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Obiectivul esențial al studiului politico - ideologic

însușirea aprofundata si aplicarea

„Sarcina centrală a partidului pentru perioada 
următoare este ridicarea întregii propagande la ni
velul marilor realizări obținute în opera de con
strucție socialista, transformarea într-o măsură și 
mai mare a ideologiei noastre revoluționare, a 
muncii educative într-o puternică forță de mobi
lizare și dinamizare a energiilor creatoare ale în
tregului nostru popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU

CONFERINȚELE MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI ȘI COMUNALE 

ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

„Participind intens la viața politică</

și social-economică, vom acționa cu energie

sporită pentru înflorirea patriei"

Noul an de studiu în lnvățămîntul 
politico-ideologic este consacrat stu
dierii de către comuniști și masa oa
menilor muncii a documentelor Con
gresului al Xll-lea al partidului. Așa 
cum se știe, prin Raportul Comitetu
lui Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit document 
al marxismului creator, prin celelalte 
documente pe care le-a adoptat, Con
gresul a înarmat partidul și poporul 
cu o mare bogăție de idei și teze noi 
de o deosebită importanță teoretică 
și practică, cu orientări clare, meni
te să călăuzească întreaga activitate 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a țării în perioada următorului cin
cinal și în perspectivă. De aceea, in 
chip firesc, studiul documentelor 
Congresului in invățămintul politico- 
ideologic — cadrul organizatoric in 
care sint antrenați, an de an, la 
studiu sistematic toți comuniștii, 
marea majoritate a populației active 
a țării — trebuie să ducă la cunoaș
terea și însușirea aprofundată a a- 
cestor documente, la clarificarea sen
sului și finalității măsurilor preco
nizate. la mobilizarea oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea lor exem
plară.

Tocmai de aceea, întregul an de 
studiu 1979—1980 este conceput ca 
un an In care toți membrii de partid, 
uteciștii, membrii organizațiilor Fron
tului Unității Socialiste, ceilalți oa
meni ai muncii din unități econo
mice și instituții vor studia in 
mod unitar Raportul C.C. al P.C.R., 
jix rentat de tovarășul Nicolae 
Ceaîișescu, celelalte documente adop
tate de Congres. Invățămintul de 
partid se desfășoară în cadrul ace
lorași cursuri care au funcționat anul 
trecut, acolo unde e necesar putin- 
du-se înființa, desigur, noi cursuri.

în noul an de studiu, progra
ma cuprinde opt teme, dintre care 
patru sint comune tuturor cursuri
lor ; ele se referă la probleme 
majore ale politicii partidului —

obiectivele fundamentale și sarcinile 
de bază ale dezvoltării țării în cin
cinalul viitor și orientările de per
spectivă pînă în anul 1990 ; creșterea 
rolului conducător al partidului în 
etapa actuală ; principalele sarcini 
ale activității ideologice și politico- 
educative ; obiectivele și liniile di
rectoare ale politicii partidului și sta
tului nostru pe plan internațional. In 
funcție de specificul domeniului de 
activitate, de nevoile concrete ale 
muncii politico-educative, de opțiuni
le și preocupările cursanților, orga
nizațiile de partid aleg celelalte teme 
din bogata tematică orientativă ce a 
fost elaborată în acest scop.

Cele patru teme amintite vor fi in
troduse, de asemenea, în programele 
de studiu ale universităților politice 
și de conducere pentru toți anii, ur- 
mind. desigur, ca în totalitatea ■ lor 
programele acestora să fie revăzute 
și axate pe documentele Congresului. 
Ideile și orientările cuprinse în do
cumentele Congresului al Xll-lea vor 
forma obiectul principal de studiu și 
în cadrul invățămîntului politic 
U.T.C.. al învățămîntului pentru masa 
oamenilor muncii, organizat cu spri
jinul sihdicateior, precum și al celui 
organizat cu sprijinul consiliilor lo
cale ale Frontului Unității Socialiste.

In Raportul la Congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevînd menține
rea unei evidente rămîneri în urmă a 
activității ideologice și politico-edu
cative față de dezvoltarea generală a 
societății, sublinia că sarcina centra
lă a partidului pentru perioada ur
mătoare este transformarea intr-o 
măsură și mai mare a ideologiei 
noastre revoluționare, a muncii edu
cative într-o puternică forță de mobi
lizare și dinamizare a energiilor crea
toare ale întregului nostru popor.

In lumina acestui imperativ apare 
pe deplin clar că studiul documen
telor Congresului in cadrul învăță- 
mintului politico-ideologic nu ' poate

RgPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Porțile minelor 
murumureșene-lurg deschise

fi conceput ca un scop în sine, ca o 
activitate abstractă, ci trebuie să se 
concretizeze în creșterea nivelului 
ideologic și politic al comuniștilor, 
uteciștilor și celorlalți oameni ai 
muncii, in participarea lor activă, 
conștientă, la activitatea creatoare 
pentru transpunerea în viață a po
liticii partidului, a hotărîrilor de 
partid, a sarcinilor ce revin fiecă
rui colectiv din planul de dezvolta
re economico-socială a țării pe 1980. 
Ca atare, eficiența lui nu se 
poate măsura numai după frecven
ța la cursuri sau numărul dezba
terilor și expunerilor, ci numai după 
rezultatele practice obținute în înfăp
tuirea politicii partidului, în primul 
rind după felul în care se îndeplineș
te planul de producție, în compor
tamentul general al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii.

Firește că aceasta solicită. în în
treaga desfășurare a studiului do
cumentelor Congresului, realizarea 
unui racord și mai strîns, a unei le
gături organice între problematica 
teoretică și viața unităților, intre as
pectele politice de interes general și 
preocupările majove ale fiecărui co
lectiv. Cerință cu atit mai stringentă 
cu cit, chiar și în condițiile unor 
programe bune, axate pe problemele 
actuale ale politicii partidului, in 
unele cursuri au continuat să se ma
nifeste tendințe de tratare a proble
melor într-o manieră abstractă, ge
nerală. Analizele asupra desfășurării 
învățămîntului în anul trecut au ară
tat că nu a devenit încă o practică 
statornică discutarea în cadrul cursu
rilor a diferitelor aspecte ale muncii 
și vieții comuniștilor, a modului în 
care aceștia acționează pentru apli
carea politicii partidului. Iată de ce, 
urmărind însușirea aprofundată a 
documentelor Congresului al Xll-lea, 
invățămintul, politico-ideologic este 
chemat să asigure nu numai expli
carea pozițiilor de principiu, a orien
tărilor generale privind dezvoltarea 
țării în viitorul cincinal și în per
spectivă, ci și înțelegerea aprofun
dată de către fiecare comunist și fie
care om al muncii a ceea ce are de 
făcut la locul său de muncă, mobili
zarea tuturor eforturilor spre înlătu
rarea neajunsurilor, spre perfecțio
narea activității. îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest

Minerii de la Uricani 
au îndeplinit pianul 

pe patru ani
După Petrila și Paroșeni, pri

mele exploatări din Valea Jiu
lui care au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe patru ani, un astfel 
de succes anunță acum și co
lectivul Întreprinderii miniere 
Uricani. Ca urmare a sporirii 
gradului de mecanizare com
plexă a operațiilor din subteran, 
aplicării unor tehnologii moder
ne, minerii de aici au extras, 
peste prevederile aferente pe
rioadei care a trecut de la înce
putul anului 1976 și pînă în pre
zent, 49 500 tone cărbune coc- 
sificabil.

„Orizont" — a doua 
platformă de foraj 

marin
La Șantierul naval Galați se 

desfășoară o activitate intensă 
pentru executarea celei de-a 
doua platforme de foraj marin, 
„Orizont". După cuplarea celor 
două părți ale platformei, a con
tinuat saturarea acesteia cu e- 
chipamente și instalații, operație 
realizată în proporție de peste 
90 la sută. S-au montat motoa
rele, pompele de noroi, mecanis
mele hidraulice. Stadiul execu
ției acestui important obiectiv 
industrial va permite lansarea 
la apă a noii platforme pînă la 
finele lunii viitoare. (Dan 
Plâeșu).

Locuințe noi
Peste 10 000 de familii de oa

meni ai muncii din Timișoara, 
Arad, Reșița, Lugoj, Caransebeș, 
Moldova Nouă și alte localități 
ale județelor Timiș, Arad și 
Caraș-Severin întimpiriă Reve
lionul 1980 in locuințe construite 
în acest an. Tot în anul 1979, în 
aceste județe au fost date in fo
losință cămine muncitorești cu 
aproape 1 500 de locuri, mai 
mult de 30 de magazine comer
ciale, peste 100 de unități de 
prestări de servicii, noi săli de 
clasă, laboratoare și ateliere 
școlare, alte obiective social- 
culturale și edilitar-gospodărești.

Intr-o telegramă adresată de parti
cipanții la conferința municipală 
Oradea a Frontului Unității Socia
liste se arată, între altele : Asemeni 
întregului nostru popor, ne expri
măm deplina și totala adeziune la 
propunerile dumneavoastră deosebit 
de valoroase privind creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste și îmbu
nătățirea organizării sale, care asigu
ră cadrul corespunzător de partici
pare conștientă și largă a tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte. ______________
naționalități — la 
viata social-poli- 
tică a tării. Ac
țiunile întreprin
se și în munici
piul nostru pen
tru primirea de 
membri individuali și constituirea 
organizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste au prilejuit o vie 
și deplină angajare a tuturor celor 
ce muncesc pentru traducerea în via
ță a istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român.

Făcîndu-ne mesagerii celor mai 
sincere și călduroase sentimente pe 
care le nutrim față de dumneavoas
tră, învățînd necontenit din nesecatul 
izvor de înțelepciune și activitate re
voluționară, din exemplul dumnea
voastră de dăruire neobosită și înalt 
patriotism, ne angajăm să fim în
totdeauna în primele rînduri în lupta 
pentru înfăptuirea generoaselor idea
luri ale socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

In numele tuturor locuitorilor aces
tei străvechi așezări — se arată într-o 
altă telegramă — participanții la con
ferința municipală Focșani a Frontului 
Unității Socialiste, delegați ai orga
nizațiilor de masă și obștești și ai 
celor peste 10 000 oameni ai muncii 
constituiți în 165 organizații proprii, 
își exprimă recunoștința fierbinte 
față de grija constantă a partidului, 
a dumneavoastră personal, pentru 
lărgirea democrației noastre socia
liste, pentru crearea cadrului organi
zatoric de participare a fiecărui ce
tățean la actul conducerii societății, 
la făurirea vieții noi, libere și inde
pendente în scumpa noastră patrie. 
Apreciind inestimabila valoare a 
propunerilor dumneavoastră privind 
creșterea roiului Frontului Unității 
Socialiste în viața social-politică a 
țării, sîntem mîndri că și în viitor în 
funcția de președinte al Frontului 
Unității Socialiste va fi cel mai iubit 
și stimat fiu al poporului, de numele 
căruia se leagă politica realistă, re
voluționară a partidului și statului, 
mersul nostru spre comunism.

Dînd glas simțămintelor tuturor 
locuitorilor, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom urma cu devotament îndemnu
rile dumneavoastră, fiind hotărîți să 
punem în valoare întreaga putere de

muncă pentru 
la accelerarea 
sociale a patriei, I 
stării oamenilor 
socialismului și 
România.

Participanții la 
nească Cernavodă 
ții Socialiste — se arată 
telegramă — și-au exprimat hotă- 
rîrea de a lua parte activ la realizarea 
grandioaselor programe adoptate de

a ne spori contribuția 
dezvoltării economico- 

la creșterea bună- 
muncii, la făurirea 

comunismului în

conferința orășe- 
a Frontului Unită- 

într-o altă 
exprimat

social-politică a României, partici- 
panții la conferința orășenească Șiret 
a Frontului Unității Socialiste ne ma
nifestăm cu mîndrie satisfacția pen
tru faptul că și in viitor președintele 
celui mai larg și mai reprezentativ 
organism politic al țării veți fi dum
neavoastră — se arată într-o altă te
legramă. Vedem în aceasta chezășia 
unității tot mai puternice a întregului 
nostru popor în jurul partidului, ga
ranția sigură a dezvoltării în conti
nuare a economiei

TE LEG RAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)
întreprinderea de motoare electrice-Pitești : un nou lot de motoare gata 

pentru a fi expediat beneficiarilor Foto : S. Cristian

progresului tehnic m
La mina Șuior se a- 

junge pe un drum 
care urcă pieptul unui 
munte, serpentină după 
serpentină. Pe drum 
aflu de la inginerul 
Nicolae Urdar, direc
torul producției din 
Centrala minereurilor 
și metalurgiei neferoa
se din Baia Mare, că 
mina Șuior, deși nouă 
(a fost deschisă in 
1962), a dat multă 
bătaie de cap și mi
nerilor, și specialiști
lor. Au fost încercate 
toate metodele de ex
ploatare posibile, dar 
din cauza condițiilor 
de zăcămînt nu s-a 
ajuns la rezultatele 
scontate. „Ce-i de 
făcut cu Șuiorul?" era 
întrebarea ce se repe
ta mereu, polarizînd 
preocupările și ener
giile tuturor, de la 
minerul din subteran 
pină la conducerea 
centralei. Soluții par
țiale s-au mai găsit, 
rezerva existentă pînă 
la un anumit nivel se 
exploatează ca șl pină 
acum. A intervenit 
însă, ca element nou, 
deschiderea în adin- 
cime — problemă re
zolvată în mod crea
tor de colectivul a- 
cestei unități miniere.

In biroul dr. ing. 
Constantin Curpănu, 
directorul minei, pe
reții sînt încărcați cu 
planșe infățișînd ga
lerii, mașini miniere, 
linii de flux tehnolo
gic. în fața unei mese 
de lucru, pe un colț 
de perete, o tabla 
neagră. Pe o planșă, 
desenată cu foarte 
multe detalii, mina 
Șuior de astăzi și mina 
Șuior de mîine. Cea 
de azi, un adevărat 
labirint. Privirile ne 
sînt insă atrase de

un 
vor 

de 
ca-

mina de mîine : un. tu
nel care coboară sub 
pămînt in spirală, 
tunel în care se 
folosi mijloace 
transport de mare 
pacitate.

„Pentru prima etapă 
ne-am propus să să
păm peste 1 000 metri 
de tunel. I-ați văzut 
gura. Șeful de brigadă, 
comunistul Cornel Ve- 
ceanu, trage 
ortacii lui și 
înaintări de 
de metri pe

tare cu 
realizează 
peste 50 
lună. Iar

Radu SELEJAN

mineri ca el sint mulți 
in Maramureș... M-ați 
întrebat de eficiență. 
Deschiderea zăcămin- 
tului prin tunel este cu 
vreo 20—30 la sută 
mai ieftină decit des
chiderea clasică**, ne 
spune directorul minei.

11 întrebăm cine îi 
sînt colaboratorii. „în
tregul colectiv al mi- 
nei“, vine, instantaneu, 
răspunsul. Și proiectul 
cu tunelul, studiat în 
multe zile și nopți, este 
tot o emanație a aces
tui colectiv care nu s-a 
mulțumit să dea vina 
pe zăcămînt, pe condi
țiile grele de muncă, 
pe unele greșeli ine
rente începutului, ci a 
trecut la căutarea so
luțiilor optime. Și le-a 
găsit. Dar, ca în atîtea 
alte împrejurări, ca să 
folosești metoda cea 
nouă, ai nevoie de o 
seamă de utilaje 
pre care, uneori, 
n-ai auzit. Așa 
petrecut lucrurile 
Șuior. Colectivul 
imaginează, le 
nează, le proiectează și 
le execută. Pentru că„.

des- 
nici 

s-au 
și la 
și le 
dese-

„Cerusem Unei firme 
străine constructoare 
de mașini și instalații 
miniere să ne execute 
și nouă cele de trebu-, 
ință aplicării metodei 
noi de exploatare prin 
tunel. I-am explicat 
reprezentantului ei, 
aici, la fata locului, 
despre ce-i vorba. Apoi 
l-am întrebat : ne pu
teți da mașini pentru 
lucrările respective ? 
Omul mi-a zîmbit cu 
îngăduință, compătimi
tor. «Vă dau și listele 
mașinilor pe care le 
fabrică concurenții mei, 
nu numai eu și cola
boratorii, și tot nu veți 
găsi asemenea mașini 
cum îmi pretindeți. 
Așa ceva nu există ! 
Dacă am avea un ase
menea zăcămînt ca
pricios, noi l-am vinde 
și am cumpăra altul 
mai ascultător, mai su
pus», a încheiat repre
zentantul firmei străi
ne. «Noi nu-1 vindem, 
iar dacă nu aveți ase
menea mașini, vă spu
nem că le vom fabrica 
in atelierul nostru, cu 
oamenii noștri», i-am 
replicat."

