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In prima zi de munca a anului 1980 la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" Foto : S. Cristian

RĂSPUNllND MOBILIZATOAREI CHEMĂRI DIN MESAJUL

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU CU PRILEJUI ANULUI NOU

TOATE concentrate

Cu fiecare nou an, înscriem in 
marea carte a muncii noi și mărețe 
proiecte de dezvoltare, frumoase 
ambiții ale unui popor liber și stăpin 
pe sparta sa, condus cu aleasă clar
viziune de partidul 

/ șit pragul noului 
an lăsind in urmă 
un an dens in în
făptuiri de pres
tigiu, un an ce 
rămîne înscris in 
istoria neamului 
— an al Con
gresului al XH- 
lea al gloriosului 
nostru partid. Sub 
aura acestui gran
dios eveniment, 
începem un nou 
an, ultimul an și 
anul decisiv al 
actualului cinci
nal; începem noul 
an cu gindul la 
marile sarcini ce 
le avem de înfăp
tuit pentru a urca 
noi trepte pe dru
mul progresului 
și prosperității 
patriei socialiste, 
al bunăstării în
tregului popor ; 
începem noul an 
cu hotărirea fer
mă de a 
neobosit, 
partidului, 
piară a 
de muncă pe care ni le-am pro
pus, să pășim mai energic pe dru
mul noii calități ; începem noul an 
cu dorința plenară de a face totul ca 
prin munca și talentul nostru, prin 
izbînzile pe care le vom dobindi pe 
marele front al muncii să contribuim 
la creșterea in continuare a presti
giului RomânieLin lume, la întărirea 
forței de atracție a socialismului in 
rindul pop,oarelor lumii.

Cu vie emoție și.' satisfacție am 
ascultat, Ia cumpăna dintre ani. Me
sajul de Anul nou, adresat întregului 
popor de tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii. Cit de insufleți- 
toare Sint îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Noul an în care 
intrăm este hotăritor pentru îndepli
nirea eu succes a întregului cincinal. 
Să ne mobilizăm toate forțele pentru 
transpunerea cu succes în viață a 
prevederilor planului pe 1980, ridicînd 
Ia o calitate nouă, superioară, activi
tatea din industrie, agricultură, trans
porturi, construcții, din știință și în- 
vățămînt. din toate domeniile con
strucției socialiste. Să aplicăm ferm 
noul mecanism eeonomico-financiar. 
întărind continuu autoconducerea și 
autogestiunca economică și ridicînd 
eficiența întregii producții materiale. 
Să menținem mereu viu spiritul re
voluționar ' in muncă și creație, să 
milităm neobosit pentru ridicarea ni
velului de conștiință al maselor și 
promovarea in toate sferele de acti
vitate a principiilor eticii și echității 
socialiste." Răspunzînd acestei în
flăcărate chemări, să facem totul la 
locurile de muncă, pretutindeni, în 
fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare,

comunist. Am pă-

tot unde se creează 
pentru a asigura

în instituții, peste 
bunuri materiale, 
un demaraj viguros al întregii acti
vități in acest an, să realizăm neabă
tut sarcinile stabilite de partid în 
acest an decisiv al cincinalului, fău-

„Să facem totul pentru a realiza cu 
deplin succes planul pe anul 1980 și pe 
întregul cincinal,

întreprinderea meca
nică „Muscel11. Prima zi de 
lucru din noul an a fost marcată ia 
întreprinderea mecanică „Muscel" 
din Cimpulung de realizarea celui 
dinții lot de 100 autoturisme 
„ARO-10", destinate beneficiarilor 
interni și externi.

Noul tip de automobil are o linie 
modernă și performanțe tehnico- 
funcționale comparabile cu cele ale 
unoi- mașini similare produse de 
firme cu o bogată tradiție în acest 
domeniu. El este dotat cu un motor 
de „Dacia 1300“ de 54 CP, cu 4 ci
lindri în linie și o capacitate de 
1 284 cmc, care dezvoltă o viteză 
maximă de 110 km pe oră, precum 
și cu dublă tracțiune, suspensii in
dependente pe fiecare dintre roți, 
circuit, dublu de frînare, îmbinînd, 
astfel,, confortul interior al limuzi
nelor de oraș, cu caracteristicile au
tovehiculelor de teren.

Realizat după un proiect româ
nesc in variantele combi carosat cu 
5 locuri și furgonetă cu două locuri 
acoperită cu prelată, „ARO-10" poa
te transporta atit persoane, cit și 
mărfuri ușoare. (Agerpres)

tractoare din producția acestui an, 
precum și un însemnat număr de 
mașini agricole, remorci, pluguri 
pentru tractor.

Cunoscuta întreprindere craio- 
veană urmează să realizeze în ulti
mul an al actualului cincinal 5 400 
de tractoare in cinci tipuri și aproa
pe 18 000 mașini și utilaje agricole 
diverse, nivelurile principalilor indi
catori ai planului economic fiind 
cu 20—40 de procente superioare ce
lor înregistrate în anul trecut.

Creșterea amintită va fi întregită 
de o simțitoare îmbunătățire a pa
rametrilor calitativi, concretizată,

în
Pășind
și-au propus să realizeze o pro
ducție industrială in valoare de 
12 miliarde lei, oamenii mun
cii români și maghiari din in
dustria județului Harghita au în
registrat primele rezultate impor
tante. Astfel, la întreprinderea de 
tractoare din Miercurea-Ciuc au 
fost fabricate și expediate benefi
ciarilor din Sierra Leone 15 tractoa
re pe șenile S.M.-445 pentru lucră
rile agricole executate pe terenuri 
în pantă. De asemenea, la între
prinderea mecanică din Gheorgheni

județul Harghita.
în noul an, în carean,

amoniac și de la secțiile îngrășă
minte cu azot și îngrășăminte com
plexe au înregistrat indici de pro
ducție superiori celor prevăzuți. Ca 
urmare, ei au livrat suplimentar 
economiei, pină ieri la prinz, 300 
tone amoniac. 270 tone acid azotic 
și aproape 100 tone îngrășăminte 
chimice substanță activă. (Gh. Giur
giu). ,

Pe șantierul Combina
tului de utilaj greu din 
Cluj-Napoca. Ieri dimineața, 
cind cei circa 350 
tori ai șantierului 
de utilaj greu din Cluj-Napoca 
s-au prezentat la lucru. 4 buldoze
re deschiseseră drumurile înzăpezi
te spre punctele de lucru. Această 
operațiune a înlesnit intrarea ime
diat in acțiune fa toate obiectivele. 
Fără nici o intîrziere au inceput să 
sosească betonul Încălzit de la baza 
de producție. Astfel, la hala meca- 
no-sudură formația condusă de 
maistrul principal Kun Adalbert a 
turnat, in condiții normale, peste 
200 metri cubi betoane, care au fost 
apoi protejate Împotriva înghețului. 
Formațiile conduse de Ilea Augus
tin și Gingă Dănilă au executat 
structuri metalice la forja grea și 
oțelăria electrică. „In acest an, ne 
spune inginerul-șef al șantierului, 
Horia Andreica, au termen de pu
nere in funcțiune mai multe obiec
tive de mare importanță, printre 
care centrala termică, forja ușoară 
și hala mecano-sudură. în urma a- 
nalizelor făcute și măsurilor luate, 
Întregul colectiv de constructori a 
hotărit ca termenele de punere in 
funcțiune să fie devansate, angaja
ment care cu siguranță va fi res
pectat. Vom continua astfel seria 
succeselor inregistrate de la înce
perea construcției acestui mare 
obiectiv industrial". (Alexandru 
Mureșan).

cei de construc- 
Combinatului

PRIMELE ZILE ALE ANULUI ÎN ÎNTREPRINDERI
sale, trăim sentimente de înaltă mîn- 
drie patriotică pentru consecvența 
înaltului dinamism economic ce stră
bate întreaga operă de făurire a 
României moderne, multilateral dez
voltate : venitul național va crește in 

1980 cu 8,8 la sută 
față de anul 1979; 
producția indus
trială — cu 11,4 la 
sută ; producția 
agricolă — cu 
4,7—6 Ia sută ; 
comerțul exterior 
— cu 14,8 la 
sută ; productivi
tatea muncii — 
cu 8,5 la sută. 
Sint cifre care 
dau contur viitoa
relor noastre îm
pliniri pe tărimul 
fertil al muncii ; 
sint cifre 
prefigurează 
realism

pregătind, totodată, 
temeinic trecerea la cincinalul viitor, 
asigurînd traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XH-lea al 
partidului, a mărețului Program de edi
ficare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism!“.

o e

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul de Anul nou)

munci
strins
pentru 

mobilizatoarelor 
care

uniți în jurul 
infăptuirea exem- 

programe

rind o trainică bază de pornire la 
înfăptuirea proiectelor viitorului cin
cinal.

Desigur, la ora actuală sînt bine 
cunoscute obiectivele muncii noastre 
în acest nou an. Cu puține zile îna
inte de încheierea anului, marele 
forum legislativ al țării a adoptat

Reamintind cîteva din prevederile

lâpmh este

care 
eu 

și opti
mism menținerea 
României in rîn- 
dul țărilor cu cele 
mai ridicate rit
muri de dezvolta
re. O realitate 
care ne bucură și 
ne îndeamnă să 
ne punem in va
loare întreaga ca
pacitate de muncă 

neabătută a tuturorpentru realizarea 
obiectivelor propuse, care vor marca 
noi pași însemnați în efortul între
gului popor de lichidare a decalajelor 
care ne despart de țările dezvoltate 
economic. Prin întreaga sa structură, 
programul muncii noastre din acest 
an confirmă încă o dată că orinduirea

Porțile de Fier I. Noul an 
i-a găsit la datorie și pe 
muncii de la Porțile 
La cumpăna dintre 
celor din camera de 
urmărit cu atenție 
înregistrat. Odată cu 
nute din 1979, acolo, 
comandă, s-au rotunjit cîteva cifre 
impresionante. Prima : 48,5 miliarde 
kilowați/oră energie electrică. Atit a 
pulsat hidrocentrala de pe Dunăre 
în sistemul energetic național de 
la punerea in funcțiune a primei 
turbine și pînă în clipa cînd am in
trat in cel de-al 5-lea an din ac
tualul cincinal. O cifră care echiva
lează cu de peste 39 de ori întreaga 
producție de energie electrică a 
României anului 1938. A doua cifră : 
500 milioane kilowați/oră. Atit a 
produs peste prevederile de plan 
hidrocentrala Porțile de Fier I în 
anul 1979. Odată cu trecerea prime
lor minute din anul 1980 cifrele au 
crescut. în prima zi din noul an 
s-au produs 21 milioane kilowați/oră 
energie electrică, cu aproape un 
milion kilowați/oră mai mult față 
de graficul zilei. în a doua zi s-a în
registrat același nivel de producție. 
(V. Tătaru).

oamenii 
Fier I. 
privirile

de 
ani, 
comandă au 

aparatele de 
ultimele mi- 

pe tabloul de

(Continuare in pag. a III-a)

întreprinderea de trac
toare și mașini agricole 
Craiova p>e a’c* au de
pe fluxul tehnologic primele 15

Se muncește din plin, 
organizat, eficient

printre altele, în faptul că 85 la sută 
din producția marfă a acestui an o 
vor reprezenta produsele noi și mo
dernizate prin reproiectare.

în județul Vîlcea. -Pentru 
noi, anul 1980 a debutat cum nu 
se poate mai bine, raporta ingi
nerul Siian Serdiuc de la între
prinderea „Electrocentrale" Vilcea. 
în primele două zile ale anului, cele 
7 hidrocentrale aflate in funcțiune 
pe Olt au furnizat in sistemul ener
getic național aproape 2,7 milioane 
kilowați/oră. Acestei producții re
cord i se mai adaugă și cei 200 000 
kilowati/oră realizați de hidrocen
trala Ciungei, de pe Lotru, care a 
fost conectată la sistem doar în 
orele de virf".

