lor tehnică, cu personal bine pregătit și asigurarea din timp a pieselor și agregatelor de schimb care se uzează. Apoi, urmărirea execuției în termen a investițiilor nominalizate în acest domeniu in planul unic de dezvoltare economică și socială a țării. O contribuție .mai activă sînt chemate să aducă comisiile județene pentru protecția mediului înconjurător. Ele trebuie să desfășoare un control permanent, sistematic, asupra tuturor surselor de poluare de pe raza lor teritorială, să intervină prompt pentru respectarea strictă a prevederilor legale.Convorbire consemnată de

AI. PLAIEȘU

CODUL POȘTALînscrierea NUMĂRULUI DE COD POȘTAL în adresele destinatarilor și expeditorilor pe trimiterile poștale (scrisori, cărți poștale simple și ilustrate, mandate etc.)' este strict necesară.Numărul de cod poștal se înscrie obligatoriu ÎNAINTEA DENUMIRII LOCALITĂȚII.Codul poștal asigură prelucrarea cu UTILAJELE AUTOMATIZATE MODERNE CARE AU INTRAT IN FUNCȚIUNE, cu ajutorul cărora se va reduce timpul de transport.Nu expediați nici o trimitere fără să înscrieți adresele complete cu indicarea corectă a codului poștal !
în București — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Congresul al Xll-lea al partidului — in următorii doi ani se va rezolva definitiv problema transportului in bune condiții. încă de pe acum, municipalitatea a luat o serie de măsuri în sprijinul întreprinderii de transporturi. în acest an, efortul de investiții pentru această mare întreprindere din Capitală depășește 1,2 miliarde lei, o bună parte din fonduri fiind afectată înnoirii parcului rulant. Pînă la sfîrșitul anului, numărul autobuzelor primite de I.T.B. se va ridica la 921, din care cea mai mare parte vor fi articulate, un rol preponderent in aceste dotări avîndu-1 industria noastră de autovehicule. De asemenea, întreprinderea a fost dotată cu alte 40 de tramvaie de mare capacitate și cu 73 de troleibuze ; s-a trecut și la echiparea unor tramvaie cu a doua remorcă. Acțiunea de dotare cu noi vehicule, care vor înlocui pe cele u- zate, va continua și in anul viitor. In același timp, s-au îmbunătățit condițiile pentru întreținerea parcului de vehicule I.T.B. prin darea în folosință a două auto

Constituirea organizației F.U.S. la Uniunea compozitorilor și muzicologilorLa Uniunea compozitorilor și muzicologilor a avut loc adunarea . de constituire a organizației proprii’ a Frontului Unității Socialiste. Compozitori, muzicologi, cunoscute condeie ale vieții artistice românești, prin cuvîntul lor și-au exprimat cu puternică însuflețire adeziunea față de propunerile secretarului general al partidului cu privire la îmbunătățirea organizării și conducerea celui mai larg și reprezentativ organism politic al țării, la creșterea rolului său tn viata social- politică a societății. In aceste măsuri — au arătat vorbitorii — creatorii din patria noastră văd preocuparea statornică a conducerii partidului de a asigura participarea largă, nemijlo

cită a tuturor membrilor societății noastre la elaborarea șl înfăptuirea politicii interne și externe a României. Creatorii au subliniat nobila misiune la care sînt chemați să răspundă de crearea unor multiple posibilități de largă colaborare cu masele de iubitori ai muzicii, cu oamenii muncii pentru întărirea procesului de educație, pentru lărgirea orizontului spiritual al publicului larg. „Organizația proaspăt constituită — ne-a declarat compozitoarea Irina Odăgescu-Țu- țuianu, vicepreședintă a organizației proprii a F.U.S. a Uniunii compozitorilor și muzicologilor, este o cale larg deschisă activității obștești, pentru o și mai eficientă colaborare cu publicul larg, cu iubitorii artei sone

telor. Compozitorii, muzicologii se angajează în acest fel să sprijine și mai mult activitatea artiștilor amatori, să participe cu răspundere la educația politică și estetică a maselor".In planul de lucru al organizației proprii a F.U.S. a Uniunii compozitorilor și muzicologilor sînt prevăzute obiective majore, acțiuni prin care membrii săi se angajează să militeze pentru îmbogățirea patrimoniului creației muzicale naționale cu noi valori care să exprime patosul activității desfășurate de întreaga noastră națiune pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Maria SAVU

baze — Giulești și Giurgiului — prin dezvoltarea unităților de la Titan și Alexandria, prin extinderea fabricării în serie a unor repere de schimb, deficitare,
Pentru perioada de iarnă, municipalitatea a aprobat un program special de măsuri, intre care : pregătirea din timp a dispozitivelor de intervenție — pluguri și

tizarea mai judicioasă a personalului pe schimburi și o mai bună acoperire a necesarului de vehicule.in zonele marilor platforme industriale, la ieșirea din
IARNA SE APROPIE CU PAȘI REPEZI

Ce măsuri se preconizează 
pentru îmbunătățirea 

transportului în comun?
la uzina de reparații a Atelierelor centrale I.T.B. Alte măsuri, de ordin social, contribuie la reducerea fluctuației forței de muncă. A fost dat în folosință căminul de nefamillști Bujo- reni, cu 357 de locuri, iar in anul viitor urmează să fie puse la dispoziția itebiștilor un număr însemnat de a- partamente și garsoniere.

perii pentru liniile de tramvaie, imprăștietoare de material antiderapant, prein- călzitoarele de motoare pe platformele de staționare. A fost constituită rezerva de vehicule reparate și puse la punct pentru perioada de iarnă, cind se circulă mai greu și defecțiunile devin mai frecvente. De asemenea, s-au asigurat repar-

schimbul II ; s-au stabilit măsuri pentru creșterea fluenței circulației mijloacelor de transport în comun, mă- rindu-se numărul străzilor cu sens unic și continuă pregătirea de conducători pentru toate tipurile de vehicule, îndeosebi pentru autobuze.Concomitent cu aceste măsuri luate de municipali

tate este necesar ea I.T.B. să se preocupe mai mult ca vehiculele și, in mod deosebit, autobuzele, să circule ritmic, să acopere mai bine golurile ce se înregistrează după-amiaza șl seara pe unele trasee. Există, e drept, numeroși controlori de trafic, dar eficiența muncii lor este încă redusă. Zilnic, un mare număr de vehicule pe pneuri „cad“ pe trasee, iar imobilizările durează prea mult, împiedi- cînd fluența transportului In comun. La rindul lor, Direcția domeniului public și unitățile de care depinde starea drumurilor au datoria să ia măsuri pentru ca toate gropile și denivelările să fie înlăturate din timp, multe defecțiuni ale vehiculelor datorîndu-se tocmai stării precare a unor artere. De asemenea, pentru reducerea aglomerației, mai ales la primele ore ale dimineții, se impune o mai strictă supraveghere a respectării decalării orarului de începere a lucrului, de către Întreprinderi șl instituții, in fiecare din principalele zone bucureștene cu circulație intensă.
B. MAXIMILIAN
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EXPERIENȚA UNITĂȚILOR AGRICOLE FRUNTAȘE: 
SUBIECT DE REFLECȚIE, SUBIECT DE INSPIRAȚIE

--------MAREA ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ A MINERILOR: --- -----
A DIMINUA-și oriunde este posibil-A LICHIDA

pină la sfirșitul anului restanțele producției de CĂRBUNE!

ANCHETA ECONOMICĂ 
A „SCÎNTEII"Cărbunele — pîinea industriei energetice — a dobin- dit o însemnătate economică mai mare decît oricînd. Așa cum reiese cu pregnanță din documentele Congresului al Xll-lea al partidului, extracția de cărbune urmează să crească într-un ritm puternic pentru a asigura resursele de echilibrare a balanței energetice a țării. In acest an, intr-o serie de unități miniere s-au obținut rezultate notabile în sporirea producției de cărbune. Totuși, realizările mai slabe din anumite mine au făcut ca pe ansamblu planul de extracție a cărbunelui să marcheze o serie de restanțe.Acum, la încheierea unui an de plan din actualul cincinal, eforturile minerilor se cer amplificate substanțial. Dintr-o tonă de cărbune se obțin circa 680 kg de cocs, care servește la elaborarea a 1 250 kg de fontă ; iar dacă trebuie să cumpărăm de pe piața externă o tonă de cocs ea costă peste 100 dolari. De asemenea, o tonă de lignit servește în centralele electrice la obținerea unei cantități de energie electrică suficientă într-o zi pentru 320 de apartamente. lată dar, că fiecare tonă de cărbune extrasă în plus în aceste zile ajută nemijlocit economia națională, asigură resurse energetice pentru producție și pentru consumul casnic.

CE SE ÎNTREPRINDE IN ACEASTA DIRECȚIE IN UNITĂȚI 
MINIERE DIN PATRU ZONE ALE ȚÂRII î

în aceste zile, minerii din bazinul Gorjulul acționează ferm pentru sporirea substanțială a extracției de cărbune. In imagine : mijloacele mecanizate sint utilizate cu înalt randament Io cariera Gîrla Foto : E. Dichiseanu

SE ÎNDEPLINEȘTE ANGAJAMENTUL: ZILNIC,

80000 TONECĂRBUNE

PRIN VALORIFICAREA MARILOR REZERVE 
DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Iile RAUȚESCU,secretarul comitetului de partid al platformei miniere Rovinari
Puternicul detașament de mineri al Gorju- lui, angajat cu hotărîre in efortul complex de ridicare a extracției de cărbune, a reușit să crească producțiile zilnice de lignit de la 60 000 tone in luna august, Ia peste "0 000 tone în cea,de-a doua parte a lui noiembrie și în prima decadă din decembrie. Progresele înregistrate reprezintă o concretizare a preocupărilor perseverente ale colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru aplicarea fermă in viață a indicațiilor date în acest scop de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru in bazinul carbonifer al Olteniei. Dai; încă nu am făcut destul în această privință. Mă refer la faptul că. datorită unor deficiențe din perioada anterioară, s-a acumulat un volum mare de restanțe. De aceea, ne-ani angajat la cel de-al Xll-lea Congres al partidului să ridicăm, începind cu a dOua parte a lunii- decembrie, la peste 80 000 tone cărbune nivelul producțiilor obținute zilnic.Muncind ca întreaga țară, într-un climat de energică mobilizare creat de Congresul al Xll-lea al partidului, cei aproape 30 000 de mineri din bazinul carbonifer al Gorjului acționează in aceste zile cu înaltă abnegație pentru materializarea angajamentului asumat la marele forum comunist. în eșalonul fruntaș se află minerii de la Leurda, Lupoaia, Urdari, Motru-Vest, Gîrla și Beterega — unități ce se prezintă cu importante realizări peste sarcinile de plan la zi. La cariera Gîrla, spre exemplu, ca urmare a sporirii cu 10

la sută a Indicelui de folosire a utilajelor și a îmbunătățirii reviziilor tehnice, nivelul producției zilnice a fost ridicat la peste 12 000 tone lignit. Muncind cu entuziasm și hărnicie, în cronica întrecerii socialiste și-au înscris numele noi formații de lucru, cum sînt brigăzile conduse de comuniștii Constantin Mo- torga, Florentin Popalapte, Ivan Iulică, Ton Șcheau, Mihai Gaftiniuc care, punînd accent pe întărirea ordinii și disciplinei, pe folosirea judicioasă a complexelor mecanizate de abataj, obțin frecvent avansări lunare de peste 100 metri liniari. Este de remarcat, de asemenea, faptul că o serie de colective cu restante — cele de la carierele Lupoaia, Tisma- na, Peșteana și minele Horăști, Rogojelu, Mătăsari — realizează în această perioadă ritmuri de lucru superioare, contribuind substanțial la recuperarea rămînerilor în urmă. La Urdari — unitate minieră etalon, termi- nind demontarea și montarea complexului mecanizat într-un timp record de numai 12 zile — brigada minerului Ion Pleșa a început cu o săptămînă mai devreme extracția cărbunelui într-un nou abataj de producție, existînd astfel condiții pentru obținerea pină la sfîrșitul anului a unei cantități suplimentare de peste 300 000 tone lignit.Pentru atingerea unui nivel zilnic constant de cel puțin 80 000 tone, și crearea condițiilor de extragere la începutul anului 1980 a 85 000 tone cărbune pe zi, s-a elaborat un program complex de măsuri tehnico-organi- zatorice care, între altele, prevede : punerea în funcțiune a 4 noi abataje de producție ; recondiționarea covoarelor de cauciuc și a subansamblelor uzate — nominalizate la fiecare exploatare, pentru a asigura funcționarea optimă a liniilor tehnologice; introducerea tuturor utilajelor în activitatea productivă; asigurarea unei rezerve de cărbune în micro- cariere prin mărirea volumului de excavații.

Inq. Nicolae BEJAN,directorul întreprinderii miniere ComăneștiPentru minerii din Valea Trotușului, anul 1979 se înscrie ca un an bun, rodnic în realizări. Nu de mult am raportat îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit pe primii patru ani ai actualului cincinal, creînd astfel condiții ca pînă la finele anului să extragem din adîncuri peste prevederile perioadei o cantitate de 30 000 de tone de cărbune. Și planul de producție pe 11 luni din acest an este îndeplinit la'toți indicatorii: am extras în plus 3 800 tone de cărbune, la producția netă s-a Înregistrat o depășire de 23,7 la sută, iar cheltuielile materiale la 1 000 de Iei producție marfă au fost reduse cu 78 Iei față de plan. Sporul de producție a fost obținut in întregime pe seama creșterii productivității muncii.Sarcinile sporite reieșite din documentele Congresului al Xll-lea al partidului ne-au mobilizat puternic pe toți cei ce 'muncim in minele de la Comănești. Ca urmare, zilnic, din minele Asău, Rafira, Leorda, Lumina, ca și din celelalte locuri de muncă sint scoase la suprafață zeci și sute de tone de cărbune de bună calitate peste plan. Pentru ca minerii noștri să-și poată îndeplini angajamentul asumat în întrecere de a realiza o producție de 5 000 tone de cărbune peste prevede-
FIECARE ABATAJ

rile acestui an, conducerea unității a întreprins în ultimele zile o seamă de măsuri suplimentare eficiente care să conducă la creșterea productivității muncii în subteran. Astfel, au fost deschise noi fronturi de lucru pe o lungime de aproape 600 de metri. Se află în pregătire fronturi de lucru pe alți 400 de metri ce vor fi deschise în zilele următoare. în toate minele a fost generalizată susținerea metalică a abatajelor-cameră, a fost concentrată producția de panouri mari, iar operațiunile de manipulare și transport au fost mecanizate în întregime. Ca urmare, de la începutul acestei luni, randamentul în abataje a crescut simțitor, iar productivitatea muncii a sporit cu 2,8 la sută față de plan. Tot pentru a spori productivitatea, Ia mina Vermești au fost introduse noi utilaje moderne de înalt randament : foreze pentru desecarea straturilor de zăcămînt și combine pentru săparea galeriilor. Folosirea acestora conduce la o creștere a vitezei de avansare cu cel puțin 50 la sută față de cea realizată cu mijloace obișnuite.Măsurilor tehnico-organizatorice luate de noi li s-au alăturat o seamă de inițiative muncitorești care asigură depășirea zilnică a planului fizic: efectuarea schimbului direct în abataje șl nu Ia gura minei, cum se făcea pînă de curînd, alegerea sterilului din cărbune Ia locul de extracție și nu la suprafață, recuperarea lemnului de mină din spațiile exploatate.
- O ARENĂ DE

MANIFESTARE A INIȚIATIVEI MUNCITOREȘTI
•> 3

CELE DOUĂ PIRGHII HOTĂRÎTOARE-.