Și. într-adevăr, oa
menii de-aici le-au 
realizat prin forțe pro
prii. Intîi, utilajele ne
cesare săpării tunelu
lui. Iar acum lucrează 
la cele ce vor fi folo
site în abatajele de 
foarte mare producti
vitate, în abatajele e- 
xistente deocamdată în 
schițele proiectului. Am 
insistat să notez cîteva 
nume de oameni. „în
tregul nostru colectiv, 
toți sîntem autorii a- 
cestui proiect pe care 
tot noi îl realizăm în 
folosul țării" — ne-a
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Cînd programele cultural-educative
sînt bogate, atrăgătoare,

căminul cultural devine neîncăpător...
Dar de ce în multe sate ușile sînt ferecate, 

programele - neinteresante, iar brigăzile științifice există numai pe hîrtie ?
ROLUL ACTIV AL „BRIGĂZILOR 

DE MUNCA ȘI EDUCAȚIE COMU
NISTA". Grupul de șantiere hidro
energetice Valea Sebeșului. Aici, 
constructorii hidroenergeticieni sint 
răspîndiți pe o zonă întinsă, în punc
te oarecum izolate. în astfel de con
diții este cu atît mai importantă edu
carea oamenilor în spiritul atitudinii 
înaintate față de muncă, al discipli
nei, al înțelegerii răspunderilor so
ciale ce le revin. Așa s-a născut ini
țiativa șefului de brigadă Ion An- 
droaie de a se constitui „brigăzi de 
muncă și educație comunistă". Aces
tea sînt constituite chiar pe baza 
brigăzilor de lucru, devenite totodată 
nuclee ale unor perseverente activi
tăți cultural-educative. Printre obiec
tivele urmărite se numără întărirea 
disciplinei, participarea mai activă 
la viața socială, comportarea demnă 
în familie și societate, eliminarea 
oricăror manifestări ale influen
țelor misticismului. Cu alte cuvin
te, educarea în direcția unui mod 
nou, comunist, de muncă si viață. 
Chiar în sălile de apel, la locurile 
de producție se desfășoară ac
tivități culturale variate. în ca
drul acestor brigăzi, 
măr relativ 
fiecare avînd 30—40 muncitori, 
discută despre muncă și viață, des
pre participarea lor la acțiunile ob
ștești din comunele Șugag și Săs- 
ciori, pe raza cărora domiciliază vre
melnic. La cererea lor de a avea 
răspuns la întrebări care-i intere
sează, membrii brigăzilor se intîlnesc 
periodic cu lectori și propagandiști, 
specialiști, juriști, medici. In 
cadru au fost dezbătute 
„Perfecționarea pregătirii profesio
nale ta vederea dezvoltării creației

ce

tehnico-științifice", „Savanți români 
despre știință și religie", „Legile 
țării — legile noastre" etc.

Inițiativa cîștigă teren pe zi 
trece. Dovadă faptul că în aceste
zile de sfirșit de an, cînd la con
structori mai apare fenomenul „mi
grării" temporare spre gospodăriile 
proprii, hidroenergeticienii lucrează 
intens pentru a pune în funcțiune 
hidrocentrala Gîlceag, prima dintre 
cele patru înălțate pe rîul Sebeș.

însemnări
din județul Alba

9

restrîns
cu 
de

In ca- 
un 
membri, 

se
nu-

acest 
teme ca

Mîndria muncitorească, demnitatea 
răspunderii pentru finalizarea lucră
rii încredințate se arată a fi mai 
presus de orice.

DEZBATERI. SIMPOZIOANE, IN- 
TÎLNIRI CU BRIGĂZILE 
FICE ȘI... EXPERIENȚE 
CHIMICE. Toate aceste 
muncii politico-educative 
ocupă un loc important I 
mele așezămintelor culturale, acope
rind o tematică largă. în comunele 
Șugag, Jidvei, Vințu de Jos, Baia de 
Arieș au avut loc simpozioane pe 
teme ca „Realizări de prestigiu ale 
științei și tehnicii românești", „Indus
tria județului Alba în circuitul eco
nomic internațional". La Daia Româ
nă, Poiana Vadului, Spălnaca bri
găzile științifice au intrat în dialog 
cu auditoriul, abordînd teme cum 
sînt „Religie, mit, știință", „Știința 
în slujba omului și dezvoltării socia
le", „Miturile religiei și adevărurile 
științei" etc. Folosind o argumentație

: ȘTIINȚI- 
FIZICO- 

pîrghii ale 
de masă 

In progra-

științifică solidă, apelind la filme do
cumentare, la experiențe de fizică si 
chimie efectuate la fața locului cu 
ajutorul cadrelor didactice, al unor 
specialiști din comune, căminele cul
turale din Meteș, Vinerea, Săliștea, 
Gîrbova și alte localități organizează 
frecvent asemenea acțiuni.

In mod firesc, îndeosebi în perioada 
de iarnă, printr-o activitate intensă, 
așezămintele culturale și bibliotecile 
constituie, în majoritatea localități
lor, puncte de convergență ale vieții 
spirituale. Cu ușile deschise, gazde 
primitoare, căminele culturale cu
nosc animația specifică unor întru
niri de la care participanții pornesc 
spre casă îmbogățiți cu noi cunoștin
țe. Dealtfel, cum am constatat, pro
gramele de activitate ale căminelor 
culturale din comunele Crăciunelu de 
Jos, Roșia Montană, Teiuș se bazează 
pe consultarea și sugestiile cetățe
nilor. Așa se și explică audiența nu
meroasă de care se bucură manifestă
rile organizate de acestea.

...DAR ȘI CĂMINE CU UȘI FERE
CATE. Nu peste tot insă activi
tatea cultural-educativă pulsează in 
ritmul intens pe care-1 presupune și 
îl permite perioada de iarnă. Multe 
seri la rind oamenii trec pe sub fe
restrele neiluminate ale unor cămine 
culturale sau prin fața ușilor fere
cate. La Cetatea de Baltă există un 
impunător cămin cultural ; or, aces
ta se deschide de cel mult două ori 
pe săptămînă, pentru cîte o gală de 
filme. Oare nu sînt spectatori în co
mună, oameni dornici să-și îmbogă-

Ștefan D1NICA
corespondentul „Scinteii*

(Continuare in pag. a III-a)

cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R., 
la înfăptuirea politicii interne și ex
terne a P.C.R., neprecupețind 
un efort pentru ridicarea pe 
trepte de civilizație și progres a pa
triei socialiste. Oamenii muncii iși 
exprimă mîndria că în fruntea Fron
tului Unității Socialiste veți fi dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și prețuit fiu al poporului, ceea 
ce dă expresie rolului de forță poli
tică conducătoare a Partidului Co
munist Român, unirii întregului 
popor în jurul partidului în opera de 
edificare a României socialiste.

întruniți în conferința orășenească 
Oțelu Roșu a Frontului Unității 
Socialiste — se arată într-o altă tele
gramă — ne exprimăm și cu acest pri
lej deplinul acord față de propunerile 
făcute de dumneavoastră pentru con
stituirea organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste. Oamenii 
muncii din orașul Oțelu Roșu, mo
bilizați plenar de hotărîrile celui 
de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, sînt ferm hotăriți 
să depună toate eforturile pentru 
transpunerea acestora în fapte, pen
tru a contribui, alături de întregul 
popor, la făurirea societății socialiste 
în patria noastră.

Exprimîndu-ne totala adeziune față 
de propunerile dumneavoastră, sti
mate și iubite tovarășe secretar gene
ral, cu privire la creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste în viața

nici 
noi

naționale, a per
fecționării orga
nizării și condu
cerii vieții socia
le, a creșterii ni
velului de civili
zație și cultură al 
tuturor celor ce 
muncesc, a fău

ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea spre comu
nism.

Ne angajătn, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să participăm cu 
abnegație și pasiune revoluționară la 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
celui de al Xll-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, depunind 
eforturi sporite pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor și angajamen
telor asumate, în dorința de a contri
bui, alături de întregul nostru popor, 
la înfăptuirea programului partidului.

Participanții la conferința comunală 
a Frontului Unității Socialiste din co
muna Brazii, județul Ilfov, scriu 
în telegrama lor : Ne îndreptăm gîn- 
durile către dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-vă din toată 
inima calde mulțumiri pentru modul 
strălucit în care conduceți poporul 
nostru pe drumul construcției socia
liste. Vă raportăm că in acest an pla
nul economic al comunei noastre a 
fost realizat și depășit la principalii 
indicatori și în mod deosebit la po
rumb fond de stat.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din docu
mentele celui de-al Xll-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, adu- 
cîndu-ne contribuția, alături de în
tregul popor, la înfăptuirea vastului 
program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

A

împliniri și răspunderi
dezbătute cu înalt simț

gospodăresc
Sosesc la ... . 

în inimă Țării Moți
lor, seara și prima 
senzație care mă în
cearcă este aceea de 
liniște nefirească. O 
liniște pe care o auzi 
în susurul pîrîului 
Valea Caselor. In au
tobuzul doldora de fe
ciori de moți trăisem 
cîteva ceasuri bune 
de gălăgie molipsitoa
re : se întorceau puii 
de moți de la „țeară". 
Veneau în vacanță de 
la școli și facultăți, 
din București și Cluj- 
Napoca, din Iași, din 
Timișoara și din alte 
locuri tot din „țeară",

Aproape o sută de 
pui de moți veneau de 
la „țeară". Erau vii
torii purtători de di
plome, viitorii purtă
tori ai marilor răspun
deri pentru ținuturile 
lor.

După 
susul 
Caselor 
într-o nouă 
ră... fierbinte. Căutam 
persoana numărul 1 a 
urbei de moți, pe pri
mar. L-am găsit, mai 
precis am găsit-o pe 
Raveica Rațiu, la o 
ședință importantă : 
conferința orășeneas
că a Frontului Unității 
Socialiste. Unde oa
menii vorbeau despre 
marile bucurii ale Îm
plinirii Cîmpenilor, 
spuneau păsuri și, mai 
ales. își asumau răs
punderi. Toate înfăți- 
șînd viața unui oraș 
cu opt mii de suflete 
și peste trei mii de 
muncitori.

Pe aici au trecut 
Horea și Avram Ian- 
cu, purtînd „direpta- 
tea" moților, rămasă 
vis atîtea veacuri. Pe 
aici a trecut însă, in 
vremile noastre, omul 
care catalizează în ac
tivitatea lui de zi cu 
zi măreața întruchi
pare a simțirii în fap
tă : secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae 
Simțirea

mare

Cîmpeni, dreptate. O dialectică 
' simplă ca și vîrfurile 

Apusenilor : moții să 
aibă de lucru. Așa 
s-au creat și s-au dez
voltat întreprinderea 
de prelucrare a lem
nului, întreprinderea 
de tricotaje, adevărate 
„pompe*1 de progres 
pentru oamenii Cîm- 
penilor.

Și moții au 
în acești ani, 
să producă 
înalt finisate 
acasă. După cum știu 
să și conducă la ei

arătat, 
că știu 
bunuri 
la ei

liniștea din 
pîrîului Valea 

m-am aflat 
atmosfe-

Ceaușescu. 
de dreptate 

faptă

Pe marginea 
conferinței 
orășenești 

Cîmpeni 
a Frontului 

Unității 
Socialiste

acasă, să transforme 
binele în mai bine. 
I-am ascultat la con
ferința din Cimpeni a 
Frontului Unității So
cialiste abordînd pro
bleme de stat, care 
sint, de fapt, proble
me ale vieții lor de zi 
cu zi : construirea 
unei fabrici de produse 
lactate (Laura Bud), 
construirea depozitu
lui de legume și fruc
te (Gheorghe Cîm- 
pean), construirea u- 
nui spital modern și a 
unei policlinici (Olim
pia Mates), autogara... 
localul poștei... grădi
nița de copii... 350 de 
noi apartamente... Dar, 
mai ales, au abordat 
tema generală : ne 
dezvoltăm datorită po
liticii partidului, trăim 
mai bine prin munca 
noastră. Acum, parti
dul ne îndeamnă la 
ceva mai mult : să 
participăm nemijlocit 
la actul conducerii tre
burilor întregii obști.

La întrebarea „cum?**

au răspuns vorbitorii t 
rîul Valea Caselor, cu
rat ca lacrima Apuse
nilor, care trece prin 
oraș, să aibă în albie 
numai pietre de munte 
și nu sticle aruncate 
(Olimpia Mates) ; ce 
ar fi dacă am face din 
Cîmpeni un oraș al 
trandafirilor ? Avem 
plantați peste 1 000 și 
mai putem planta, dar, 
mai ales, trebuie să-i 
ocrotim (Eugenia Să
răcuț) ; apartamentele 
și garsonierele ridicate 
în ultimii cinci ani 
ne-au imprimat un nou 
nivel de civilizație. 
Tocmai de aceea tre
buie să apreciem gra
dul de civilizație după 
modul în care îngrijim 
locuințele ridicate de 
noi înșine. (Maria Con- 
stantinescu).

Ne vorbește primă
rița orașului : „Ade
vărul cîntecului de de
mult n-a pierit, spune 
ea. Și azi munții noș
tri aur poartă, dar un 
aur a cărui valoare se 
măsoară în caratele 
cele mal prețioase — 
viitorul nostru". De 
bună seamă, acest vii
tor se poate exprima în 
cifre, în cele discutate 
la conferința orășe
nească. a Frontului U- 
nității Socialiste.

Nu pot să închei cre
ionarea despre frumo
sul oraș al moților fru
moși fără o scurtă re
latare : astăzi am pri
mit chitanța numărul 
1 de la hotelul „Tul
nic" din Cîmpeni. Vi
zavi de hotel, în auto- 
gară, vin și pleacă au
tobuze cu moți de la 
„țeară" și în „țeară". 
îi aud de aici, de la 
etajul I, spunînd cu
vinte făcute parcă pen
tru inima de om : Al- 
bac, Cîmpeni, Vidra de 
Sus. Baraje, uzine, la
boratoare. Aici, în Țara 
Moților, care are uria
șa putere de a aduce la 
putere pe oamenii 
muncii...

Laurențiu DUȚA

I

Căminul cultural din comuna Pechea, județul Galați, viitor centru urban, 
este in aceste zile locul de desfășurare al unei bogate activități cultural- 
educative la care participă tineri și vîrstnici din această bogată și frumoasă 

așezare a județului
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FfaptulI!DIVERȘI SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
La multi ani!

— Ce mai faci, nea Cornea?
— Păi, mă duc la muncă, 

taică.
— Singur, unde iți e fratele 

mai mic ?

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

I
I
I
I
I
I
I
I

— Vine și el din urmă. .
Uite acesta e uneori dialogul I 

dintre nea Toader Cornea, din 
comuna Nistorești, județul [ 
Vrancea, și sătenii din localitate. 
Nea Toader a pornit bine pe 92 * 
de ani, iar fratele lui mai mic . 
n-are decit... 85. Ne scrie des- I 
pre ei Mihai Hanu. localnic I 
din Nistorești : „Urindu-le la 
mai multi ani", ue ei și pe I 
alți oameni din localitate de | 
vîrsta lor i-am întrebat care e 
secretul longevității, iar ei ■ 
mi-au răspuns: „Munca, taică. I 
Și apoi trebuie să știi că noi • 
n-am fumat niciodată, iar de 
băut n-am băut altceva decit I 
apă". I

La multi ani și sărbători fru
moase, le spunem și noi unor I 
asemenea oameni chibzuiți.

Pentru apărarea de inundații 

a comunei

S-a pus capăt risipei

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
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Obiecte de pe 
„Belgica" 

la... Vaslui
Există un spațiu în sălile ex- 

poziționale ale muzeului vaslu
ian iu care vizitatori de toate 
virstele, dar cu deosebire ti
nerii, rămin mai mult in fata 
unor exponate care ii poartă cu 
gind’urile și imaginația peste 
mări și țări. S-ar putea oare 
altfel, cind te afli în fata unor 
obiecte originale care au apar
ținut savantului de renume 
mondial Emil Racoviță, fiu al 
meleagurilor din această parte a 
tării ? Se află, aici trusa de vo
iaj. aparatul de fotografiat, fo
losite de marele savant in ce
lebra expediție din Antarctica 
cu vasul „Belgica". lampa de 
speolog, bicornul și chiar sabia 
de academician.

Ai auzit, Ioane?
Am primit deunăzi o scrisoa

re de la secretarul consiliului 
popular al orașului Tirgu Fru
mos in care ni se relatează un 
fapt mai aparte. loan Niculcea 
din localitate a plecat hai-hui 
prin țară, iar în urma lui a lă
sat in grija unor oameni de 
omenie doi copii mici. De atunci 
au trecut trei ani, iar oamenii 
în grija cărora își lăsase I. N. 
copiii au prins drag de ei si vor 
din toată inima să-i înfieze. Nu 
se poate insă pentru că trebuie 
acte, iar actele sînt la cel 
plecat.

„Ai auzit. Ioane ? își încheie 
scrisoarea secretarul consiliului 
popular.

Nărav fără leac?
Zilele trecute, o parte din ele

vii școlii generale din Valea la
șului, județul Argeș, au făcut 
o excursie la București. Au dorit 
copiii să viziteze și grădina 
zoologică. înainte să-și pună in 
practică planul, s-au gîndit să ia 
o mică gustare. Unde ? Chiar 
peste drum de obiectivul spre 
care se îndreptau se află un 
bufet de iarnă, cu mese in aer 
liber. Dar în loc de „poftă bună", 
responsabilul restaurantului — 
„parcă scăpat din grădina zoolo
gică" — cum aprecia conducăto
rul grupului de elevi, profeso
rul Angel Dumitrescu — g 
început să strige : „Ce, ocupați 
locuri la masă fără să mă în
trebați pe mine ? Afară !“

Au rămas surprinși cei din 
preajmă. Iar noi am dori un răs
puns clar din partea întreprinde
rii de alimentație publică : A 
deschis peste drum de grădina 
zoologică bufet sau... circ ?