Producții record au realizat în 
primele zile ale noului an și chi- 
miștii din cadrul Combinatului de 
produse sodice Govora. Dovadă 
cele peste 3 000 tone sodă calcinată 
și 900 tone sodă caustică realizate 
in primele două zile ale acestui 
an. Și încă un amănunt nu lipsit 
de importanță. Numai în prima zi 
au plecat, spre beneficiarii de peste 
hotare 1 400 tone produse sodice. 
(Ion Stanciu).

s-au realizat peste prevederile zilei 
de ieri aparate electrice de joasă 
tensiune, diafragme de măsură, di
verse piese prelucrate pentru indus
tria constructoare de mașini, pre
cum și 22 tone fontă cenușie. Gra
ficele de lucru au fost depășite cu 
10—15 la sută și. la întreprinderea 
minieră Bălan, întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă Odorheiu 
Secuiesc, întreprinderea minieră 
Harghita, întreprinderea de produc
ție industrială pentru construcții căi- 
ferate Miercurea-Ciuc. întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb 
Gheorgheni. Combinatul de exploa
tare și prelucrare a lemnului To- 
plița și altele. (I. D. Kiss).

Combinatul chimic „A- 
zomureș11 din Tîrgu Mu
reș Oamenii muncii de la Com
binatul
Tirgu Mureș, acordind 
ție 
și 
ției 
le, 
ale 
mă

chimic „Azomureș" din 
o aten- 

deosebită îndeplinirii ritmice 
integrale a 

fizice la 
au obținut 
anului 1980

în întrecerea socialistă. Muncind 
cu hărnicie, lucrătorii fabricilor de

planului produc- 
toate sortimente- 
din primele Zzile 
succese de sea-

NINGE ABUNDENT. ȘI E BINE!
necesară pe mp, dar na și pe căile de circulațieConsiliile populare, conducerile întreprinderilor și instituțiilor, cetățenii trebuie să asigure degajarea grabnică a drumurilor și căilor de acces Ia locurile de muncă, pentru desfășurarea normală a transportului, activității economice și a aprovizionării

Ninsorile abundente care au afec
tat, în zilele precedente, partea de 
sud-vest a țării s-au extins ieri în 
Oltenia și Muntenia, in cea mai mare 
parte a Moldovei și Transilvaniei, 
în Lunca Dunării și Dobrogea, in 
cursul zilei de ieri a plouat abundent. 
După cum ne informa tovarășa Doi
na Damian, meteorolog de serviciu 
la Institutul de meteorologie și hi
drologie, aseară, la ora 20, stratul 
de zăpadă măsura între 10 și 40 cm 

, in Banat, intre 11 și 37 cm in Olte
nia. intre 4 și 33 cm în vestul, cen
trul și nordul Munteniei, intre 8 și 
40 cm în Transilvania, in Crișana și 
Maramureș — între 13 și 36 cm, iar 
in Moldova grosimea stratului de ză
padă varia intre 8 și 38 cm. Datorită 
intensificării vîntului. in unele zone 
zăpada a fost viscolită, ceea 
terminat 
inegale, 
unor căi

Starea 
afectate 
lare, organizațiile Frontului Unității 
Socialiste, conducerile unităților in
dustriale și agricole să întreprindă 
acțiuni imediate pentru degajarea 
străzilor și căilor de acces, asigurîn- 
du-se condiții pentru desfășurarea 
normală a activității, pentru buna 
aprovizionare a magazinelor cu pro
duse agroalimentare. în Capitală, pre
cum și în județele în care au căzut 
cantități mai mari de zăpadă au fost

ce a de- 
straturi 

blocarea
depunerea ei in 
înregistrîndu-se 

de comunicații, 
vremii impune ca, în zonele 
de ninsori, consiliile popu-

concentfate operativ importante mij
loace tehnice și mobilizați numeroși 
cetățeni pentru înlăturarea zăpezii de 
pe străzi, de pe drumurile naționale ' 
și județene, de pe căile/cle acces din 
întreprinderi, spre depozitele de ma
terii prime și materiale, spre fermele 
zootehnice. în București, de pildă, pen
tru înlăturarea zăpezii căzute în 
cursul nopții și zilei de 3 ianuarie au 
fost mobilizate încă de la primele ore 
peste 1 700 buldozere, tractoare cu 
plug, autocisterne, autogredere. au
tobasculante, încărcătoare mecanice 
de zăpadă și alte utilaje. La apelul 
deputaților și al organizațiilor de 
cartier ale Frontului Unității Socia
liste și-au dat concursul peste 120 000 
cetățeni, pentru evacuarea zăpezii 
din fața imobilelor, eliberarea rigo
lelor și a gurilor de canalizare. Pen
tru buna funcționare a activității sint 
necesare, în continuare, următoarele 
măsuri :

In întreprinderi 
și pe șantiere

In întreprinderi, activitatea de 
producție trebuie să se desfășoare 
normal, potrivit ritmurilor prevăzute. 
Esențial este ca, pretutindeni, să se 
ia măsuri operative pentru degajarea

căilor de acces, realizarea în perma
nență a decalajelor optime intre sec
țiile de fabricație, aprovizionarea 
ritmică cu materii prime, materiale, 
piese și subansamble. O atenție deo- 

■ sebită trebuie acordată organizării 
activității de livrare a produselor fa
bricate, in așa fel ca, zilnic, benefi
ciarii să primească produsele con
tractate. Organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii trebuie să 
vegheze ca in întreprinderi, in fiecare 
secție și la locurile de muncă să se 
respecte cu strictețe consumurile de 
energie și combustibil normate, evi- 
tîndu-se cu desăvîrșire orice risipă 
și prevenind golurile în alimentare.

Pe șantiere trebuie să se ia mă
surile necesare in vederea închiderii 
tuturor spațiilor construite, astfel in
cit lucrările de construcții-montaj să 
continue nestingherite în interior, iar 
graficele de execuție să poată fi res
pectate. Sînt necesare măsuri prompte 
pentru degajarea căilor de acces Ia 
fronturile de lucru, protejarea utila
jelor tehnologice existente pe șantier. 
Atit în întreprinderi, cit și pe șan
tiere, organizațiile de partid sint che
mate să mobilizeze colectivele de 
oameni ai muncii pentru respectarea 
ordinii și disciplinei. Predarea schim-

(Continuare în pag. a III-a)

întreprinderea „Alu
mina11 din Oradea. Oame’ 
nii muncii de la întreprinde
rea „Alumina" din Oradea au 
îndeplinit toți indicatorii de plan 
pe anul 1979, realizind suplimentar 
și o producție de peste 8 000 tone 
alumină. De la directorul întreprin
derii, inginerul Constantin Ștefă- 
noiu, aflăm cea dinții 
augur din anul 1980 : 
primele trei zile ale 
unei producții de 350
in plus față de prevederi, 
semne bune anul are. (Al. Peti).

veste de bun 
realizarea, in 
noului an, a 
tone alumină

Deci,

Organizațiile Frontului
Unitâtii Socialiste în acțiune
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Poporul
pentru popor

Mai sînt numai două 
săptămâni pini la des
chiderea lucrărilor ce
lui de-al doilea Con
gres al Frontului Uni
tății Socialiste. între
gul popor se pregăteș
te să participe la acest 
important 
politic si 
conștiința 
rolului 
orientarea României 
pe\ drumurile civiliza
ției sfîrșitului de secol 
XX, în condițiile neîn
treruptului proces de 
aprofundare a demo
crației, La relativ pu
țin timp de la înche
ierea lucrărilor Con
gresului al XlI-lea al 
Partidului Comunist 
Român, pagină înscri
să luminos in isto
ria patriei. Congresul 
Frontului Unității So
cialiste va demonstra 
prin dezbaterile și ho- 
tăririle sale că în 
România orinduirea 
cea nouă socialistă, 
este făurită de popor 
pentru popor.

Democrația, „puterea 
poporului", prin noul 
organism, iși va lărgi 
sfera pină la a cuprin
de cele mai largi mase 
populare pentru exer
citarea puterii în sen
surile umanismului re
voluționar, 
care și-a 
recent 
de ani de eroice înfăp
tuiri sub semnul Re
publicii au fost, preco
nizate și 
practică 
măsuri 
adincire 
maselor 
ră politică de construi
re a noii orânduiri. 
Procesul acesta neîn
trerupt a cunoscut o 
serie de etape progre
sive și el este rezulta
tul strălucit al unui 
drum propriu de desă- 
virșire a democrației, 
o cale specifică de 

\ experiențe si realizări

eveniment 
social, 
deplină 

său major

cu 
a 

în

în țara 
sărbătorit 

treizeci si doi

de 
a 

la

traduse in 
numeroase 
lărgire și 

participării 
uriașa, ope-

care demonstrează ca
pacitatea inaltă a gin- 
dirii 
nești. 
dului 
reală 
re se 
fectă 
nismele prin care 
exercită, mereu 
direct, rolul esențial al 
poporului in realizarea 
măreței construcții so
cialiste au fost create 
sub egida orientării 
ideologice a partidului, 
care a consolidat la 
oamenii muncii conști
ința fermă că ei sint

politice româ- 
conceptia pani
că democrația 

și noua orindui- 
află intr-o per- 
simbioză. Orga- 

se 
mai

Alexandru BĂLĂCI

nu numai făuritorii 
bunurilor si mijloace
lor de producție, ci și 
stăpinitorii, pentru tot
deauna, ai acestor bu- 
nitri si mijloace. Parti
dul a activat tot
deauna, cu intensitate, 
pentru creșterea, con
tinuă a. conștiinței ma
selor. pentru ridicarea 
nivelului lor de cu
noaștere. Și. intr-ade
văr, partidul a izbutit 
să mobilizeze această 
uriașă conștiință co
lectivă a poporului, 
voința sa de a con
strui, care a purtat, in
tr-un scurt interval 
cronologic. România 
spre un grad de civili
zație materială și spi
rituală, in concordanță 
cu noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, cu 
noul, complexul profil 
spiritual al omului 
care se pregătește să 
pășească. încrezător în 
propriile forte 
formatoare, 
nou mileniu, 
neabătută, vie
menii a fost o axă car
dinală a activității 
partidului, care a pre

ia o

trans- 
într-un 
Munca 
cu oa-

gătit trecerea

nouă, superioară treap
tă a democrației pe 
care o reprezintă ac
tualele măsuri de per
fecționare a activității 
Frontului Unității So
cialiste. Coeziunea 
structurilor din acest 
organism, care capătă 
noi atribuții acum, este 
echivalentă cu unita
tea politică, de granit, 
a întregului popor. Cel 
mai vast organism re
prezentativ al poporu- 
'lui, care este Frontul 
Unității Socialiste, va 
îngădui dezbaterea le
gilor și hotăririlor, a 
tuturor măsurilor care 
privesc programele de 
dezvoltare ale tării pe 
drumurile vaste și în
sorite ale noii orin- 
duin și ale civilizației 
totdeauna umanistă.

Oamenii de cultură, 
modelatori ai condiției 
umane, sint conștienfi 
de această nouă, im
portantă etapă de a- 
dincire a procesului 
democratic de spiritul 
umanist revoluționar 
al caracteristicilor sale 
și ei activează pentru 
o artă și literatură 
apte să reliefeze și să 
transfigureze aseme
nea elemente ale nou
lui, ale acestui ideal 
de dreptate socială și 
de libertate pe. care îl 
poartă cu sine adin- 
cirea procesului demo
crației. Perspectivele 
deschise de partici
parea activă a între
gului popor la îndepli
nirea unui asemenea 
ideal profund umanist 
sint puncte luminoase 
de program pentru 
fiecare creator de va
lori spirituale care tre
buie, in permanență, 
să exprime in operele 
sale nestrămutata în
credere in om si în fa
cultățile sale apte să 
înfăptuiască pe pămint 
civilizația rațiunii, a 
frumuseții Si a ade
vărului.
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[FAPTUL! 
! DIVERS! 
| Ca-n „Mărul j 
. de aur"
I Ca om în vîrstă, Neculai Ni- | 

colau din Iași, strada Cloșca

Inr. 15, ne scrie că citind mereu i 
presa se minunează de cite per
formante agricole sint în stare •

Isă realizeze unii dintre compa- 
triofii săi. „Am hotărît și eu. se I 
arată in scrisoare — chiar dacă g 
am 72 de ani — să realizez ceva.