MECANIZAREA SI DISCIPLINA
2>

Ion GHIZDAVAȚ,secretarul comitetului de partid de la întreprinderea minieră Cimpulung Muscel
Inq. Carol SCHRETER,directorul întreprinderii miniere UricaniMina Uricani, situată mereu printre fruntașele bazinului carbonifer al Văii Jiului, nu a obținut în , acest an rezultatele scontate. Din cele 3 sectoare productive numai sectorul II și-a depășit prevederile de plan pe acest an, realizînd suplimentar 7 000 tone cărbune cocsificabil. Sectoarele I și III au rămas sub plan. Cauza principală a rămînerilor in urmă a fost nerealizarea randamentelor planificate în abataje și la complexele mecanizate introduse in subteran in acest an. De la sfîrșitul lunii noiembrie însă, planul se realizează zi de zi in toate sectoarele, obținîndu-se și producții suplimentare. Astfel, in primele 12 zile din luna decembrie, minerii din Uricani au extras peste prevederi 1 000 tone cărbune cocsificabil. ridicînd, totodată, economiile realizate în acest an la 2 600 metri cubi lemn de mină, 1 300 metri cubi cherestea și peste 2 milioane kilowați- oră energie electrică. Toate sectoarele obțin depășiri de plan și sint create condiții ca in această lună să se obțină rezultate de virf, la nivelul prevederilor anului viitor și deci să se recupereze mare parte din restanțele acumulate.Avînd în vedere și faptul că în anul 1980

avem planificată o creștere a producției de 150 000 tone față de acest an, am luat toate măsurile ca încă de Ia sfîrșitul lunii decembrie să atingem productivitățile planificate pentru anul viitor. Paralel cu mecanizarea lucrărilor miniere acționăm pentru îmbunătățirea transportului cărbunelui pe orizontală și verticală prin introducerea la toate sectoarele a transportului pe benzi și mo- norai, pentru asigurarea ritmică a tuturor locurilor de muncă cu materialele necesare și ușurarea efortului fizic. Avem în prezent în producție 4 complexe cu susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui, o modernă combină de inaintări. Introducerea masivă a mecanizării, folosirea la capacitate a tehnicii din dotare, întărirea disciplinei în muncă au creat condițiile realizării și depășirii planului. Pentru asigurarea frontului de lucru am constituit încă 4 brigăzi care lucrează la pregătiri și luăm toate măsurile pentru a introduce în primul trimestru al anului viitor încă o combină de înaintări și un complex mecanizat. Astfel, la sfirșitul anului 1980, cind se vor afla în producție 6—7 abataje cu susținere și tăiere mecanizată, peste 80 la sută din producție o vom extrage cu ajutorul mecanizării.în sectoare, în abataje se muncește cu multă hărnicie și spor și, concomitent, se fac pregătiri intense pentru ca în anul viitor să se realizeze ritmic planul.

Mobilizați de marele eveniment care a avut loc în viața social-politică a țării — Congresul al Xll-lea al partidului — oamenii muncii din cadrul întreprinderii miniere Cimpulung Muscel au obținut rezultate bune în activitatea de producție. Astfel, în 11 luni ale anului 1979, principalii indicatori au fost îndepliniți: Ia producția de cărbune net s-a obținut un plus de 10 425 tone; producția netă îndeplinită în proporție de 116,35 la sută, în condițiile reducerii cu 75,7 lei a cheltuielilor materiale la 1 000 de lei producție marfă. .Preocuparea comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii pentru realizarea exemplară a indicatorilor de plan este complexă. în acest sens, s-a acționat pentru popularizarea și stimularea inițiativelor muncitorești, precum și pentru introducerea cu curaj a mecanizării in minerit, in special la abatajele frontale. în acest sens, s-au dotat cu asemenea instalații două abataje frontale la mina Costești și unul la mina Jugur, productivitatea muncii crescînd cu 6—7 tone pe

post. Ne-am preocupat, de asemenea, de crearea condițiilor optime de desfășurare a procesului de .producție prin organizarea muncii, de asigurarea asistenței tehnice, a- provizionarea materialelor necesare tehnologiilor de lucru.Comitetul de partid șl consiliul oamenilor muncii vor mobiliza toți oamenii muncii pentru a folosi din plin întregul potențial de producție, astfel ca pînă la sfîrșitul anului 1979 să se onoreze exemplar angajamentul întreprinderii de a produce 15 000 tone cărbune peste plan. De asemenea, s-au luat măsuri ca încă din luna decembrie 1979 să se atingă capacitatea de producție prevăzută pentru prima lună a anului 1980. Astfel, se acționează pentru folosirea mai intensă a complexelor de abataj în scopul creșterii productivității muncii și a eficienței producției; s-au popularizat și analizat din timp sarcinile de plan pe fiecare sector, loc de muncă și persoană; s-au luat măsuri pentru asigurarea materialelor necesare desfășurării normale a procesului de producție pe perioada de iarnă; se pregătesc pentru exploatare noile panouri de abataj la sectoarele Be- revoiești, Godeni, Pescăreasa, Poenari, Cu- cești și Boteni; au fost întocmite grafice și programe pentru folosirea la capacitate a tuturor utilajelor.
★ *Realizările din ultima vreme confirmă că pot fi obținute rezultate bune in creșterea producției de cărbune atunci și numai atunci cind organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii acționează energic, mobilizind colectivele pentru înlăturarea greutăților, creșterea randamentelor în exploatare și întărirea răspunderii și disciplinei. Aliatul cel mai de preț în sporirea producției de cărbune îl constituie creșterea productivității muncii. Rezultatele bune obținute într-o serie de exploatări miniere arată convingător cit de mari sint rezervele existente in această privință.

Reporterii și corespondenții „Scînteii”

O ILUSTRATĂ PE ADRESA....
...Unor întreprinderi constructoare de mașini, care, din cauza reali

zării neritmice a producției fizice înregistrează un important volum de 
rebuturi.

— Ne-am așezat alături, să nu se spună că nu lucrăm și noi in flux tehnologic I Desen de ANDO

investițiile : „Cursă contra-cronometru“ 
pentru respectarea termenelorDintre obiectivele de investiții aflate in prezent in construcție pe platforma industrială a municipiului Bistrița, turnătoria de oțel din cadrul Combinatului industrial pentru construcții de mașini este cea mai importantă, nu numai prin amploarea și complexitatea lucrărilor, ci și prin faptul că aici urmează să se obțină oțel lichid pentru realizarea a peste 20 000 tone piese turnate.Care este stadiul lucrărilor ? Din păcate, după 11 luni din acest an situația este nesatisfăcătoare, înre- gistrîndu-se serioase restanțe. Despre cauzele care au determinat aceste restanțe am stat de vorbă cu maistrul principal Felician Feldeș, cu inginerul Adrian Marinescu, reprezentanți ai beneficiarului, cu care am vizitat de altfel și obiectivul aflat in lucru. Motivul principal al rămînerilor in urmă este acela că antreprenorul general, Grupul de șantiere construcții industriale Bistrița, nu a acordat atenția cuvenită marelui volum de lucrări cerute, forțele constructorilor fiind in marea majoritate a timpului insuficiente. Constructorii au efectuat, cu prioritate,

lucrările cu valori ridicate, astfel incit pînă la începutul lunii noiembrie între sarcinile valorice de plan și cele fizice prevăzute în grafice au existat serioase disproporții.In momentul dc față insă, situația a început să se îndrepte. Pe șantier, șeful lotului de construcții,
La Turnătoria de oțel Bistrița
maistrul Fazecaș Alexandru, șl șeful lotului de instalații-montaj, inginerul Gavrilă Bolboș, ne-au înfățișat coordonatele acestei schimbări în bine. Efectivul de constructori depășește 256 de oameni, iar cel al mentorilor 60. Primii muncesc intens la închiderea halei principale de topire- șarjare, linia de turnare manuală, silozul de nisip, stația de alimentare cu energie electrică, posturile trafo ale cuptoarelor de topire. Au fost luate măsuri pentru ca la închiderile laterale și Ia acoperiș constructorii să lucreze neîntrerupt zi și noapte. La unele puncte, munca a fost organizată în trei schimburi, fapt ce va

permite ca, pe parcursul actualei luni, să fie puși în operă peste 3 800 mc betoane, 230 mc mortar, 165 tone armături, 94 tone confecții metalice, ceea ce va . însemna in final închiderea completă a turnătoriei, asigurarea condițiilor de lucru pentru sezonul rece și a fronturilor pentru montajul utilajelor.Desigur, volumul de lucrări rămas de efectuat este mare. Dar, posibil de realizat dacă ținem seama că problema aprovizionării cu materiale este rezolvată, iar încadrarea cu meseriași și specialiști de asemenea. După cum au arătat cei cu care am stat de vorbă, dacă pe șantier vor sosi ritmic betoane și mortare, iar dotarea cu mijloace de transport a lotului va fi corelată cu necesitățile reale, munca la acest obiectiv de investiții va cunoaște și in sezonul iernii un ritm inalt, ceea ce înseamnă că, cel mai tîrziu în martie, turnătoria de oțel de la Bistrița va putea produce. Este angajamentul constructorilor și montorilor de pe șantier.
Gh. CRIȘANcorespondentul „Scînteii"

Șl ÎNDEMN LĂ ACȚIUNE!

Spiritul gospodăresc 
s-a dovedit mai puternic 
decît natura. Și a biruit! 
Cum a reușit o cooperativă încercată de 
unele calamități naturale să evite pagube 
grele și să încheie anul cu cîștiguri de 

milioaneMembrii cooperativei agricole din comuna Grozești, județul Iași, au o vorbă : în lupta împotriva calamităților naturale nu trebuie să te dai bătut. Este o convingere pe care le-a întărit-o propria experiență. Din contră, s-au angajat să sporească randamentele la hectar, să dezvolte diferite activități aducătoare de venituri, și pe această cale, să obțină venituri suplimentare. Iar, acum la sfîrșit de an, rezultatele consemnate în bilanț sint foarte bune. Să ne reîntoarcem cu cîteva luni în urmă.îndeosebi în localitățile aflate pe Valea Jijiei, ca și in alte părți din județ, luna aprilie a început cu ploi torențiale. Comuna Grozești, fiind așezată aproape de confluența Jijiei cu Prutul, apele au întinse.După încetarea ploilor și zvinta- rea terenurilor, plantele au început sâ crească. în timpul verii — altă calamitate naturală : seceta, tele se dezvoltă rul Victor Surdu, președintele cooperativei, împreună cu cei- patru specialiști agronomi s-au sfătuit asupra modului cum trebuie să se intervină. A început, de astă dată, o nouă bătălie, cu săpăligile și oticurile pentru a distruge scoarța formată după retragerea apelor. Buruienile au fost plivite, s-au întins aspersoarele și s-au făcut brazde pentru irigații. Cu cîteva udări, porumbul de pe cele 300 hectare, fiind prășit de mai multe ori, a crescut frumos.— Munca noastră nu a fost zadarnică — ne spunea președintele cooperativei. Pe circa 200 hectare cu grîu, din cele 350 hectare cite s-au cultivat în 1979, s-a realizat o producție de peste 4 000 kg la hectar, iar de pe celelalte 150 hectare, inițial compromise, s-au scos totuși 1 500 kg la hectar. S-a obținut o recoltă de 5 000 kg porumb știuleți la hectar. Doar la floa- rea-soarelui și soia producțiile planificate nu s-au realizat.Pentru a se atinge valoarea prevăzută a normelor de muncă — așa cum au • hotărit cooperatorii etnd au început luptă cti apele — au fost folosite toate resursele de care dispune cooperativa. în acest scop au fost aplicate măsuri ingenioase și curajoase. în cele 17 hectare cu solarii s-au produs pentru prima dată 6 milioane fire de răsad de tomate și ardei. Jumătate din acestea au fost livrate altor unități agricole, realizîndu-se astfel 390 000 lei venituri. Totodată, cooperatorii au plantat încă 23 hectare cu căpșuni, alături de 7 hectare aflate pe rod. Din

inundat suprafețe
Insemnări de la C.A.P.

Grozești-lașiVăzind că plan- anevoie, ingine-

sectorul legumicol s-au realizat venituri de 3,2 milioane lei. Și. ca o noutate prin partea locului, s-a organizat și un sector floricol : pe un hectar, cooperatorii au plantat rizomi de crizanteme și bulbi de gladiole procurate de la Codlea. De la florile care au adus venituri mari — circa 300 000 lei — au rămas rizomii, în valoare tot de vreo 300 000 lei. Ei sînt iernați într-un solar pentru a fi folosiți în 1980. Și în zootehnie s-au găsit surse de sporire a veniturilor. In grajdurile rămase libere după ce vacile cu lapte au fost scoase din sistemul gospodăresc și asociate la complexul de la Răducăneni, s-au crescut trei serii de pui de carne și nu numai două cum s-a stabilit inițial.Activitățile industriale au cunoscut o puternică dezvoltare. Țesătoria de saci și pînză pentru ambalaje a realizat o producție anuală de 10 milioane lei. Pentru ca și acest sector să contribuie cit mai mult la recuperarea pierderilor provocate de calamități, s-a hotărît trecerea la lucrul în trei schimburi. Dar cind e nevoie de ajutor la cîmp, toate cele 90 de țesătoare schimbă imediat războiul cu sapa. Și bărbații din sectorul industrial sint nu numai lăcătuși și tim- plari, ci și cei mai harnici cosași la recoltarea furajelor. Pentru a se asigura material lemnos, un număr de cooperatori au fost trimiși să lucreze în unele întreprinderi forestiere din zonele de munte. Acestea au dat, în schimb, bușteni care au fost prelucrați în atelierul de tîmplărie, con- fecționindu-se lăzi pentru I.L.F., în valoare de circa două milioane lei.Creșterea producției vegetale șl animale, dezvoltarea activităților Industriale au asigurat venituri mari. Ele nu numai că au acoperit cele două milioane lei pierdute prin calamități provocate de inundații, ci au asigurat în plus 2,5 milioane lei. Ca urmare, valoarea producției agricole globale a ajuns, in acest an, la 21 milioane lei.Și în această perioadă, cooperatorii continuă cu intensitate munca la cimp, in legumicultura și zootehnie. In prezent se lucrează la întărirea digului contra inundațiilor, la săparea de șanțuri și decolmatarea celor vechi pentru scurgerea excesului de umiditate, se transportă gunoi de grajd la cîmp, se mai construiesc două hectare de solarii.
Manole CORCACIcorespondentul „Scînteii

O IDEE Șl VALOAREA El

„Sonda invizibilă de țiței"
...SAU VALORIFICAREA RESURSELOR 

ENERGETICE SECUNDARE

In sala turboagregatelor de la centrala București-vest unde se extinde valoroasa soluție de economisire a combustibilului
Foto : E. DichiseanuPrezentam la Începutul acestui an o soluție tehnică de mare eficiență prin a cărei aplicare la termocentrala București-sud se preconiza economisirea anuală a 10 000 tone combustibil convențional. îl întrebăm pe inginerul Dragu lavorschi, de la întreprinderea „Electro- centrale", cit combustibil s-a economisit in 11 luni prin îmbunătățirea randamentului grupurilor energetice.— Pînă în urmă cu cîteva luni, aveam date certe că la un singur turboagregat se obține în plus energia termică necesară pentru încălzirea a 7 000 de apartamente și a 15 hectare de sere. Acum, prin trecerea și a celei de-a doua turbine de Ia București- sud în regim de funcționare imbunătățit, in 6 luni s-a obținut o economie de încă 5 000 tone combustibil convențional.