Hirtiufe colorate
Unii organizatori de specta

cole sportive și-au făcut pros
tul obicei de a retine lucrători
lor (anticipat) banii pe biletele 
de intrare, alții organizează 
„tombole", tot in contul bani
lor opriți, fără să întrebe oa
menii dacă doresc sau nu să 
participe. Aflăm că organiza
torii de astfel de spectacole, cei 
de la Centrul de legume si fruc
te din Drăgășani, au întrecut 
insă orice limită. Mai multi 
muncitori de la această unitate 
ne-au trimis biletele de „spec
tacole" (pe care ei le-au plă
tit), dar care nu poartă pe ele 
nici numele spectacolului, nici 
data cind se va tine, nici ștam
pilă. Sint pur și simplu hîrtiu- 
țe... colorate 1 Rămîne de văzut 
dacă comitetul sindicatului de la 
C.L.F. și organele de control fi
nanciar știu de ele.

Un zero 
dintr-un condei

La un moment dat, la maga
zinul din Turceni — Gorj, unde 
lucra ca gestionară Dumițra 
Pinzaru, s-au adus 1 000 litri de 
„Vin superior de regiune", la 
prețul de 12,50 lei litrul. Cum in 
ziua aceea ea primise mai multe 
mărfuri, și-a zis că n-ar strica 
dacă ar „tăia", dintr-un condei, 
un zero, astfel incit costul vinu
lui să nu mai fie 12 500 lei, ci 
1 250 lei. Cum a zis. așa a făcut. 
Dintr-un simplu zero in minus 
la mărfurile „intrate", și-a creat 
un plus de 11 250 lei. Ca să-și 
„acopere" falsul, a luat avizul 
de expediție și. de data aceasta, 
a adăugat un zero, astfel că 
suma de 1 250 a revenit la cea 
inițială: 12 500. Prinsă cu ocaua 
mică, gestionara a fost condam
nată cu executarea pedepsei la 
un alt loc de muncă.
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Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
și corespondenții' „ScînteiiJ

Mai mulți cetățeni din comuna 
Ciorogîrla — Ilfov au trimis secre
tarului general al partidului o scri
soare cu rugămintea de a se reexa
mina situația rîului Ciorogîrla, 
care, în timpul ploilor foarte abun
dente, își revarsă apele, inundînd 
culturile cooperativei agricole și lo
cuințele oamenilor. Este adevărat, 
afirmau semnatarii, s-au luat unele 
măsuri de amenajare a acestui rîu, 
dar în vara trecută apele au cres
cut peste limita închipuită de noi — 
cei mai virstnici locuitori ai comu
nei nu-și amintesc să fi fost așa de 
mari — și rezultatul a fost că, în 
Ciuda eforturilor de a stăv.ili viitu
ra, o parte a locuințelor și terenu
rilor au fost inundate. Sîntem gata 
să sprijinim orice acțiuni se vor 
iniția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca scrisoarea să fie anali
zată, în vederea luării măsurilor ce 
se impun, de către Consiliul de 
Miniștri.

Din raportul de cercetare rezultă 
că problemele cuprinse în scrisoare 
au fost examinate la fața locului de 
un colectiv de specialiști de la 
Consiliul de Miniștri, Consiliul Na
țional al Apelor și Consiliul popular 
al județului Ilfov. Cpnștatînd jus
tețea sesizării, colectivul, împreună 
cu organele locale, a stabilit urmă
toarele măsuri : degajarea albiei 
rîului Ciorogirla de arboretele care 
împiedică scurgerea liberă a ape

lor ; executarea lucrărilor de su- 
praînălțare și prelungire a îndigui
rii existente, precum și încastrarea 
acesteia în maluri, în submersibile, 
pe baza proiectului și cu asistența 
tehnică a Oficiului de gospodărire a 
apelor Ilfov ; instalarea de către 
Direcția județeană de drumuri și 
poduri Ilfov a unor tuburi din be
ton pentru evacuarea apelor prin 
rambleul drumului județean nr. 
601, in scopul creșterii posibilități
lor de scurgere și înlăturării ștran
gulării acestora, în perioadele 
de ploi abundente, de către actua
lul pod din beton ; stabilirea de 
către Institutul de cercetare și pro
iectare pentru gospodărirea apelor 
a măsurilor de evacuare a apelor 
care stagnează în amonte de ram
bleul apeductului Crivina-Roșu.

în conformitate cu indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru rezolvarea definitivă a pro
blemei apărării de inundații a co
munei Ciorogîrla și a comunelor 
învecinate, Consiliul Național al 
Apelor a întocmit schema generală 
de amenajare a bazinelor hidrogra
fice Argeș și Dîmbovița. Lucrările 
cuprinse in schemă urmează a se 
executa în perioada 1979—1985 și 
sînt menite să rețină viiturile ape
lor de pe Argeș, Dîmbovița și riu- 
rile învecinate și să devieze în rîul 
Argeș surplusul de apă al acestora, 
asigurind astfel o curgere normală 
a rîului Ciorogîrla.

Constantin Florescu din comuna 
Poteoava-Olt a trimis conducerii 
partidului nostru o scrisoare în le
gătură cu nereguli comise de dife
rite persoane cu munci de răspun
dere în cooperativa agricolă de pro
ducție din localitate, în frunte cu 
președintele acesteia, Ion Neacșu. 
El semnala, printre altele, risipa și 
sustragerile de cereale din unitate, 
neacordarea tuturor produselor cu
venite membrilor cooperatori pen
tru munca depusă, incadrarea de 
persoane din afara județului pen
tru efectuarea unor munci în 
C.A.P. și acordarea acestora, drept 
retribuție, a unor cantități exagerat 
de mari de cereale, repartizarea 
nestatutară. de loturi ajutătoare 
unor membri cooperatori protejați 
de conducerea cooperativei, lipsuri 
în sectorul zootehnic.

Repartizată pentru cercetare •Co
mitetului județean Olt al P.C.R., 
sesizarea s-a dovedit întemeiată. 
Magazinerul Emil Voicu a avut lip
să în gestiune, in anul 1978, 12 400 
kg porumb știuleți ; lipsa respectivă 
i-a fost imputată celui în cauză. Con
ducerea C.A.P. a adus, pentru efec
tuarea diferitelor munci, persoane 
din afara județului, pe care le-a

retribuit numai în cereale. în 1978 
s-au dat, în acest fel, 112 tone griu 
și 259 tone porumb știuleți unor 
persoane din comuna Pietrari, ju
dețul Vîlcea.

Și în 1979 au fost aduși oameni 
din alte localități, insă li s-au acor
dat cantități mai mici de cereale. Se 
confirmă că au fost aduse trei ate
laje proprietate particulară, care au 
lucrat in sectorul zootehnic, plătin- 
du-se pentru fiecare cereale, deși 
cooperativa mai avea 4 atelaje pro
prii la un număr de 375 bovine. în 
urma cercetării efectuate a rezultat 
și faptul că unii membri coopera
tori dețin suprafețe de teren peste 
prevederile legale.

în răspuns sînt enumerate și alte 
nereguli comise, precum și măsurile 
luate : sancționarea cu vot de blam 
a președintelui C.A.P., Ion Neacșu, 
excluderea sa din rîndul membri
lor comitetului județean de partid 
și eliberarea din funcția de pre
ședinte al C.A.P. Potcoava ; redu
cerea cu 10 la sută, pe timp de trei 
luni, a retribuției inginerului-șef al 
C.A.P., Ion Ene, pentru neregulile 
din sectorul zootehnic ; imputarea 
pagubelor pricinuite cooperativei 
în sarcina celor vinovați.

Ordinea a fost restabilită

Condiții^ ma± bune de transport
„Sîntem un grup de oameni ai 

muncii de la întreprinderea meca
nică Codlea-Brașov care facem na
veta zilnic de la Brașov la Codlea 
și retur și sîntem nemulțumiți de 
felul cum circulă autobuzele I.T.A. 
pe. această rută — se relata într-o 
scrisoare, semnată de mai multe 
persoane, trimisă secretarului gene
ral al partidului nostru. Autorii 
dădeau exemple din care rezulta că, 
din cauza organizării necorespunză
toare a transportului în comun pe 
această rută, oamenii întîrzie de la 
lucru, ajung obosiți, iar la reîntoar
cerea acasă pierd mult timp aștep
tând autobuzele.

în răspunsul Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. se precizează 
că I.T.A. a fost receptivă la acest 
semnal critic, analizînd situația și 
ajungînd la concluzia că au existat 
lipsuri în activitatea organizatorică, 
precum și unele greutăți obiective. 
Dintre acestea din urmă se amin
tesc următoarele : nu au fost li
vrate de către întreprinderea ,,Au- 
tobuzul“-București toate mașinile 
contractate, dintre care șl un nu
măr de autobuze articulate ; nu s-au 
livrat de către alt furnizor peste

1 000 de anvelope ; numărul insufi
cient al șoferilor în raport cu nu
mărul curselor etc.

în partea a doua a răspunsului 
sînt precizate măsurile luate ime
diat, care au determinat îmbunătă
țirea transportului. Au fost puse la 
dispoziția șoferilor de la această au
togara 28 de anvelope, care au scos 
din imobilizare 8 autobuze ; s-au 
Transferat la autogara care servește 
traseul Codlea încă 4 șoferi ; auto
gara a fost dotată cu încă 2 auto
buze ; s-a întărit controlul asupra 
modului de dirijare și coordonare a 
parcului de autobuze.

Referihdu-se la măsurile de vii
tor, în răspuns se subliniază că pri
mele autobuze articulate vor fi re
partizate autogării II și vor fi înca
drate cu șoferi în brigăzi, pentru a 
fi active în ambele sensuri ; vor fi 
repartizați acestei autogări încă 3 
șoferi ; vor fi în atenția conducerii 
I.T.A. în mod deosebit controlul 
asupra efectuării reparațiilor, pro
gramării curselor și executării efec
tive a acestora. în răspuns se pre
cizează, totodată, că pentru slaba 
organizare a activității cei vinovați 
au fost sancționați.

Secretarul organizației de bază și 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de pre
lucrare a nutrețurilor combinate 
Focșani — județul Vrancea, Ilie 
P. Grigore, a trimis secretarului 
general al partidului nostru o sesi
zare privind o serie de nereguli din 
întreprindere, apreciind că vinova
tul principal este directorul Nicolae 
Stoenescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat ca sesizarea să fie repartizată 
pentru cercetare Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale și Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Din cercetările efectuate — se 
precizează în raportul de cercetare 
— a reieșit că în întreprindere au 
existat neajunsuri in ce privește 
respectarea ordinii și disciplinei 
muncii, nu s-au luat măsuri împo
triva celor care întîrzie sau absen
tează de la serviciu, nu s-a acționat 
ferm pentru prevenirea sustrageri
lor din avutul obștesc etc. Directo
rul întreprinderii a folosit un stil 
de muncă necorespunzător în rela
țiile cu ceilalți oameni ai muncii, a 
favorizat și întreținut un climat de 
suspiciune și neîncredere, nu a co
laborat cu organizația de partid. O 
răspundere importantă pentru lip
surile din unitate o poartă și sem
natarul scrisorii, care nu și-a înde
plinit în mod corespunzător sarci
nile ce i-au revenit ca secretar de 
partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii, nu a constituit în

toate cazurile exemplul de conduită 
și principialitate.

Pentru fapte asemănătoare — se 
subliniază în referat — directorul 
și secretarul organizației de partid 
au fost sancționați. în 1978, cu vot 
de blam. Se fac apoi preci
zări în. legătură cu alte afirmații 
din sesizare. Astfel, directorul a 
numit în funcția de contabil-șef, 
fără să aibă competență, pe Ion 
Stănciulescu, care nu îndeplinea 
condițiile de vechime prevăzute de 
lege ; autoturismul „Dacia 1 300“ al 
unității a efectuat multe curse fără 
justificare ; s-au procurat piese de 
schimb, dispozitive care în prezent 
nu mai sînt necesare sau nu au fost 
utilizate din lipsă de preocupare. în 
privința raportării fictive a unei 
producții de 1 200 tone furaje com
binate, problema se află în cerce
tarea organelor de miliție.

Concluziile cercetării au fost pre
zentate în secretariatul Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R., care a 
hotărît înlocuirea lui Nicolae Stoe
nescu din funcția de director și pu
nerea lui . Ilie, P. Grigore în discuția 
adunării generale a organizației de 
bază, cu recomandarea de a fi eli
berat din funcția de secretar. De 
asemenea, s-a imputat lui Ion Stăn
ciulescu suma de 16 200 lei repre- 
zentînd diferența de retribuție în
casată ca urmare a deciziei nelegale 
de numire în funcția de contabil- 
șef ; s-a imputat șoferului V. Da- 
maschin suma de 2 358 lei repre
zentând valoarea benzinei consu
mate în deplasări nejustificate.

Neculai ROȘCA

„întotdeauna, bucuroși de oaspeți"
— Cum ar reflecta bilanțul anu

lui 1979 activitatea oficiului jude
țean de turism Timiș ?

— Aș pune in evidență faptul, ne 
spune tovarășul Ion Grozescu, di
rectorul acestui oficiu, că încheiem 
unul din cei mai rodnici ani din în
treaga noastră activitate. S-au creat 
condiții pentru oamenii muncii 
să-și organizeze vacanța, să ia 
parte la excursii, să-și petreacă în 
mod plăcut zilele libere de la sfîr- 
șitul săptămînii. In 1979 am organi
zat excursii la sfîrșit de săptămînă, 
la care au participat peste 40 000 
oameni ai muncii de la orașe și 
2 500 de la sate. Am organizat, de 
âsemenea, circa 100 de tabere pen
tru elevi și studenți, care au ofe
rit la peste 2 500 de tineri condi
ții de instruire și petrecere a va
canței. Astfel de tabere au fost la 
Bușteni, Predeal, Sinaia, Muntele 
Mic, HercUlane ș.a. Și excursiile de 
studii și documentare se extind tot 
mai mult în județul nostru. Numai 
în acest an am organizat la solici
tarea unităților economice și de 
învățămînt peste 70 de excursii la 
care au participat aproape 2 500 de 
persoane. în tot cursul anului au 
luat parte la excursiile pentru cu
noașterea frumuseților județului și 
ale țării 100 000 de oameni ai mun
cii și tineri, cu peste 10 la sută mai 
mulți decit în 1978 — fapt ce re
flectă atît creșterea interesului ce
tățenilor pentru asemenea acțiuni, 
cît șl preocuparea noastră de a 
oferi condiții mai bune pentru pe
trecerea timpului liber. Dacă avem 
in vedere șl faptul că am asigurat 
trimiterea la odihnă și cură bal
neară a peste 25 000 de oameni ai

• HUNEDOARA. La căminele 
culturale din Dobra. Zam. Gura 
Sada și Burjuc s-a desfășurat 
faza comunală a celei de a ze
cea ediții a festivalului obiceiu
rilor laice de iarnă. S-au re
marcat cetele 
Panc-Săliște, 
Boiu de Sus. 
Mihăiești și

de dubasi de la 
Cîmpuri-Surduc, 

Roșcani. Dobra, 
Stanceșți-Ohaba,

care au prezentat marșul dubei 
cu strigături, colindele gazdei, 
păstorului, o suită de colinde 
laice pline de autenticitate. 
Faza pe comună a acestei ediții 
jubiliare a dovedit pe deplin 
dorința locuitorilor acestei zone 
de a păstra nealterată crea
ția populară. (Sabin Cerbu).

Hotelul balnear „Parc", din stațiunea Buziaș, dat recent în folosință

Breaza — prefix interurban 973 
începind de miercuri, 26 decem

brie, ora 12 — centrala telefonică cu 
1 000 de linii de la Breaza a fost co
nectată la circuitul automat interur
ban, prefixul pentru convorbirile cu 
această localitate prahoveană fiind 
973.

muncii din județ, putem spune că 
ne-am achitat de sarcina de a or
ganiza, pentru populație, petrecerea 
timpului liber în mod plăcut și util.

— Ce măsuri ați luat pentru a 
face față numărului mare de turiști 
care sosesc în județul Timiș ?

— Județul nostru este vizitat 
anual de peste 500 000 de turiști și 
sîntem întotdeauna bucuroși de 
oaspeți. Faptul că Timișul are o 
pondere mare în turismul de tran
zit ne-a obligat și ne obligă să dez
voltăm continuu baza materială ne
cesară primirii oaspeților. în pre
zent, prin darea în folosință a unor

noi spații de cazare, dispunem de 
2 700 de locuri în hotelurile din Ti
mișoara și Lugoj și de 1 300 în sta
țiunile Buziaș și Calacea. Ne preo
cupă în continuare dezvoltarea ba
zei materiale, pentru a face față 
cit mai bine solicitărilor. Recent, 
s-a dat în folosință un nou hotel, 
cu 264 locuri, în stațiunea Buziaș, 
U.N.C.A.P. construiește la Calacea 
un hotel sanatorial cu 200 de locuri, 
iar în cincinalul viitor, prin darea 
în folosință a unui hotel sanatorial 
în Timișoara, orașul de pe Bega, 
renumit pentru frumusețea sa, va 
deveni și oraș-stațiune. (C. Priescu).