IAm un portocal care ani in șir ■ 
producea in «sera» mea proprie | 
fructe abia cit o... nucă. Mare

! lucru știința, taică. Am cerut in- ■ 
drumări profesorului inginer I
Ștefan Bălănescu. din Roman, și ’ 
sint acum mândru și fericit. Am

(acum tin portocal încărcat cu I 
roade coapte, a căror' circumfe- J 
rință e de peste 30 cm! E un

[portocal minune, iar dacă nu ■ 
mă credeți poftiți la mine și | 
vedeți-l !“. ■ ’

Organizațiile Frontului Unității Socialiste în acțiune

j Distrat, distrat, 
dar nici chiarI

i
I
I
1
I
l
I
I
!
I
I
!

așa...
,,ln luna aceasta m-am aflat 

la băi — ne scrie P.N. din Tirgo- 
viște. Tocmai voiam să-mi 
cumpăr o amintire cînd, cu 
stupoare, am constatat că în
treaga sumă de bani pe care o 
aveam la mine dispăruse. Caut 
in stingă, caut in dreapta, ia 
banii de unde nu-s. M-am așe
zat sfirșit pe o bancă. Deodată, 
din amorțeala care mă cuprinse
se, m-a trezit vocea plăcută a 
crainicei de la difuzorul public: 
„Cine a pierdut o însemnată 
sumă de bani să se prezinte 
imediat la tovarășul loan Ger- 
gely, biroul cazare. Nici nu-mi 
venea să cred. dar. intr-adevăr, 
tovarășul Gergely mi-a inminat 
portofelul, zicindu-mi„Oi fi 
matale distrat, că ești in vacan
ță, dar nici chiar așa!"

Arheologică
ln prima expoziție a Muzeului 

județean Vaslui, printre obiectele 
socotite unicate in domeniu se 
află și două sceptre din piatră, 
însemne ale puterii tribale Jț- 
parținind culturii „Noua", 
vezi scoase la iveală pe 
din șantierele arheologice 
județului, la Voinești. Ele_ 
besc despre o intensă viață 
terială și spirituală pe aceste 
meleaguri românești și în pe
rioada de sfirșit a epocii bron
zului.

do- 
ti nul 

ale 
vor- 
ma-

7

| Mieii din ianuarie
Inginerul Nicolae Mereuță, 

șeful fermei zootehnice Lunca 
Veche de la I.A.S. Velrișoaia — 
Vaslui, ne-a informat că. deși 
abia am intrat in luna ianuarie a 
noului an, la Vetrișoaia a venit 
primăvara. Iată ce i-a spus in
ginerul corespondentului nostru 
Crăciun Lăluci: la ferma noas
tră zootehnică zburdă de acum 
prin curte 680 de miei fătați de 
500 de oi. Cum se vede, multe oi 
au fătat cile doi miei, iar șapte 
dintre ele chiar cite trei. Deși 
ne aflăm la începutul sezonului, 
putem spune că „recolta" e mai 
bună față de anul trecut, cum a 
fost dealtfel și producția de lină 
— un record in materie : 16 kg 
in medie pe fermă de la fiecare 
oaie.

La mulți ani și la mulți miei!

Frafii mei
Iată cîteva cuvinte simple și 

calde pe care ni le trimite to
varășul Rusznak Alfred, lucră
tor la fabrica de' reductoare din 
Reșița. „Am suferit, de curînd, 
ne scrie el, o hemoragie diges
tivă gravă. Trebuia urgent să 
fiu operatj iar forțele și singele 
mi se împuținaseră. Au aflat 
insă de toate acestea dragii mei 
tovarăși de muncă și, parcă 
vorbiți intre ei, au venit să do
neze singe pentru mine. Nu doi- 
trei, ci 24 la număr.

După ce a trecut greul și 
m-am vindecat, am trecut pe la 

Iei să le mulțumesc, să le spun 
cit sint de fericit că m-au 
readus la viață, că ii consider ca 
pe frații mei. Dar ei păreau că 

1 nu-și .mai amintesc d' 
făcut. Mi-au spus doar 
lucru simplu care intră 
lucrurilor.

Le doresc fericire și 
tuturor".

Vi notorii în 
ajutorul vi natul ui

Urechiați și căprioare, fazani 
și mistreți, toată fauna pădurii o 
duce greu, hrana o găsește din 
ce in ce mai anevoie. In această 
perioadă le-au venit in ajutor 
animalelor sălbatice chiar... vină- 
tbriil Aflăm, de pildă, că mem
brii Asociației vinătorilor și pes
carilor sportivi din județul 
Vaslui au pregătit intre altele 
cantități evaluate la 80 tone 
fructe și semințe, 240 tone 
fînuri special recoltate pentru 
animale, frunzare etc. Așa se. 
Explică și recolta bogată d» 
vînat in anul trecut : de peste 5 
ori mai mare fată de prevederi.

Neatenție fatală
Zi obișnuită de lucru, ca oricare 

alta. Buldozeristul Ion Jalbă, de 
la Combinatul siderurgic Galați, 
executa cu puternica lui mașină 
lucrările de netezire de pe tere
nul șantierului. I s-a părut, la 
un moment dat, că ceva s-a 
defectat in partea din spate a 
buldozerului, că ceva nu e în 
ordine. A sărit rapid din cabină, 
s-a uitat cu atenție și a încercat 
să repare degrabă defecțiunea. 
In momentul următor s-a trezit 
sub șenile și sub corpul greu de 
cîteva tone al buldozerului care 
pornise singur.

I. J. uitase să oprească moto
rul...

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
și corespondenții „Scinteii"
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Satul Lișna, comuna Suharău, ju
dețul Botoșani. La adunarea de 
constituire a organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste parti
cipase ca invitat și tovarășul Vasile 
Tataru. fostul președinte al consi
liului sătesc al F.U.S., 
secretarul comitetului 
cooperativei agricole 
Motivul invitației ? 
organizațiile să
tești ale F.U.S. 
ce au ființat pînâ 
acum în comuna 
noastră — ne in
formează Con
stantin Negrilă, 
secretarul comi
tetului comunal 
de partid — cea 
în care s-au în
registrat cele mai 
însemnate reali
zări a fost orga
nizația din satul 
Lișna. J?rin Ur
mare, ne-am gîn- 
dit că nu e lipsit 
periența acumulată pînă in prezent 
să fie preluată din mers, chiar de la 
constituire, de noua organizație pro
prie a Frontului Unității Socialiste".

S-a dat cuvintul fostului pre
ședinte. El a expus preocupările or
ganizației sătești, arătind că, in 
munca acesteia, cuvintul de ordine 
l-a constituit permanenta mobili
zare a tuturor locuitorilor satului 
la îndeplinirea exemplară a sarcini
lor din cele mai diverse sectoare de 
activitate. O mobilizare realizată nu 
prin dispoziții, ci prin convingere. 
Prin munca de la om la om. Prin în
țelegerea clară de către fiecare a 
importanței fiecărei acțiuni, 
trebuie acordată

de citeva luni 
de partid al 
din localitate. 
„Dintre toate

obiectiv și nu altuia, fie din dome
niul economic, fie privind activita
tea voluntar-patriotică de gospodă
rire și înfrumusețare sau cea cul- 
tural-artistică și educativă. Rezul
tatele ? Obținerea unor recolte dintre 
cele mai mari pe județ: 3 780 kg 
griu la hectar, 3 860 kg porumb boabe 
la hectar, 28 tone sfeclă de zahăr 

'pe aceeași unitate de suprafață, 16-17

de muncă". Și planul organizației 
nou constituite a Frontului Unității 
Socialiste s-a îmbogățit intr-adevăr 
cu numeroase obiective concrete. 
Lucrătorii din zootehnie, de exem
plu, s-au angajat să susțină acțiunea 
de obținere a cite 300 litri de lapte 
in plus de la fiecare vacă printr-o 
furajare exemplară. „Ne vom îngriji 
— spunea Toader Aivănesei — ca

Plan concret pentru valorificarea unei
rodnice experiențe de activitate obștească

ÎNSEMNĂRI DIN SATUL LIȘNA - BOTOȘANI

de interes ca ex-

de ce
prioritate unui

tone cartofi etc. Și, concomitent, 
realizarea unor obiective însemnate 
pentru viața cotidiană a locuitorilor 
satului : grădiniță cu peste 100 de 
locuri, 700 metri liniari de trotuare, 
două parcuri, împăduriri pe trei 
hectare, o stație pentru călători și 
încă multe altele. Și, totodată, o 
muncă cultural-educativâ susținută.

„Va trebui să continuăm toată a- 
ceastă activitate — a spus președin
tele noii organizații proprii a F.U.S., 
tovarășa Viorica Durnea-Huțanu — 
ridicind-o la cote și mai înalte". Fi
resc, afirmația a declanșat angaja
mente. „Atunci — a intervenit in 
discuție zootehnistul Gheorghe Flă- 
minzanu — 
de pe acum

ploile și ninsorile ce vor veni să nu 
degradeze nici un gram de furaje, să 
nu se înregistreze nici un fel.de ri
sipă". Profesoara Ortansa Rusu a 
propus, la rindu-i, inițierea unei 
largi acțiuni pentru raționalizarea 
iluminatului public și a consumului 
casnic de energie electrică. „Nu 
sînt specialistă in economie, dar să 
știți că din calculele pe care le-am 
întreprins reiese că putem economisi 
cel puțin cite 300 kilowați/oră lunar". 
Propunerile au 
odată, laolaltă 
unor lucrări 
valoare de cel
șantierul viitorului complex de creș
tere 
unei

fost adjudecate. Tot- 
au hotărît efectuarea 
voluntar-patriotice ln 
puțin 350 000 lei pe

eu aș propune ca încă 
să ne îmbogățim, planul

tuarelor cu încă 200 metri liniari, re
darea in circuitul arabil a încă cel 
puțin 3 hectare prin asanări și îndi
guiri. Planul cuprinde, totodată, pre
vederi concrete privind participarea 
permanentă a fiecărui 
organizației la invățămîntul 
ca și la una dintre activitățile 
tural-artistice.

Pentru îndeplinirea tuturor 
stabilite prin 
nul de muncă a- 
doptat s-a trecut 
la lucru imediat. 
De exemplu, a- 
proape toți mem
brii organizației 
proprii a F.U.S. 
au lucrat la plan
tarea de puieți pe 
o suprafață de 
trei hectare, ce 
urmează a fi îm
pădurită, acțiu
nea urmînd să 
continue pină la 
terminarea între

gii suprafețe planificate. La rîndul 
lor, gospodinele satului au trecut la 
îngrijirea sediilor unităților publice 
locale, contribuind astfel la economi
sirea unor sume bănești.

„Vom generaliza experiența de la 
Lișna in toate organizațiile 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste din comuna 
angajat secretarul < 
nai de partid. Un ; 
rui îndeplinire va 
ielnic, ridicarea la 
înalt' a rolului social-politic ce revine 
fiecăreia 
tuite ale 
ce și-au

membru al 
politic, 

cul-

celor 
pla-

sătești

s-anoastră" 
comitetului comu- 
angajament a că- 
asigura, neîndo- 

i un nivel mai

a vacilor de lapte, amenajarea 
baze sportive, extinderea tro-

din organizațiile nou consti- 
Frontului Unității Socialiste 
inceput activitatea.