— Reamintiți in ce 
constă de fapt această 
realizare tehnică ?— Agentul termic nu mai este dirijat înturnul de răcire cicătre consumatori —sere, ansambluri delocuințe. în loc să se

piardă 40 Gcal/oră, a- ceastă importantă cantitate de energie termică este utilizată rațional. Soluția para simplă, dar aplicarea practică este mai dificilă. în primul rind necesită modificarea constructivă a turbinelor de 125 MW. Apoi
Mari economii 

de păcură 
la Termocentrala

București-vest

îmbunătățirea condensatorului turbinei, realizarea de compensatoare și supape de siguranță, a unui sistem nou de reglaj și protecție a turbinelor, raționalizarea circuitului șl consumului de apă industrială pentru răcirea agregatului, recuperarea integrală a căldurii aburului utilizat la pornirea agregatului.
— Rezultatele ple

dează pentru extinde
rea soluției și la alte 
termocentrale. Ce s-a 
întreprins pină acum?— Pentru creșterea randamentului ciclurilor energetice de la termocentrala Bucu

rești-vest, echipată cu grupuri de 125 MW, au fost planificate lucrări pentru anul 1980. Dar creșterea rapidă a cererilor de energie în zona de vest a Capitalei a impus începerea acestora în avans cu aproape un an.
— Cind vor fi fina

lizate ?— Trebuie precizat că pentru aplicarea soluției de îmbunătățire a ciclului energetic la C.E.T.-vest au trebuit revăzute practic proiectele și re- analizate soluțiile constructive inițiale. Dar totul a fost făcut cu maximă operativitate, astfel că în aceste zile instalația dc recuperare a căldurii din condensatorul uneia din cele două turbine de 125 MW a intrat în probe tehnologice, creîndu-se condiții ca in primele zile din ianuarie să fie pusă în funcțiune. Deci, cu aproape un an mai devreme decît se prevăzuse inițial — ceea ce va conduce la economisirea în anul viitor a 10 000 tone combustibil convențional — echivalentul a 7 500 tone păcură.
Dan 
CONSTANTIN
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Climatul social propice
afirmării tinerilor scriitoriPentru scriitor, mai cu seamă pentru cel tînăr, climatul social, politic și cultural în care se afirmă, trăiește și scrie are o mare importanță. Indiferența societății față de scriitor, sentimentul de izolare, de inutilitate. absența unor premise și condiții care să genereze, să stimuleze efortul de creație pot fi de multe ori paralizante. Am vizitat cîteva țări în care profesiunea de scriitor, in mentalitatea marii majorități a oamenilor, e situată în rîndul îndeletnicirilor periferice, puțin onorabile, demne de compătimire și, în orice caz, deloc rentabile. Acolo scriitorul de valoare, ajuns la o notorietate publică și la o recunoaștere cvasiofi- cială, prin premii, ocupă un loc în memoria și stima cetățeanului din simplul motiv că începe să ciștige bani, adjudecîndu-șl, implicit, în scara singurei valori a societății respective : banul.în perimetrul unei asemenea societăți, sentimentul de instrăinare, de izolare și de frustrare al scriitorului cunoaște forme acute. Omul de litere, poetul, prozatorul. criticul rămîn deseori niște alergători solitari, niște visători pe cont propriu, angajați într-o luptă dramatică pentru supraviețuire materială și literară. Scrisul lor trebuie să țină seama prea frecvent de legile concurenței (și nu una de ordin estetic) ale comerțului, ale publicității ieftine, ale compromisului cu „cererea" publicului. într-o societate organi- «ată in acest chip, scriito-

rul nu simte acel Interes benefic și stimulativ din partea publicului și are sentimentul clar că opera sa este sortită să cunoască o circulație relativ restrin- să, contracarat de legile unui sistem de valori care situează literatura și arta cu mult mai jos de locul ce li se cuvine în societate. Fac aceste afirmații venin- du-mi în minte doi dintre eroii lui Bellow, Humboldt și Citrine, al căror destin mi se pare tipic pentru scriitorul care trăiește într-o societate a profitului și a concurentei, o societate în care legile dure ale existenței literare pun în calea scriitorului numeroase obstacole și capcane : compromisul, goana după succesul material, ratarea. Nu vreau desigur să afirm că în asemenea condiții nu se poate naște și o mare literatură : ceea ce vreau să spun este că într-un asemenea climat afirmarea valorilor are loc cu prea multe sacrificii, dureros- inutile, cu prea multe con- vulsiuni care nu au nici o legătură cu creația, cu esteticul, că viața literară se desfășoară. prea adesea după legile junglei, că în această ambianță prea multe valori sucombă ina- inte de vreme din lipsa unor condiții materiale, culturale și morale necesare afirmării. Că într-un asemenea climat, circulația și mai lorilor tură șlFără să fac
ales asimilarea va- promovate de cul- artă sînt anemice, a încerca neapărat o pare evident noi condițiaparalelă, mi faptul că scriitorului sela e

diferită. Scriitorul nu are de-a face la noi cu indiferența cetățeanului, a cititorului, a forurilor administrative și a statului, a partidului, ca forță politică conducătoare, ci, dimpotrivă. îndeletnicirea de scriitor e stimată și prețuită, iar literatura are un loc și o funcție bine definite în cadrul societății. Dacă ne gîndim bine, aproape că nu există document politic, program de dezvoltare in care creația literar-artisti- că să nu se bucure de a- tenția cuvenită. In esență este vorba de o veritabilă concepție politică a partidului nostru privind rolul literaturii și artei în societate, de o acțiune consecventă de sprijinire materială și morală a dezvoltării literaturii. Coordonata fundamentală a unei asemenea concepții o reprezintă, desigur, crearea unui climat politic, social, administrativ care asigură libertatea de creație, raportarea permanentă la adevăr. La fel de important se dovedește a fi cadrul instituțional prin care scriitorul beneficiază de condiții materiale care îi permit să-și exercite fără dificultate activitatea creatoare, mă gîn- desc la edituri, reviste; mijloace diverse de difuzare a literaturii. Om al cetății, scriitorul de azi e un participant activ la viata publică, la decizie, prezent în conducerea unor instituții și organizații obștești și de stat. în forurile conducătoare ale partidului și ale țării.Și încă un fapt, cit se poate de semnificativ : ne

amintim cît de dese sînt prilejurile în care conducătorul partidului și statului se întîlnește cu scriitorii, se adresează scriitorilor. Fapt simbolic, elocvent pentru prețuirea de care se bucură literatura și arta la noi.Programul de muncă stabilit de Congresul al XII- lea al partidului este, în mod implicit și explicit, un program de creație al tuturor scriitorilor. Simțin- du-se înconjurat cu atenție, dișpunind de toate condițiile de creație și cu conștiința clară a răspunderilor cu care este învestit, scriitorul răspunde prin scrisul său îndemnului sincer adresat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat la cel de-al XII-Iea Congres : „Literatura este chemată să reliefeze convingător noua condiție umană din societatea noastră, idealurile, frămîntările și aspirațiile omului nou, universul său spiritual tot mai bogat, virtuțile și trăsăturile sale morale înaintate, să militeze pentru triumful noului, al idealurilor de dreptate și libertate socială. Biciuind stările de lucruri negative și concepțiile Înapoiate, literatura trebuie să dezvolte încrederea omului in forțele sale și in nobilele idealuri revoluționare, punînd in evidență superioritatea orinduirii socialiste".
Mircea Florin 
ȘANDRU

0 cronică în imagini 
a împlinirilor socialisteSub genericul „Arta, cronică în imagini", galeriile Capitol, ale Muzeului de artă Brașov, prezintă publicului o amplă imagine a mișcării plastice brașovene, ca un omagiu adus istoricului eveniment din viata partidului și_ poporului nostru, al P.C.R., hotăriri se bucură de adeziunea iritregului nostru popor.Expoziția de la Brașov, cele aproape 80 de lucrări prezentate, reunesc pr intr-o preocupare comună artiști profesioniști, artiști a- matori, elevi ai liceului pedagogic secția de artă, elevi ai școlii populare de artă, ca șl piese reprezentative din muzeul de artă. Deschisă sub egida muzeului de artă, expoziția se remarcă tocmai prin această contribuție diversă a u- nor artiști din generații diferite, de formații diferite, dar cu o viziune unitară asupra faptului contemporan.Consecință a efervescenței zilelor Congresului al XII-Iea al P.C.R., expoziția traduce preocupările artiștilor polarizate in jurul acestui moment, materializate în lucrări în care primează o tematică actuală, intenția organizatorilor fiind de a reuni lucrări ce sugerează prin varietatea lor tematică și stilistică ampla frescă a societății noastre la care participă toți creatorii de frumos, indiferent de tehnica folosită, indiferent de stadiul profesional sau de gradul de profesionalitate. Ca o consecință, de semnalat este și numărul

Congresul XII ale cărui

mare de tineri partl- cipanțL In același timp, expoziția constituie și un elogiu adus omului — creator de valori materiale și spirituale, beneficiar al dezvoltării multilaterale pe care România a cunoscut-o în ultima perioadă. Artiști de naționalități diferite —

EXPOZIȚIA 
MUZEULUI 
DE ARTĂ 

DIN BRAȘOV

români, maghiari, germani — aduc în prim plan imagini ale vechiului burg și al noului oraș, consecință a climatului armonios în care trăiesc și muncesc laolaltă. Se îmbină aici dangătul clopotului din vechea cetate medievală cu Brașovul industrial, cizelura fină a meșteșugarilor de odinioară cu liniștea patriarhală, pandant al Brașovului trepidant, activ și neobosit de azi.Transpunerea în imagini plastice — pictură, grafică, sculptură, ceramică — a realizărilor actuale, reflectarea noii înfățișări a țării în ceea ce are ea mai semnificativ constituie trăsătura ce unește creația partici- panților.

Axată pe o tematică riguroasă, expoziția aduce un omagiu oamenilor muncii, făuritorilor tuturor valorilor materiale si spirituale ale societății, comuniștilor, luptători neobosiți pentru împlinirea idealurilor poporului, secretarului general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele tării, căruia maestrul Efti- mie Modâlcă îi dedică o frumoasă lucrare : portretul înconjurat de o suită de imagini ce concretizează o frescă a realizărilor din patria noastră. Este un omagiu adus omului și conducătorului de numele căruia este legată întreaga dezvoltare a societății românești contemporane.Bucuria cu artiști plastici noscuți j_'_l___Gheție, Aurelia Mărgineanu, Gaspar), cu absolvenți ai telor de artă plastică din țară (Nicolae Dai- cu, Veronica Bodea Tatulea, Ion Neguș). cu elevi ai liceului pedagogic sau ai școlii populare de artă (De- lona Petroșan. Sorin Tomșa, Dumitru Știr- bu), remarcați prin preocupările lor compoziționale, prin seriozitate și dăruire, chiar dacă sînt la început de drum, aduce cu sine fericitul prilej al contactului cu gindurile, preocupările, eforturile depuse de el în realizarea u- nor lucrări ce pot denumi această manifestare un eveniment poîitic.

reîntîlnirii cu- (Alexandrina Stoe Teutsch tinerii înstitu-

Anca POP

Filarmonica din Ploiești
la Ateneul RomânRecent, la Ateneul Român, colectivul Orchestrei filarmonice din Ploiești, aflat sub conducerea dirijorului Horia Andreescu, a reafirmat procesulcreșterii calitative, nivelul cu totul remarcabil al prezentei sale artistice, nivel pe care atit publicul meloman, cît și presa de specialitate au avut ocazia să le constate In ultima vreme. De la concertele de muzică românească susținute la începutul a- cestei veri și pînă la actuala interpretare a Simfoniei nr. 88 în sol major de Haydn, a- cest harnic și inimos colectiv de instrumentiști demonstrează stadiul unei maturizări artistice certe ce presupune în primă instanță larga extensie stilistică, permeabilitatea fată de zone de expresie net diferențiate. Astfel, a fost posibilă susținerea la un înalt nivel calitativ a unui program in care alături de celebre pagini sice, datorate , Haydn și Mozart, putut audia și o mă audiție semnată de Myriam Marbe —

cla- lui am pri-

„Evocări" — pentru Instrumente cu corzi și percuție, lucrare de o curgere molcomă a evenimentelor discursului muzical, cu prețiozități sonore rafinat șlefuite. Fără discuție este vorba în primul rînd de un remarcabil entuziasm

profesional al întregului colectiv de in- terpreți, entuziasm determinat și abil o- rientat de către tînă- rul prim dirijor al orchestrei, Horia dreescu; este sub conducerea fost consolidată știința orchestrală membrilor concentrarea actului vitalitatea acestuia. In interpretarea paginilor simfoniei haydnie- ne. Horia Andreescu a știut și a putut să confere momentelor discursului muzical o coeziune logică, o evoluție muzicală uni-

Ance rt, sa a con- a formației, asupra interpretativ.

tară în cadrul căreia robustețea afirmărilor nu capătă niciodată accente brutale, iar duioșia evocatoare dobîndește dimensiuni mai mult interioare de intelepciune. Sensul cizelării stilistice depășește, astfel, la Andreescu, semnificația unui interes cvasimuzeal, devenind un act vital de semnificativă, de emoționantă concentrare artistică.In cadrul aceluiași concert, tînărul pianist Dan Atanasiu, recent absolvent al conservatorului bucu- reștean, a făcut dovada faptului că demersul său interpretativ se înscrie actualmente în zone noi de căutări și împliniri ce pregătesc premisele unei maturizări artistice ; atît de frecventul Concert în re minor de Mozart a fost condus în unei rostirile. deloc spectaculoase, cu bunul gust și limpezimea de sunet privite ca reflex al unei angajări interioare autentice.
limitele camera-

Dumitru 
AVAKIAN

Intreprînderea „23 August" din Capi
tală. Stand de cărți în incinta între

prinderii
Foto : S. Cristian

BACĂU : Gala naționala 
a recitalurilor dramaticeIeri la Bacău au fost inaugurate gala națională a recitalurilor dramatice și colocviul republican al criticilor de teatru. înscrise în cadrul fertil al celei de-a treia ediții a Festivalului național „Cîntarea României", cele două manifestări ce se desfășoară sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste se bucură de prezența unui mare număr de actori din țară, dramaturgi, critici de artă, oameni de cultură. Timp de patru zile, pe scena teatrului dramatic „Baco- via“ vor avea Joc în acest cadru interesante și variate manifestări culturale. (Gh. Baltă).

Programul 2

20,45 Conexiuni documentar științi
fic. Ultimul episod.

21,35 Telejurnal.tv
Programul 1

9,00 Teleșcoală.
10,00. Ftm serial : Timpuri grele. Re

luarea episodului 3.
10.30 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă franceză.
17,00 Reportaj pe glob — Secvențe mal

teze.
17,20 Viața culturală.
18,50 100>1 de seri.
19,00 Telejurnal.
13,23 Orizont științific 1990. Cercetarea 

românească se înscrie pe direcțiile 
formulate in Programul-directivă 
adoptat de congresul partidului.

19,40 Inalță-te, frumoasă țară. Program 
de cîntece patriotice și revolu
ționare.

20,00 Ora tineretului.

16,00 Noi, femeile !
16,30 Muzică de jaz.
16.50 Anunțuri și muzică.
17,00 Selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical".
17,40 Muzică populară.
18,00 Venezuela pe note — documentar 

artistic.
18.45 Anunțuri și muzică.
18.50 "
19,00
19,25
19.35
20,00

1001 de seri. 
Telejurnal.
Buletinul rutier al Capitalei. 
In sprijinul cetățeanului.
Concert simfonic. Transmisiune 
directă a concertului Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Di
rijor Ilarion Ionescu-Galati. So
listă Lola Bobescu (Belgia). în 
pauză : Efigii lirice — emisiune de 
versuri.

22,M Includerea programului.