• VASLUI. în scopul stimulării 
creației tehnice a tinerilor. Co
mitetul județean Vaslui al 
U.T.C. a organizat, în colaborare 
cu Institutul politehnic Bucu
rești. simpozionul cu tema „Ac
tivitatea de cercetare si creație 
tehnico-științifică — preocupare 
majoră a tineretului vasluian în 
etapa actuală" De asemenea, a 
avut loc un concurs județean pe 
tema „Momente din istoria in
dustriei județului Vaslui", la 
care au fost antrenate organiza
țiile U.T.C, din 14 unități indus
triale ale județului. (Crăciun 
Lăluci). • SĂLAJ La Zalău 
s-a desfășurat simpozionul inti
tulat „2 050 de ani de la consti

tuirea primului stat dac centra
lizat și independent sub condu
cerea lui Burebista", manifestare 
științifică de prestigiu înscrisă 
în ciclul acțiunilor organizate 
pe această temă de către Mu
zeul de istorie și artă din Za
lău. Simpozionul s-a încheiat 
cu vizitarea castrului roman de 
la Porolissu. (Ion Mureșan). 
• IAȘI. Teatrul de copii și ti
neret din Iași care-și desfășoa
ră activitatea la casa de cultură 
a tineretului și studenților a 
prezentat o nouă premieră: pie
sa lui Alecu Popovici „Păpușile 
poznașe". A ieșit de sub tipar 
„Județul Iași ’80 — împliniri și 
perspective". Aceasta oferă o

Utilaje modeme lucrind pe șantierul Nord-București

Pămînturi renăscute
Ample lucrări de desecare 
executate în județul Ilfov

Pe o întinsă suprafață situată în 
nordul Capitalei, intre văile Ilovăț 
și Mostiștea, se află o puzderie de 
crovuri — terenuri cu 1—3 metri sub 
nivelul celor înconjurătoare. Aici, 
pe timp ploios, apa băltește, afec
tând nivelul recoltelor. Suprafața a- 
cestor crovuri, răspindite pe mai 
mult de 60 000 hectare, însumează 
aproape 10 000 hectare. Din Indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
această zonă s-a trecut la executa
rea unor ample lucrări de îmbunătă
țiri funciare, constând din reprofila
rea rețelei hidrografice naturale și a 
canalelor, modelarea crovurilor și 
introducerea drenajului, scarificări și 
irigații, lucrări care se vor încheia 
in 1982.

— Avem mult de lucru pentru a 
îmbunătăți aceste pămînturi — ne-a 
spus ing. Aron Răceanu, directorul 
O.I.F. Ilfov. Amintesc doar că în a- 
ceastă zonă se efectuează 42 milioane 
mc de terasamente, 675 construcții 
hidrotehnice, 300 km drenaje, scari
ficări și afinărl pe 40 000 ha și alte 
luepări. Lucrăm in paralel — cerce
tători, proiectanți. constructori. Pro
cedeul are multiple avantaje : pe 
lingă calitatea superioară a lucrărilor 
pe care o asigură prezența pe șan
tier a cercetătorilor, se rezolvă ope
rativ problemele ivite zilnic și se 
elaborează pe loc soluțiile tehnice 
adecvate.

în ce privește executarea acestor 
ample lucrări de ameliorare a pă- 
mmtului, Institutul de studii și pro
iectări pentru îmbunătățiri funciare. 
Academia de Științe Agricole și Silvi
ce și Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" au executat proiecte, iar 
O.I.F., O.G.A., I.E.L.I.F. Ilfov, precum 
și unitățile S.M.A. din zonă se ocupă 
de aplicarea lor. La prima vedere, 
ca execuție, lucrarea pare simplă : 
se fac legături între crovuri și co
lectorii naturali (rîuri, pîraie) sau ar
tificiali (canale) care să permită 
scurgerea gravitațională a apei. Cer
cetătorii au adoptat soluții origi
nale care permit eliminarea ex
cesului de umiditate de la suprafață 
nu prin șanțuri și rigole (aici inter
vine noutatea), ci prin vaduri racor
date la canale. Ele sînt trasate cu 
pante dulci, care permit trecerea 
peste ele, perpendicular, a mașinilor 
agricole : pluguri, semănători, com
bine. Acolo unde terenul o cere, 
se face drenaj închis, printr-o rețea 
de tuburi îngropate, care preiau

surplusul de apă din sol. Avantajul 
constă în aceea că se cultivă în
treaga suprafață și se asigură scurge
rea apei.

Lucrările au fost declanșate încă 
din 1978 pe 18 255 hectare, în trei din 
cele șapte sisteme de desecări : Ta- 
maș — Corbeanca — Otopeni — Di- 
mieni — Tunari, Afumați — Ștefă- 
nești — Runcu și Valea Vlăsiei — 
Săftica. Aici au fost identificate 
3 927 hectare de crovuri. suprafață 
care urmează să fie redată agricul
turii in primăvară. Ne oprim mai 
întîi pe șantierul Nord-București. 
Prin lucrările executate anul trecut 
pe terenurile cooperativei agricole 
Tunari, I.A.S. Mogoșoaia și Afu 
mâți au fost readuse în circuitul 
agricol 300 hectare teren. în urm 
lucrărilor de desecare și nivelare, ve 
getațla de baltă — stuful, pipirigul, 
buruienile — au dispărut, terenul s-a 
însănătoșit și a dat recolte mari de po
rumb, griu, orz, floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr. Primarul comunei Tu
nari, Florea Popescu, ne-a vorbit de 
primele rezultate ale acțiunii: 4 100 kg 
orz la hectar, 4 000 kg porumb la hec
tar pe locuri unde băltea apa și unde, 
ani in șir, recoltele erau dijmuita. 
Producții mai mari cu 50 pînă la 100 
la sută,față de media a trei ani an
teriori s-au obținut și la cooperati
vele agricole Afumați, Corbeanca, 
Otopeni, Mogoșoaia ș.a.

Pentru executarea lucrărilor amin
tite, statul investește fonduri impor
tante, asigură proiectele și utilajele, 
specialiști, inclusiv din rîndul oame
nilor de știință. De aceea este impe
rios necesar ca beneficiarii lucrărilor 
de ameliorații — cooperativele agri
cole și întreprinderile agricole de 
stat — să întrețină ireproșabil a- 
ceste amenajări, să aplice o agro
tehnică diferențiată, iar prin fertili
zarea cu gunoi de grajd a terenuri
lor să sporească neîncetat rodnicia 
pămîntului. în această. privință, sar
cini mari revin consiliilor agroindus
triale. comitetelor comunale de partid, 
organizațiilor de partid din unitățile 
agricole, care trebuie să antreneze 
oamenii muncii ’de la sate la acțiuni 
menite să asigure folosirea în cul
tură a fiecărui metru pătrat de te
ren. Este în folosul tuturor șl al țării.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

ARGEȘ: O nouă
Ieri a fost inaugurată la Domnești 

o modernă casă de cultură care dis
pune de o sală d'e festivități cu 450 
de locuri și un club cu 200 de locuri, 
de o bibliotecă pentru 800 000 de vo
lume și diferite alte spații. Momentul 
inaugural al noului așezămînt de 
cultură, al cărui proiect este inspi-

casă de cultură
rat din arhitectura populară arge- 
șeană, a fost marcat de o adunare la 
care au participat numeroși localnici, 
de vernisarea unor expoziții și de 
primul spectacol al formațiilor ar
tistice ale căminului cultural. (Gh. 
Cirstea).

BBBHBDBBQB
(Urmare din pag. I)
răspuns interlocutorul. Și 
totuși am izbutit să „fur“ 
cîteva nume : minerii
Gheorghe Farcaș, Iosif Bă- 
lăneanu, ortacii din brigada 
lui Cornel Veceanu, me
canicii conduși de Ioan 
Gheție, subinginerul Ștefan 
Mezei, maistrul electrician 
Anton Gustineli.

Sint numai cițiva dintre 
cei care, transpunînd în 
fapte angajamentul lor 
muncitoresc luat in fața to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei la mină, 
au putut raporta Con
gresului al XII-lea al parti
dului efectuarea primului 
transport de minereu prin 
tunelul înclinat, eveniment 
ce se petrecea mai devre
me cu mai bine de un an 
față de termenul planificat.

Despre ceea ce se petrece 
in acest cincinal al revo
luției tehnico-științifice în 
minele din Maramureș se 
mai pot scrie multe alte 
pagini. Urmînd cu nestră
mutată hotărîre prețioasele 
indicații date de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor de lu
cru efectuate pe aceste 
străvechi meleaguri româ
nești, minerii din Maramu
reș se străduiesc și izbu
tesc să realizeze ceea ce 
mai virstnicii lor ortaci nici 
măcar nu visau. în acești 
ani, modernizarea minelor,

mecanizarea au schimbat 
radical munca minerului. 
Comuniștii și-au asumat 
răspunderea înfăptuirii a- 
cestei importante acțiuni 
și o desfășoară cu deosebit 
succes.

Iată ce ne-a declarat fn 
acest sens tovarășul dr. ing. 
Vaier Gabrian, directorul 
general al Centralei mine

le extragem din inteli
gența tehnică și competen
ța de care dispunem. Iar 
specialiștii din Maramureș, 
atît cei cu studii superi
oare, cît și cei cu școala 
producției au dovedit că se 
pot face lucruri deosebite 
atunci cind se muncește cu 
pasiune, cu spirit revolu
ționar, avindu-se mereu în

Porțile minelor 
maramureșene

reurilor și metalurgiei ne
feroase Baia Mare : „în 
minerit, preparare și meta
lurgie activitatea de pro
ducție și cercetare este con
fruntată cu probleme deo
sebite. Potrivit importan
telor sarcini ce ne revin 
din istoricele documente ale 
Congresului al XII-lea, tre
buie să sporim substanțial 
volumul de metale, să re
ducem mereu cheltuielile, 
să sporim productivitatea. 
Rezolvarea acestor proble
me este de neconceput fără 
aplicarea pe scară largă a 
elementelor de progres teh
nic, a cuceririlor științei și 
tehnicii moderne. Or, a- 
ceste elemente nu le putem 
aștepta să vină din afară, 
ci noi se cuvine să

vedere perspectiva. Consi
der că în această privință 
am reușit să adoptăm un 
stil de muncă adecvat, iar 
introducerea ideii ca spe
cialiștii să-și consacre ju
mătate din timpul lor cer
cetării șl proiectării a con
dus la rezultate deosebit de 
valoroase. Datorită faptului 
că am reușit să transfor
măm pe mulți dintre oame
nii aflați în unități de pro
ducție în cercetători, în oa
meni de concepție, apli
carea studiilor se realizea
ză concomitent cu cerceta
rea. De aici vin satisfac
țiile participării, ale roade
lor progresului tehnic, ale 
sporirii eficienței cercetării.

în programul nostru de 
cercetare și înnoire a me

B B B B B
canizării lucrărilor din mi
nerit — după cum ne-am 
angajat în fața recentului 
Congres al partidului, la 
care am avut și eu onoarea 
și bucuria să particip ca 
delegat — am prevăzut, și 
acționăm cu toate forțele 
în acest sens, modernizarea 
și a celorlalte mine, în afara 
celor de la Șuior și Baia 
Sprie. Astfel, colectivele de 
muncă de la exploatările 
miniere din Cavnic, Ilba, 
Săsar, Nistru, Băiuț, Herja 
și altele vor experimenta in 
1980 metoda de exploatare 
cu felii verticale perfecțio
nată, care va Conduce la 
reducerea volumului lucră
rilor de pregătire (suitori), 
va îmbunătăți condițiile de 
muncă ale minerilor, va ri
dica și mai mult gradul de 
securitate a muncii în sub
teran, contribuind, totodată, 
la reducerea pierderilor de 
metale în procesul de ex
ploatare, cu un, control ri
guros asupra diluțiilor, dar 
mai ales va permite un 
înalt grad de concentrare a 
producției cu consecințe fa- 
vo-»JWle asupra înnoirii 
tehnologice. Toate aceste 
măsuri au drept scop reali
zarea integrală a planului 
de producție pe anul 1980 
și pe întregul cincinal, pre
cum și creșterea' gradului 
de valorificafe a tuturor 
elementelor utile din ză- 
cămînt."

Porțile minelor din Ma
ramureș sînt larg și mereu 
deschise progresului tehnic.

imagine sintetică a realizărilor 
economico-sociale in anii con
strucției socialiste pe meleagu
rile ieșene, precum și dezvolta
rea in ritmuri susținute prevă

zută in cincinalul 1981—1985. 
(Manole Corcaci). • OLT. în 
cadrul manifestărilor ce au loc 
în județul Olt cu prilejul celei 
de-a 32-a aniversări a pfocla- 
mării republicii, la Balș a avut 
loc simpozionul : „30 decembrie 
1947 — moment hotăritor în 
trecerea României la con

struirea societății socialiste". Au 
fost prezentate mai multe co
municări, între care „România la 
cea de-a 32-a aniversare a pro
clamării republicii, Congresul 
al XII-lea al P.C.R. privind 
evoluția viitoare a societății ro
mânești", „Lupta Partidului Co
munist Român pentru reali
zarea dezideratului secular al 
înfăptuirii republicii", „Semni
ficația istorică a actului procla
mării republicii la 30 decem
brie 1947", „Republica Socialistă 
România și marea sa con
tribuție în soluționarea pro
blemelor vitale contemporane 
internaționale ale omenirii" și 
„Dezvoltarea economico-socia-

lă a orașului Balș în anii socia
lismului". (Emilian Rouă). 
® CLUJ. Premieră Shakes
peare. După ce, cu cîteva săptă- 
mîni în urmă; colectivul Teatru
lui maghiar de stat din Cluj- 
Napoca a prezentat cu succes 
în premieră piesa „Zadarnicele 
chinuri ale dragostei" în regia 
lui Horvăth Bela, o altă creație 
shakespeariană a fost prezenta
tă joi seara pe scena Teatrului 
Național. E vorba de piesa 
„Cum vă place" în regia lui 
Alexandru Dabija, scenografia 
Th. Ciupe, iar muzica și condu
cerea muzicală aparțin lui Mir
cea Octavian. (Al. Mureșan).

• MUREȘ. Expoziția retro
spectivă a expedițiilor pionie
rești „Cutezătorii" și „Asaltul 
Carpaților", deschisă recent in 
sălile Casei armatei Tirgu Mu
reș, înmănunchează roadele a 
56 de expediții realizate de pio
nierii mureșeni, intre anii 
1969—1979. Exponatele — mate
riale din domeniile istoric, geo
grafic, geologic, faunistic, etno
grafic , și folcloric din zonele 
Văii Gurghiului și a Maramu
reșului — reliefează , valoarea 
inestimabilă a tezaurului nostru 
folcloric, frumusețea inegalabilă 
a naturii patriei. (Gheorghe 
Giurgiu).
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Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, putere de 
muncă și noi succese în activitatea pe care o desfășurați pentru edificarea 
socialismului în patria dumneavoastră, pentru bunăstarea și fericirea poporu
lui frate polonez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno- 
polone se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Cum vor circula mijloacele de transport in comun

Miercuri, la Cluj-Napoca, a avut 
Ioc ceremonia remiterii „Ordinului 
prieteniei", conferit de președintele 
Republicii Socialiste Vietnam Insti
tutului politehnic din localitate pen
tru contribuția adusă de acest for de 
învățămint superior la formarea și 
perfecționarea unui însemnat număr 
de cadre tehnico-științifice din 
R.S. Vietnam. La ceremonie au fost 
prezenți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai Minis
terului Educației și Invățămîntului, 
ai Ministerului de Externe, membri 
ai ambasadei R.S.' Vietnam la Bucu
rești, cadre didactice universitare, 
studenți români și vietnamezi.

Felicitîndu-i pe reprezentanții In
stitutului politehnic clujean, amba
sadorul Tran Thuan a adresat mul
țumiri guvernului și poporului ro
mân pentra sprijinul acordat patriei 
sale in formarea cadrelor tehnico- 
științifice, sprijin înscris ca o con
tribuție prețioasă la opera construc
ției socialiste în Vietnam, la dezvol
tarea relațiilor româno-vietnameze 
pe multiple planuri. Ambasadorul 
vietnamez a subliniat, în acest con
text. contribuția decisivă a întîlniri- 
lor și convorbirilor la nivel înalt 
pentru dezvoltarea continuă a aces
tor raporturi.

Profesorul universitar dr. lng. 
Pallfalvi Attila, rectorul institutului, 
și Dorina Hașegan, președinta consi
liului Asociației studenților comu
niști de la Facultatea de electroteh
nică, au mulțumit pentru conferirea 
înaltei distincții.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, miercuri, o masă 
rotundă cu tema „Soluționarea pe 
cale pașnică a diferendelor interna
ționale", la care au luat parte mem
bri ai academiei, specialiști din Mi
nisterul Afacerilor Externe, cercetă
tori de la Institutul de cercetări ju
ridice, cadre didactice de la Faculta
tea de drept și Academia de studii 
economice, activiști de partid și de 
stat.

Participant!! la discuții au eviden
țiat, în lumina documentelor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., impor
tanța crescîndă, pentru asigurarea 
păcii și securității internaționale, a 
soluționării pașnice a diferendelor 
dintre state. Au fost subliniate sem
nificația politică deosebită, largul 
ecou internațional și modalitățile po- 
litico-juridice de înfăptuire ale pro
punerii țării noastre, în acest dome
niu, adoptată recent de Adunarea 
Generală a O.N.U.