Silvestri AILENEl 
corespondentul „Scinteii"

(oxșmȚi civică iși spiim cuvmn.
V A

® Propuneri © Inițiative ® Acțiuni
Continuăm, in rîndurile de mai jos, publicarea unora din numeroa

sele propuneri, inițiative, acțiuni, formulate și conturate in cadrul 
recentelor conferințe locale ale Frontului Unității Socialiste.

© In vederea sporirii eficienței acțiunilor patriotice organizate în 
cadrul întrecerii pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localită
ților, consiliul și comitetul municipal Deva al F.U.S. vor coordona activi
tatea organizațiilor de masă componente și a organizațiilor proprii din 
cartiere, a comitetelor de cetățeni pentru ca, împreună cu consiliul popu
lar municipal, să asigure realizarea, in anul 1980, a unui volum de lu
crări prin muncă patriotică in valoare de peste 100 milioane lei. (Con
ferința municipală Deva a F.U.S.).

® Lunar, consiliul orășenesc al F.U.S., împreună cu organizațiile 
de masă și obștești și organizațiile proprii ale F.U.S.. va organiza ac
țiuni politico-educative în unități economice, instituții, școli, cartiere pen
tru combaterea unor manifestări negative de comportament, a neglijen
țelor in gospodărirea avutului obștesc, ca și pentru îndrumarea tinere
lor familii sau încadrarea in muncă a persoanelor fără ocupație. (Con
ferința orășenească Buziaș, județul Timiș, a F.U.S.).

© La Sighetu Marmației s-a lansat inițiativa „Cartierul florilor", 
toți locuitorii noului cartier „Unirii" fiind invitați să participe la ame
najarea aleilor și a spațiilor dintre blocuri, astfel ca acest cartier să se 
distingă prin cele mai reușite plantații și printr-o gospodărire exemplară. 
(Inițiativa aparține pensionarei Maria Maxim).

© Se vor organiza ample acțiuni, la care vor fi mobilizați toți lo
cuitorii comunei, in vederea folosirii gospodărești a fondului funciar. în 
anul 1980, suprafața arabilă a localității va spori cu două hectare, prin 
redarea în circuitul agricol a unor suprafețe ocupate în prezent de mă- 
răcinișuri, se vor desființa drumurile inutile. Tot anul viitor se vor exe
cuta lucrări de combatere a eroziunii solului pe 30 de hectare de teren, 
în cincinalul 1981/1985 vor mai fi redate agriculturii încă 5 hectare și 
se vor efectua lucrări de combatere a eroziunii solului pe 110 hectare. 
(Din hotărirca conferinței comunale Soveja, județul Vrancea, a F.U.S.).

Obiceiul e vechi de 
cînd există aceste înăl
țimi ale Sălajului : a- 
tunci cind oamenii a\ 
a-și spune niște lu
cruri deosebite. încep 
cu buciumul. Cițiva 
bărbați și cîteva fe
mei se urcă pe dealul 
fostului castru roman 
și anunță in patru zări 
că-i veste mare. Ob
ștea se adună, o află, 
o judecă, apoi acțio
nează. N-am 
de cite ori a 
nat buciumul 
ciumi. din 
veacurilor și pină as
tăzi. Dar la întrebarea 
„Cum sună astăzi bu
ciumul la Buciumi 
loan Opriș. vicepre
ședinte al comitetului 
executiv al consiliului 
popular comunal, ne-a 
dat un răspuns neaș
teptat de scurt : „Pof
tiți și vedeți!“.

— Să vezi... sunetul 
de bucium ? Unde 2

— ln viața fiecăruia 
din aproape cei 5 000 
de locuitori ai comu
nei. Incepind cu casele 
lor. Care toate sînt noi 
și unde plinea albă și 
sarea așteaptă pe fie
care masă, alături de 
televizorul, frigiderul, 
telefonul chiar, acest 
nou tcare imprimă 
frumuseți neașteptate 
ștergarelor, scoarțelor 
și covoarelor măiestrit

întrebat 
răsu- 

la Bu- 
negura

de mîinile fe-lucrate 
meilor buciumene. Sau 
cu cele două blocuri, 
ca la oraș. ridicate 
pentru cei 50 de inte
lectuali ai comunei. In 
vocabularul de azi cu- 
vintul bunăstare iși 
găsește o tot mai frec
ventă folosire.

lui bine. Asta mai ales 
acum, iarna, cînd po
mul iși stringe puterea 
de roti. Ei bine, tocmai 
acest întuneric ne îm
piedică in treburi, pe 
toți cei 200 care lu
crăm în acest sector. 
De pe cele 650 de hec
tare de meri si pruni

direct la stabilicipe 
rea obiectivelor econo
mice și culturale . ale 
comunei. Au chibzuit, 
au. hotărît. La noi este 
însă un obicei : atunci 
cînd ești chemat de 
bucium, vorbele să 
nu-ți rămână vorbe.

— Dar dumneavoas-

și s-osuna buciumul 
aduna obștea, veți ve
dea că avem concasor.

— La adunarea des
pre care-i vorba, in
tervine vicepreședin
tele comitetului exe
cutiv, s-au vorbit mul
te despre rodul muncii 
de un an a crescători-

Frumos sună astăzi buciumul
ii 

treburile 
unea. Ei 
ridicarea 
a comu- 

prin

® în vederea valorificării resurselor locale, în 
agricole de producție vor fi inițiate noi activități 
— confecționarea de coșuri, de mături, prelucrarea 
etc. — iar pe terenurile erodate ori in pantă de peste 12 grade, unde nu 
se pot efectua lucrări mecanice, precum și pe marginea drumurilor și 
canalelor vor fi plantați pomi fructiferi. Toate suprafețele mlăștinoase, 
unde s-au format ochiuri de apă prin izvoare naturale, vor fi amena
jate ca mici heleșteie și populate cu pește. (Conferința comunală Secaș, 
județul Timiș, a F.U.S.).

cadrul cooperativei 
în sectoarele anexe 
și uscarea fructelor

® Cu participarea tuturor cetățenilor, prin execuția unor lucrări de 
sistematizare a solelor, eliminarea drumurilor inutile, desecarea și, cu
rățirea unor terenuri mlăștinoase sau invadate de arboret va fi redată 
în circuitul agricol, în 1980. o suprafață de 15 hectare. (Conferința co
munală Pianul de Jos, județul Alba, a F.U.S.)

Grupaj realizat de Maria BABOIAN 
cu sprijinul corespondenților „Scinteii'1

— Cum intră aceas
tă bunăstare în viața 
oamenilor ?

Răspuns la fel de so
bru. in două cuvinte : 
pomicultură, zootehnie.

încercăm să deslu
șim aceste noțiuni. 
Și-l întrebăm pe Ale
xandru Magdas. meca
nizator la asociația po
micolă. om supărat 
pe... întuneric.

— întunericul ne 
scurtează ziua in pomi
cultură. Pentru că ori
ce crenguță de pom 
este că vena unui om. 
Cînd o atingi, trebuie 
să știi că-i faci pomu-

am trimis anul acesta 
pe piața internă și Ia 
export peste 60 de va
goane de fructe. Si nu 
toți pomii sint pe rod. 
La anul însă...

Revenim la. bucium. 
Cind a sunat ultima 

■ oară ?
— Cind i-arn chemat 

pe oameni la adu
narea generală de con
stituire a organizației 
proprii .. ~ ...... '
Unității Socialiste. In 
sala căminului cultural 
erau

• avut', 
ceput sentimentul 
sint chemați să parti-

a Frontului

vreo 500. Au 
de la bun în

că

între 3 și 10 ianuarie are loc o importantăacțiune pentru dezvoltarea zootehniei
între acțiunile inițiate de condu

cerea partidului, menite să asigure o 
bază temeinică fundamentării pro
gramelor de măsuri pentru sporirea 
continuă a producției animaliere se 
înscrie și efectuarea, la Începutul fie
cărui an, a recensămintului anima
lelor. Pentru anul 1980 s-a stabilit ca 
această acțiune să se desfășoare în 
perioada 3—10 ianuarie. Potrivit pre
vederilor, recensămîntul se va efec
tua concomitent în unitățile agricole 
socialiste și la gospodăriile popu
lației. înregistrarea animalelor făcin- 
du-se prin numărare la 
de către comisii special 
pentru această acțiune.

Dincolo de aspectul 
pur statistice, efectuarea 
tului animalelor domestice prezintă o 
deosebită importanță economică. în 
condițiile actuale, fundamentarea ști
ințifică, in mod unitar, la nivelul in- 
tregii țări și diferențiat pe sectoare 
de proprietate, a măsurilor tehnico- 
organizatorice privind dezvoltarea 
zootehniei și creșterea producției ani
maliere nu mai este posibilă ' fără 
obținerea de informații detaliate . cu 
privire la structura, caracteristicile și 
potențialul de producție al șeptelu
lui. Cunoașterea exactă a acestei mari 
avuții naționale este de natură să 
permită elaborarea unor programe 
concrete pentru creșterea,, in conti
nuare, a efectivelor de animale, pen
tru ameliorarea raselor și pentru asi
gurarea bazei furajere.

Prima condiție pentru reușita de
plină a acestei acțiuni este ca recen- 
sămintul să ofere o imagine precisă, 
reală a datelor referitoare la numă
rul de animale pe specii, pe grupe de 
vîrstă și sex și despre potențialul lor 
de producție.

Se cuvine subliniat faptul că în 
acest an s-a făcut o bună pregătire 
și organizare pentru efectuarea re- 
censămintuliii. Pentru îndrumarea și 

. coordonarea lucrărilor recensămîntu- 
lui animalelor a fost constituită Co
misia centrală de recensămint, iar 
pentru unitățile administrativ-terito- 
riale — comisii județene, municipale, 
orășenești și comunale, care răspund 
in mod nemijlocit de modul in care 
se desfășoară lucrările de recensă
mint. Comisiile amintite au datoria 
să efectueze controale prin sondaj în 
gospodăriile populației și să consti
tuie echipe speciale de verificare a 
înregistrărilor în unitățile socialiste.

în scopul recenzării întregului 
efectiv de animale au fost întreprin
se 
re 
in 
în 
în 
localități decît cele unde își au se
diul sau domiciliul deținătorii lor.

Pentru obținerea de date reale este 
necesar ca întregul personal antrenat 
în această acțiune de importanță na
țională să dea dovadă de un înalt spi
rit de exigență și responsabilitate po
litică și civică, să asigure respecta-

fața locului 
constituite

înregistrării 
recensămin-

o serie de măsuri menite să asigu- 
și înregistrarea animalelor care 
perioada 3—10 ianuarie se vor afla 
curs de transport, în transhumantă, 
tîrguri și oboare, la iernat în alte

nți spus ? 
singură :

tră ce vorbe
— Una 

„concasor".
— Mai pe 

rog...
— Mai pe larg ii tot 

scurt, r 
folosim 
o avem 
mente 
rutiere, 
la dracu-n praznic, cu 
cheltuieli și cu năca
zuri. la să socotim nu
mai combustibilul pen
tru transportul ei. Ar 
ajunge pentru nu știu 
cite concasoare.
zis această vorbă. Iar 

doua oară cind o

larg, vă

Noi, în loc să 
piatra ne care 

i la amenda
și construcții 
o aducem de

Am

lor de vite : am con
tractat la stat 110 bo
vine mari; am prer’at 
124; am contractat 560 
capete de tineret -bo
vin; am predat statu
lui 680; lapte — 6 500 
hl, am predat 6 600...

Ne aflam la se
diul consiliului popular 
cițiva oameni. Dintre 
cei pe care întunericul 
„devremos", adică tim
puriu. al iernii ii adu
sese la „bilanțul zilei", 
ln afară de cei doi, 
erau Ana Opriș, coo
peratoare. soția vice
președintelui. Marin 
Magdaș. gestionară,

soția pomicultorului, 
Vasile Codre. pensio
nar, în vîrstă de a- 
proape 80 de ani. Ni
colae Știrb, tîmplar la 
Zalău, cu soția lui. li 
adusese aici nu numai 
întunericul timpuriu 
de decembrie. Mai de
grabă întunericul 
rupsese de la 
zilei. Acum ii 
lucraseră la 
sălii de sport
nei, executaseră 
■muncă patriotică toate 
lucrările care nu nece
sită calificare specială, 
de la. pietruirea 
9 kilometri de 
la...