Llmitînd recentul studiu pe care-1 consacră lui Sadoveanu la „arta evocării", profesorul G. I. Tohăneanu alege implicit cea mai caracteristică ipostază a prozatorului și cea mai fecundă, atit în romanele istorice, cit și în cele ale prezentului, căci evocarea, procedeu eminamente poetic, nu este semnul unei separări, al unei distanțe intre autor și eroii săi, ci al regăsirii lor în perspectiva istoriei, chiar a celor mai apropiați în timp, a celor contemporani ; toți aceștia, oamenii, ca și locurile pe care ei le însuflețesc, sint priviți fără excepție din unghiul duratei, al dăinuirii, existenta lor înscriindu-se într-o spjrală neîntreruptă și echilibrată în care timpul narațiunii nu se situează, metaforic vorbind, nici în trecut, nici în prezent, căci ambele se completează și se presupun, ci în sinteza lor, timpul universal al povestirii lui Sadoveanu fiind prezentul istoric.Impresionantă prin bogăția faptelor și rigoarea metodei, cartea universitarului timișorean este totuși mai mult decît un studiu de strictă specialitate, procedeele stilistice analizate fiind în permanență raportate la ideile fundamentale ale textului, personalitatea scriitorului pusă în relație cu cea a predecesorilor, ur- mărindu-se firul continuu al unei creșteri care își găsește în Sadoveanu unul

din punctele cele mal înalte. Fragmentînd inevitabil ansamblul pentru a-1 supune cercetării analitice, studiul îi restituie de fapt o dimensiune pe care în general o bănuim, putem măsura : istoriei implicate te, a sensurilor care însoțesc și alegerea, niciodată
fără să o aceea a în cuvin- multiple determină întîm-

61 de ani de la viguroasa demonstrație

a muncitorimii bucurestene
 J"

Eroicii luptători ai dreptății
si adevăruluiSe împlinesc astăzi 61 de ani de la viguroasa demonstrație a muncitorimii bucureștene din 13 decembrie 1918 — zi care s-a încrustat adînc în istoria eroicelor bătălii de clasă susținute de proletariatul român împotriva exploatării capitaliste, pentru libertăți democratice, pentru progres social.Evenimentele de la 13 decembrie marcau un moment culminant al valului de greve și demonstrații care s-au. ținut lanț în acel sfîrșit de an — mărturie vie a avîntului revoluționar, care se dezvolta in România pe fundalul ascuțirii contradicțiilor interne, avînt stimulat victoriei Marii din Octombrie, luptaseră, dînd muncitoare erau ferm hotărîte cucerească în România unită o viață mai bună, să-și întregească libertatea națională cu cea socială. „Muncitorii — se spunea într-un document al vremii — pretind ca după război lumea socială să nu li se mai înfățișeze asemănătoare celei din ajun... tul politic trebuie innoit pînă dineurile sale".Efervescența revoluționară România s-a reflectat în afluxul maselor spre Partidul socialist, spre organizațiile sindicale și de tineret, care își reluaseră activitatea în mod legal. Concomitent, se desfășura un proces de clarificare politică în rîndurile proletariatului, oglindit în împletirea mereu mai strînsă a reven- ■ dicărilor economice (ziua de muncă de 8 ore, majorarea salariilor în raport cu scumpetea), cu cele politice (recunoașterea consiliilor muncitorești, desființarea cenzurii și a stării de asediu), în însăși evoluția strategiei și tacticii partidului clasei muncitoare. Este semnificativ în acest sens faptul că Partidul socialist a elaborat, imediat după război, un program teoretic și practic corespunzător noii etape, care înscria drept obiectiv final al luptei partidului „cucerirea prin orice mijloace a puterii politice din miinile burgheziei și întronarea dictaturii proletariatului in vederea realizării idealului comunist".Muncitorimea din București, cu vechi și bogate tradiții revoluționare, constituind numeros și muncitoare în fruntea exemplul el stimulînd acțiunile i menilor muncii din întreaga țară.Punctul de plecare al demonstrației de la 13 decembrie a muncitorilor bucureșteni a fost refuzul patronilor de a recunoaște revendicările, lucrătorilor tipografi, aflați în grevă încă din primele zile ale lunii decembrie. Drept urmare, organizațiile muncitorești din București au proclamat greva generală pe întreaga Capitală, chemîndu-i pe muncitori să vină la sediul din strada Sf. Ionică pentru a-și manifesta solidaritatea cu lupta tipografilor. „A fost suficientă o simplă înștiințare prin delegați a lucrătorilor — scria o gazetă a vremii — pentru ca in același moment, prin- tr-un gest măreț de disciplină conștientă, să lase toți lucrul și cu strigătul : „Trăiască greva", formînd un cortegiu impunător, să pornească spre club". Era o amplă desfășurare de forțe muncitorești, care a impresionat profund opinia publică democra-

'» de puternicul ecou al Revoluții Socialiste După războiul în care grele jertfe, masele să-și
Spiri- in a-din

detașamentul cel mai mai concentrat al clasei din România, s-a situat marilor lupte sociale, oa-

tică din întreaga țară. Martor ocular al evenimentului, Gala Galaction scria despre „batalioanele plebei proletare" care se înstăpîniseră asupra străzilor : „Erau mulți, treceau, treceau și izvorul lor nu mai seca deloc".Cuprinse de panică în fața creșterii valului luptelor proletare, cercurile guvernante au hotărît să recurgă la mijloace extreme pentru a înăbuși luptele muncitorești. Astfel, în momentul cind coloanele de muncitori au ajuns în Piața Teatrului Național, armata a deschis focul împotriva maselor de demonstranți. Sub gloanțele puștilor și mitralierelor au căzut zeci de morți și răniți. Alte sute de muncitori au fost închiși, înscenîndu-li-se cel mai mare proces de clasă cunoscut pînă atunci în analele mișcării noastre muncitorești. Sediile muncitorești au fost devastate și sigilate, ziarele socialiste suspendate.Masacrul din 13 decembrie 1918 — la nici două săptămîni de la înfăptuirea Unirii — a arătat limpede ce fel de regim politic aveau de gind să instaureze clasele exploatatoare, cum înțelegeau să țină seama de drepturile și năzuințele maselor. Dar sînge- roasa represiune, departe de a potoli lupta socială a proletariatului, „a semănat și mai multă ură în inimile muncitorilor" — cum constata gazeta „Socialismul". Pe întreg cuprinsul țării s-a declanșat in acele zile un imens val de solidaritate muncitorească cu eroicul proletariat al Capitalei. exprimat prin nenumărate greve, manifestații, moțiuni ș.a. Personalități marcante ale vieții politice, știin- • țifice, culturale și artistice au înfierat măcelul din Piața Teatrului Național, manifestîndu-și simpatia față de muncitori.în perioada următoare, luptele revoluționare s-au intensificat, culmi- nînd cu greva generală din 1920, prima mare acțiune a proletariatului român desfășurată unitar Ia scara întregii țări, care a zguduit din temelii regimul burghezo-moșieresc. în focul acestor lupte s-a accelerat procesul de clarificare ideologică, de maturizare politică în rîndurile proletariatului român. Rezultatul nemijlocit al acestui proces l-a constituit transformarea, la istoricul Congres din mai 1921, a Partidului Socialist in Partidul Comunist Român, sub conducerea, căruia clasa muncitoare, masele largi ale celor ce muncesc aveau să dobindească victoria deplină in lupta lor de eliberare națională și socială.Astăzi, idealurile pentru care s-au jertfit muncitorii bucureșteni în urmă cu 61 de ani sînt realități vii pentru întregul popor. Vechea orînduire, bazată pe exploatarea omului de către om, a fost înlăturată, pe pămîntul patriei s-a clădit o societate nouă, întemeiată pe dreptate socială, al cărei țel suprem este bunăstarea fiecăruia și a tuturor. Cinstim pe eroicii „luptători. ai dreptății și adevărului", de la 13 decembrie 1918, pe toți cei care s-au jertfit pentru idealul comunist, muncind fără de preget pentru edificarea socialismului multilateral dezvoltat, pentru înfăptuirea luminosului program de înflorire a României socialiste, adoptat de Congresul al XII-Iea al partidului.
Dr. Gheorqhe UNC

CONCURS
pentru bursele Uniunii artiștilor plastici pe anul 1980Uniunea artiștilor plastici din Republica Socialistă România a- nunță concursul pentru burse pe anul 1980. Se acordă cinci burse de cite 1 500 lei lunar, timp de un an, absolvenților din ultimii trei ani ai Institutelor de arte plastice „Nico- lae Grigorescu" București și „Ion Andreescu" Cluj-Napoca, precum și ai facultăților de desen (cu examen de stat). Candidații la aceste burse vor depune la sediul Uniunii artiștilor plastici din București, pînă la 10 ianuarie 1980, actele cu care să dovedească numirea în învățămînt în cadrul personalului de predare sau în alte organizații socialiste pe baza repartizării și încadrarea in muncă sau transferarea din alte sectoare de activitate la cerere sau în interesul serviciului prevăzute de statutul didactic adoptat prin 6/1969. Odată cu aceste didații vor depune unactivitate. Toți candidații la burse vor trimite un număr de lucrări de artă pentru concurs la sediul Uniu-

în condițiile personalului Legea nr. dovezi, can- memoriu de

nii artiștilor plastici din București, str. Nicolae lorga nr. 42, pînă la 14 ianuarie 1980. Absolvenții avînd ca specialitate pictura, grafica sau artele decorative vor depune cîte 10 lucrări, toate in aceeași specialitate. Absolvenții avind ca specialitate sculptura vor depune fiecare ■ cite cinci lucrări originale. Pentru specialitatea scenografie se vor depune cinci lucrări de scenografie originale, schițe de decoruri și costume de teatru, film sau televiziune, realizate sau numai proiectate de semnatarii lucrărilor. Examinarea lucrărilor de către juriul instituit prin hotărirea comitetului de conducere al Uniunii artiștilor plastici va avea loc în București, în perioada 16—20 ianuarie 1980. Rezultatul concursului va fi anunțat prin poștă cîștigătorilor de burse. Amănunte privind organizarea concursului pentru bursele menționate se pot obține de la Uniunea artiștilor plastici din București, str. Nicolae lorga nr. 42 — telefon : 50 20 45— 50'21 98.
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DIVERS I
I

Istorie care nu e numai a lor, ci și a oamenilor care le-au folosit, configurind universul spiritual și material în care aceștia se mișcă.Plăcerea și știința vorbirii pe care o au aceste personaje este pusă în evidență prin numărul mare de locuțiuni și „imbinări locuționale" pe care ele le

răspuns" Implică o sugestie clară a opoziției, a împotrivirii, față de neutrul „a răspunde". Valențele stilistice ale sinonimiei sînt urmărite mai departe, în domeniul foneticii și al morfologiei, apărînd clar că fiecare particularitate de limbă reprezintă de fapt o opțiune de ordin artistic. Aceleași cuvinte apar, de
G. I. TOHĂNEANU

Arta evocării la Sadoveanu
plătoare, a unei forme, a unei expresii, a unei întorsături de frază. Inventarul lexicului sadovenian scoate astfel la iveală o suină de cuvinte arhaice, păstrate in limbajul popular pînă astăzi, a căror prezență în textul narațiunii nu folosește doar realizării impresiei de vechime, ci și unei circumscrieri poetice a discursului, vorbirea fiind, la personajele lui Sadoveanu, un veritabil ceremonial, o comunicare cu multiple înțelesuri în care stratul sugestiv nu este cel mai puțin important. Termeni ea lamură, mașcat, libov, strămurare ș.a., cu întreaga lor familie din care s-au despărțit sensuri azi cu totul străine, „evocă" o întreagă

♦utilizează, prin larga sinonimie prezentă în cuvîntul lor, ea fiind expresia unei bogății de vocabular care reflectă direct o bogăție corespunzătoare a minții și a sufletului, dar și putința rafinată de a desluși nuanțe infinitezimale ale expresiei și de a le utiliza potrivit acelui ceremonial amintit, care trădează o veche civilizație. Studiul sinonimiei frazeologice este, din acest punct de vedere, deosebit de revelator, marea diversitate a locuțiunilor folosite în locul simplelor cuvinte, aparent echivalente, marcînd nuanțe și accente inconfundabile pentru o ureche exersată : „aș fi doritor" este altceva decît „doresc", Iar „a întoarce

pildă, în variante fonetice diferite, după locul în care ele sînt utilizate, remar- cindu-se astfel existența a două straturi lingvistice în textele lui Sadoveanu : cel al vorbirii, al dialogului, care păstrează un mare număr de forme ale vorbirii populare (populare, nu regionale), el contaminînd stilistic și zonele învecinate ale textului narativ, și stratul narațiunii, în care frecvența acestor particularități scade și unde ele sînt, în general, întovărășite de explicații directe sau perifra- ze lămuritoare. însăși structura morfologică devine element expresiv stilistic și nu numai prin răsturnarea formelor verbale analitice, cunoscute încă din poezia

populară („Duce-m-aș“ etc), ci și, de pildă, prin folosirea unor timpuri verbale, ele însele creatoare de atmosferă : viitorul popular și mai mult ca perfectul arhaic.Prezentă în tot studiul, comparația cu verbul eminescian luminează multe particularități ale stilului lui Sadoveanu ; ei îi este dedicat un capitol special, „Locuri" eminesciene la Sadoveanu, care închide cartea ca o concluzie. Autorul evidențiază pe baza unui bogat material ilustrativ, continuitatea de structură dintre cei doi mari scriitori, faptul că numeroasele ecouri, preluări, parafraze sint, la Sadoveanu, semnul unei sensibilități „congenere". Aria mării, streșina de cetini, fulger încremenit și multe altele nu sint simple reminiscențe involuntare, ci reprezintă opțiunea deliberată a artistului pentru expresii pe care marele său înaintaș le-a învestit cu înțelesuri complexe, ele definind o viziune poetică și un spațiu sufletesc comun.Densă, originală șl atractivă, lucrarea profesorului G. I. Tohăneanu îmbogățește cu nenumărate sugestii atît cercetarea stilistică, cît și cea istorico-litera- ră a operei lui Sadoveanu; ea anunță strălucit manifestările anului care va marca centenarul nașterii scriitorului.
Mircea ANGHEI.ESCU
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Pasiune
Există pe meleagurile Vasluiu

lui un sat — Giurcani. Cu cițiva 
ani in urmă au venit aici doi 
tineri învățători, frații Marin 

. și Nelu Rotaru. Amîndoi fii ai 
satului. Amindoi pasionați de 
arta plastică. Tinerii învățători 
s-au apropiat „părintește", cu 
pricepere și suflet, de copii, că
rora le-au transmis pasiunea lor. 
In scurt timp, copiii din Giurca- 
nii Vasluiului s-au făcut cu- 
noscuți nu numai în țară, ci și 
peste 
operele 
clase a 
lucrare 
care se
drăgite din lumea basmului, ca 
și secvențe, așa cum și le ima
ginează ei, din lumea anului 
2000.

hotare, 
lor: pe 
școlii ei 
de rriari 
regăsesc

Ultima dintre 
peretele unei 
au executat o 
dimensiuni, in 
personaje în-

Și ne-am 
„luminat"!

După orele de program, în- 
tr-unul din birourile Fabricii de 
transportoare și utilaj tehnologic 
de la ' ' 
Satu 
Fiind 
firesc 
becul 
insă era faptul că, la aeeeuși 
oră, în alte birouri alăturate, 
care erau goale-goluțe și încu
iate, ardeau, fără rost, becurile. 
Cauza? Ne-a răspuns cineva din 
conducerea fabricii, aflat in șe
dință :

— Nu există decît un singur 
întrerupător pentru tot ilumi
natul. Dacă stingem în celelalte 
birouri, se stinge becul și la noi 
aici. Așa că...

Așa că ne-am „luminat" și 
noi și am înțeles ce mare pro
blemă este pentru o mare între
prindere amplasarea cite unui 
mic întrerupător în fiecare birou. 
Dacă este cineva de altă părere, 
să ne contrazică. Nu in replică, 
ci in faptă. _

întreprinderea „Unio" din 
Mare avea loc o ședință, 
spre seară, ni s-a părut 
ca in încăperea respectivă 
să fie aprins. Nefiresc 

aceeași

Glumă?
Se fac pe lume tot felul de 

glume. Unele cu sare și piper, 
altele care n-au nici un haz. 
Dar cind e vorba de un necaz...

Deunăzi, un cetățean din Dăr- 
măneștii Bacăului primește ur
mătoarea telegramă: 
gent. ~ 
După 
canu, 
lucru, 
brăcat 
pornit 
cevei, 
ajuns . . ,___ _____ ____
fost mirarea văzindu-l pe bu
nicul în ogradă, sănătos tun, 
tăind lemne...

Se fac pe lume tot felul 
glume, dar nu macabre...

„Vino ur- 
Bunicul tău a decedat", 
cum ne scrie Vasile Mo- 
omul s-a ' învoit de la 
și-a luat soția, s-au tra
in straie de doliu și au 

spre meleagurile Su
la . Leșu Ursului. Cind au 
la poartă, nu mică, le-a

de

„Bine-ați venit f 
dar... poftiti 
afară !"

Există pe strada Independen
ței din Oradea o cofetărie care 
oferă „onor clientelei" tot felul 
de dulciuri și, ocazional, șicane. 
I s-a dus vestea sus-zisei cofe
tării pentru delicioasele ei plă
cinte. Numai că plăcintele nu se 
vind înăuntru, ci afară, ’ 
dacă e frig sau 
bat din ce c_____ ...
mește musafirii cu „bine-ați 
venit, dar... poftiți afară", res
ponsabila cofetăriei, Aur dl a
Coza, i-a „servit" coresponden
tului nostru pentru județul Bi
hor, Al. Peti, una gogonată: cică 
n-ar fi destul loc in sală! (Ia 
gogoașa, neamule!).