★
Tradiționala retrospectivă anuală 

„Salonul municipal de pictură, gra
fică și sculptură", reunind lucrări 
ale creatorilor profesioniști din Ca
pitală realizate in cursul anului 1979, 
s-a deschis, miercuri la amiază, la 
Muzeul de artă <al Republicii Socia
liste România. Expoziția cuprinde 
peste 600 de lucrări.

Activitatea de creație a artiștilor 
plastici bucureșteni este întregită de 
„Salonul municipal de arte decora
tive 1979", deschis în aceeași zi la 
Muzeul colecțiilor de artă, în care 
sînt expuse peste 250 de lucrări.

★
La Studioul „Alexandru Sahia" din 

Capitală a avut loc festivitatea de
cernării premiilor celei de-a Xl-a e- 
diții a concursului anual al filmului 
de scurt-metraj „Cupa de cristal", 
organizat de Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, Uniunea sindica
telor din învățămint, știință și cul
tură și Centrala Româniafilm. Pre
miul I și „Cupa de cristal" au fost 
decernate filmelor : „Congresul al 
XII-lea al P.C.R." (regia Pantelie Tu- 
țuleasa) și „Pămîntul ca un dar fru
mos" (regia Nicolae Cabel) — pentru 
film documentar ; „Puterea instinctu
lui" (regia Ion Bostan) — pentru film 
științific ; „Trei mere" (regia Ion Po- 
pescu-Gopo) — pentru film de a- 
nimație și „Un om salvat" (regia Ion 
Oncioiu) — pentru film de protec
ția muncii.

(Agerpres)

din Capitală in perioada
După cum informează conducerea 

I.T.B., in perioada 30 decembrie 1979 
— 2 ianuarie 1980, mijloacele de 
transport în comun din Capitală vor 
circula după următorul program :

30 decembrie î Parcul de transport 
în comun va funcționa la capacitatea 
unei zile de sărbătoare, fiind creată 
o rezervă de 30 tramvaie, 30 trolei
buze și 100 de autobuze, care vor in
terveni, la nevoie, pe liniile mai so
licitate.

31 decembrie : între orele 5—12 se 
Va circula după același program ca 
în ziua precedentă. După-amiază, 
parcul de vehicule va. fi suplimentat 
corespunzător, urmind ca mijloacele 
de transport în comun să circule pînă 
la ora 0.30. în continuare, pe liniile 
de noapte, îndeosebi pe cele solici
tate de acțiunile prilejuite de reve
lion, va sta la dispoziția publicului 
călător un număr sporit de autobuze. 
De asemenea, rețeaua de taximetre 
va funcționa la capacitatea maximă, 
cu peste 700 autoturisme, pe liniile 
de maxi-taxi va circula întregul 
parc, intre orele 14—0,30, iar cele de 
taxi-furgonete vor dispune de 270 
vehicule.

Pentru Revelionul tineretului, or
ganizat la Complexul expozițional

30 decembrie — 2 ianuarie
din Piața Scînteii, se va înființa li
nia 31 special, care va circula, între 
orele 18—24, pe traseul Podul Mără- 
șești — Piața Scînteii. De asemenea, 
intre orele 12—24, liniile de tramvai 
3, 3 barat și 4, troleibuzele 81 și 82, 
și autobuzele 31, 31 R și 105 vor be
neficia de un număr Sporit de vehi
cule, în funcție de cerere. La rîndul 
său, linia de noapte ,,A“ — Piața 
Unirii — Piața Scînteii — Aeroportul 
Băneasa — își va dubla numărul de 
autobuze între orele 23—6 dimineața. 
Totodată, in preajma Complexului 
expozițional între orele 20—7 dimi
neața' va funcționa o stație de taxi
metre cu 100 de autoturisme.

1 ianuarie 1980 : Parcul de vehi
cule pentru transportul în comun va 
funcționa după programul unei zile 
de sărbătoare, cel de taximetre la 
capacitatea unei zile normale de 
lucru, iar taXi-furgonetele și taxi- 
camionetele vor rezolva cererile be
neficiarilor cu comenzi anticipate.

2 ianuarie 1980 : Mijloacele de 
transport în comun vor circula după 
programul unei zile de sărbătoare, 
numărul lor fiind suplimentat cu 
100 tramvaie, 80 troleibuze și 150 au
tobuze.

(Agerpres)

BACĂU

Se dezvoltă rețeaua comercială
în municipiul Bacău au fost con

struite și date in funcțiune în ul
tima vreme un mare număr de uni
tăți de alimentație publică : pati
serii, cofetării, unități de tip „Gos
podina", restaurante lacto-vegeta- 
riene și cu autoservire etc. Cea mai 
mare parte dintre acestea au fost 
amplasate îndeosebi în noile cartie
re de locuințe ale orașului. în car
tierul Cremenea, bunăoară, au fost 
deschise 9 unități moderne între 
care două pentru desfacerea semi- 
preparatelor de tip „Gospodina" și 
4 cofetării, iar în cartierul „Miori
ța" au fost înființate alte trei noi 
unități. Noi și moderne unități au

fost deschise șl în cartierele Avia
tori, Cornișa Bistriței, 1 Mai, Pic
tor Aman. în municipiu funcțio
nează peste 100 de unități de ali
mentație publică, între care 13 de 
tip „Gospodina", 30 de cofetării și 
patiserii și un mare număr de res
taurante lacto-vegetariene și cu au
toservire. Alte numeroase unități se 
află în stadiu final de construcție 
și vor fi date în curind in funcțiu
ne ; in noile cartiere ale orașului : 
Republicii, Cornișa Bistriței, ca și 
în Parcul Libertății, se află în con
strucție circa 40 de noi unități. (Gh. 
Baltă).

Știri s
• Miercuri, la Alexandria, s-a

disputat întilnirea internațională fe
minină de volei dintre echipele 
României și Bulgariei. Voleibalistele 
românce au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 (15—17, 15—3, 2—15,
16—14, 15—8).

• Campionatul masculin de volei 
al Asiei s-a încheiat la Manama 
(Bahrein) cu victoria selecționatei 
R. P. Chineze care a reușit să în
vingă pe principalele favorite, for
mațiile Japoniei (3—1) și Coreei de 
Sud (3—0). în urma acestui succes, 
echipa R. P. Chineze se califică pen
tru turneul olimpic de la Moscova. 
Următoarele trei clasate, in ordine: 
Coreea de Sud, Japonia și Australia, 
vor participa la un nou turneu de 
calificare, ce va avea loc între 20—27 
ianuarie 1980 in Bulgaria, și la care 
vor mai participa alte șapte formații: 
România, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Venezuela, S.U.A., Canada și 
Bulgaria. Primele două clasate la 
acest turneu, vor primi, de asemenea, 
dreptul de a lua parte la Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

• Cea de-a 17-a ediție a Balca
niadei feminine de baschet s-a în
cheiat la Plovdiv cu victoria repre
zentativei Bulgariei, care a întrecut 
în finală cu scorul de 105—89 (50—41) 
formația Iugoslaviei. Pe locul trei 
s-a clasat echipa României, învingă
toare cu scorul de 87—66 (44—32) in 
fața selecționatei secunde a Bul
gariei.

• Titlul de cel mai bun sportiv 
britanic al anului, cum era și de aș
teptat, a fost atribuit atletului Se
bastian Coe, triplu recordman mon
dial. în urma lui au fost clasați jucă
torul de cricket Jan Botham, fotba
listul Kevin Keegan, boxerul Jim 
Watt.
• Ancheta Întreprinsă în rîndul 

ziariștilor de sport din R. F. Germa
nia l-a desemnat drept cel mai bun 
sportiv vest-german al anului 1979 
pe .atletul Harald Schmid, record
manul european în proba de 400 m 
garduri (47”85/100) și deținătorul 
celei ‘mal bune performanțe mon
diale în acest an în proba de 400 m 
plat (44”92/100).

în clasamentul feminin, primul loc 
a fost ocupat de schioara Christa 
Kinshofer.

p o 11 i v e
• în prima zi a concursului de 

patinaj viteză de la Alma Ata, la 
care participă componentele lotului 
unional, Svetlana Kaciuk a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
in proba de 3 000 m, cu timpul de 
4’27”02/100. Svetlana Kaciuk, în 
vîrstă de 22 de ani, este prima femeie 
din lume care obține un timp sub 
4’30” pe această distanță.
• „Cupa campionilor europeni" la 

judo a fost cucerită la actuala ediție 
de clubul vest-german V.F.L. Wolf
sburg, care, în meci retur al finalei, 
a învins pe teren propriu, cu scorul 
de 5—2, formația olandeză J.C. 
Boersma Amersfoort. în prima „man
șă" a finalei, echipa vest-germană 
cîștigase cu 6—1.

• în urma unui referendum, orga
nizat de asociația ziariștilor sportivi 
sovietici, titlul de cel mai bun spor
tiv al U.R.S.S. pe anul 1979 a fost 
atribuit jucătorului de hochei pe 
gheață Boris Mihailov. în virstă de 
35 de ani, Boris Mihailov face parte 
din clubul Ț.S.K.A. Moscova și este 
căpitanul echipei U.R.S.S., campioa
nă a lumii.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 decembrie. In țară : Vremea va 
fi rece, îndeosebi în estul tării. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea precipitații 
slabe, izolate. Vîntul va sufla în gene
ral slab, cu intensificări locale din Do- 
brogea. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
izolat mai coborîte în primele nopți, 
iar maximele între minus 5 și plus 
5 grade, dimineața șl seara, local, se 
va produce ceată, îndeosebi în vestul 
și centrul țării. în București : Vremea 
va fi rece, mai ales in primele zile. 
Cerul va fi variabil, favorabil fulguielil. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Spre sfîrșitul intervalului, dimineața și 
seara, se va produce, ceață.
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R. P. BULGARIA

Proiecte energetice
Inginerii bulgari au 

întocmit un nou pro
iect de exploatare a 
bazinului energetic 
Marița-Est, cel mai 
mare furnizor de lig
nit și energie electri
că din țară. Rezer
vele, care se intind 
pe o suprafață de 
240 kmp, sînt evaluate 
la 3 miliarde mc de 
lignit. în 1980, odată 
cu intrarea in funcțiu
ne a tuturor blocurilor 
energetice ale termo
centralei „Marița-Est- 
3", cu o putere in
stalată de 840 MW, — 
care se va adăuga

celorlalte două termo
centrale, fiecare de 
cîte 500 MW, construi
te anterior — 40,5 la 
sută din întreaga pro
ducție de energie elec
trică realizată în Bul
garia va fi furnizată 
de centralele electrice 
alimentate cu lignit.

în virtutea noului 
proiect amintit, anul 
viitor se va trece la 
concentrarea capaci- 
tăților de extracție a 
cărbunilor din ' bazinul 
Marița-Est. în loc de 
șase întreprinderi ex
tractive, vor funcționa 
doar două, înzestra-

te cu tehnică mo
dernă. Prin această 
concentrare, se esti
mează că producția va 
atinge 42—45 milioane 
tone lignit pe an.

întrucit bazinul car
bonifer se află în- 
tr-una dintre cele mai 
fertile regiuni, proiec
tul prevede măsuri 
de introducere în cir
cuitul agricol a tere- I 
nurilor dezafectate 
după extragerea ligni
tului. Institutul de 
pedologie întreprinde 
studii asupra readap
tării biologice a solu
rilor respective.

t V
Programul 1

9,00 Ora elevului
10,00 Film serial : Paul Gauguin.
10.55 Telex
11,05 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Șcqala românească 1979—1980
10.30 Matineu de vacanță : S.cufița Ro

șie. Episodul 2
17,00 Reportaj pe glob : Iordania
17.20 Viața culturală
18.30 1 001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Conferințele organizațiilor Fron

tului Unității Socialiste. Deplină
angajare la înfăptuirea progra
mului partidului

19.35 Străzile mari
19.55 Izvor de frumusețe — muzică 

ușoară românească
20.05 Ora tineretului
20.45 Datini și obiceiuri de iarnă (emi

siunea I). realizată la Casa de 
cultură Cîmpulung Moldovenesc

21.35 Telejurnal

Programul 2
16.00 Selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical*4
16.55 Oamenii locurilor aride.
17.45 Desene animate : Premiul lui Do

nald (II)
18,05 Muzică de jaz cu formația Sile 

Vișan
18,40 Anunțuri și muzică
18,50 1 001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Scurt pe... II

Reportaje, interviuri, informații, 
fapt divers din Capitală

19.55 Publicitate
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

x Radioteleviziunii

R. S._CEHOSLOVACĂ

Acțiuni complexe pentru

în Cehoslovacia, gri
ja pentru mediul in- 
corijurător a devenit o 
preocupare a întregii 
populații. Atenția or
ganelor de stat și a 
celor însărcinate cu 
protecția mediului în
conjurător s-a îndrep
tat in ultimii ani spre 
crearea unor parcuri 
și rezervații naturale, 
menite să combată e- 
fectele poluării și care 
cuprind astăzi 8.5 la 
sută din întreaga su
prafață a țării. S-au 
luat, totodată, măsuri 
pentru protecția natu
rii împotriva factorilor 
poluanți. Astfel, nume-
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combaterea
poluării

roase întreprinderi au 
fost obligate să intro
ducă noi tehnologii, 
ceea ce a avut ca efect 
înlăturarea unor surse 
de poluare a atmosfe
rei.

Cu cîteva luni în ur
mă, a luat ființă la 
Praga o nouă organi
zație a „apărătorilor 
voluntari ai naturii" 
din Cehia, care împre
ună cu organizația si
milară din Slovacia vor 
constitui un puternic 
sprijin acordat organe
lor de stat. Un larg 
program de activitate 
pentru protecția me
diului înconjurător a

fost adoptat de tineret, 
care s-a făcut cunos
cut de-a lungul anilor 
printr-un șir de iniția
tive. Unele dintre a- 
cestea — „Ziua păsări
lor", „Ziua florilor", 
„Luna pădurilor" — au 
și devenit forme tradi
ționale de luptă pen
tru protecția mediului. 
La orașe și sate au loc 
numeroase acțiuni pen
tru curățirea apelor, 
împiedicarea poluării 
atmosferei, amenaja
rea de noi parcuri și 
alte spații verzi, ocro
tirea monumentelor is
torice și ale naturii.

Noi exploatări de bauxită
Ungaria se numără 

printre primele țări 
din Europa, după vo
lumul extracției de 
bauxită, care a ajuns 
la 2,9 milioane tone pe 
an. Potrivit estimări
lor specialiștilor, ză
cămintele depistate 
pînă în prezent pot să 
acopere nevoile indus
triei naționale de alu
miniu pe o perioadă 
de 38—42 de ani de 
aici înainte. Pentru 
lucrările de prospecta
re și deschiderea de 
noi mine în actualul 
cincinal s-au alocat 
trei miliarde de forinți., 

în munții Bagony 
se află cele mai mari 
exploatări de bauxită 
din Ungaria, furnizind 
două treimi din pro
ducția țării. Printre

acestea, pe primul loc 
se situează mina Ha- 
limba III, din care se 
scot anual 800—900 mii 
tone de minereu. Bo
gatele zăcăminte des
coperite aici au deter
minat Începerea unor 
noi lucrări de extinde
re a exploatării, în 
scopul sporirii produc
ției anuale cu încă 
300—400 mii tone.

Totodată, se amena
jează exploatări noi. 
Printre cele ce își aș
teaptă inaugurarea se 
află minele Deăki și 
Bitd, urmate anul vi
itor de extinderea mi
nei Iharkut. în perioa
da cincinalului viitor 
sînt prevăzute investi
ții prioritare în regiu
nile Fenybfo și Nyi- 
rad, minele ce vor fi

deschise aici trebuind 
pe de o parte, să com
penseze pierderile pro
vocate de epuizarea 
cîtbrva din exploată
rile vechi și să asigu
re un spor al produc
ției naționale de bau
xită. Aceste mine vor 
fi dotate cu transpor
toare mecanice cu aer 
comprimat și echipa
mente de înalt randa
ment. De altfel. încă 
acum cinci ani opera
țiunile de încărcare 
din minele de bauxită 
au fost mecanizate în 
întreaga țară, moder
nizarea exploatărilor 
miniere constituind o 
preocupare majoră în 
cadrul eforturilor pen
tru creșterea eficien
ței întregii economii 
ungare.

Programe cultural-educative bogate, atrăgătoare
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cincinal, creșterea continuă a pro* 
ductivității muncii, reducerea consu
murilor de materii prime și mate
riale, de energie, folosirea resurse
lor interne și reducerea importurilor, 
creșterea producției pentru export, 
îmbunătățirea calității și asigurarea 
competitivității produselor, promo
varea progresului tehnic și a tehno
logiilor avansate, creșterea produc
ției agricole, vegetale și animale, 
perfecționarea activității organisme
lor de conducere colectivă și adîn- 
cirea autoconducerii muncitorești — 
iată cîteva din obiectivele majore ce 
trebuie să se afle în centrul dezba
terilor și a căror înfăptuire în prac
tică va da adevărata măsură a efi
cienței studiului politico-ideologic.