Ce-i adusese 
aici pe acești oameni ? 
Dragostea de frumos, 
parte inseparabilă a 
ființei lor. Mai precis, 
veniseră să-i cheme pe 
membrii corului din 
Bucium la repetiție. 
Cor, e drept, fără o 
faimă înscrisă in di
plome și medalii de 
aur. dar care-i reuneș
te pe toți, de la prunc 
la bunic și străbunic. 
Iar repetițiile se fac în 
serile de iarnă ce cad 
timpuriu.

— Deci unde ne ve
dem in seara asta ? La 
repetiție...

celor 
șosea,

însă

Laurențiu DUTA 
Ioan MUREȘAN

Azi vă informăm despre

Noi reglementări privind 
protecția calității apelor

rea cu strictețe a normelor organiza
torice și metodologice aprobate pen
tru înregistrarea corectă și in terme
nele prevăzute a tuturor animalelor 
existente. Ținind seama de însemnă
tatea deosebită a recensămintului, de 
necesitatea imperioasă a cunoașterii 
evoluției șeptelului, este o datorie 
patriotică a tuturor deținătorilor de 
animale de a declara exact efectivele 
pe care le au și să inlesnească numă
rarea acestora de către recenzori și 
echipele de control. Este în interesul 
tuturor lucrătorilor să contribuie la 
reușita deplină a acestei importante 
acțiuni, deoarece măsurile ce urmea
ză să fie luate pe baza rezultatelor 
recensămintului vor constitui un nou 
și puternic 
de animale 
efectivelor, 
re, pentru 
cantităților 
ultimă instanță, acesta este 
suprem al întregii acțiuni, de 
depinde .hotăritor, buna aprovizionare 
și îmbunătățirea consumului alimen
tar al populației, asigurarea cu ma
terii prime a industriei alimentare și 

, ușoare.

turistice

E * *
1X <

sprijin pentru crescătorii 
in sporirea și ameliorarea 
asigurarea bazei furaje- 
creșterea mai rapidă a 
de produse animaliere. în 

scopul 
care

Aurel PAPADIUC

Vacante
A

Decorul iernii conferă naturii 
atracții aparte. Citeva ore, într-un 
tur al orașului ne vor face fami
liare muzeele, casele memoriale, 
instituțiile cultural-științifice. parcu
rile, noile cartiere de locuințe, mo
numentele. Un sfirșit de săptămină, 
care poate incepe de vineri după- 
amiaza, este o posibilă reintilnire 
cu Valea PrahoVei, Valea Timișu
lui, Valea Oltului. Valea Ialomiței 
sau culmile semețe ale Bucegilor. 
Șase zile intr-o stațiune, la o ca
bană, intr-un motel pot deveni o 
minivacanță de neuitat. 
Bușteni. Sinaia.
Păltiniș etc. sint cunoscute gazde 
'ospitaliere. Amatorilor de schi le 
stau la dispoziție numeroase pirtii, 
celor mai puțin îndrăzneți — săniu- 

I

Predeal,
Borsec. Tușnad,

vesel schimb de 
sint binevenite 
anotimp, iarna 

capătă o notă aparte. O revedere 
cu Marea Neagră altfel de cum o 
știm, avind piscine cu apă de mare 
încălzită, săli cu jocuri mecanice; 
terenuri de sport acoperite este ori- 
cind binevenită. Și chiar dacă e 
iarnă tratamentul în diferite afec
țiuni continuă. Există și unele 
avantaje dintre care amintim lipsa 
aglomerației, excluderea eforturilor 
suplimentare. Amănuntele pe care 
vi le pot oferi filialele de turism 
bucureștene sint convingătoare. Re
țineți adresele : bd. Republicii nr. 
68; str. Mendeleev nr. 14; bd. 1848 
nr. 4: bd. N. Bălcescu nr. 35; calea 
Gri viței nr. 138.

țele, tutu'ror — un 
bulgări. Vacanțele 
oricînd, în orice

Un ansamblu de acte normative 
reglementează variatele aspecte pe 
care le ridică protecția mediului în
conjurător, obiectiv central al poli
ticii partidului și statului nostru. 
Zilele acestea a intrat in vigoare un 
nou și important act normativ — „De
cretul pentru stabilirea valorilor li
mită admisibile ale principalelor sub
stanțe poluante din apele uzate Îna
inte de evacuarea acestora" — des
pre a cărui importanță ne-a vorbit 
tovarășul ing. Constantin Kădescu, 
director în Consiliul Național al 
Apelor.

Principiul de bază al noului act 
normativ are in vedere — ținind sea
ma de nivelul de 
de ritmurile înalte 
ale patriei noastre 
rințelor calitative ale tuturor folo
sințelor de apă. Valorile limită au 
fost stabilite in funcție de gradul de 
nocivitate și pericolul pe care îl im
plică prezența unor substanțe în apă 
pentru sănătatea populației și pro
tecția mediului înconjurător.

De ce a fost nevoie de un astfel 
de act normativ ? Odată cu creșterea 
rapidă ; 
mare a 
a țării, 
menține 
rind, la 
aplicau norme pentru calitatea apelor 
de suprafață (cursuri de apă. lacuri), 
care cuprind valori limită pentru con
centrația substanțelor poluante, sta
bilite de regulă în funcție de cerin
țele utilizării apei — potabilă, in
dustrială, pentru irigații etc. Folosi
rea acestui sistem necesită recalcu
larea cantităților de poluanți ce pot 
fi evacuate într-un curs de apă ori 
de cite ori se schimbă sau sporește 
numărul unităților economice sau al 
localităților consumatoare, 
celor care deversează ape 
plan mondial, în țările cu 
dezvoltată, se utilizează pe 
ce in ce mai largă norme 
bilesc valori limită 
substanțelor uzate 
cuarea lor. Asemenea norme intro
duce și noul decret. Ele permit o 
aplicare mult mai simplă și mai fer
mă a prevederilor legii și. raportat 
la noile obiective industriale, 
posibilitatea cunoașterii în mod 
a condițiilor de calitate pentru 
evacuate, ceea ce influențează 
lirea tehnologiilor de protecție și 
epurare a apelor uzate, amplasarea

unor capacități noi de

dezvoltare atins, 
de industrializare 
— asigurarea ce

a cerințelor de apă. ca ur- 
dezvoltării economico-sociale 
a crescut și nevoia de a-i 

: proprietățile. Pînă de cu- 
noi, și nu numai la noi. se

ca și 'al 
uzate. Pe 
economie 
scară din 
care sta- 

admisibile ale 
înainte de evar

oferă 
direct 
apele 
stabi-

judicioasă a 
producție.

Cum este 
prevede aplicarea in mod diferențiat 
a normelor. în funcție de gradul de 
nocivitate și răspindire a anumitor 
poluanți. Pentru substanțe poluante 
cu grad mare de toxicitate — mercur, 
cadmiu, plumb, zinc, fenoli etc. — a 
căror prezență in apă peste anumite 
limite pune în pericol sănătatea 
populației, dar pentru care există 
procedee tehnice de reducere a con
ținutului in astfel de substanțe, s- 
prevăzut valori limită Stricte 
evacuare.

Cele mai severe criterii noul < 
creț le are in vedere pentru sub
stanțele cu toxicitate ridicată ori 
efect cancerigen, persistență și cu- 
mulabilitate in organismele vii și în 
mediul înconjurător, cum sint pesti- 
cidele organo-halogenice. silicice. fos- 
forice sau stanice, ca DDT, aldrin, 
parathion, benzpiren etc., precum și 
compușii organici ai mercurului, de- 
șeurile radioactive și altele, a căror 
deversare în ape este interzisă. în 
afara unor excepții bine fundamen
tate și cu avizul organelor compe
tente. Pentru poluanții necuprinși în 
decret, valorile limită admisibile se 
stabilesc de la caz la caz pe bază de 
date și studii de specialitate.

Industria se dezvoltă, tehnologiile 
se diversifică, apar mereu noi sub
stanțe și de aceea pentru cele care 
nu sint prevăzute in standardele de 
stat sau normele tehnice de ramură 
valorile limită admisibile se stabi
lesc pe baza studiilor de specialitate 
elaborate de titularul de investiție 
sau de forurile tutelare ale unități
lor care introduc sau realizează in 
procesele de producție noi substanțe 
poluante. Aceste studii vor cuprinde 
și metodele de determinare a con
centrațiilor diferitelor nocivități, 
precum și tehnologiile de epurare 
adecvate, atit studiile, cît și tehnolo
giile vor fi avizate de Consiliul Na
țional al Apelor, Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului înconju
rător și Ministerul Sănătății.

Noul decret asigură o bază fețmă, 
deosebit de utilă, pentru orientarea 
activității de proiectare tehnologică, 
mărirea operativității în luarea deci
ziilor, un control mai simplu și mal 
ferm al evacuărilor de ape uzate, o 
aplicare mai exigentă . a prevederilor 
Legii apelor.

și firesc, noul decret

;-au
de

de-

Al. P1ĂIEȘU

în comparație cu situația existentă 
în anii anteriori, recuperarea amba
lajelor de sticlă — acțiune ce capătă 
prin documentele Congresului al 
XII-lea al partidului o importanță 
deosebită — a cunoscut .și la Galați 
o evidentă îmbunătățire. în primul 
rînd, au crescut atit preocupările fac
torilor cu răspundere în acest dome
niu, cit și ale cetățenilor înșiși. îmbu
nătățirea de care vorbeam se mate
rializează, de pildă, in înființarea de 
noi centre de achiziții. în reintrodu
cerea în circuitul refolosirii unui vo
lum tot mai mare. în cazul unității 
din Galați a Centralei de valorificare 
a ambalajelor, numărul centrelor de 
achiziție a ajuns la 38 și ele sînt dis
puse. in mod corespunzător, pe teri
toriul municipiilor Galați și Tecuci.

Un plus de atenție se acordă recu
perării ambalajelor de sticlă în re
țeaua magazinelor alimentare. Ma
joritatea celor vizitate, dar îndeo
sebi unitățile 208, 19, 40, 92 privesc 
cu multă seriozitate această proble
mă. Conducerea întreprinderii co
merciale de stat pentru mărfuri ali
mentare Galați a luat măsuri de a 
se pune la loc vizibil afișe și liste de 
prețuri prin care cetățenii sînt invi
tați să apeleze la serviciile pentru 
valorificarea ambalajelor (la schimb, 
contra cost sau la schimb de produ
se). Și unitățile întreprinderii județe
ne de legume-fructe au manifestat un 
interes ceva mai mare în ultimul 
timp, așa cum mai bine decît in anii 
trecuți se acționează și în unitățile 
cooperației de consum. De asemenea, 
partenerii tradiționali ai centralei de 
valorificare a ambalajelor — adică, 
organizațiile de pionieri și ale U.T.C.

— s-au străduit să-și respecte anga
jamentele asumate.

Evident, faptul că s-au înregistrat 
unele progrese față de anii trecuți nu 
exclude necesitatea optimizării pe 
mai departe a acestei activități. Ana
lize efectuate cu factorii implicați au 
scos în evidență importante restanțe

se strică ușor chiar de la prima 
capsulare, se situează printre prime
le cauze. Adăugăm apoi o anume 
mentalitate de nababi, prezentă la 
unii cetățeni, care preferă încă să 
arunce la gunoi sticlele, decît să se 
deranjeze pină la centrele de valo
rificare. De asemenea, se constată că

depozitare. Mult amplificată trebuie 
să fie preocuparea in această direc
ție și la Uniunea județeană a coope
rației de. consum. Aici ni s-a prezen
tat un plan de măsuri bun. adoptat 
încă din iulie 1979. Acesta prevede 
înființarea de noi centre specializate, 
alături de o mai susținută preocupa-

Exista & tinerețe fără bătmețe a ambalajelor? 
prin refolosirea lor gospodărească

Cum se acționează pentru recuperarea acestor importante resurse 
în județul Galați

față de plan, care, in cazul centrelor 
proprii de achiziții ale unității din 
Galați 
1979 la 
100 000 
total unitate, 
prinse in alte sectoare, planul a fost 
realizat și valoric și la cheltuielile de 
circulație și la beneficii încă de la 18 
decembrie. însă restanța la ambalaje 
de sticlă continuă să fie mare.