Ne apropiem de cumpăna din
tre ani, de momentul plăcinte
lor cu răvașe. O plăcintă va 
servi, in mod sigur, și respon
sabilul nostru. De n-ar da în 
de vreun răvaș nărăvaș...
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i afară, chiar . 
plouă. Intre- I 

cauză își pri- I

ea

S-a lăsat cu... 
cîntec

Intr-o noapte, cind se întorcea 
acasă, lui Nușu Mihalache 
Tîrgoviște i-a atras atenția 
individ care se furișă pe 
stradă lăturalnică, incercind 
dispară. Nușu s-a luat după 
Individul a grăbit pasul. La 
moment dat, i-a căzut ceva din 
mină, dar nu s-a mai aplecat să 
vadă . ce este. In schimb, a vă
zut Nușu : era un aparat de 
radio. A anunțat miliția. Indi
vidul — pe nume Viorel Muscă 
— a fost repede prins. Muscă se 
„aprovizionase" cu aparate de 
radio de la o unitate de repa
rații. Nu știm dacă aparatele 
erau bune și cintau, dar știm 
precis că în ce-l privește 
Muscă, s-a lăsat cu... cîntec.

din 
un 

o 
să 
el. 
un

pe
| Atenție, copii!

Un loc dintr-o bancă din clasa 
a Vl-a de la Școala din Răducă- 
neni, județul Iași, a rămas, de 
cîteva zile, gol. Cel care l-a 
ocupat pînă acum, nu va mai fi 
niciodată printre colegii săi. Țîș- 
nind din spatele unei căruțe șt 
încercînd 
in fugă, 
mașină 
invers și băiețelul n-a mai putut 
fi salvat...

Copii ! Se apropie vacanța 
de iarnă, cu bucurji, derdelușuri 
și săniuțe. Atenție și iar aten
ție cind treceți strada, cind vă 
jucați...

Părinți 
vegheați 
de ei !

Și voi, 
Ocrotiți-i 
părintește I

...Pentru ca în nici o școală să 
nu mai rămînă vreun loc 
intr-o bancă...
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să traverseze 
a fost surprins 

care venea din

strada 
de o 
sens

I
I
I

și educatori ! Supra- 
copiii, aveți grijă

oamenii de la volan 1 
cu un plus de atenție,

gol

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii*

I
I

I
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânAm urmărit cu interes cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. și am studiat propunerile pe care partidul dumneavoastră le-a făcut, atît în politica internă a țării dumneavoastră, cit și în politica externă.Apreciem efortul făcut de P.C.R., sub conducerea dumneavoastră, pentru a asigura României pacea, independența, progresul economic și social.Realegerea dumneavoastră la conducerea Partidului Comunist Român reprezintă momentul hotărîtor pentru ca linia politică imprimată de dumneavoastră cu atîta coerență să poată atinge obiective și mai înalte.Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca secretar general, primiți, vă rog, •xpresia celei mai înalte stime și urările mele cele mai călduroase.

PIETRO LONGO
Secretar național al Partidului 

Socialist Democratic Italian

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc în mod deosebit Excelenței Voastre pentru mesajul transmis cu prilejul preluării de către mine a primei magistraturi a țării și, la rîndul meu, am onoarea să vă exprim călduroase urări pentru bunăstarea poporului român și fericirea Excelenței Voastre.

LIDIA GUEILER TEJADA
Președintele Republicii Bolivia

Ședința Camerei legislative 
a consiliilor populare

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSîntem foarte bucuroși să aflăm despre realegerea Excelenței Voastre In înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, cu prilejul celui de-al XII-lea Congres al partidului.Cu această ocazie fericită, în numele Asociației de prietenie India—România și al meu personal, transmitem Excelenței Voastre salutări cordiale, felicitări călduroase și urări de viață lungă și activă dedicată cauzei marelui popor român, promovării intereselor și aspirațiilor sale, asigurării ridicării continue a bunăstării și fericirii, precum și suveranității României.Sîntem convinși că, sub conducerea dinamică și clarvăzătoare a Excelenței Voastre, poporul român va atinge culmile progresului șl strălucirii.Dăm o înaltă apreciere contribuției active și pozitive a Excelenței Voastre în stimularea eforturilor pentru dezvoltarea principiilor înțelegerii internaționale, fiind convinși că, prin străduințele Excelenței Voastre, continue în această direcție, comunitatea internațională va realiza în viitorul apropiat pacea și prosperitatea, în așa fel incit toate problemele internaționale vor fi rezolvate pe cale pașnică și amiabilă, prin negocieri reciproce, fără a recurge la arme și armamente.Cu profund respect,

M. N. SETH
Secretar general

al Asociației de prietenie India—România

Domnului Președinte NICOLAE CEAUȘESCUVă rog să primiți respectuoase felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, nouă mărturie de încredere unanimă a poporului frate român.Cu sentimente devotate,
PIERRE PARAF

Președintele Asociației Franța-România

Din partea Consiliului de Stat 
COMUNICAT 

în legătură cu folosirea autoturismelor 
în ziua de 16 decembrie 1979în ziua de duminică, 16 decembrie 1979, autoturismele proprietate de stat •au obștească pot circula cu respectarea dispozițiilor legale pentru zi

lele lucrătoare, iar autoturismele proprietate personală pot circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturismului.

(Urmare din pag. I)în vederea Înfăptuirii la termen și în condiții de eficiență sporită a tuturor lucrărilor de investiții, In Îmbunătățirea soluțiilor tehnologice și constructive, in realizarea unor construcții industriale și social-cultura- le cu consumuri reduse de materiale și energie.Totodată, au fost evidențiate măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea aprovizionării populației, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, realizarea lucrărilor de interes obștesc, pentru ridicarea nivelului de viață, material și spiritual, al populației din toate zonele tării.Dezbătînd proiectul bugetului de stat și proiectele bugetelor locale pe anul 1980, Camera legislativă a constatat că acestea au fost elaborate în conformitate cu obiectivele economice ale partidului, avîndu-se în vedere sarcinile fundamentale stabilite de Congresul al XII-lea al partidului privind dezvoltarea în continuare a societății noastre socialiste, înaintarea ei fermă pe drumul comunismului.în cuvîntul lor, vorbitorii au evidențiat faptul că proiectele bugetelor locale au la bază orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, îmbunătățirea laturilor de ordin calitativ’ ale activității economice, realizarea unei înalte eficiențe în toate sectoarele de activitate, Întărirea autofinanțării unităților, instaurarea unui regim strict de economii și a unei discipline financiare desăvîrșife, asigurarea echilibrului monetar, financiar și valutar.Elaborate in strtnsă corelare cu planul național unic pe anul 1980, proiectele de bugete asigură resursele financiare pentru finanțarea economiei, a acțiunilor social-culturale și a celorlalte obiective prevăzute.Participanții la dezbaterile pe marginea proiectului de plan și a proiectului de buget au făcut numeroase propuneri vizînd creșterea răspunderilor organelor centrale și locale, îmbunătățirea activității consiliilor populare, a colaborării cu organele centrale în soluționarea programelor legate de realizarea și depășirea planului de producție și de investiții, precum și în legătură cu căile concrete de asigurare a dezvoltării eco-

nomico-sociale a județelor și localităților țării. S-a stabilit ca toate propunerile făcute In ședință să fie înaintate Consiliului de Miniștri.în numele consiliilor populare, al tuturor cetățenilor pe care îi reprezintă, vorbitorii s-au angajat să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din planul unic de dezvoltare a țării, pentru încheierea cu rezultate superioare a actualului cincinal și pregătirea din timp a condițiilor Înfăptuirii exemplare a sarcinilor viitorului cincinal, pentru trecerea la o nouă calitate, superioară, in toate sectoarele producției materiale, pentru traducerea in viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului privind accelerarea procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră șl Înaintare a României spre comunism.în acest sens, participanții la dezbateri au subliniat importanța constituirii — din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu — a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, care oferă tuturor cetățenilor țării posibilitatea superioară de a lua parte în mod nemijlocit la viața politică, de a-și spune direct cuvîntul în toate problemele fundamentale ale politicii partidului și statului nostru, și care asigură cadrul participării directe la înfăptuirea marilor sarcini ale cincinalului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului.Luînd in dezbatere proiectele de lege cu privire Ia modificarea unor prevederi ale Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare și ale Legii privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Camera legislativă a apreciat că acestea sînt in concordanță cu ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului vizînd perfecționarea cadrului legislativ de organizare șl funcționare a aparatului de stat, ele contribuind la creșterea răspunderii, operativității și eficienței a- cestuia, la îmbunătățirea activității in îndeplinirea la un nivel superior a a- tribuțiilor ce le revin.în încheierea ’ lucrărilor, deputății au adoptat hotărîri prin care Camera legislativă a Consiliilor populare a aprobat proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi.

INFORMAȚIIMiercuri după-amiază, tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Lefteris Voutsas, membru al Biroului Executiv al C.C. al P.C. din Grecia (interior), care a făcut o vizită în țara noastră.Au fost abordate probleme de interes comun privind dezvoltarea continuă a raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Grecia (interior).întîlnirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
★Miercuri a fost semnată în Capitală o înțelegere de colaborare între Uniunea scriitorilor din Republica Socialistă România și Sindicatul scriitorilor turci, pe anii 1980—1981. Se prevăd vizite reciproce de scriitori, schimburi de publicații de specialitate, dezbateri literare pe teme de interes comun, precum și intensificarea acțiunii de traducere din literaturile celor două țări.
★în cadrul „Săptămlnii filmului elvețian", la cinematograful „Studio" din Capitală au fost prezentate miercuri producțiile „Topometrii", lung-metraj artistic în regia lui Michel Soutter, și „Marie Besson", creație de scurt-metraj realizată de regizorul Claude Champion.în aceeași zi, ambasadorul Elveției la București, Peter Erni, a oferit o recepție in saloanele hotelului Athe- nee Palace.
★Zilele acestea, la Pardubice — Cehoslovacia s-a desfășurat cel de-al 7-lea Festival al filmului de amatori cu tematică socială la care au participat cinefili din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană. Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. Reprezentînd țara noastră la această prestigioasă competiție, alături de un cineclub din municipiul Pitești, cineclubul întreprinderii de construcții șl montaje siderurgica Galați — I.C.M.S.G. a fost răsplătit de juriu cu Diploma de onoare a festivalului pentru pelicula „încă o flacără ■ biruinței" — film inspirat din epopeica construcție a gigantului siderurgic — furnalul nr. B de pe platforma fierbinte ■ combinatului gălățean. (Agerpres)

CRONICAPrin decret prezidențial, tovarășul Vasile Patilineț se eliberează din funcția de ministru al minelor, petrolului și geologiei, urmînd a primi alte Însărcinări.Tovarășul Virgil Trofta, vlceprim- ministru al guvernului, se numește și în funcția de ministru al minelor, petrolului și geologiei. (Agerpres)

sArbAtoarea națională a republicii malta

Excelenței Sale Domnului ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

LA VALLETTALa aniversarea Zilei naționale a Republicii Malta, vă adresez calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului maltez prieten.îmi exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor român și maltez, al cauzei păcii și securității în Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România* ★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Malta, tovarășul Ilie Verdeț, prim- ministru al guvernului, a transmis lui Dom Mintoff, prim-ministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Malta, o telegramă de felicitare prin care îi adresează sincere urări de sănătate și fericire personală.
Situate la Intersecția căilor maritime dintre Europa, Africa și Asia, cele patru insule care alcătuiescteritoriul Maltei au fost considerate, încă din vechime, o adevărată poartă a Medi- teranei. Datorită poziției geostrategice, porturilor sale naturale favorabile, arhipelagul maltez a constituit unobiect de aprige dispute între puterile învecinate, care și-au impus dominația asupra insulelor de-a rîndul, cuceritor, transformlnd veacuri ultimul Anglia, micațară insulară (316 kmp) Jntr-un veritabil „portavion nescu- fundabil". Deși Malta șl-a dobîndit independența națională încă în 1964, prin tratatul inechitabil impus de fosta metropolă, forțele militare străine și-au menținut prezența pe insule. în 1971, odată cu revenirea la cîrmațării a guvernului condus de premierul Dom Mintoff, Malta se angajează și mai hotărît pe calea emancipării depline. închiderea

sediului Comandamentului forțelor navale N.A.T.O. din Medite- rană, denunțarea acordurilor anglo-malteze, lichidarea, în martie anul acesta, a ultimei prezențe militare britanice în Malta reprezintă tot atiția pași în direcția împlinirii aspirației maltezilor de a fi deplin liberi și stăpîni în propria țară. Pe aceeași linie se înscrie și actul proclamării republicii, în ziua de 13 decembrie a anului 1974, zi care de atunci a devenit sărbătoarea națională a Maltei.în răstimpul care a trecut de la acest eveniment, autoritățile malteze au întreprins un șir de măsuri cu caracter progresist, vizînd consolidarea independenței economice a țării, continua dezvoltare a sectoarelor tradiționale ale economiei naționale — activitatea portuară, a- gricultura, industria alimentară și ușoară, turismul — precum și crearea unor noi unități productive.Sprijinind activ lupta

popoarelor de pretutindeni pentru afirmarea ființei naționale, a dreptului lor de a-și hotărî de sine stătător destinele, poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile Maltei pentru asigurarea unei dezvoltări independente a țării. între România și Malta s-au statornicit raporturi de prietenie și colaborare bazate pe principiile noi de relații interstatale, care au cunoscut un curs continuu ascendent. în această evoluție pozitivă, un moment de referință l-a constituit vizita întreprinsă în țara noastră în 1971 de primul ministru al Maltei, Dom Mintoff. Convorbirile purtate cu președintele Nicolae Ceaușescu, celelalte contacte au reliefat dorința comună de a explora noi căi și mijloace de extindere și diversificare a legăturilor bilaterale, corespunzător intereselor și aspirațiilor celor două popoare, cauzei păcii șl colaborării în lume.

U.R.S.S.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul general al miliției — 

Direcția circulație
Pe Calea Bucureștilor din Brașov, o femeie în vîrstă de 70 de ani, angajată în traversarea străzii, a fost grav accidentată de un autoturism. Cauza : neatenția și lipsa de experiență a automobilistului, care avea permis de conducere de numai un an de zile.Este știut faptul că prioritatea de ‘recere nu este o chestiune lăsată la „latitudinea" sau „bunăvoința" parti- cipanților la trafic. Ea este precis reglementată prin lege, de la care nimeni nu trebuie să se abată. Din clipa în care pietonii au pășit pe partea carosabilă, în dreptul marcajelor sau indicatoarelor pentru trecerea acestora, conducătorii vehiculelor care se apropie sînt obligați să oprească necondiționat și să le acorde prioritate.Se întîmplă însă ca. uneori, pietonii să facă exces de amabilitate și să-i invite pe automobiliști să treacă primii, ceea ce aceștia nu ezită să facă. Este un obicei dăunător, din cel pu

țin două puncte de vedere : creează confuzii și pericole pentru ceilalți pietoni care intenționează să se folosească de dreptul lor ; încurajează o anumită categorie a șoferilor să încalce dreptul de prioritate al pietonilor și în alte împrejurări.
★Statisticile arată că, în fiecare zi. In medie, 4—5 pietoni sînt accidentați din eguza traversării străzilor prin alte locuri decît pasajele semnalizate cu indicatoare și marcaje. Majoritatea accidentelor se produc pe vreme de ploaie, ninsoare, ceață, în asemenea condiții, pietonii sînt mai puțin atenți la trafic și se angajează in traversări imprudente.Pentru prevenirea accidentării pe timpul .traversării sau al deplasării în lungul drumurilor publice fără trotuare sau poteci laterale se recomandă pietonilor să se asigure temeinic înainte de a păși pe partea carosabilă, evitînd să-și obtureze vizibilitatea cu umbrela sau mergind cu capul în piept.
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O cetate industrială 
de dincolo de Cercul Polar

Ieri, în „optimile" „Cupei U.E.F.A."