Un important salt calitativ trebuie 
să realizeze învățămîntul politico- 
ideologic în direcția contribuției adu
se la generalizarea trăsăturilor mo- 
ral-politice înaintate, Ia însușirea or
ganică a normelor Codului eticii și 
echității socialiste. Cultivarea com
bativității revoluționare, a spiritului 
critic și autocritic, a fermității și in
transigenței față de fenomenele ne
gative, față de deprinderile și men
talitățile retrograde trebuie să se 
afle permanent in atenția propagan
diștilor și cursanților. Nu este de 
conceput ca aceiași oameni care la 
cursurile de partid proclamă necesi
tatea înrădăcinării în întreaga noas
tră viață socială a normelor eticii și 
echității socialiste, în practică să ma
nifeste îngăduință față de încălcări 
ale acestor norme, să dea dovadă ei 
înșiși de atitudini înapoiate față de 
muncă și față de avutul obștesc, față 
de îndatoririle sociale. O atenție per
manentă se impune pentru cultivarea 
trăsăturilor moral-politice Înaintate 
ale comuniștilor, pentru formarea 
tuturor ca militanți activi ai parti
dului, însușirea metodelor și stilului 
de muncă promovate cu consecvență 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în același timp, învățămîntul poli
tico-ideologic este chemat să acorde 
mai multă atenție educării materia- 
list-științifice a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii, combaterii

ideilor mistice, religioase. Cursurile 
de partid oferă un cadru propice 
pentru cunoașterea aprofundată a 
poziției partidului nostru față de re
ligie, pentru clarificarea contradicției 
profunde, a incompatibilității princi
piale dintre calitatea de membru al 
partidului revoluționar al clasei mun
citoare, ce-și intemeiază activitatea 
pe concepția materialismului dialec
tic și istoric, propunîndu-și tocmai 
pe această bază „să schimbe lumea 
din temelii", și împărtășirea unor 
convingeri mistice, care anihilează

cursanți, creează un climat prielnic 
schimburilor de idei, confruntărilor 
de opinii. Intr-un asemenea cadru, 
se poate asigura cel mai bine clari
ficarea tuturor problemelor de ordin 
teoretic sau practic care preocupă 
pe comuniști, pe ceilalți oameni ai 
muncii, înlăturarea oricăror confu
zii, înțelegerea oricăror aspecte ale 
vieții politice interne și interna
ționale.

Desigur, asemenea exigențe nece
sită din partea propagandistului o 
reconsiderare a propriului său stil de

Obiectivul esențial al studiului 
politico-ideologic

voința omului, îl îndeamnă la re
semnare și pasivitate.

In condițiile in care cercurile reac
ționare din Occident, urmărind să 
stăvilească forța de atracție a socia
lismului, își intensifică propaganda 
anticomunistă, recurg la denigrarea 
marilor cuceriri ale noii orînduiri, 
combaterea hotărîtă a ideologiei bur
gheze, sub orice formă s-ar mani
festa, cultivarea spiritului militant 
față de ideile străine ideologiei parti
dului nostru propagate din exterior 
constituie o importantă îndatorire a 
învățămintului de partid.

Sporirea eficienței învățămintului 
politico-ideologic presupune, firește, 
și perfecționări în metodică. Esențial 
este să se stimuleze studiul individu
al, aprofundarea de către fiecare a 
documentelor Congresului al XII-lea, 
a altor hotărîri de partid și de stat. 
Totodată, o atenție deosebită trebuie 
acordată promovării mai largi a for
melor active de lucru cu cursanții 
— dezbaterile, răspunsurile la între
bări, forme care permit închegarea 
unul dialog viu între propagandist și

muncă ; el nu este un om de la ca
tedră, ci un militant, un organizator 
legat organic de viața propriului 
colectiv, de preocupările și sarcinile 
acestuia, pentru îndeplinirea cărora 
acționează permanent — și atunci 
cînd conduce un curs, și atunci cind 
se găsește la locul de muncă. Expe
riența arată că numai participind 
sistematic și activ la viața unității, 
numai fiind puternic implicați în ac
tivitatea ei, propagandiștii pot cu
noaște pulsul real, problemele cele 
mai acute asupra cărora să stăruie 
apoi in cursuri.

Odată cu aceasta, se cuvine să 
reliefăm cerința transformării tutu
ror cabinetelor județene și munici
pale in centre unice ale activității 
de educație ideologică, politică și 
științifică a cadrelor de partid, a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii. Aceasta înseamnă că aceste 
organisme, grupînd în jurul lor un 
larg activ și organizîndu-și colecti
ve pe specialități, să cuprindă toate 
laturile activității ideologice, educa
tive — de la învățămîntul de partid,

problemele educației materialist- 
științifice, munca politică de masă 
și pînă la predarea științelor sociale, 
asigurind, sub conducerea organelor 
de partid, îndrumarea unitară a aces
tei activități, coordonarea eforturilor 
și firește generalizarea experienței 
pozitive, transformarea ei într-un 
bun al tuturor organizațiilor de 
partid. Desigur? între îndatoririle 
cabinetelor pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă se în
scrie, pe prim plan, sprijinirea punc
telor de documentare politico-ideo
logică care funcționează pe lingă co
mitetele de partid orășenești, comu
nale, precum și în unitățile econo- 
mico-sociale și de învățămint,

O dată mai mult se cuvine subli
niat, acum, la începutul unui nou 
an de studiu, că problemele învăță
mintului politico-ideologic nu sînt 
numai de resortul exclusiv al acti
viștilor care lucrează în domeniul 
propagandei, Activitatea politico- 
ideologică pentru cunoașterea apro
fundată a politicii partidului de că
tre toți comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii constituie o problemă vitală 
a conducerii de către partid a so
cietății și ca atare trebuie să preo
cupe întregul partid, activul și ca
drele de bază din toate sectoarele și, 
firește, in primul rînd organele con
ducătoare, de sus și pînă jos ; iar 
această preocupare trebuie să se 
materializeze în grijă nu numai 
pentru latura organizatorică a învă
țămintului, ci deopotrivă pentru îm
bunătățirea conținutului său de idei, 
în analize sistematice, urmate de 
măsuri practice, în participarea acti
vă la dezbateri a cadrelor de partid, 
ca lectori și propagandiști.

Studierea temeinică, aprofundată, a 
documentelor Congresului al XII-lea 
al partidului în cadrul invățămîntului 
politico-ideologic se va răsfringe 
pozitiv asupra întregii munci de 
partid, asupra activității organelor și 
organizațiilor de partid, de masă și 
obștești — pregătirea poîitico-ideolo- 
gică a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii dovedindu-se astfel un 
factor de accelerare a înaintării so
cietății noastre pe calea socialismului.
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țească sufletul și mintea, să dobin- 
dească noi cunoștințe, să afle ce se 
petrece în țară și în lume, ce trepte 
au mai urcat cuceririle științifice ? 
Este clar că ceea ce lipsește sint or
ganizarea, spiritul de inițiativă. De
altfel, in ambele ediții ale Festiva
lului „Cintarea României" această 
așezare de pe Tîrnava Mică a avut 
o’ participare simbolică. Iată de ce se 
pot adres'a, în primul rînd comitetu
lui comunal de partid, cel puțin cîte
va întrebări : Cu ce se ocupă activiș
tii culturali din localitate ? De ce nu 
sint prezenți la numeroasele șezători 
spontane, care au loc in serile lungi 
de iarnă în jurul războaielor casnice 
de țesut covoare ? Este evident că 
ar putea aduce cu ei o brigadă artis
tică ori pe membrii unei brigăzi Ști
ințifice și timpul ar putea fi petre
cut cu mai mult folos de femeile și 
fetele dig comună, creindu-se astfel 
noi obiceiuri și gâsindu-se posibilități 
de valorificare dintr-o perspectivă 
laică a tradițiilor inspirate de sărbă
toarea Anului nou.

întrebări similare pot fi adresate și 
organelor de partid, ale Frontului 
Unității Socialiste din comunele Cer- 
gău, Pianul de Jos, Ceru Băcăinți,

unde în această perioadă activitatea 
cultural-educativă se limitează doar 
la „cluburile vacanței" din școli, in 
cadrul cărora elevii și pionierii fac 
repetiții pentru serbarea Domului 
de iarnă sau joacă șah. în pro
gramele altor cămine culturale — 
din Ghirbom, Mirăslău, Șona — 
sînt prevăzute frecvent „seri distrac
tive pentru tineret". Ce distracții se 
oferă însă participanților ? Una și a- 
ceeași — dansul.

După cum am arătat, majoritatea 
brigăzilor de răspîndire a cunoștin
țelor științifice — 125 la număr în 
întreg județul — sint, în general, ac
tive și in... ofensivă. Altele însă, 
precum cele din Lunca Mureș. O- 
coliș, Intregalde, Meteș, nu au pro
grame de activitate, nu ș’i-au sta
bilit obiective clare de urmărit, in- 
trînd, pare-se, în... hibernare.

Referindu-ne la aspectele activită
ții politico-educative desfășurate in 
perioada de iarnă, trebuie să men
ționăm și contribuția universităților 
cultural-științifice. în cadrul acesto
ra s-au organizat 157 de cursuri pe 
probleme ale materialismului științi
fic. care se adresează celor mai largi 
categorii de oameni ai muncii din 
comune. Tot ceea ce s-a întreprins 
și se Întreprinde pe acest tărim nu

poate estompa insă deficiențele care 
există în unele localități, formalis
mul, lipsurile organizatorice, pauze
le mari dintre acțiuni. Pentru înlă
turarea acestor neajunsuri, sâptămî- 
na trecută a fost organizată, la ni
velul județului, o consfătuire cu ca
drele angajate in acest domeniu al 
muncii politico-educative, pentru 
precizarea mai fermă a indatoririlor 
ce le revin ; peste citeva zile, in 
sesiunea consiliului popular jude
țean va fi analizată și activitatea 
pentru răspîndirea cunoștințelor ma- 
terialist-științifice.

Sint analize și dezbateri menite 
să ducă imediat, fără intîrziere, la 
mai buna organizare și desfășurare 
a muncii politice în perioada de iar
nă. la folosirea din plin a bazei ma
teriale și, mai ales, a forțelor u- 
mane existente în toate comunele. 
Formarea unor convingeri materia- 
list-științifice ferme constituie un 
factor deosebit de important pentru 
înfăptuirea obiectivelor de dezvolta
re economică și socială din acest cin
cinal și cel viitor, pentru antrenarea 
fiecărui locuitor al județului la o 
contribuție mereu mai spornică, pe 
deplin conștientă, la realizarea a tot 
ceea ce este prevăzut.

VASLUI

Noi magazine 
sătești

în numeroase localități vaslu- 
lene, printre care Florești, Gugești, 
Fistici, Hirșova, Satu Nou, Mun
teni de Sus, Racova. Pîhnești ș.a. 
cooperația de consum a construit 
magazine cu 1, 2, 3 niveluri pentru 
o mai bună aprovizionare a popu
lației cu produse de consum cu
rent și de folosință îndelungată, a 
asigurat modernizarea și dezvolta
rea bazei materiale a serviciilor. In 
patrii ani din actualul cincinal 
au fost date in folosință 27 de uni
tăți, față de două în cincinalul pre-
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cedent. Sint în construcție alte opt 
magazine cu mai multe niveluri, 
potrivit schițelor de sistematizare, 
la Bogdănești, Oșești, Gherghești, 
Văleni — Vaslui etc : un apreciabil 
spațiu este prevăzut la parterele a

29 de blocuri de locuințe ce vor fi 
date in folosință in 1980 în satele 
județului Noile spații se extind la 
circa 20 000 mp. în fotografie : ma
gazinul sătesc din Muhteni de Sus. 
(Crăciun Lăluci).

• AMENDA PENTRU 
RISIPITORII DE ENER
GIE. în cadrul programului de 
utilizare rațională a energiei, 
autoritățile italiene au alcătuit o 
hartă neobișnuită, care împarte 
peninsula in „zone de încălzire". 
Harta indică, pentru fiecare re
giune și localitate în parte, in 
funcție de particularitățile cli
matice, data de la care locuin
țele au voie să fie încălzite, pre
cum și temperatura maximă ad
misă. Pentru cei ce se abat de 
la aceste prevederi au fost sta
bilite amenzi substanțiale. Ast
fel, locatarii a cinci imobile din 
localitatea. Pesaro au fost somați 
să plătească amenzi între 100 000 
și un milion de lire pentru că 
au început să încălzească apar
tamentele cu citeva zile înainte 

de data prevăzută pentru loca
litatea respectivă.

• GRIPA - DE ORI
GINE COSMICA? în co
loanele revistei „New Scientist" 
a apărut o informație care ar 
părea de domeniul fantasticului. 
Este vorba despre epidemiile de 
gripă, care se răspîndesc cu ra
piditate pe teritorii întinse ale 
planetei. Tocmai această mare 
viteză de propagare i-a făcut pe 
astronomul Fred Hail și profe
sorul Chandra Bikramasniga, de 
la Universitatea din Cardiff, să 
conchidă că virusul gripei ar fi 
de origine cosmică. „Cum a pu
tut gripa să se răspîndească cu 
atîta rapiditate incit să cuprin
dă Întreaga planetă, in evul me
diu, de pildă, cînd legăturile 
dintre țări și continente erau 

încă slabe?" — se întreabă au
torii noii teorii. Ei conchid că 
virușii bolii „cad" pe Pămînt a- 
tunci cind planeta noastră stră
bate coada unei comete.

• FURTUNILE GEO
MAGNETICE Șl VRE
MEA. Furtunile geomagnetice 
care iau naștere din cînd în 
cînd în atmosferă influențează 
starea vremii. La această con
cluzie au ajuns oamenii de ști
ință sovietici studiind hărți ale 
presiunii atmosferice ce ultimii 
25 de ani, comparativ cu date 
privind erupțiile solare si fur
tunile geomagnetice. Din ana
liza efectuată rezultă că. în ge
neral, la patru zile după înce
perea furtunilor geomagnetice, 
presiunea atmosferică scade,

ceea ce are ca urmare o accen
tuare a precipitațiilor.

• IN CĂUTAREA NA
VEI „TITANIC". Industriașul 
american Jack Grimm și-a a- 
nunțat intenția de a relua cer
cetările pentru descoperirea re
numitului transatlantic „Tita
nic", scufundat in 1912. O ade
vărată expediție se va deplasa 
în acest scop la locul presupus 
al scufundării, care se găsește la 
600 kilometri depărtare de coas
ta Americii. Corpul vasului s-ar 
afla la o adîncime de 3 640 de 
metri. Pentru cercetări se va' 
folosi un batiscaf care poate lua 
la bord 10 persoane și rămîne 

la o adîncime de 4 500 metri 
timp de 36 pînă la 72 de ore. 
Pentru fotografierea interiorului 
epavei vor fi folosiți doi roboți 
speciali.

• „TĂCEREA" ÎNȘE
LĂTOARE A VULCANI
LOR. Pînă in prezent, vulcano- 
logii apreciau că în Japonia e- 
xistă 67 de vulcani activi. As
tăzi aceste cifre sint in curs de 
reconsiderare. Erupția vulcanu
lui Ontake, care a avut loc re
cent, șterge granița dintre vul
canii activi și cei „stinși". Spe
cialiștii japonezi afirmă că e- 
rupția acestui vulcan s-a pro

dus după o perioadă de liniște 
de 20 000 de ani. Faptul că On
take s-a „trezit" după un somn 
de 200 de veacuri determină pe 
vulcanologii japonezi să emită 
ipoteza că și alți vulcani „morți" 
se vor trezi la viață. Scrutind 
cu privirile muntele Fuji — sim
bol al frumuseții naturii japo
neze — oamenii de știință se 
întreabă dacă „tăcerea" lui a- 
nunță o viitoare erupție. De-a 
lungul veacurilor, vulcanul Fuji 
a erupt de 18 ori.

• CENTRALA ELEC
TRICĂ SOLARĂ. ln cursul 
anului 1981, locuitorii din pro
vincia spaniolă Almeria vor fo
losi primii kilowați de energie 
electrică produși de centrala e- 
lectrică solară a cărei construc
ție a început recent La proiec

tarea instalației au luat parte 
specialiști din Austria, Belgia, 
Grecia, S.U.A. și alte țări. Ea 
va furniza anual peste un mi
lion kilowați/oră. Experiența a- 
cumulată în construcția „sola- 
rocentralei" din Almeria va fi 
folosită la crearea unor alte in
stalații de capacitate mai mare.

• 6 000 DE KILOME
TRI PE ROTILE. Un tinâr 
indian, in virstă de 20 de ani, 
Chaman Lal Sharma, a înregis
trat un record unic străbătind 
India, de la un capăt la altul, 
pe patine cu rotile. El a luat 
startul la granița de nord și a 
străbătut țara pînă la extremi
tatea sa sudică și înapoi, pe o 
distanță de peste 6 000 de kilo
metri. în curs de 10 luni. „O- 
diseea" lui n-a fost lipsită de 

peripeții. In Himalaya a infrun- 
tat furtuni de zăpezi, în statul 
Uttar-Pradesh l-au intîmpinat 
inundațiile, iar în pustiul Tar a 
suferit de sete. Țintarul sportiv 
a trecut cu bine și prin jungla 
din Karnataki, unde mișună ani
male sălbatice.