Cum se explică ea ? Ce opinii au 
vizavi de această situație nefirească 
specialiștii centralei ? Intrarea în 
rețea a unor sticle 
slabă, cu bule de aer în corp, care

a C.V.A., se ridică pe anul 
2,8 milioane sticle și circa 
borcane. Este adevărat, pe 

prin eforturile între-

Intrarea 
de calitate mai

r *
unele sticle se situează încă ln afara 
sistemului de achiziție, în această si
tuație aflîndu-se sticlele de apă mi
nerală cu pete de fier — apărute din 
cauza staționării îndelungate a apei 
— precum și sticlele de răcoritoare 
și apă carbogazoasă.

Și magazinele alimentare pot să-și 
intensifice preocuparea pe această 
linie, deoarece nici în cazul lor rea
lizările nu sint la nivelul sarcinilor 
de plan. Principalele căi de acțiune 
trebuie să fie atit o mai susținută 
propagandă în rîndul populației, cit 
și rezolvarea pe cît posibil a unor 
impedimente ținînd de spațiile de

re pentru recuperarea ambalajelor 
prin unitățile proprii, cît și cu aju
torul școlilor, al pionierilor. Totuși, 
in anul trecut recuperarea, Îndeosebi 
a borcanelor, s-a aflat încă mult sub 
sarcina planificată. De unde și‘ nece
sitatea de a se pune in practică cu 
mai multă consecvență chiar măsu
rile proprii adoptate cu cîteva luni în 
urmă. Altfel planul rămîne pe hîr- 
tie, iar risipa resurselor de ambalaje 
continuă nestingherită.

Nici unitățile întreprinderii jude
țene de legume-fructe nu au la activ 
rezultate prea bune. După cum pre
ciza ing. Mircea Costache, director

adjunct comercial al întreprinderii, 
anual planul de 780 000 borcane nu 
s-a putut îndeplini. Soluția nu 
este decît una singură : aceea de a 
se intensifica recuperarea ambalaje
lor de la populație prin magazinele 
proprii. Dar nu așteptind ca popu
lația să le aducă pe tavă, ci organi- 
zind temeinic activitatea de preluare. 
Pentru că, in prezent, in multe ma
gazine de legume-fructe nu există 
nici un fel de invitație privitoare la 
achiziția de ambalaje de sticlă.

O concluzie a acestui sondaj ? Este 
necesară in primul rind o propagan
dă mai activă și mai eficientă in rîn
dul populației de toate vîrstele in le
gătură cu importanta pe care o re
prezintă această problemă, însemna
tele resurse pe care industria le poa
te economisi, fie și numai prin re
cuperarea unei singure sticle. Se im
pune, de asemenea, din partea indus
triei de sticlă, pe de o parte ridicarea 
calității unor tipuri de ambalaje, în
deosebi a sticlelor de un litru, pentru 
a le da o viață mai lungă, iar pe de 
alta reducerea tipodimensiunilor 
pentru a nu se mai risipi timp pre
țios cu sortarea acestora. Deci, căi 
de intensificare a acțiunilor pentru 
recuperarea ambalajelor există. Ceea 
ce se cere acum este creșterea inte
resului tuturor factorilor, și în 
mul rind al consiliilor populare 
nicipale, orășenești și comunale, 
sînt datoare să coordoneze 
eforturile x populației în 
direcție.

Dan PEĂEȘU 
corespondentul

pri- 
mu- 
care 
binemai 

această

„Scînteii"
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Telegrame

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe, ,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră de către cel de-al XII-lea Congres în 

funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, permiteți-mi să 
vă exprim felicitările mele călduroase.

Reinnoindu-vă sentimentele mele de prietenie, primiți cordiale salutări 
comuniste.

SANTIAGO CARRILLO

Tovarășului BETTINO CRAXI
Secretar general al Partidului Socialist Italian

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 
personal, vă transmit profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 
a lui Pietro Nenni, președintele Partidului Socialist Italian, proeminentă 
personalitate a vieții politice italiene, iar familiei indoliate întreaga 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Succesele chimișîîlor 
prahoveni

Primele trei zile ale noului an au 
însemnat pentru chimiștii prahoveni 
și primele fapte de muncă înscrise 
in cronica întrecerii socialiste. Asi- 
gurind un randament sporit agrega
telor cu „foc continuu", în condițiile 
valorificării superioare a materiilor 
prime, ei au realizat peste sarcinile 
stabilite mai bine de 2 000 tone pro
duse — benzine, uleiuri minerale, 
motorine, bitum.

Din primul schimb, 
cărbune peste prevederi

Hotăriți să adauge 
muncă la realizările 
le-au obținut in anul 
din sectorul IV al întreprinderii mi
niere Lupeni, fruntași pe bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, au extras, 
in primul schimb de ieri, peste plan, 
150 tone cărbune cocsificabil. Reali
zări ^frumoase au obținut in primele 
schimburi de lucru ale noului an și 
minerii din Petrila, Uricani și Paro- 
șeni, care sint hotăriți să realizeze, in 
acest an. producții sporite de căr
bune. (Sabin Cerbu).

noi fapte de 
frumoase ce 

trecut, minerii

IA >•

• întoarcerea fiului : 
— 9; 11; 13;

o te netesm pe timp.

lopeți multe!multă

Consiliul județean Dolj de 
politică și cultură socialistă 
recent chemarea ca întreaga paletă de 
manifestări politico-ideologice și cul
tural-educative ce se desfășoară în 
această perioadă de iarnă să fie pusă 
sub semnul imperativului : „Mai 
mult, mai eficient, mai atractiv". Și 
pentru ca această chemare să nu ră- 
mînă doar un deziderat, ci să se con
vertească într-o realitate cu finali
tate educativă precisă, s-a elaborat 
un plan unitar de acțiune în vederea 
intensificării și ridicării pe un plan 
superior a întregii activități pe acest 
tărîm, stabilindu-se responsabilități 
clare instituțiilor din județ cu atri
buții în domeniul educațional.

Membrii consiliului județean de 
educație politică și cultură socialistă, 
lectorii comitetului județean de par
tid, activiștii culturali au fost repar
tizați pe 
de orașe 
cina de a 
locale de 
socialistă, 
partid în 
sistematice, 
conținut, 
fluențare a conștiințelor.

O atenție cu totul deosebită se acor
dă, in acest context, educării maselor 
largi de oameni ai muncii în spiritul 
concepției materialist-științifice des
pre lume și viață, înțelegerii fenome
nelor din natură și societate, comba
terii feluritelor manifestări retro
grade, mistice. în acest sens se cuvine 
menționată buna experiență cîștigată 
de universitățile cultural-științifice, 
puternica inrîurire pe care o exercită 
invățămintul cultural-științific care, 
incepind din acest an. s-a generalizat 
în județul Dolj. Practic, în fiecare co
mună și oraș ființează o universitate 
cultural-științifică. Semnificativ este 
faptul că, numai în comune, sint or
ganizate 88 de cursuri sub genericul 
„Știință-educație-ateism" și că, in ge
neral, pe ansamblul cursurilor preda
te la universitățile cultural-științifice. 
o pondere de 48 la sută dețin cele de 
științe ale naturii și de materialism 
dialectic și istoric.

Astfel, zilele trecute în localități 
precum Cioroiași, Leu, Scaie'ști, Be
chet, Braloștiț’a, Giurgița au avut 
loc întilniri ale celor mai felurite

educație 
a lansat

fiecare dintre cele o sută 
și comune doljene, cu sar- 
sprijini nemijlocit consiliile 
educație politică și cultură 
organele și organizațiile de 
organizarea unor activități 
:, atractive, cu un bogat 
cu o forță sporită de în

(Urmare din pag. I)

burilor să se facă din mers, în așa 
fel ca ritmul producției să nu 
afectat.

fie

în complexele de sere și cen
trele 
lor, 
bui 
desfășurare a activității. Vor fi des
zăpezite drumurile de acces la depo
zitele de carburanți, la posturile de 
transformatoare electrice, punctele ' 
termice, ateliere, rampe de descărcare 
etc. De asemenea, trebuie asigurate 
schimburi permanente la punctele 
termice, la atelierele de intervenții, 
echipe de deszăpezire și care să în
locuiască geamurile sparte. Prin 
etanșeizare este necesar să se evite 
pierderile de căldură din interiorul 
serelor.-Gadrcle d,e conducere au da
toria să procure Combustibilul nece
sar la întreaga capacitate de depozi
tare a unității. în celelalte unități de 
producție — întreprinderi de produ
cere și industrializare a legumelor și 
fructelor, întreprinderi județene de 
legume și fructe — să fie luate mă
suri pentru menținerea accesului la 
depozite pentru a putea fi livrate 
produse la unitățile de desfacere a 
legumelor și fructelor.

tn complexele și fermele zooteh
nice este necesar să fie luate măsuri 
urgente de adăpostire a animalelor, 
in mod special a turmelor de oi. Se 
vor controla,cu atenție toate adăpos
turile, iar acolo unde este necesar să 
se treacă imediat la inchiderea aces
tora, supraveghindu-se permanent 
buna funcționare a instalațiilor de 
încălzire, alimentare cu apa, eva
cuare a dejecțiilor etc. în materni
tățile și halele de creștere a tinere
tului și a puilor de carne se va or
ganiza un control permanent din par
tea cadrelor de conducere Și a îngri
jitorilor, care să asigure desfășurarea 
procesului de producție în condiții 
corespunzătoare. în fermele de ovine, 
unde au început fătările, se va or
ganiza o supraveghere permanentă, 
ziua și noaptea, asigurîndu-se con
diții corespunzătoare de temperatură 
în adăposturi, buna furajare a oilor 
și a mieilor sugari.

Starea timpului — zăpezi abunden
te și viscolite — impune deblocarea 
căilor de acces către depozitele și 
adăposturile de furaje. în toate com
plexele zootehnice trebuie să se ac
ționeze imediat pentru completarea 
stocului de furaje combinate pe cel 
puțin 5—6 zile, iar a furajelor de vo
lum — pentru minimum 10 zile, ur- 
mărindu-se buna funcționare a uti- 
lajeloî de preparare și pregătire a 
nutrețurilor. Pentru realizarea de 
producții normale în aceste zile este 
necesar ca rațiile furajere să fie ad
ministrate la timp și în cantități co
recte, în raport de starea fiziologică 
a animalelor. în fiecare complex și 
fermă zootehnică trebuie să se asi
gure o asistență permanentă din par
tea cadrelor de conducere și echipe 
de îngrijitori care să poată interveni 
în orice moment unde este nevoie.

de producere 
prin măsuri speciale vor tre- 
asigurate condiții normale de

a răsaduri-

rești, Adjud. Mărășești, Buzău, Ur- 
ziceni și Galați, te secțiunea Cimpi- 
na-Predeal acționează pluguri pen
tru deszăpezire.