Universitatea Craiova - Borussia Monchengladbach 1-0
dar, ratînd un penalti, fotbaliștii noștri au pierdut calificarea.»Ieri după-amiază, la Craiova — pe un teren noroios, din pricina ploii începute încă din seara precedentă și în fața unui stadion „plin ochi" încă de la ora 10 dimineața — s-a disputat manșa a doua a confruntării fotbalistice dintre echipa noastră Universitatea și redutabila formație vest-germană Borussia Monchenglad- bach, în cadrul „optimilor" de finală alg „Cupei U.E.F.A.".După cum se știe, reprezentanții noștri (învinși cu 2—0 în deplasare, datorită unor grave erori de arbitraj) peptru a se califica în „sferturi" aveau nevoie să învingă cu 3—0, 4—1 sau măcar să încheie cu

• BRAȘOV. La muzeul județean Brașov s-a deschis o expoziție permanentă de etnografie și artă populară, în cadrul căreia este expus o parte din fondul valoros de costume, cusături, ceramică, încrustări în lemn etc., de care dispune muzeul. Expoziția redă bogăția și specificul costumelor și artei populare atit de distincte în această zonă a țării, din care se desprind cu claritate elementele caracteristice conviețuirii frățești Îndelungate ale românilor, maghiarilor și germanilor și reflectă intensa viață spirituală a populației care a trăit și trăiește pe aceste meleaguri. (Nicolae Mo- canu). • IAȘI. Cu prilejul sărbătoririi majoratului, la Grupul școlar de chimie din Iași s-a organizat o reușită manifestare cultural-artis- tică în cadrul căreia artiști de ia Opera Română din localitate au prezentat un microrecital cu secvențe din opere și operete. „Dicționarele literare și locul lor In cadrul culturii românești contemporane" a fost tema colocviului care s-a desfășurat recent la Iași. Au participat critici și istorici literari, cadre didactice și cercetători din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. (Manole Corcaci). • TIMIȘ. „Partidului, părinte drag — buchetul de flori al creației noastre" s-a intitulat șezătoarea organizată de membrii cercului literar „Mihai Eminescu" de pe lingă biblioteca județeană, în colaborare cu cercul de creație literară al Casei pionierilor și șoimilor patriei din municipiul Timișoara. Sub egida comite

tului județean de cultură și educație socialistă s-a tipărit recent culegerea de versuri patriotice „Efigiile patriei" care înmănunchează creații reprezentative ale poeților din Timișoara. (Cezar Ioana). • GA
LAȚI. în comuna Cudalbi, «județul Galați, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului județean al rapsozilor și interpreților vocali și instrumentali de muzică populară intitu-

CARNET CULTURAL,lat „Cîntec din străbuni șl de viață nouă". Au participat numeroși artiști și formații din localitățile județului, detașindu-se interpretările celor din Berești, Roșcani, Gohor, Cavadinești, Rediul și altele. Un grup de scriitori gălățeni, membri ai cenaclului literar județean „Fluviul", au fost oaspeții cooperatorilor dip comunele Băleni și Cuca, în vreme ce colegii lor de la Cenaclul literar de umor „Verva" au susținut două șezători literare la liceele industriale nr. 8 și 5 din Galați. (Dan Plăeșu). • GORJ. La Casa de cultură a sindicatelor din Tg. Jiu s-a desfășurat sesiunea de comunicări pe tema: „Dezvoltarea economico-socială a României în perioada dintre Congresul al IX-lea și Congresul al XII-lea ale partidului" — acțiune ce a prefațat deschiderea „Decadei culturii gorjene", amplă manifestare politico-educa- tivă și cultural-artistică aflată la cea de-a treia ediție. în această perioadă, la casele de cultură și

cluburile muncitorești din Tg. Jiu, Motru, Novaci, Rovinari, Țicleni și Bumbești-Jiu, în așezămintele de cultură de la sate au loc numeroase dezbateri, consfătuiri, expuneri, seri literare, spectacole cultural- artistice, prezentări de cărți, intil- niri ale publicului cu creatorii etc., menite să contribuie la cunoașterea și popularizarea documentelor Congresului al XII-lea al partidului, la vitalizarea mișcării artistice și punerea în valoare a potențialului spiritual din această zonă a țării. (Dumitru Prună). • VASLUI. La Huși s-a deschis etapa de masă a celei de-a treia ediții a Festivalului național „Cîntarea României" prin organizarea unei expozițif de creații tehnice și artistice ale celor ce muncesc în întreprinderile de pe platforma industrială și a membrilor cercurilor artistice de la Casa de cultură. Pentru stimularea creației tehnice și artistice, la Huși sînt organizate dezbateri, simpozioane, întîlniri cu specialiști, dialoguri la locul de producție cu creatori de bunuri materiale și spirituale. (Crăciun Lăluci). • HUNE
DOARA. La Brad s-a încheiat tradiționala „Săptămînă literar-muzi- cală" care în acest an a coincis cu organizarea primei ediții a festiva- lului-concurs de muzică populară „Cîntecul Zarandului" la care au participat 26 de soliști din județele Alba, Caraș-Severin, Bihor și Hunedoara.- Numeroși cetățeni au participat la acțiunile literar-mu- zicale ce au avut loc timp de șapte zile in orașul de pe malurile Cri- șului Alb. (Sabin Cerbu).

2—0 cele 00 de minute, spre a putea Intra apoi, cu șansă, în prelungiri. Ei au jucat cu această dorință aprigă — ceea ce s-a văzut din presiunea puternică la care au supus poarta adversă pe tot parcursul meciului. Raportul șuturilor la poartă a fost 12—4 in favoarea lor, în primele 45 de minute, și 6—3 după pauză. în total, deci, ei au șutat de 18 ori (de 9 ori pe poartă și de alte 9 ori in afara spațiului acesteia), iar oaspeții de 7 ori (6+1). Semnificativ in acest sens a fost și raportul de cornere : 12—4 pentru craioveni.Dar, în ciuda presiunii și a acestor statistici, tabela de marcaj a arătat numai 1—0 pentru ai noștri — ceea ce înseamnă 1—2 scor total (în cele două manșe), scor cu care nu noi, ci învinșii de ieri merg mai departe în competiția al cărei trofeu anul trecut l-au cîștigat. De ce î în general vorbind, pentru că în acest joc de mare luptă ei, oaspeții, s-au apărat foarte bine și organizat, iar ai noștri au atacat dezordonat, de preferință prin acțiuni individuale, lipsite de sorți de lzbindă. Concret, craiovenii n-au marcat mai mult decît golul reușit de Irimescu in minutul 74 (în urma uneia din rarele combinații colective încheiate cu o pasă decisivă a lui Bălăci), pentru că : în minutul 6 Cămătaru s-a încurcat de un coechipier in fața porții ; In min. 26 mingea s-a plimbat nestingherită prin fața porții adverse care era goală ; în min. 33 portarul Kneib a scos miraculos un șut al lui Țicleanu ; în min. 43 Bălăci a șutat de departe, periculos... dar pe lîngă stîlpul drept al porții ; în min. 76 o lovitură indirectă bine executată a trecut, pînă la urmă, pe lîngă poartă ; în momentele

de-a dreptul dramatice din ultimele zece minute, practic mingea nici n-ar mai fi avut spațiu pe unde să se strecoare în plasa adversă. A existat, însă, și minutul 46 — in care Cămătaru a executat superficial un penalti, iar mingea a lovit „transversala" și astfel s-a risipit o foarte bună șansă. (Este a nu mai știm cita oară cînd fotbaliștii craioveni ratează penal- tiuri în situații decisive !).Una peste alta, trebuie spus că fotbaliștii craioveni au luptat mult, dar au jucat prea puțin organizat, prea pripiți și prea individualist pentru a putea reface în întregime un handicap de două goluri în fața unui adversar atît de valoros, tenace și bine pregătit.Universitatea Craiova rămîne, astfel, doar cu mîngîierea că a eliminat în fazele anterioare două echipe bine cotate pe plan european (mai ales Leeds), fără să cunoască înfrîngerea, că a jucat „optimile", în care deținătoarea „Cupei U.E.F.A." o elimină doar cu 2—1 (o victorie și o înfrînge- re) și că astăzi mulți cunoscători al fotbalului de pe continent consideră că echipa olteană are valoare competitivă pe plan internațional. E bine să nu uităm aceasta Iîn meciul de ieri au fost folosite următoarele formații :Universitatea : Boldicl — Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu (cel mal bun jucător de pe teren), Ungureanu — Ți- cleanu, Donose (Cîrțu), Bălăci — Cri- șan, Cămătaru, Irimescu.Borussia : Kneib — Schăffer I, Hannes, Klinkhammer. Ringels — Mathaus, Nielsen (Schăffer II), Kulik — Del Haye, Nickel, Lienen (Bar- dekel).
Gheorqhe MJTRO1

în cîteva rînduri

în plin centrul orașului Norilsk — cel mai nordic oraș al Uniunii Sovietice (de aici si pînă la polul nord distanta e mai mică cu 400 km decît pînă la cel mai apropiat punct de pe cercul polar) — pe un postafnent anume, tronează un bloc masiv de minereuri polimetalice, cintărind vreo 50 de tone. „Eșantionul" minier provine din primele zăcăminte de metale neferoase puse în exploatare acum patru decenii aici, pe paralela 69, înfățișîndu-se ca un monument- simbol al muncii dîrze, cutezătoare a celor angrenați în epopeea valorificării, la scară industrială, a bogățiilor „Marelui Nord".Orașul Norilsk are astăzi 180 000 de locuitori și este cotat' drept una dintre cele mai mari așezări urbane ale lumii de dincolo de cercul polar. Populația lui este în majoritate tinără, metalurgia, mineritul, energetica, construcțiile, ca și instituțiile de învățămînt, social-culturale, oferind tineretului ocupații stabile.„Inima industrială" a orașului, ca dealtfel a întregii peninsule polare Taimir, o reprezintă combinatul metalurgico-minier, care reunește, într-un ciclu productiv unitar, exploatări de metale neferoase si uzine de prelucrare metalurgică, unde se obțin nu mai puțin de 14 tipuri de metale „colorate".Transcriem din carnetul de reporter cîteva din rezultatele dobîn- dite de harnicii mineri și metalur- giști „polari" în competiția pentru producție, productivitate și eficiență:De aniversarea Comsomolului sovietic (29 octombrie), tînărul colectiv al exploatării miniere „Komso- molski" — a doua unitate ca mărime de pe paralela 69 —anunța încheierea planului ne cel de-al patrulea an al cincinalului actual la extracția de minereuri și la lucrările de înaintare în abataie. Devenind un adevărat „poligon" de încercare a noilor utilaje miniere, exploatarea se distinge prin indicatori ridicați de productivitate a muncii. Rezultate similare a obtinut mina „Okteabrski", care este si cea mai puternică exploatare de metale neferoase din tară. Recent, au venit aici

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

să-și însușească experiența înaintată a brigăzilor fruntașe de la lucrările de înaintare în subteran mineri din bazinul peninsulei Kolsk. din Ka- zahstan si din alte regiuni ale U.R.S.S.Un recent eveniment de primă mărime a readus Norilskul în atenția întregii țări : în vecinătatea brasului și-a făcut debutul productiv o nouă uzină modernă de mare capacitate pentru prelucrarea complexă a minereurilor neferoase.Corpurile clădirilor sale se Înaltă maiestuos în mijlocul tundrei și adăpostesc linii tehnologice și complexe de utilaje metalurgice bazate pe o tehnologie principial nouă — o îmbinare o- riginală de procese metalurgice și chimice, înglo- bînd, după aprecierile specialiștilor, tot ceea ce este mal valoros în tehnica națională și universală în domeniul respectiv.„Nadejda — numele dat noii uzl- .ne. după denumirea platoului unde este amplasată — ne-a îndreptățit, întru totul nădejdile", remarcau, pe bună dreptate, constructorii. Pentru această împlinire a speranțelor puse în „gigantul metalurgic" s-au excavat aproape 9 milioane metri cubi de pămînt, s-au turnat peste 150 000 metri cubi de beton, au trebuit să fie montate și asamblate 50 000 tone de elemente prefabricate și construcții metalice, s-au instalat conducte pe o lungime de 400 km. Cifre care dobîndesc o semnificație aparte într-o asemenea regiune polară, unde oțelul devine fragil, la temperaturi coborîte uneori sub 50 de grade Celsius, unde cauciucul îngheață și se sfărîmă ca sticla și unde numai caracterele cu adevărat ferme rezistă.Pe acest șantier comsomolist au lucrat — și au cucerit laurii muncii — peste două mii de tineri. Acum ștafeta a fost preluată de alte detașamente de, tineri metalurgist!, pregătiți in școlile din. localitate și instruit! în unitățile combinatului existent.
Mihai CORUȚ

• SINGELE ARTIFI
CIAL: PRIMELE TESTE
REUȘITE. La spitalul clinical Universității din Minnesota a avut loc pentru prima dată în S.U.A. o operație în cadrul căreia s-a folosit un substitut artificial al singelui uman.' Este vorba de un produs denumit Fluosol-DA, de proveniență niponă și experimentat deja cu succes în Japonia. Singele artificial îndeplinește aceleași funcții ca și cel natural, de transportare a oxigenului în țesuturile corpului și, în plus, are avantajul că poate fi folosit la orice transfuzie, indiferent de grupa sanguină a pacientului. Pacientului din spitalul de laMinnesota i s-a efectuat otransfuzie de 2 litri de sînge

artificial, starea sănătății sale fiind în prezent mai mult dectt satisfăcătoare. Fluosol-DA (care din punctul de vedere al structurii chimice este o hidrocarbură ai cărei atomi de hidrogen au fost inlocuiți cu atomi de fluor) poate fi deosebit de util în cazurile de cataclisme naturale sau în oricare altă situație în care se creează necesitatea unor transfuzii considerabile de sînge, care depășesc rezervele de singe natural.
• NAȘTEREA SUB 

APĂ. Specialiștii sovietici de la o clinică din Moscova și specialiștii francezi de la maternitatea din Pithiviers experimentează cu succes o metodă care, pe bună dreptate, este apreciată

ca senzațională: nașterea sub apă. In acest scop, viitoarea mamă este așezată într-o piscină cu apă încălzită la 37 de grade (temperatura corpului), fiind a- sistată de o moașă, de asemenea in stare de lmersiune. In momentul expulzării fătului, apa diminuează substanțial solicitările la care este expus organismul mamei (datorită faptului că forța de gravitație 6e diminuează apreciabil) și, totodată, efectul relaxant al apei călduțe face inutilă administrarea de calmante. S-a remarcat că fătul Începe să înoate imediat, oxigenul fiindu-i furnizat de cordonul ombilical. D<e asemenea, șocul trecerii fătului de la lichidul amniotic care îl înconjoară într-un mediu cu totul nou pentru el este anulat, in-

• La Cluj-Napoca «-a disputat întîlnirea internațională amicală de tenis de masă dintre echipele masculine C.S.M. și Poștaș Budapesta. Jucătorii români au obținut victoria cu scorul de 17—8. Din echipa clujeană s-au remarcat în mod deosebit Do- boși, Bohm șl Crișan, care au obținut cîte 4 victorii. Cel mai bun jucător al oaspeților a fost internaționalul Kriesz, care a terminat învingător in 4 partide, pierzînd un singur meci la Z. Bohm.• în sferturile de finală ale campionatului mondial de box pentru ti

neret, competiție ce se desfășoară In orașul japonez Yokohama, pugillstul Florian Țîrcomnicu (categoria pană) l-a învins la puncte pe Zoltan Csjef (Ungaria).• Rezultate înregistrate în optimile de finală ale competiției europene de fotbal „Cupa U.E.F.A." : Dinamo Kiev — Lokomotiv Sofia 2—1 ; Aris Salonic — St. Etienne 3—3 ; Steaua Roșie Belgrad — Bayern Miinchen 3—2 ; Zbrojovka Brno — Standard Liege 3—2.Echipele subliniate se califică In sferturile de finală.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 decembrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar aco
perit. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări în 
zona de munte și locale în celelalte re

giuni. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și 4 grade, local 
mai coborîte în prima noapte, iar cele 
maxime între minus 1 și 9 grade. în 
București : Vremea va fi schimbătoare, 
cu cerul mal mult no ros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă de 
ploaie și lapoviță. Vîntul va prezenta 
intensificări de scurtă durată din sec
torul nord-estic. Temperatura va con
tinua să scadă, mai ales La începutul 
intervalului.