• AVIONUL „COLI
BRI". In Polonia, cei mai mic 
avion poartă marca „Colibri". 
„Părinții" lui sînt inginerii și 
muncitorii de la Centrul de- a- 
viație din Varșovia, care au în
ceput să-l producă in serie. Mi
cul „Colibri" cîntărește nu mai 
mult de 520 de kilograme și poa
te lua la bord patru persoane. 
Autonomia sa de zbor ajunge 
piuă la 700 de kilometri, pla
fonul maxim — 3 500 metri, iar 
viteza 170 de kilometri pe oră.
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DE ÎNCETARE A FOCULUI ÎN RHODESIA
IUGOSLAVIA: Preocupări și sarcini actuale 

in domeniul economic
BURUNDI

Congresul Partidului Uniunea pentru Progres Național
In perspectiva 

alegerilor generale 
din Peru

Reprezentanți ai forțelor de eliberare 
Zimbabwe au sosit la Salisbury

AGENȚIA FRANCE PRESSE RELATEAZĂ :
® Primire entuziastă din partea populației • Zeci de mii 

de persoane aclamă : „Bun venit eroilor noștri!“

SALISBURY „Zeci de mii de 
africani au făcut o primire ca unor 
eroi primilor ofițeri ai Armatei de 
eliberare a Frontului Patriotic, so
siți la Salisbury pentru a participa 
la acțiunea de punere in aplicare a 
acordului de încetare a focului in 
Rhodesia" — transmite agenția 
France Presse. Potrivit relatărilor 
agenției, este vorba de un prim 
contingent de 48 de ofițeri ai Ar
matei Revoluționare a Poporului 
din Zimbabwe (ZIPRA). aparținind 
Uniunii Poporului African Zim
babwe. condusă de Joshua Nkomo. 
copreședinte al Frontului Patrio
tic Zimbabwe. Ofițerii au sosit 
cu avionul pe aeroportul din Salis
bury, venind de la Lusaka. Contin
gentul este condus de Lookout Mă
ști ju, comandantul ZIPRA, care a 
declarat : „Ultima dată am fost in 
Rhodesia anul trecut, dar în alte 
împrejurări".

„In împrejurimile aeroportului — 
relatează France Presse — s-a ma
sat o mulțime considerabilă pentru 
a-i primi pe ofițerii Frontului Pa
triotic. Escortat de vehicule ale 
forțelor Commonwealthului. auto
buzul care-i transporta pe ofițeri 
a fost pur și simplu „asaltat" de 
mii de manifestanți. Pe pancartele

demonstranților era scris : „Bun 
venit eroilor noștri !“

„Un al doilea avion — continuă 
agenția — venind de la Maputo, 
este așteptat să-i aducă pe cei 42 
ofițeri ai Armatei Naționale Afri
cane Zimbabwe (ZANLA), apărți- 
nînd Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe, condusă de Robert Mu
gabe. copreședinte al Frontului 
Patriotic. Ofițerii ZIPRA și ZANLA 
urmează să participe la punerea in ‘ 
aplicare a acordului de încetare a 
focului, hotărîtă de conferința de 
La Londra".

MAPUTO 26 (Agerpres). — Po
porul Mozambicului a considerat în
totdeauna lupta de eliberare a po
porului Zimbabwe drept propria sa 
luptă de eliberare, a declarat, la un 
miting desfășurat la Maputo, pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Machel. El a arătat 
că din 1972 poporul mozambican i-a 
sprijinit activ pe luptătorii pentru 
libertate din Zimbabwe. Șeful sta
tului mozambican a atras atenția 
asupra necesității de a menține vi
gilența în fața uneltirilor imperia
lismului, care incearcă să reducă la 
zero cuceririle poporului Zimbabwe 
cu ajutorul marionetelor și al tră
dătorilor.

Un interviu al președintelui
BELGRAD 26 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat televiziunii iugo
slave. Veselin Giuranovici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, s-a referit la pro
blemele economice majore și la mă
surile menite să ducă la rezolvarea 
acestora. Arătînd că în prezent se 
manifestă un mare decalaj între pro
ducție și consum, iar procesul infla
ționist continuă, vorbitorul a spus că 
principalele sarcini pentru depășirea 
dificultăților economice sint îmbu
nătățirea balanței de plăți a țării, un 
echilibru intre consum și venituri și 
stoparea inflației. în legătură cu pro
iectata creștere de 6 la sută a ex
porturilor în anul viitor, Veselin 
Giuranovici a spus că acest obiectiv 
poate fi înfăptuit prin creșterea com
petitivității produselor iugoslave pe 
piața mondială, prin sporirea calității 
lor și a gamei de sortimente și prin 
realizarea unei producții de serie 
mare.

Consiliului Executiv Federal
Președintele Consiliului Executiv 

Federal Iugoslav a subliniat că anul 
acesta a fost atinsă limita maximă a 
deficitului balanței de plăți și că 
este deosebit de important ca politica 
energetică să fie orientată spre uti
lizarea resurselor interne, iar redu
cerea consumului în acest domeniu 
să devină o constantă a politicii eco
nomice pe termen lung.

Referindu-se la situația agriculturii 
iugoslave, premierul a spus că • anul 
acesta s-a realizat o producție de 
10 milioane tone porumb, iar pentru 
prima dată in istoria Iugoslaviei se 
realizează din producție internă o 
cantitate suficientă de zahăr pentru 
cerințele de consum ale populației, 
creîndu-se și disponibilități pentru 
export ; în schimb, producția de griu 
planificată nu a fost realizată. Per
spective bune — a arătat el — sint 
pentru dezvoltarea sectorului zooteh
nic în anul viitor.

BUJUMBURA 26 (Agerpres). — 
Miercuri s-au deschis la Bujumbura 
lucrările primului Congres național 
al Partidului Uniunea pentru Progres 
Național, UPRONA, din Burundi. 
Participă circa 800 Selegați, precum și 
reprezentanți ai unor partide de peste 
hotare. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul Maxim

Berghianu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat.

în prima zi a lucrărilor, președin
tele Consiliului Suprem Revoluționar 
(C.S.R.), colonelul Jean-Baptiste Ba- 
gaza, a rostit cuvîntul de deschidere 
a congresului și a prezentat rapor- 
tul-program al C.S.R.

Programul noului guvern iordanian
AMMAN 26 (Agerpres). — Prezen- 

tind în cadrul Consiliului Consulta
tiv Național (parlamentul) programul 
noului guvern, format săptămîna 
trecută, premierul iordanian Abdul 
Hamid Sharaf a arătat că printre 
prioritățile cabinetului se află dezvol
tarea echilibrată a economiei și 
creșterea productivității.

Pe plan social, a spus premierul, 
guvernul are in vedere, intre altele, 
o reorganizare a sistemului educațio
nal în concordanță cu necesitățile

dezvoltării țării. în context, el a 
opinat că este necesară atragerea în 
mai mare măsură la rezolvarea pro
blemelor actuale cu care este con
fruntată Iordania a diferitelor pături 
și categorii ale populației — în pri
mul rind, tineretul și femeile.

în ceea ce privește activitatea pe 
plan extern, primul ministru a arătat 
că Iordania va continua să sprijine 
cauza poporului palestinian și va ac
ționa pentru extinderea cooperării cu 
celelalte state arabe.

LIMA 26 (Agerpres). — „Consti
tuirea unui amplu front popular 
antiimperialist este singura garanția 
în vederea cîștigării alegerilor gene
rale din mai 1980 din tară de către 
forțele democratice și populare" — a 
declarat, potrivit agenției Prensa La
tina, Genaro Ledesma Izquieta, can
didatul forțelor de stingă peruane la 
funcția supremă. El a arătat că în 
prezent se depun eforturi susținute 
de către forțele de stingă peruane 
pentru lărgirea și consolidarea alian
ței lor electorale, în așa fel încît să 
poată fi înfrînte în alegeri forțele 
de dreapta. Ledesma a precizat că au 
loc negocieri cu Uniunea Democrati
că și Populară (U.D.P.) și cu alte gru
pări politice revoluționare peruane în 
vederea lărgirii alianței forțelor de 
stingă — Frontul Unit Electoral, din 
care fac parte Partidul Comunist, 
Partidul Socialist Revoluționar și 
Frontul Muncitoresc Țărănesc Stu
dențesc și Popular.

ENERGIA - o problemă Ia ordinea zilei 
pe toate meridianele

• R.F.G. iși propune să elimine petrolul ca sursă 
de producere a energiei electrice

“I
AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
BONN 26 (Agerpres). 

— R.F. Germania va 
elimina complet pînă la 
jumătatea deceniului vi
itor utilizarea petrolului 
ca sursă pentru produ
cerea energiei electrice, 
a declarat cancelarul 
Helmut Schmidt intr-un 
interviu acordat săp- 
tămînalului economic 
„Wirtschaftswoche". în 
prezent, petrolul are o

pondere de 6—8 la sută 
în totalul producției de 
energie electrică reali
zată în R.F.G.

Cancelarul vest-ger- 
man a precizat că gu
vernul de la Bonn nu 
va mai aproba în viitor 
construirea de centrale 
electrice utilizind ca 
materie primă petrolul 
și va dispune închide
rea centralelor din a-

ceastă categorie aflate 
în funcțiune în pre
zent.

Paralel cu aceste mă
suri, guvernul vest-ger- 
man va acorda o atenție 
sporită gazeificării căr
bunelui. in vederea uti
lizării mai intense a re
surselor abundente de 
cărbune ale țării, a 
menționat Helmut Sch
midt.

• JAPONIA : „Carte albă" privind dezvoltarea 
producției de energie nucleară

„OPRIȚI ARMELE 
NUCLEARE!"-de
monstrație la Bonn 
împotriva deciziei 
N.A.T.O. privind 
amplasarea de 
noi rachete cu 
încărcătură ato
mică într-un șir 
de țări vest-euro- 

pene

TOKIO 26 (Agerpres). 
— Comisia japoneză 
pentru energia nuclea
ră a dat publicității o 
„Carte albă" în care se 
afirmă că Japonia tre
buie să-și sporească 
producția de energie 
nucleară și în viitor să 
facă din industria ato
mică un sector de ex
port. Se precizează că 
în prezent Japonia dis
pune de 21 centrale nu
cleare cu o putere insta
lată totală de 14 952 000 
kilowați, reprezentind 12

la sută din capacitatea 
națională de energie. 
Guvernul nipon — se 
subliniază în documen
tul menționat — inten
ționează să sporească 
nivelul acestei capaci
tăți de producție a e- 
nergiei atomoelectrice, 
pentru a ajunge la 30 
milioane kW în 1985, la 
53 milioane kW în 1990 
și la 78 milioane kW in 
1995.

Pe de altă parte, A- 
genția japoneză pentru

resursele naturale șl- e- 
nergie a anunțat măsuri 
detaliate care să fie a- 
plicate de unitățile in
dustriale din întreaga 
țară in scopul economi
sirii energiei. Printre a- 
ceste măsuri figurează 
utilizarea unor materia
le izolante, producerea 
căldurii din reziduuri, 
creșterea puterii și îm
bunătățirea eficienței
motoarelor, limitarea
temperaturii in interio
rul și exteriorul furna
lelor.

• COLUMBIA : Instituirea controlului național 
asupra cărbunelui

BOGOTA 26 (Ager
pres). — Președintele 
Columbiei, Julio Cesar 
Turbay Ayala, a sem
nat legea care preve
de un control sever din 
partea statului asupra 
explorărilor, exploatării 
și comercializării zăcă

mintelor de cărbune — 
una din marile bogății 
naturale ale țării, care 
însă, în mare parte, se 
află în mina unor com
panii străine. Documen
tul menționează că acor
darea de concesiuni pen
tru explorarea și exploa

tarea cărbunelui va fî 
revizuită, urmind a fi 
adoptat un sistem nou, 
in baza căruia operațiu
nile respective vor fi a- 
sigurate cu precădere de 
societățile naționale de 
specialitate.

— (DIN A C TUALITA TEA POLITICĂ) ——

itaua: Incertitudinile 
situației economico-sociale

Odată cu apropierea sfirșitului de 
an, perspectivele economice incerte, 
complicațiile ivite în aprovizionarea 
cu petrol, nemulțumirile crescinde 
ale sindicatelor, tensiunile politice, 
accentuarea terorismului determină 
presa italiană să vorbească despre o 
„deteriorare a situației".

Rezultat al unui compromis reali
zat în luna august, prin care s-a pus 
capăt celei mai lungi crize de gu
vern din Italia din ultimii 30 de ani, 
cabinetul Cossiga este, în prezent, 
ținta unor critici crescinde atit din 
partea partidelor de opoziție, cit și 
a celor care îl sprijină. Aceste cri
tici se referă, în primul rind, la 
situația economică și socială. în ul
timul timp, prețurile au crescut tot 
mai rapid, rata inflației apropiin- 
du-se de 18 la sută. Producția in
dustrială stagnează, după redresarea 
de la începutul acestui an. in timp 
ce competitivitatea la export se de
teriorează, iar lira este supusă din 
nou presiunilor. în fine, șomajul a 
depășit nivelul de 8 la sută.

La aceste perspective s-au adău
gat. in ultimele sâptămîni, două noi 
evenimente : suspendarea livrărilor 
de petrol din partea Arabiei Saudite 
și creșterea taxei de scont, ambele 
puțind — după opinia agenției 
A.N.S.A. — să aibă efecte sejioase 
asupra economiei naționale.

Suspendarea livrărilor de țiței este 
o consecință directă a „cazului 
E.N.I.", pe care nu puține ziare 
Italiene îl compară cu scandalul 
„Lockheed". Despre ce este vorba ? 
în luna iulie a.c., societatea E.N.I. 
(Ente Nazionale Idrocarburi) a în
cheiat un acord pentru achiziționarea 
a 12 milioane tone de petrol, la un 
preț mai scăzut decit prețul mediu 
curent. Puțin timp după încheierea 
acordului au început insă să circule 
zvonuri potrivit cărora o mare parte 
din procentajul care de regulă se 
plătește societății internaționale care 
intermediază contractul a ajuns in 
buzunarele unor grupuri politice ita
liene. în aceste condiții, pe de o 
parte, producătorii au hotărît să re
nunțe la contract, iar pe de altă 
parte, guvernul italian a decis, la 
rindul său, să-l suspende tempo
rar din funcție pe președintele 
E.N.I., Giorgio Mazzanti. Indiferent 
de concluziile anchetei guvernamen
tale în curs, este clar că anularea 
acestui acord va accentua si mai 
mult deficitul petrolier al țării.

Nu mai puțin „alarmantă" — ex
presia aparține ziarului „IL SOLE 
— 24 ORE" — este și perspectiva 
scumpirii creditelor. Creșterea taxei 
de scont de la 12 la 15 la sută este 
de natură să provoace, după părerea

unor observatori economici, o nouă 
reducere a activității productive.

înrăutățirea situației economice 
preocupă, dealtfel, din ce în ce mai 
mult majoritatea forțelor sociale ale 
țării. După greva generală din no
iembrie, cele trei principale centrale 
sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. — 
au organizat, in prima jumătate a 
acestei luni, noi acțiuni revendica
tive, care au cuprins toate catego
riile de oameni ai muncii.

Concomitent cu deteriorarea situa
ției economice are loc o intensifi
care a acțiunilor grupurilor teroriste; 
atacarea de către teroriști a unor 
sedii ale Partidului Comunist, a Cen
trului de formare a cadrelor în do
meniul administrației publice din 
Torino a indignat Întreaga opinie 
publică. „De zece ani conviețuim 
cu terorismul — scrie „PAESE 
SERA" — și zece ani nu sînt puțini. 
Din păcate, în toți acești ani n-a fost 
încă pus Ia punct un plan rațional, 
organic, menit să pună stavilă ofen
sivei teroriste".

Dezbaterile care au avut loc în 
parlament în ultimele săptămini au 
fost și ele de natură să ascută ten
siunile pe scena politică. Hotărîrea 
parlamentului de a accepta proiectele 
N.A.T.O. de instalare a noi rachete, 
„modernizate", primită cu energice 
proteste de forțele politice cele mai 
largi, a stirnit aprige controverse 
chiar in sînul partidelor coaliției gu- 
ver namentale.

Actualele evoluții pun încă o dată 
în evidență că depășirea dificultăți
lor economice, înfruntarea probleme
lor legate de creșterea valului de 
terorism, ca și rezolvarea altor ches
tiuni cu care este confruntată socie
tatea italiană nu sînt posibile fără 
colaborarea și înțelegerea tuturor 
forțelor democratice din țară. Iar 
expresia acestei colaborări și înțe
legeri — așa cum au arătat nu o 
dată conducătorii P.C.I. — nu poate 
să fie decit un guvern de solidari
tate națională, inclusiv cu partici
parea comuniștilor.

Este, dealtfel, semnificativ că, în
tr-un interviu de sfîrșit de an acor
dat ziarului „La Republica", pre
ședintele democrației creștine, Fla- 
minio Piccoli, apreciază ca indispen
sabilă „încheierea unui acord între 
democrat-creștini, comuniști, socia
liști și partidele minore, care să per
mită formarea unui guvern stabil și 
adoptarea unei politici economice și 
sociale eficiente", evitîndu-se per
spectiva unor noi alegeri anticipate, 
care nu ar face decit să complice 
și mai mult situația.