Ca urmare a căderilor de zăpadă 
și viscolului, circulația pe drumurile 
naționale este intreruptă după cum 
urmează: pe autostrada București— 
Pitești la km 18, 19, 21, 22—24 (cir
culația rutieră se desfășoară pe firul 
doi datorită blocărilor de autovehi
cule) ; DN 2 C Pogoanele—Slobozia, 
km 30—31 și 34—43 ■ aglomerări de 
zăpadă de 40 pină la 50 cm; DN 7 A 
Brezoi—Voineasa, km 34—48 alune
cări de teren. Pe DN 57 Oravița— 
Jamul Mare km 140—150 și Moldova 
Veche—Oravița km 109—119 aglome
rări de zăpadă de 30 pînă la 40 cm; 
DN 66 Tg. Jiu—Petroșani km 118—121 
drum blocat de avalanșe; DN 7 C 
Bilea Cascadă—Arpaș km 131—139 
drum blocat de avalanșă; DN 6 Lu
goj—Timișoara km 528—529, 537—538, 
540—546 aglomerări de zăpadă de 
peste 1 m. Pe toate aceste sectoare 
se acționează cu utilaje pentru în
depărtarea zăpezii și alunecărilor de 
avalanșă.

în activitatea de transporturi auto 
se înregistrează 374 trasee suspen
date, deservite de 1 504 curse. 213 
trasee prescurtate pe care circulă 
1 153 curse. în județele Arad. Caraș- 
Severin, Cluj. Mehedinți, Prahova, 
Timiș. Olt, Ilfov și Botoșani sint imo
bilizate 400 de autobuze și 250 auto
camioane.

Sint întrerupte legăturile telefonice 
cu unele oficii P.T.T.R. și consilii 
populare din județele Buzău. Caraș- 
Severin, Prahova, Teleorman, Argeș, 
Dîmbovița și Ilfov. Se acționează cu 
echipe de intervenție pentru resta
bilirea legăturilor telefonice.

Navigația pe sectorul românesc al 
Dunării și activitatea în porturile 
maritime și fluviale se desfășoară 
normal.

să se asigure
oarece, in actualele condiții, spațiul 
necesar frînării și opririi autovehi
culelor este de două-trei ori mai 
mare în comparație cu condițiile de 
circulație normale.

temeinic dinainte, de-

ianuarie
de

PROGRAMUL 1

Matineu de vacantă
Emisiune în limba germană 
Tragerea Loto

Starea drumurilor
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor comunică : Pînă joi la 
ora 18, liniile de cale ferată erau 
circulabile, cu unele dificultăți, in 
special in complexele C.F.R. Bucu-

® SOARELE SE CON
TRACTĂ ? Pornind de la un 
studiu statistic al diametrului so
lar întocmit în perioada 1836— 
1953 în cadrul Observatorului 
Greenwich, doi cercetători ame
ricani au ajuns la concluzia că 
Soarele se contractă în ritm „ra
pid". Fenomenul are o cadență 
de 0,01 la sută pe secol. S-a cal
culat că dacă contracția ar crește 
cu 1 la sută într-un mileniu, Soa
rele și-ar pierde jumătate din 
volumul său în decurs de 100 000 
de ani. „Dar, susțin autorii des
coperirii — nu este realist să se 
creadă că această contracție va 
continua în ritmul de pînă. acum. 
Trebuie să existe un fel de

Recomandări ale
Direcției
Inspectoratul General a! Miliției, 

Direcția circulație recomandă dețină
torilor de autoturisme - proprietate 
personală, îndeosebi începătorilor, să 
evite deplasările lungi, pentru a nu 
rămine înzăpeziți, cit și cele in ca
drul localităților unde circulația este 
acum îngreunată datorită căderilor 
de zăpezi. De asemenea, autoturis
mele nu vor fi lăsate să staționeze 
pe marile artere, ca și pe cele unde 
circulă mijloace ale transportului in 
comun, creindu-se condiții optime 
pentru buna desfășurare a acțiunilor 
de deszăpezire. Autovehiculele de 
toate categoriile — de aprovizionare, 
pompieri, salvări ș.a. obligate să se 
deplaseze intre localități — vor tre
bui să fie dotate cu lanțuri, lopeți și 
materiale antiderapante. înainte de 
plecarea in cursă se va verifica mi
nuțios starea tehnică și se vor lua 
informații dacă traseele respective 
sint practicabile. Conducătorii auto 
sint obligați să respecte indicațiile 
agenților de circulație și a persona
lului care conduce operațiile de des
zăpezire. Se vor evita deplasările în 
afară după lăsarea serii și în timpul 
nopții. Ținind seama de pericolul de 
patinare și derapaj, se va circula cu 
viteza redusă, 
mare între 
manevrele 
ambreiaj.

Pietonilor 
mai atenți la traversarea drumurilor,

lăsînd distanța mai 
vehicule și se vor evita 
bruște de volan, frină,

li se solicită să fie mult

pulsație a Soarelui... Misiunea 
cercetătorilor este de a stabili 
periodicitatea acesteia". Savan- 
ții consideră că respectiva con
tracție este temporară,,, că ea ar 
fi apărut acum citeya secole și că 
nu afectează decit o parte din 
masa Soarelui.

® 53 DE INSTITUTE 
ÎNTR-UNUL SINGUR. 
Una din cele mai prestigioase 
instituții științifice de pe glob 
— Max Planele Gesellschaft din 

care grupează 50 de in- 
cu cele mai diferite pro- 
cercetare, a mai creat în 
vreme alte 3 unități de 

în domenii de larg inte-

R.F.G., 
stitute 
filp de 
ultima 
studiu
res științific. Este vorba de un

categorii de cetățeni cu brigăzi 
științifice, intîlniri care nu s-au re
zumat doar la expuneri, ci s-au 
transformat intr-un fertil dialog cu 
participanții, însoțit de experiențe și 
prezentări de diapozitive. „Comiteffrul 
comunal de partid s-a transformat 
intr-un adevărat „stat major" al între
gii activități cultural-artistice ce se 
desfășoară cu intensitate în aceste zile 
in satele din comuna noastră — ne 
spunea tovarășul Cornel Neremzoiu, 
secretarul de partid al comunei Sca- 
iești. Am repartizat pe fiecare dintre 
membrii biroului să răspundă de ac-

însemnări
din județul Dolj

cile

ju-
co-

tivitatea cultural-educativă din 
un sat aparținător comunei".

Pornind de la realitatea că în 
dețul Dolj există o adevărată 
moară de datini și obiceiuri, consi
liul județean de educație politică și 
cultură socialistă a organizat „Festi
valul județean al obiceiurilor de iar
nă", acțiune în plină desfășurare, 
care valorifică din perspectivă laică 
aceste tradiții ce țin de viața și mun
ca oamenilor, folosindu-le eficient 
în combaterea unor prejudecăți mis
tice. Aproape în fiecare comună 
doljeană, dar mai ales la Cernătești, 
Călărași, Dăbuleni, Bechet, Gighera, 
Radovan, Mâceșu de Jos și Bulzești, 
s-au ținut expuneri și s-au prezen
tat spectacole ce au inclus asemenea 
obiceiuri specifice zonei. în ultimele 
zile ale anului trecut, bunăoară, la 
Craiova s-a desfășurat „Gala obi
ceiurilor laice de iarnă", în cadrul 
căreia au avut loc spectacole în aer 
liber susținute de echipe artistice și 
interpreți de la căminele culturale 
din Brădești, Breasta, Bucovăț, Ce- 
laru, Maglavit, Ostroveni — auten
tică paradă a obiceiurilor populare, 
întovărășită de o interesantă sesiune

de comunicări cu tema „Semnifica
țiile obiceiurilor laipe 
Oltenia". , '

Aceasta nu înseamnă însă că pre
tutindeni se manifestă 
tornică preocupare pentru desfășu
rarea unei activități cultural-educa
tive susținute și pline de conținut. 
Mai există încă, din păcate, locuri 
unde această activitate este privită 
strict formal — ca pe niște puncte ce 
se cuvin bifate într-un raport — ceea 
ce are drept efect faptul că, bunăoară, 
la căminul cultural din Giubega 
(acest lucru este consemnat, de alt
minteri. și într-un program de acti
vitate trimis la județ) 
decembrie, la ora 10. 
comună erau invitați 
la televizor... filmul 
compania petrolieră Ewing". întîlnim, 
de asemenea, și o stranie înțelegere 
— stranie in sens de restrictivă — a 
noțiunii de muncă cultural-educa- 
tivă : e bine, desigur, că, în ultima 
săptămînă a anului trecut, cetățenii 
din Bulzești erau invitați la bal, iar 
la căminul 
neai foarte 
nea „Horă 
dans", dar, 
unui așezămînt cultural 
doar la atit, îți pui 
bare : oare 
temeinica 
lui funcționare își îndeplinesc cu ade
vărat misiunea cu care au fost in
vestiți ? Nu cumva s-a strecurat pe 
undeva comoditatea ?

E limpede că rostul deplin al fie
cărui așezămint cultural, al fiecărui 
cămin cultural de la sate poate fi 
îndeplinit plenar, în acest sezon atit 
de prielnic activității cultural-educa
tive, numai printr-un vast și variat 
complex de acțiuni, în rîndul cărora 
activitatea de formare a convingerilor 
ateist-științifice e necesar să ocupe 
un loc central.

Nicolae BABĂLAU 
corespondentul „Scinteii”

de iarnă Win

aceeași sta

pe data de 25 
cetățenii din 

să urmărească 
serial „Dallas,

cultural din Teasc întil- 
des in program mențiu- 
țărănească urmată de... 
atunci cînd activitatea 

se rezumă 
fireasca între- 

factorii ce răspund de 
lui orientare și de buna

COMERȚ MODERN ÎN MAGAZINELE 
SĂTEȘTI

CENTRAL 
. 15: 17,15: 19.36.

O Răzbunarea panterei roz: SALA 
PALATULUI — 14,30: 17.15; 20,
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.1'5, FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
O Popeye marinarul : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16.30; 19. CAPITOL — 
9,15; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Omul care ne trebuie : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 
20, GIULEȘTI — 11: 13,15; 15.30;
17,45; 20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Safari Express : SCALA — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15. BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 

11,15; 13,30; 15,45;
9;

20, FAVORIT
18; 20,1'5.
© Marea
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17. LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;
13.30; 1'5,45; 18: 20.15, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
© Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat ? VICTORIA — 15; 
17.15: 19.30.
q Ora zero : TIMPURI NOI — 15; 
li',15: 19,2-0.
© JuliA : FEROVIAR — 9:

18: 20.15.
„Stadion" : 
17,30: 19.30,

19.30.

neliniște : PALATUL

ll.15;
13.30; 15,45;
a Operațiunea
ZEȘTI — 15,30;
CARA — 15; 17.15
© Omul Vineri : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15. MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15.
® Mușchetarul român : DACIA — 
9: 11.15; 13.20; 15.45; 18: 20.15.

Eboli : GRIVIȚA — 9; 11,30; 14; 
16,45; 19,15.
© Interviuri despre probleme per
sonale : BUCEGI ‘ ‘
© Ultimul start 
18; 20.
a Ultima jertfă :
— 16; 18; 20.
® Totul pentru
RENTARI
G Speranța : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30. FLOREASCA — 11; 13; 
15.30: 17.45; 20.

Revanșa : PACEA — 16: 18.15.
Piedone Africanul : VOLGA — 
12; 14.30; 17; 19.30. TOMIS — 
11.30; 14.15; 17; 19.45.
întîlnire la sfîrșilul iernii :

— 15.30; 17,45: 20. 
Aurei și Argentinei :
— 15,30; 17,30: 19.30.

AURORA — 
18; 20.

MUNCA —

BU- 
FLA-

16: 18: 20. 
lira — 18;

DRUMUL SĂRII

un cîntec : FE-
17.30; 19.30.

Potrivit prognozei Institutului 
meteorologie hidrologie, timpul va 
evolua astfel :

4—6 ianuarie : 
să se răcească, 
cu innorări mai 
și estul țării, unde vor cădea ninsori. 
In rest, ninsorile vor fi locale. Vintul 
va mai prezenta intensificări pină la 
tare in Muntenia, Dobrogea și Mol
dova, la Începutul intervalului, cind 
va viscoli zăpada. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre —14 și —4 
grade, local mai coborite in nordul 
tării, iar maximele intre —9 și plus 
un grad.