trucit apa la temperatura corpului reproduce, practic, condițiile din interiorul placentei.
• CINEMATOGRA

FIE MILITANTĂ. Cunoscu- tul regizor spaniol Juan Antonio Bardem, membru al partidului comunist, autor al unor filme care i-ău adus celebritatea, între care „Moartea unui ciclist" și „Strada mare" (bine cunoscute și publicului nostru), a terminat un nou film, „Șapte zile din ianuarie", un puternic act de acuzare împotriva forțe

lor de dreapta, nostalgice după trecutul franchist, care încearcă să ridice obstacole în calea consolidării proceselor democratice. Pelicula, inspirată dintr-o tn- tîmplare adevărată, zugrăvește Împrejurările asasinării unui grup de avocați progresiști care luaseră apărarea greviștilor de la întreprinderile de transporturi. Pe aceeași linie, a cinematografiei militante, Bardem a terminat scenariile altor două filme de mare interes, unul care reconstituie viața de luptă a militantei Dolores Ibarruri, președinte al P.C. din Spania, iar celălalt asupra împrejurărilor

tragice ale asasinării marelui poet Garcia Lorca.
• GENERATOR DE 

ENERGIE SOLARĂ IU
GOSLAV. Pe vîrful muntelui Vremsița din Slovenia a fost instalat primul generator cu mare capacitate de energie solară fabricat, in Iugoslavia. Cu ajutorul acestui tip de generator va putea fi obținută energia electrică necesară sistemului de telecomunicații de pe întreaga coastă slovenă. Generatoarele solare sînt extrem de utile pentru regiunile montane, unde construcția unei rețele obișnuite de energie electrică revine la un preț de 4—5 ori mai ridicat decît în regiunile de șes. Pro

ducția tn serie a generatorului va începe anul viitor.
• INSULE ARTIFI

CIALE PENTRU DEVER
SAREA REZIDUURILOR. „Supra AB“, una din cele mai importante întreprinderi chimice din Suedia, situată în orașul Landskrona, a găsit o soluție a- vantajoasă pentru a asigura protecția mediului înconjurător împotriva poluării. Ea a construit o insulă artificială (38 ha), unde va depozita, in următorii 10 ani, sulfatul de calciu hidratat, subprodus rămas de la fabricarea îngrășămintelor chimice. Aceste reziduuri sub formă lichidă sînt trimise printr-o conductă de 1 800 m lungime în

insulă șl depozitate In patru mari bazine. De aici apa este evacuată printr-un sistem de drenaj în canalele speciale, care înconjoară fiecare bazin, pentru a fi reutilizată in producție. O- perațiunile de „reciclare" permit întreprinderii să realizeze substanțiale economii la consumul de apă. Peste un deceniu, cînd insula își va completa capacitatea de depozitare, iar suprafața sa se va înălța cu 15 m deasupra nivelului mării, întregul teren aferent, tratat în prealabil cu substanțe menite să neutralizeze aciditatea acumulată în sol, va fi acoperit cu pămînt arabil și cultivat cu flori și copaci, devenind un loc de odihnă și distracție pentru locuitorii din împrejurimi.



SECȚIUNEA DE POLITICA EXTERNA DIN RAPORTUL PREZENTAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU LA CONGRESUL AL XII-LEA 

DIFUZATA CA DOCUMENT OFICIAL AL NAȚIUNILOR UNITE

Reuniunea ministerială
a N.A. T. O,

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York s-a difuzat, ca document oficial al Adunării Generale, partea din Raportul Comitetului Central al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XII-lea Congres al partidului, consacrată activității internaționale a partidului și statului nostru, in perioada de la ultimul congres, obiectivelor și liniilor directoare ale politicii viitoare a României pe plan mondial.Prezentarea la O.N.U. a acestei părți din Raport, care cuprinde o amplă șl profundă' analiză științifică a evoluției vieții politice Internationale, a proceselor și tendințelor noi ce se manifestă pe plan mondial constituie o nouă și valoroasă contribuție a României la dezbaterile și deciziile actualei sesiuni, pe a cărei ordine de zi figurează probleme majore ce preocupă toate popoarele lumii și care rămîn, în continuare, și pe a- genda viitoarei sesiuni a Adunării
O ELOCVENTA EXPRESIE A REALISMULUI Șl JUSTEȚEI POZIȚIILOR

ROMÂNIEI TN PROBLEMELE DEZARMĂRII

Rezoluția inițiată de țara noastră privind 
înghețarea și reducerea bugetelor militare 

— adoptată prin consens de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE. — Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat, prin 

consens, rezoluția privind înghețarea și reducerea bugetelor militare ale 
statelor — adoptată anterior de Comitetul politic, la inițiativa României.Important* Inițiativă a României la actuala sesiune a Adunării Generale, sprijinită in unanimitate de forumul suprem al Națiunilor Unite, derivă din orientarea constantă și preocupările susținute ale partidului și statului nostru, ale președintelui Nicolae Ceaușescu — puternic reafirmate Ia cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. — de respingere fermă a politicii inarmărilor și de inițiere a unui proces autentic de încetare a cursei înarmărilor, de reducere a cheltuielilor militare și de dezarmare, ca o sarcină primordială a epocii noastre.Semnificația și actualitatea acestui document adoptat de Adunarea Generală sînt reliefate de realitatea alarmantă a intensificării cursei înarmărilor în zilele noastre, a creșterii uriașe a cheltuielilor militare, care au ajuns la 425 miliarde de dolari anual, o povară tot mai grea pe umerii tuturor popoarelor.

„Gîndirea politică a președintelui Ceaușescu
— o sinteză a virtuților poporului român"DELHI. — Relevlnd importanța istorică a documentelor adoptate da înaltul forum al comuniștilor români, revista indiană „East European Trade" scrie : „Partidul Comunist 

Român, in frunte cu secretarul său 
general, Nicolae Ceaușescu, a adus 
cea mai bogată și originală contribu
ție din istoria sa la teoria și practica 
revoluționară, doctrina românească 
fiind, intr-adevăr, o doctrină a exis
tentei libere și suverane a națiunii 
socialiste din România, a deplinei 
exercitări a vocației sale interna
ționale".Revista inserează trei articole privind documentele adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, subliniind rolul hotărî tor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea liniilor directoare ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, identificarea sa deplină cu idealurile poporului român. „Gîndirea ș» acti

Generale In vederea găsirii unor soluții echitabile șl juste, cu participarea largă, democratică a statelor membre, in scopul făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.Date fiind problematica amplă a activității internaționale a României, tratată in Raportul la Congres, pozițiile exprimate și propunerile concrete referitoare la o serie de probleme fundamentale ale situației internaționale, inclusiv ale celor care fac obiectul dezbaterilor și negocieri

Pornind de Ia faptul că „cheltuielile militare în lume continuă să crească intr-un ritm îngrijorător, într-o disproporție flagrantă cu nevoile acute de dezvoltare ale statelor, în special ale țărilor în curs de dezvoltare", rezoluția Adunării Generale subliniază necesitatea de „a se da un nou impuls eforturilor in vederea realizării unor acorduri de înghețare, reducere sau limitare de orice altă natură, intr-o manieră echilibrată, a cheltuielilor militare, Inclusiv măsuri adecvate de verificare satisfăcătoare pentru toate părțile interesate".O deosebită semnificație politică în împrejurările actuale are apelul adresat în rezoluție tuturor statelor, și în special statelor cele mai puternic înarmate, ca, pînă la încheierea unor acorduri de reducere a cheltuielilor militare, să manifeste autoreținere in cheltuielile lor militare, cu scopul de a canaliza fondurile astfel econo

vitatea președintelui Nicolae | 
Ceaușescu — menționează revista in- ■! dlană — reflectă cele mai nobile > 
aspirații ale poporului român, aflat 
astăzi pe drumul unei dezvoltări ■ 
demne și independente". Șeful statului român „are marele merit de a 
defini științific caracterul revoluțio
nar al noțiunii de independentă — fe
nomen de dimensiune națională și 
universală, care servește, in esență, 
nu numai unei țări sau alteia, ci 
tuturor popoarelor".Gîndirea politică a președintelui Ceaușescu — subliniază revista — 
„este o sinteză a virtuților poporului 
român".DELHI 12 (Agerpres). — La cererea Centrului de studii marxiste din Delhi, Ambasada României din India a donat centrului o colecție de cărți, în limba engleză, despre țara noastră, printre acestea numărîndu-se opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

lor la Națiunile Unite, documentul a fost publicat in legătură cu mai multe puncte aflate pe ordinea de zi a sesiunii, printre care dezarmarea generală și completă și aplicarea hotărârilor sesiunii speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării, întărirea securității internaționale, dezvoltarea și cooperarea economică internațională, creșterea rolului O.N.U. pe arena mondială, reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state, situația din Orientul Mijlociu, problema palestiniană, lichidarea colonialismului și acordarea independentei țărilor și popoarelor coloniale. Toate acesteq sînt, după cum se știe, preocupări centrale și de perspectivă ale activităților O.N.U., la soluționarea cărora sînt chemate să contribuie activ toate statele.

misite pentru dezvoltarea economică și socială, Îndeosebi in folosul țărilor în curs de dezvoltare.Prin rezoluția propusă de România — căreia i s-au alăturat, în calitate de coautoare, alte 11 țari — problema examinării unor căi și modalități eficiente de înfăptuire a unor măsuri practice în domeniul înghețării și reducerii bugetelor militare este înscrisă între preocupările majore ale sesiunii Comisiei dezarmării a O.N.U., care se va reuni în vara anului 1980, precum și ca punct distinct pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Unanimitatea realizată în jurul inițiativei României vizînd înghețarea și reducerea bugetelor militare dă o puternică expresie voinței de pace și progres a popoarelor de pretutindeni, aspirației lor de a făuri o lume fără arme șl fără războaie, preocupărilor lor ca uriașele resurse materiale și umane care se irosesc astăzi pentru înarmări, pentru crearea de mijloace de distrugere în masă și pentru război, să fie puse în slujba progresului și bunăstării întregii omeniri.
,,în favoarea 
independentei 

popoarelor66 
„Bangladesh Observer” 
despre politica externă 

a RomânieiDACCA. — Cotidianul de mare tiraj „Bangladesh Observer" a publicat recent un amplu articol consacrat politicii externe a României, sub titlul „Existentă suverană". Prin conceptele și acțiunile sale de politică externă din ultimii ani — se arată în articol — România a reușit să se 
afirme In conștiința umanității, în
deosebi datorită gindirii creatoare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
cărui concepție asupra relațiilor in
ternaționale este cunoscută și apre
ciată in întreaga lume. Articolul precizează că „această concepție vizează 
libertatea și suveranitatea, demnita
tea și independența popoarelor".

Evoluții in problema rhodesiană
• Rezerve exprimate de Frontul Patriotic Zimbabwe • Sosirea 

noului guvernator britanic la SalisburyLONDRA 12 (Agerpres). — Cu prilejul convorbirilor separate pe care ministrul britanic de externe, lordul Carrington, le-a avut'cu copreședinții Frontului Patriotic Zimbabwe, partea britanică a formulat noi propuneri privind instaurarea încetării focului in Rhodesia — informează agențiile Reuter și Associated Press.Frontul Patriotic Zimbabwe a arătat — potrivit agenției U.P.I. — că noile propuneri britanice „necesită încă o analiză atentă". Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a precizat că răspunsul frontului la noile propuneri va fi prezentat în următoarele zile. Pe de altă parte, Joshua Nkomo a calificat drept „prematură" trimiterea unui guvernator britanic la Salisbury înainte de încheierea unul acord definitiv în problema rhodesiană. „Pericolele existente în momentul de fată în Rhodesia pentru forțele patriotice nu sint înlăturate prin simpla prezentă a guvernatorului" — a spus el.
În sprijinul reluării convorbirilor interciprioteNICOSIA 12 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la sosirea sa la Nicosia, după vizita de două zile întreprinsă la Atena, președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, și-a exprimat satisfacția în legătură cu întrevederile avute cu primul ministru grec, Constantin Caramanlis. Președintele Ciprului a precizat, totodată, că ciprioții greci sînt favorabili reluării convorbirilor inter- comunitare în problema cipriotă, referindu-se, de asemenea, la o inițiativă a secretarului general al

^AGENȚIILE de presă 
pe scurt

CEA DE-A X-A CONFERINȚA MINISTERIALA A ORGANIZAȚIEI LATINO-AMERICANE A ENERGIEI (O.L.A.D.E.), desfășurată la Ciudad de Panama, a adoptat două rezoluții. Prima cuprinde cererea adresată ■ țărilor latino-americane producătoare de petrol privind asigurarea stabilă și la prețurile oficiale a cantităților de țiței necesare statelor din zonă ce nu dețin această materie primă. A doua rezoluție stipulează ca O.L.A.D.E. să acționeze in calitate de consilier regional pe lingă „Grupul celor 77" și Conferința Națiunilor Unite asupra noilor surse de energie programată in 1981 la Nairobi (Kenya).TURNEUL LUI CYRUS VANCE.Secretarul Departamentului de Stat , al S.U.A., Cyrus Vance, și-a in- 1 cheiat, miercuri, vizita in R.F. Ger- , I mania. El a fost primit de cancelarul federal Helmut Schmidt și a Iavut convorbiri cu omologul său vest-german. Hans-Dietrich Genscher. Anterior, ministrul de ex- I terne american a efectuat scurte ș vizite în Marea Britanie, Franța și I Italia.; ELIBERARE. Deputatul spaniol I Javier Ruperez, membru al conducerii partidului Uniunea Centrului Democratic (U.C.D.), de guvernă-< mint, răpit la 11 noiembrie a.c., a • fost eliberat miercuri dimineață — informează agențiile de presă.PLENARA C.C. AL P. C. FRANCEZ, consacrată problemelor difu- I zării presei comuniste, s-a încheiat
M PUNEREA IN VALOARE A FLUVIULUI SENEGAL constituie obiectul 

ș reuniunii la nivel înalt ce se desfășoară în localitatea senegaleză Saint- 
| Louis. Participă președintele Republicii Mali, Moussa Traore, președintele, 

Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, și primul ministru al Maurita- 
niei, Mohamed Khouna Ould Haidala.

în acest context, miercuri, noul guvernator britanic al Rhodesieî, lordul Christopher Soames, a sosit la Salisbury. Marea Britanie — se relevă cu acest prilej — și-a reinstau- 
rat controlul asupra Rhodesiei. care 
revine la statutul de colonie. După cum s-a convenit, guvernatorul va dispune de puteri depline în domeniul legislativ și executiv pe perioada de tranziție premergătoare proclamării independenței reale a tării.Sosirea la Salisbury » guvernatorului Rhodesiei a fost anunțată în parlament de premierul britanic, Margaret Thatcher. Răspunzînd liderului opoziției laburiste. James Callaghan, premierul Thatcher a arătat că nu vor fi trimise trupe britanice în Rhodesia — conform înțelegerilor deja convenite la Conferința de la Londra — pînă nu se vor fi soluționat toate aspectele privind Încetarea focului în această tară, informează agenția Reuter.
O.N.U., Kurt Waldheim, în acest sens — relatează agenția France Presse. Ciprioții greci — a menționat președintele — doresc reluarea convorbirilor intercipriote, avînd la bază prevederile acordului de la 19 mai, încheiat cu liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktaș.La rîndul său, premierul grec a declarat, la Atena, că ultima rezoluție a O.N.U. a deschis calea reluării dialogului între comunitățile greacă și turcă din Cipry.

la Paris. Evidențiind rolul impor- i tant al publicațiilor comuniste in lupta pentru transpunerea in viață > a hotărîrilor congreselor P.C. Fran- j cez. in explicarea problemelor si- I tuației interne și internaționale, plenara, a aprobat o serie de mă- ’ suri concrete de intensificare a ro- I lului presei comuniste în lupta ideologică și politică. tSEISM ÎN COLUMBIA. Un pu- * 
ternic cutremur de pămînt. avînd 
intensitatea de 7,7 grade pe scara 
Richter, a lovit, miercuri diminea- | fă, centrul și sud-estul Columbiei. 
Postul de radio columbian „R.C.N." J a anunțat că s-au înregistrat zeci j 
de morți și răniți, iar în numeroase 
localități din provinciile Narino, ’ 
Putumayo și Valle de Cauca, pre- j 
cum și în peste 50 de sate s-au 
semnalat importante distrugeri. !