Radu BOGDAN

CH|LE: Spre închegarea unui 
front comun al forțelor 

democratice
Cu citeva zile în urmă, „Grupul ce

lor 24“ de juriști și personalități po
litice chiliene, care a redactat „Pro
iectul unei constituții politico-demo- 
cratice", dat publicității la Vina del 
Mar, a adresat un apel autorităților 
guvernamentale de la Santiago de 
Chile, chemînd la „revenirea la de
mocrație în Chile, ca bază pentru 
realizarea unității naționale și păcii 
interne". Apelul „Grupului celor 24“ 
survine la puțină vreme după difu
zarea programului adoptat de parti
dele din Blocul Unității Populare — 
Partidul Comunist, Partidul Socialist, 
Partidul Radical, Mișcarea de Ac
țiune Populară Unitară (M.A.P.U.), 
Mișcarea de Acțiune Populară Uni
tară Muncitorească Țărănească și 
Partidul Creștin de Stingă — in ve
derea instaurării unui regim demo
cratic. Programul prevede, între al
tele, abrogarea, de viitorul guvern, a 
tuturor legilor cu caracter represiv, 
desființarea aparatului de represiune, 
restabilirea libertăților cetățenești și 
sindicale.

Observatorii scenei politice chiliene 
consideră aceste evenimente, ca și 
altele similare, din ultima vreme, ca 
semnificative : tentativele de conso
lidare politică și economică a regi
mului întîmpină o rezistență din ce 
în ce mai puternică ; nemulțumirea 
se extinde, cuprinzînd tot mai mul
te sectoare ale societății chiliene, in
clusiv cele care, pină nu de mult, au 
avut o atitudine de expectativă. „O- 
poziția față de regimul generalului 
Pinochet — în pofida represiunii — 
este mai activă ca oricînd după pu
ciul din septembrie 1973 și, element 
nou, această opoziție începe să capete 
forme organizatorice pentru a se im
pune ca o alternativă la conducerea 
țării" — releva ziarul „Guardian".

în acest context, atenția comenta
torilor a fost atrasă în mod deosebit 
de declarațiile fostului președinte 
democrat-creștin, Eduardo Frei, care, 
într-un discurs rostit la Vina del 
Mar, a cerut guvernului militar „să 
restaureze democrația în Chile în cel 
mai scurt timp", apreciind că, după 
șase ani de regim militar, „este ne
sănătos ca viitorul instituțional al 
țării să nu fie precizat". Astfel de 
regimuri sînt anacronice pe plan eco
nomic, politic și social — a sous 
Eduardo Frei — subliniind că „res
taurarea democrației în Chile nu 
poate constitui sarcina unui singur 
partid, ea trebuind să reprezinte 
fructul unui consens național". în

opinia multor observatori, această 
afirmație a liderului democrat-creș
tin deschide calea realizării unei ac
țiuni comune a forțelor democratice 
și progresiste, ca mijloc de a se pune 
capăt crizei instituționale. într-ade- 
vâr, pînă recent, Partidul Democrat 
Creștin respinsese ideea participării 
la un guvern alături de partidele de 
stingă, în primul rind Partidul Comu
nist. Se știe că, recent, într-un mani
fest apărut în clandestinitate la San
tiago de Chile, secretarul general al 
Partidului Comunist din Chile, Lui's 
Corvalan, s-a pronunțat pentru con
stituirea unui guvern provizoriu, de 
largă concentrare democratică, men- 
ționînd, în acest context, necesitatea 
realizării, ca punct de pornire, a unei 
alianțe între Partidul Democrat Creș
tin și Uite grupări democratice. în 
același spirit aw luat poziții și alte 
partide, cum ar fi, de pildă, Partidul 
Socialist Chilian. Adăugind la aces
tea criticile ce vin acum din partea 
unor sectoare aflate, pînă nu de mult, 
alături de guvern — o serie de li
deri sindicali, ca Leon Vilarin, sau 
membri ai ierarhiei militare, ca, de 
pildă, generalul Mathei, comandantul 
forțelor aeriene — devine evident că 
acești „fermenți noi" (cum îi denu
mește săptămînalul italian „Rinasci- 
ta“) imprimă vieții politice chiliene 
un curs de natură a favoriza înche
garea unui proces de acțiune unitară 
a opoziției în lupta pentru revenirea 
la democrație.

Desigur, evoluțiile din Chile nu pot 
fi despărțite de sensul mișcărilor 
ample ce se dezvoltă pe scena vieții 
politice din America Latină, unde 
într-o serie de țări se desfășoară, 
mai neted sau mai complex, proce
sul de trecere de la guvernare mili
tară la viață parlamentară. De ase
menea, nu trebuie neglijat efectul 
recentelor măsuri ale Administrației 
S.U.A., în urma refuzului autorități
lor chiliene de a extrăda pe gene
ralul Contreras și colonelul Espinoza 
— ambii membri ai serviciilor secre
te chiliene, vinovați de asasinarea, la 
Washington, a liderului socialist Le- 
telier, cunoscută personalitate politică 
din guvernul Allende. Este vorba de 
„înghețarea" relațiilor dintre cele” 
două state, prin reducerea radicală 
a personalului misiunii diplomatice 
și militare americane de la Santiago 
și sistarea oricăror credite.

Valentin PAUNESCU

CONVOCAREA PARLAMENTULUI FRANCEZ ÎN SESIUNE EXTRA
ORDINARA. Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a convocat 
joi parlamentul în sesiune extraordinară, s-a anunțat oficial la Paris. 
Ordinea de zi a sesiunii cuprinde discutarea a două proiecte legislative 
din domeniul fiscal. Convocarea parlamentului in sesiune extraordinară — 
arată agenția France Presse — constituie consecința deciziei Consiliului 
Constituțional de a invalida noua lege a finanțelor, prevăzută să intre in 
vigoare in 1980.

CONVORBIRI LA BAGDAD. în 
capitala Irakului au avut loc con
vorbiri între o delegație a Partidu
lui Comunist Libanez, condusă de 
Georges Chaoui, secretar general al 
C.C. al partidului, și o delegație a 
Partidului Baas Arab Socialist din 
.Irak, condusă de președintele Repu
blicii Irak, Saddam Hussein, secre
tar general al partidului. In cursul 
convorbirilor — relatează agenția 
irakiană I.N.A. — s-a constatat o 
identitate de opinii privind găsirea 
celor mai eficiente mijloace care să 
ducă la încetarea actelor de agre
siune împotriva Libanului și la dez
voltarea democratică a acestei țări.

GUVERNELE CHINEI ȘI ECUA
DORULUI au căzut de acord să 
stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă.

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
OȚEL se va ridica in 1979 la 745,3 
milioane tone, sporind astfel cu 30 
milioane tone (4,2 Ia sută) față de 
cea din 1978 — a anunțat recent In
stitutul internațional al fierului și 
otelului. Producția țărilor indus
trializate se va ridica, potrivit ai 
lorasi surse, la 442 milioane ton 
iar cea a țărilor in curs de dezvo 
tare la 54 milioane tone.

PLENARA C.C. AL FRONTULUI 
DE ELIBERARE NAȚIONALA DIN 
ALGERIA, care analizează per
spectivele dezvoltării social-econo- 
mice a țării, precum și problema 
creării unor celule de partid în în
treprinderi, și-a început lucrările 
la Alger. în deschiderea lucrări
lor plenarei, Bendjedid Chadli, se
cretar general al frontului, pre
ședintele republicii, s-a referit la 
succesele înregistrate de poporul 
algerian in construcția economică 
și socială.

COMERȚUL EXTERIOR AL 
AMERICII LATINE Șl ZONEI CA
RAIBILOR a suferit, în 1978, cea 
mai puternică deteriorare structu
rală din ultimii patru ani, iar si
tuația pe 1979 a continuat să se în
răutățească datorită inflației - 
arată într-un studiu publicat de 
Centrul de studii monetare latino- 
americane (C.E.M.L.A.). Studiul re
levă că in Brazilia și Venezuela de
ficitul comercial a sporit datorită 
reducerii exporturilor.

se

PRIN CANALUL SUEZ, de la 
redeschiderea sa pentru navigație, 
în 1975, au trecut peste 84 000 nave 
de diferite tonaje — s-a anunțat la 
Cairo. Veniturile provenite din ta
xele percepute la tranzitarea prin 
această arteră de navigație se esti
mează că, în anul curent, se vor 
ridica la aproximativ 420 milioane 
lire egiptene.

L

SPRE NORMALIZAREA RELA
ȚIILOR DINTRE UGANDA ȘI 
SUDAN. Otena Alimadi, ministrul 
afacerilor externe al Ugandei, a 
avut întrevederi la Juba, în sudul 
Sudanului, cu Joseph Lago, guver
natorul Provinciei de sud a Suda
nului, s-a anunțat marți la' Khar
tum. Această întilnire constituie un 
început de normalizare a relațiilor 
dintre cele două țări după insta
larea noului regim în Uganda.

DECLARAȚIA CONDUCERII P.C. DIN SALVADOR. Partidul Comu
nist din Salvador. în actuala etapă de dezvoltare a țării, iși concentrează 
eforturile în vederea realizării și consolidării unei ample unități a for
țelor antifasciste din țară — se arată tntr-o declarație difuzată de condu
cerea P.C. din Salvador, reluată de agenția Prensa Latina. Documentul 
precizează că unitatea forțelor de stingă salvadoriene va fi constituită pe 
baza acțiunilor comune desfășurate de sectoarele democratice, civile și 
militare, progresiste ale eșichierului politic național și că ea va fi pusă 
sub o conducere revoluționară comună.

MASURI MONETARE ÎN ZAIR. 
Președintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko, a anunțat un șir de măsuri 
vizind stabilizarea monedei națio
nale. Președintele a precizat că 
bancnotele de cinci și zece zairi 
(moneda națională) vor fi înlocuite 
prin noi bilete. Populația, a men
ționat el, are la dispoziție un, in
terval de trei zile pentru a schimba 
bancnotele vechi cu cele noi. Mă
surile sint însoțite de închiderea 
frontierelor țării și de interdicția de 
survolare a teritoriului pină la 31 
decembrie.

POPULAȚIA U.R.S.S. era Ia 17 
ianuarie 1979 de 262 436 000 locui
tori. Față de anul 1970, populația 
Uniunii Sovietice a crescut cu 

de locuitori, sau cu 9 la
Uniunii
20 700 000 
Sută.

NIVEL 
dată în j

PESTE 2 600 ÎNTREPRINDERI ȘI-AU ÎNCETAT EXISTENȚA in primele 11 
luni ale anului curent în Belgia. Potrivit datelor oficiale publicate la 
Bruxelles, în urma reducerii activității industriale, mii de muncitori și func- 
ționari au devenit șomeri. Numărul celor fără lucru a ajuns in prezent 
in Belgia la peste 311 000.

TEZELE PARTIDULUI POPORU
LUI DIN PANAMA, elaborate în 
întîmpinarea celui de-al VI-lea 
Congres al partidului, programat 
să-și desfășoare lucrările între 8 și 
10 februarie, au fost date publici
tății la Ciudad de Panama. Do
cumentul relevă necesitatea depu
nerii de eforturi susținute pentru 
întărirea rîndurilor partidului, pen
tru intensificarea activității sale și 
transformarea lui într-un partid de 
masă. Este lansat, totodată, un apel 
tuturor forțelor progresiste din țară 
pentru a acționa unite.

VASUL SUEDEZ „LINDBLAD 
EXPLORER", care a eșuat marți 
dimineața în Antarctica, a fost re
morcat de nava chiliană 
Pardo" și adus în portul 
Arenas, in fața Țării de

, RECORD. Pentru prima 
istorie, valoarea unciei de 

aur a depășit miercuri la bursa din 
New York nivelul de 500 de dolari, 
în acest mod, notează agenția 
France Presse, escalada metalului 
galben — cum a fost denumit fe
nomenul creșterii vertiginoase a 
prețului aurului — pare 
înceapă, 
intervenită 
tombrie.

să re- 
după o scurtă acalmie 

la sfirșitul lunii oc-

„Pilot 
Punta 

Foc.

ACCIDENT AVIATIC. Cele 27 de 
persoane aflate la bordul avionului 
„Buffalo", aparținind forțelor aerie
ne peruane, care a căzut, simbăță, 
în apropierea frontierei peruano- 
braziliene, nu au mai putut fi sal
vate — s-a anunțat oficial la Lima. 
Echipele de intervenție sosite la lo
cul accidentului provocat de condi
țiile atmosferice deosebit de proas
te. au descoperit cadavrele celor 22 
de pasageri si cinci membri ai echi
pajului.

VIZITA. Șeful statului pakis
tanez, Mohamad Zia-Ul-Haq, și-a 
încheiat vizita oficială de trei zile 
întreprinsă în Arabia Saudită, unde 
a avut convorbiri cu regele Khalid 
și cu prințul moștenitor saudit, 
Fahd ibn Abdul Aziz, in legătură cu 
evoluția relațiilor 
alte .probleme de

UN SONDAJ 
alegători, privind 
anticipat de la 18 februarie 1980, indică un avans al liberalilor față de 
principalii lor adversari politici — conservatorii-progresiști. Astfel. 38 la 
sută dintre cei chestionați au declarat că vor vota in favoarea Partidului 
Liberal. In ce privește popularitatea principalelor personalități politice, 
fostul prim-rninistru Pierre Elliott Trudeau, care, așa cum se știe, a accep
tat să revină la conducerea Partidului Liberal, se situează pe primul loc, 
în favoarea sa fiind expiimate 44 la sută dintre opțiunile electorale.

bilaterale și în 
interes comun.
DE OPINIE EFECTUAT IN CANADA în rindul a 1 191 
opțiunile acestora in perspectiva scrutinului legislativ

Perspective economice dezamăgitoare pentru țările O.E.C.D. in 1980

„RECESIUNE, INFLAȚIE, ȘO
MAJ : PERSPECTIVELE O.E.C.D. 
PENTRU 1980 SÎNT «DEZAMĂGI
TOARE»". Sub acest titlu, pe care 
il reproducem in facsimil, ultimul 
număr al ziarului „International 
Herald Tribune" sosit la redacție 
publică pe pagina întii un amplu 
articol referitor la previziunile eco
nomice pentru anul viitor in țările 
O.E.C.D., adică principalele țări ale 
lumii capitaliste, articol din care 
redăm :

Pentru cele 24 de națiuni mem
bre ale Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), perspectivele economice 
pentru anul viitor se anunță 
„dezamăgitoare", acest an urmind a 
fi marcat de continuarea recesiunii, 
de menținerea și sporirea inflației, 
care va depăși 10 la sută, de creș
terea șomajului — așa după cum au 
anunțat înseși oficialitățile O.E.C.D. 
Dacă aceste previziuni se vor ade
veri, va fi anul economic cel mai 
slab al O.E.C.D. cu începere 
din 1975.

Țările membre — Statele Unite, 
țările vest-europene și Japonia — 
nu au altă opțiune decit să acorde 
cea mai înaltă prioritate măsurilor 
de combatere a inflației — conchide 
un raport al O.E.C.D. In condițiile 
In care criza economică și energe
tică se accentuează și tind prețul 
barilului de țiței se va ridica, in 
medie, la 26 de dolari cu incepere 
de la 1 ianuarie. John Fay, director 
al Departamentului economic al 
O.E.C.D.. a prezentat in cadrul unei 
conferințe de presă următoarele, 
previziuni :
• CREȘTEREA MEDIE A PRO

DUSULUI NAȚIONAL GLOBAL 
pc ansamblul țărilor O.E.C D. se va 
situa la valori oscilind in jurul lui 
zero, in comparație cu 1 la sută cit 
se credea anterior că va fi. Produsul 
național brut al S.U.A. și al Marii 
Britanii va înregistra scăderi de 
1,25 la sută și respectiv 2 la sută. 
Produsul național brut al Japoniei 
va înregistra o creștere de 4,5 la 
sută in prima parte a anului viitor, 
in a doua parte scăzind la 3,5—4 la

sută. în Franța, Germania occiden
tală și Italia acest procent va scă
dea în jur de 1,5 la sută, existind 
perspectivele unor diminuări și mai 
accentuate in cazul unor noi pu
seuri ale crizei energetice.

• RATA INFLAȚIEI, estimată 
inițial la 9 la sută, se va apropia 
sau va depăși 10 la sută, in compa
rație cu 8 la sută cit a fost in 1979.

• ȘOMAJUL se va cifra la 20—22 
milioane de persoane, in comparație 
cu estimările anterioare de 19,5 mi
lioane ; aceasta va reprezenta o 
creștere substanțială față de cifra 
de 16,7 milioane șomeri înregistrați 
anul acesta in O.E.C.D. (cu excepția 
Turciei).

• DEFICITUL TOTAL AL BA
LANȚEI DE PLĂȚI al țărilor 
O.E.C.D. va atinge 50—55 miliarde 
de dolari, față de deficitul prevăzut 
anterior de 31,5, miliarde dolari. în 
1979 acest deficit s-a ridicat la 30 
miliarde dolari. „1979 a fost un an 
dezamăgitor, iar perspectivele pen
tru viitor sint și mai dezamăgi
toare", a declarat Fay. „Problemele 
inflației și energetice sint atit de 
acute incit guvernele trebuie să-și 
concentreze toată atenția asupra di
ficultăților imediate, folosind instru
mentele pe care le au la dispoziție".

Concret, O.E.C.D. sugerează „un 
control ferm" asupra creșterii cere
rii interne de bunuri și servicii, 
considerind că acestea reprezintă un 
factor esențial. Totodată, guvernele 
țărilor membre trebuie să continue 
să acționeze in direcția „moderării 
spiralei prețuri-salarii", deși rapor
tul O.E.C.D. consideră că aceste 
eforturi „probabil nu vor fi încunu
nate de un succes imediat".
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