BRUXELLES 12. — Trimisul special Eugeniu Obrea transmite : în timp ce în fața Ministerului de Externe belgian grupuri de tineri manifestau împotriva proiectelor N.A.T.O. de a introduce in Europa occidentală noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, la cartierul general al AliaBței atlantice de la Evere se desfășura reuniunea comună a miniștrilor de externe și ai apărării din țările membre, mai puțin Franța, care nu face parte din sistemul militar integrat al N.A.T.O. Reuniunea este consacrată aprobării proiectului N.A.T.O. privind fabricarea și amplasarea de noi rachete nucleare pe teritoriul a cinci țări vest- europene, membre ale N.A.T.O., și anume Marea Britanie, Republica Federală Germania, Italia, Belgia și Olanda.
„Nu avem nevoie de arme nucleare11
— Ample acțiuni de protest împotriva proiectelor 

de intensificare a cursei înarmărilor

Apel al unor oameni 
de stiintă si lideri J J J
religioși din S.U.A.WASHINGTON. — 200 de oameni de știință și lideri religioși din Statele Unite și Europa occidentală au semnat un „Apel pentru împiedicarea amplasării de noi arme nucleare in Europa", înaintat Guvernului S.U.A. Adresînd cererea de a se renunța la instalarea unei noi generații de arme de nimicire in masă în Europa occidentală, documentul apreciază că finalizarea acestei măsuri s-ar răsfrîn- ge negativ asupra climatului de destindere din Europa și asupra eforturilor’ vizînd reducerea încordării militare pe continent. „Considerăm — arată semnatarii apelului — că eforturile pentru reducerea cursei inarmărilor și dezarmare ar suferi un serios recul dacă N.A.T.O. va accepta această propunere a S.U.A. vizînd amplasarea unor rachete Pcrshing-2 și a rachetelor de croazieră lansate de la sol sau de pe apă".Apelul a fost semnat, între altele. de personalități cunoscute ca Salvadore Luria, laureat al Premiului Nobel, economistul John Kenneth Galbraith, președintele Consiliului Național al bisericilor americane, William Howard.

Aspect de la impunătoarea demonstrație de protest de la Utrecht

începută la ora prînzului, îndată după ce miniștrii apărării au încheiat discuțiile în cadrul Grupului de programare militară, reuniunea a avut loc într-o ambianță pe care și-au pus amprenta reticențele țărilor mici (Olanda, Belgia, Danemarca. Norvegia) față de riscurile pe care le presupune escaladarea înarmărilor nucleare, unele din aceste state pledind pentru un moratoriu care să favorizeze negocierile cu țările socialiste. Reuniunea de la Evere a dezvăluit dificultatea realizării unui consens. Un compromis care să salveze aparențele a fost căutat febril pînă în ultimul moment.Joi și vineri are loc sesiunea de iarnă a Consiliului ministerial al N.A.T.O., la care participă miniștrii de externe ai țărilor membre.

Mari manifestații 
In Olanda

HAGA. — „Geen nieuwe 
kernwapens 1“ : „Nu avem ne
voie de noi arme nucleare !“. 
Această a fost lozinca înscrisă 
pe nenumărate pancarte sub 
care s-a desfășurat recent, la 
Utrecht, in Olanda, demonstra
ția a peste 20 000 de persoane, 
în același timp, intr-un alt oraș 
olandez, la Breda, conducătorul 
Academiei militare regale critica 
cursa înarmărilor, in timp ce la 
Haga, parlamentul se declara 
împotriva proiectelor N.A.T.O. 
de amplasare de noi rachete 
nucleare pe teritoriul tării.

în întreaga Olandă, relatează 
săptămînalul american „Time", 
problema armamentului nuclear 
a devenit obiectul unei dezba
teri politice fără precedent. în 
campania împotriva proiectelor 
N.A.T.O., deosebit de activ se 
dovedește a fi „Consiliul inter- 
confesional in sprijinul păcii", 
care, făcîndu-se exponentul opi
niei publice, susține că spirala 
înarmărilor poate fi adusă sub 
control pe calea unor acțiuni 
unilaterale in direcția dezarmă
rii nucleare. De aici lozinca : „Prin exemplul unei târî ca Olanda să izbăvim lumea de pericolul armelor nucleare", lozin
ca tot mai populară astăzi în 
întreaga Olandă.

La Roma s-au încheiat zilele trecute lucrările celei de-a 20-a sesiuni a Conferinței generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentația și Agricultură (F.A.O.), forul suprem al acestei instituții, chemat să analizeze, la fiecare doi ani, situația alimentară pe plan mondial și să definească, pe această bază, liniile de acțiune pentru viitor atît din partea statelor membre, cit și a F.A.O. însăși.Ce-a de-a 20-a sesiune a avut loc într-o perioadă în care omenirea continuă să se confrunte cu o multitudine de probleme deosebit de complexe, de soluționarea cărora depind pacea și securitatea popoarelor. Una din aceste probleme este cea a alimentației. Oricît ar părea de paradoxal pentru acest sfîrșiț de veac, nu se poate încă spune că s-a asigurat în mod corespunzător pentru fiecare om de pe planetă unul dintre cele mai elementare drepturi ale sale, dreptul la hrană. Numărul celor ce suferă de foamfe manifestă chiar tendința de creștere. După ultimele date F.A.O. prezentate parti- cipanților la conferința de la Roma este vorba de peste 450 milioane, existînd pericolul real, dacă actuala stare de lucruri nu se ' va schimba, ca această cifră să depășească 600 milioane în anul 2000.După cum este știut, Conferința mondială a alimentației, care a avut loc în 1974 la Roma, a fixat ca obiectiv eradicarea foametei pînă in 1985. In vederea realizării respectivului obiectiv, conferința stabilea asigurarea unui ritm mediu anual de creștere a producției agricole în țările în curs de dezvoltare de cel puțin 4 la sută și asigurarea pe lingă resursele interne și eforturile proprii a unui volum de investiții externe pentru dezvoltarea producției agricole de cel puțin 8,3 miliarde dolari anual (la prețurile din 1975). Din păcate, realizările de pînă acum se situează cu mult sub nivelul a ceea ce s-a propus. Astfel, ritmul mediu anual de creștere a producției nu a depășit 2,8 la sută pe ansamblul țărilor în curs de dezvoltare, în 58 dintre acestea respectivul ritm fiind mai mic în perioada 1970—1978 decit sporul demografic, iar in alte state, îndeosebi din Africa, s-a constatat chiar un recul al producției. Cit privește investițiile externe alocate agriculturii, ele nu s-au ridicat decit la jumătate din nivelul fixat menționat ; aceasta în condițiile în care anual se cheltuiesc în lume pentru Înarmare nu mai puțin de 425 miliarde dolari.Existența unei asemenea stări de lucruri s-a reflectat din plin asupra dezbaterilor actualei conferințe, majoritatea delegațiilor participante 

evidențiind necesitatea întreprinderii de măsuri hotărîte și urgente în vederea îmbunătățirii substanțiale a situației agriculturii și alimentației pe plan mondial și în primul rînd in țările în curs de dezvoltare. Din dezbateri a reieșit cu pregnanță că acest obiectiv nu poate fi atins decit în condițiile instaurării noii ordini economice internaționale, a unor relații juste și echitabile care să permită progresul economic accelerat, în primul rînd al țărilor în curs de dezvoltare, dezvoltarea susținută in acest cadru a agriculturii, creșterea
PE MARGINEA CONFERINȚEI GENERALE F.A.O.

Instaurarea noii ordini economice 
internaționale - condiție de bază 

a soluționării problemelor alimentare
substanțială a producției agroali- mentare. Semnificativă in acest sens este declarația președintelui Zam- biei, K. D. Kaunda, participant la conferință, care arăta că „noua or
dine economică internațională con
stituie singurul mod rațional de 
luptă a omenirii împotriva foametei". Este deci de înțeles faptul că una din problemele cele mai importante dezbătute la recenta conferință a fost cea privind elaborarea noii strategii internaționale în domeniul agriculturii ca parte integrantă a noii strategii internaționale a dezvoltării, ce urmează să fie adoptată la viitoarea Sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. din 1980 consacrată noii ordini economice. Marea majoritate a delegațiilor participante au subliniat necesitatea ca în cadrul noii strategii să se fixeze obiective clare, precise, cu termene bine definite de realizare. în acest sens s-a degajat un consens asupra necesității întreprinderii de măsuri hotărîte pentru creșterea producției agricole în țările în curs de dezvoltare, aceasta constituind premisa fundamentală a soluționării pe termen lung a problemelor alimentației, a asigurării 

securității alimentare mondiale. Cea mai mare parte a delegațiilor a fost de acord că propunerea secretariatului F.A.O. vizînd asigurarea în următorii 20 de ani a unei creșteri de cel puțin 4 la sută pe an a producției agricole in țările în curs de dezvoltare trebuie considerată ca un minimum necesar, cu atit mai mult cu cit începe să se contureze opinia că nici un -asemenea ritm nu ar fi de natură să asigure soluționarea, în linii mari, a problemei subnutriției pină la sfîrșitul secolului.S-a evidențiat, într-o măsură mult 

mal pronunțată decit pînă în prezent, că factorul determinant în realizarea unei creșteri accelerate a producției agricole îl constituie intensificarea eforturilor proprii ale fiecărei țări in curs de dezvoltare. De remarcat, in acest sens, că în raportul conferinței se statuează în mod expres că „responsabilitatea principală pentru întreprinderea de acțiuni in vederea creșterii producției alimentare și a satisfacerii necesităților țărilor în curs de dezvoltare incumbă înseși acestor țări". în același timp au reieșit cu claritate rolul și contribuția pe care cooperarea internaționala, sprijinul acordat in acest cadru de țările dezvoltate și organizațiile internaționale pot și trebuie să le aibă in soluționarea problemelor alimentare cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare.în acest context, participanții la conferință au căzut de acord asupra necesității unei mai intense cooperări dintre diferitele organisme din sistemul O.N.U. cu preocupări în domeniul agriculturii (în primul rînd F.A.O., F.I.D.A., Banca mondială), 

eventual sub forma unui program comun pe termen lung de dezvoltare a agriculturii în țările în curs de dezvoltare. în același timp, în special la insistența țărilor în curs de dezvoltare, s-a convenit ca F.A.O. să se orienteze în viitor în primul rînd spre programe concrete de acțiune vizînd creșterea producției agricole, cum ar fi programul de cooperare tehnică pentru realizarea de proiecte agrare în țările în curs de dezvoltare, programe pentru perfecționarea semințelor, programe pentru eliminarea pierderilor din recoltă, 

programe pentru dezvoltarea resurselor piscicole în zonele economice, planul de acțiune pentru asigurarea Securității alimentare etc.în strinsă conexiune cu noua strategie în domeniul agriculturii și respectiv dezvoltarea și creșterea producției agricole în țările în curs de dezvoltare a fost abordată de către fconferință și problema comerțului internațional cu produse agroaiimen- tare. Reuniunea a adoptat, dealtfel, la inițiativa țărilor în curs de dezvoltare, o rezoluție prin care se cere în primul rînd întreprinderea de măsuri de către țările dezvoltate în sensul liberalizării piețelor lor. al asigurării accesului neîngrădit al ex- porturilor de produse agricole provenind din țările în curs de dezvoltare, al asigurării unor prețuri remuneratorii la aceste exporturi. A fost avansată, în acest context, ideea că ponderea țărilor în curs de dezvoltare în comerțul mondial cu produse agricole al anului 2000 va ajunge la cel puțin 50 la sută.în altă ordine de idei, conferința a scos în evidență rolul opiniei pu

blice în mobilizarea eforturilor în vederea soluționării problemelor alimentare. subliniind, totodată, necesitatea întreprinderii de măsuri pentru avertizarea și conștientizarea omenirii față de gravitatea fenomenului foametei și malnutriției. în acest sens, participanții la reuniune au adoptat o rezoluție prin care se hotărăște organizarea în fiecare an, începînd cu anul 1981, la 16 octombrie (data înființării F.A.O. — 1945), a unei „Zile mondiale a alimen
tației". Scopul acestei manifestări urmează să-1 constituie, între altele, intensificarea acțiunilor la nivel național și internațional în cadrul eforturilor îndreptate spre eliminarea foametei, malnutriției.Pornind de la necesitatea soluționării problemelor alimentației ca parte integrantă a eforturilor vizînd instaurarea noii ordini economice internaționale, România a participat la reuniunea de la Roma, adueîndu-și, alături de celelalte țări în curs de dezvoltare, contribuția la formularea și adoptarea de recomandări privind acțiunile ce trebuie întreprinse în vederea dezvoltării agriculturii și creșterii producției agricole. în primul rînd în țările în curs de dezvoltare și eliminarea pe această cale a fenomenului foametei și malnutriției. De remarcat în acest sens receptivitatea de care s-a bucurat propunerea românească formulată pentru prima oară, după cum se știe, în Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat Conferinței UNCTAD de la Manila privind inițierea sub egida F.A.O., în colaborare cu alte organizații internaționale, a unui program special de lungă durată pînă în anul 2 000 pentru dezvoltarea agriculturii în țările în curs de dezvoltare.Interesul cu care a fost primită propunerea românească, în general ecoul pozitiv al poziției României socialiste. în problema arzătoare a eliminării foametei și subnutriției de pe glob, ca parte organică a eradicării subdezvoltării, creării noii ordini economice reflectă, fără îndoială, justețea și realismul acestei poziții, elaborată și promovată cu neabătută stăruință de secretarul general al partidului, președintele republicii. Ca expresie a prețuirii fată de consecvența cu care România acționează în această direcție, tara noastră a fost aleasă, dealtfel, membră a Consiliului F.A.O., principalul organism însărcinat cu urmărirea și conducerea activităților organizației în perioada dintre conferințele generale.

Lazăr COMANESCU

Aurul continua să fugă 
în fata monedelor...

A

Piețele de schimb din lumea ca
pitalistă sint din nou zdruncinate 
de „seisme" monetare. De îndată 
ce dolarul și-a reluat rostogolirea 
pe panta devalorizării, aurul — 
refugiu tradițional pentru capitaluri 
pe timpul agitațiilor monetare — 
a stabilit un nou record de crește
re. Uncia de metal galben a fost 
cotată marți, pe piața Londrei, la 
448 de dolari — cu 17 dolari mai 
mult decit in ajun.

Aceste mișcări în sensuri opuse 
ale dolarului și aurului una sti- 
mulind pe cealaltă — sint atribuite 
de operatorii de la burse, în spe
cial, unor acțiuni cu caracter spe
culativ, la numai citeva zile pînă 
la deschiderea reuniunii ministe
riale a Organizației Țărilor Expor
tatoare de Petrol (O.P.E.C.), care, 
se presupune, ar decide o nouă 
scumpire a țițeiului. Dar, după o- 
pinia specialiștilor occidentali, „fuga 
aurului în fața monedelor" se da- 

torește unor cauze mult mai pro
funde: in primul rind, accelerării 
de la o vreme a inflației în lumea 
capitalistă.

Potrivit unei recente statistici a 
Organizației pentru Colaborare și 
Dezvoltare Economică, care gru
pează 24 de țări dintre cele mai 
industrializate din lumea capita
listă, rata inflației in zona O.C.D.E. 
va depăși anul acesta 10 la sută, 
cu aproape două procente mai mult 
decit în 1978.

Ilustrativ pentru extinderea fla
gelului inflaționist este și graficul 
de mai jos, reprodus din revista 
„Le Point", potrivit căruia, fran
cezul care avea în buzunar, la 1 ia
nuarie 1947, o sută de franci, nu 
mai are azț decit 7,20 franci. In 
ceva mai mult de trei decenii, pre
țurile cu amănuntul au crescut in 
Franța de 14 ori, iar moneda s-a 
erodat în aceeași proporție.
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