7—11 ianuarie : vremea va fi rece 
mai ales in ultimele zile. Cerul va fi 
mai mult noros și vor cădea ninsori 
locale. Vintul va sufla moderat, cu 
intensificări in sudul și estul țării, 
predominind din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 
rite în 
timp ce 
0 grade.

12—15 
nua să se răcească ușor. Cerul va fi 
mai mult noros. Va ninge local, iar 
in sud-estul țării precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță. Vintul va 
sufla potrivit, cu intensificări pină la 
tare în sudul și estul țării, predomi- 
nihd din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre —16 
și —6 grade, iar cele maxime intre 
—11 și —1 grad.

16—20 ianuarie : vremea va fi 
rece, geroasă noaptea, îndeosebi in 
nordul și vestul larii. Cerul va fi 
temporar noros. Va ninge slab, iar 
in nordul și estul țării, pentru scurt 
timp, zăpada va fi viscolită, vintul 
prezentind. in aceste zone, intensifi
cări pină la tare (50—70 kilometri pe 
oră). -Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre —16 și —6 grade, local 
mai coborite, iar cele maxime intre) 
—8.și plus 2 grade.

21—25 ianuarie : vremea va fi rece 
la începutul intervalului, apoi in curs 
de încălzire. Cerul se va înnora trep
tat. în a doua parte a intervalului 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Local 
vor fi condiții de polei. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, predomi
nind din sectorul sudic. ‘Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între —10 
și 0 grade, izolat mai coborite la în
ceput. iar cele maxime intre —4 
plus 6 grade. Ceață dimineața 
seara.

Pină la sfîrșilul lunii, vremea 
fi în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Precipitațiile vor avea 
caracter local, atit sub formă de 
ploaie, cit și de lapoviță și ninsoare. 
Vintul va sufla moderat cu unele in
tensificări pină la tare. Temperatu
rile minime vor fi»cuprinse între —9 
și plus 
iar cele 
grade, 
seara.

vremea va continua 
cerul va fi variabil, 
accentuate in sudul

—15 și —5 grade, mai cobo- 
Transilvania și Moldova, in 
maximele vor fi intre —10 și

ianuarie : vremea va conti-

și 
și

t
va

1 grad, local mai coborite. 
maxime intre —5 și plus 5 
Ceață locală dimineața și

institut de optică cuantică, un 
altul de psiholingvistică, precum 
și de un institut fie legislație so
cială internațională.

© PE SCHIURI, DE 
LA 7 000 M. Schiorul fran
cez. Thierry Renard a reușit în 
ultima decadă a lunii decembrie 
1979 să coboare de pe Aconca
gua — cel mai înalt virf al 
zilor Cordilieri (7 010 m) în 
curs de o oră și jumătate, 
cordul absolut în materie
deținut actualmente de elveția
nul Sylvain Saudan, care a efec
tuat o coborîre de la 8 000-m 
Himalaia. Saudan a încercat
coboare și de, pe Aconcagua, în 
1974, dar fără succes.

An- 
de- 
Re- 
este

in 
să

16,05
16.30 
18,25
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto 
1001 de seri 
Telejurnal 
în întimpinarea Congresului 
tulul ^Unității Socialiste 
Debut ’80 pe șantierele de 
ti ții 
Film artistic : In apărarea 
tății. Producție a studiourilor fran
ceze. Premieră pe țară
Atelier de creație lit'erar-artistică. 
Creatorii, conștiințe in marea 
știință a țării 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
O viață pentru o idee : acad. 
Bogdan (1864—191.9). Participă 
dr. docent G. Mihăilâ

17.30 Dicționar cinematografic. Umanis
mul artei lui Liviu Ciulei

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal 
19.20 Radar pionieresc
19.40 Capodopere, mari interpreți
20.40 De pretutindeni — Caleidoscop 

francez
21,10 Poveste de iarnă. Emisiune 

grupul coral ,,Song“ 
Telejurnal

18.50
19,00
19,20

19,30

19,40

21,25

21,45

16,00

21,45

Fron-

inves-

drep-

con-

în pas cu ridicarea standardului 
de viață și cu creșterea nevoilor și 
exigențelor populației, cooperația 
de consum și-a dezvoltat, diversifi
cat, an de an, rețeaua sa de unități. 
Astfel, pentru tot mai buna aprovi
zionare și servire a cumpărătorilor, 
cu deosebire din mediul rural, 
cooperația de consum dispune de 
peste 32 000 de unități comerciale. 
Peste 40 la sută din totalul acestora 
funcționează in construcții noi. 
Aprovizionate cu un bogat și variat 
sortiment de mărfuri — de la cele 
de cerere curentă la cele de folo
sință îndelungată — magazinele 
cooperativelor de consum oferă lo
cuitorilor de la sate un fond de 
marfă sporit de la an la an. în 
strinsă corelare cu noua configura
ție a așezărilor rurale, pe harta țării

s-au asigurat și continuă să se 
creeze condiții pentru perfecțio
narea organizării comerciale, prin 
introducerea formelor moderne de 
vinzare și îmbunătățirea dotării 
unităților. în numeroase localități, 
în centrele civice ale comunelor și 
în cele ce urmează a deveni orașe 
s-au dat in folosință moderne com
plexe comerciale, supermagazine, 
supercoopuri, precum și magazine 
specializate in desfacerea unor 
mărfuri nealimentare ca : metalo- 
chimice. articole pentru copii, con
fecții, tricotaje, electrotehnice etc. 
Aceste construcții se înslcriu armo
nios in noul peisaj al satului româ
nesc.

în fotografie : noul supermaga- 
zin din comuna Vama, județul 
Suceava.

a 
a 
9; 
9;
o
VIITORUL 
o Soarta 
POPULAR 
o Domnul Miliard :

. 11,15; 13.30: 15,45:
G Eu, tu și Ovidiu :
18; 20.
© 39 dc trepte : MIORIȚA — 11.15; 
13.30: 15.45: 18; 20J
© Un surîs în plină vară : COS
MOS — 17.30: 19.30.
o Nick Carter superdetectiv : 
PROGRESUL — 18: 20.
© Jack și vrejul de fasole — 9; 
10.45. Degețica — 12.30: 14; 15,30; 
17, Hamlet — 19 : DOINA.
© Program de vacanță : FAVO
RIT — 9; TIMPURI NOI — 15; 
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13.15: FLA
CĂRA — 9.30: 11.30: 13.30: BU
CEGI — 10: LIRA — 10: GIULEȘTI 
— 9; FERENTARI — 15.30; FLO
REASCA — 9; PACEA — 9; 11; 
13; MUNCA — 15: COSMOS — 10; 
12; 14; PROGRESUL — 15.30.

9:

Știri sportive
® In sala „Olympia" din Londra 

au început întrecerile campionatului 
mondial de tenis rezervat probei de 
dublu mâsculin. la care participă opt 
cupluri repartizate in două grupe 
preliminare.

Iată primele rezultate înregistrate: 
grupa A : Peter Fleming (S.U.A.), 
Tomas Smid (Cehoslovacia) — Ilie 
Năstase (România), Buster Mottram 
(Anglia) 4—6, 4—6, 6—3, 7—6, 6—3 ; 
Wojtek Fibak. Tom Okker — Bob 
Hewitt. Frew McMillan 7—6. 7—6,
7—6 ; grupa B : Brian Gottfried. Raul 

' Ramirez —■ Mark Cox. David Lloyd 
6—4. 7—6, 5—7, 6—3 ; Marty Riessen, 
Sherwood Stewart — Tim și Tom 
Gullikson 7—6. 6—4, 6—4.

© In turneul internațional de șah 
pentru junioare de la Bratislava, 
după opt runde conduce jucătoarea 
româncă Csilla Sajter. cu 7,5 puncte, 
urmată de Forg (Ungaria) — 7 puncte 
și Beneva ' ‘
puncte.

In runda 
vins-o pe 
hova.

@ Schiorul italian Ivano Maran- 
goni. in virstă de 38 de ani. a stabi
lit un nou record mondial la fond, 
străbătind în 24 de ore distanța de 
230 km. Cursa s-a desfășurat la Lan- 
zada (Italia).

9 Competiția internațională femi
nină de volei de la Schwerte (R.F. 
Germania) a fost ciștigată de echipa 
Uralocika Sverdlovsk, campioana 
U.R.S.S., care a întrecut in finală cu 
scorul de 3—0 (15—10. 15—7. 15—7) 
selecționata R. P. Chineze. Pe locul 
trei s-a clasat formația Vasas Buda
pesta.

® După disputarea a .cinci runde, 
in turneul internațional de șah de la 
Hastings conduce marele maestru 
suedez Ulf Andersson, cu 4,5 puncte,. 
urmat de Speelman (Anglia) — 3,5 
puncte (1) și Raicevici (Iugoslavia) — 
3,5 puncte.

(Cehoslovacia)

© Teatrul Național (sala mică) : 
Gaițele — 15; Romulus cel Mare
— 20; (sala Atelier) : Monolog cu 
fața la perete — 19.
o Teatrul de operetă : Leonard — 
10,30; Suzana
® Teatrul 
landra" 
Undeva, 
Grădina.
19.30.
© Teatrul Mic : Minetti 
® Teatrul Foarte Mic : 
pentru fiecare — 20. 
© Teatrul de comedie : 
labirint L. 19,30.
o Teatrul „Nottara" 
gheru) : Coriolan 
Studio) l
— 19.

Teatrul Giulești (sala Majes- 
: Opinia publică (premieră) 

1.9,30; (sala Giulești) : Omul 
caro a văzut moartea — 1.9,30. 
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Victo
ria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19.30. 
o Teatrul 
cea poezie
19.30.
© Teatrul . 
șir-te mărgărite 
sâni — 17.
e Teatrul ..Țăndărică" : Șoricelul 
și păpușa — 10: (la Modern-Club): 
Strada prieteniei — 10.
q Circul București : Vivat circul !
— 19.30.

19,30.
„Lucia Sturdza Bu- 

(sala Schitu Măgureanu): 
o lumină — 19.30; (sala 
Icoanei) : Elisabeta I —

— 19.30. 
O șansă

loan 
prol.

' (sala Ma- 
19.30: (sala

Cinci romane de amor

„Ion Vasilescu" : Dul- 
a bărbatului matur —

,.Ton Creangă" : în-
10; Trei gră-

Rîsete în

(Urmare din pag.

5,5

a 8-a. Csilla Sa.jter a in- 
șahista cehoslovacă Pis-

® LUCRĂRI DE RES
TAURARE LA BABILON. 
S-a încheiat de curînd prima 
etapă a lucrărilor de restaurare 
a Babilonului . După cum rela
tează agenția irakiană de știri 
— I.N.A., specialiștii au desco
perit edificii necunoscute pînă 
în prezent și au dat la iveală 
mai multe porțiuni ale zidurilor 
ce înconjurau orașul antic, 
asemenea, au fost 
nele palatului lui 
sor. Responsabilul 
restaurare a emis
lebrele grădini suspendate

De 
degajate rui- 
Nabucodono- 
lucrărilor de 

opinia că ce- 
ale

<

socialistă oferă posibilități superioare 
de organizare a producției, pentru 
a face față mai eficient fenomenelor 

ce traversează economia mon- 
oferind toate posibilitățile ne- 
de dirijare conștientă și rațio- 

_____ resurselor tehnice, materiale și 
umane, in beneficiul întregului 
por.

Dacă ar fi să desprindem linia 
dinală a întregii noastre munci 

an decisiv

critice 
dială. 
cesare 
nală a

po-

că r- 
in 

acest an decisiv al cincinalului, 
aceasta este, fără îndoială, desfășura
rea largă a bătăliei pentru o calitate 
nouă, superioară in toate domeniile 
de activitate. O bătălie în care sîntem 
angrenați din plin cu toții, o bătălie 
din care putem și trebuie să ieșim bi
ruitori. Aceasta inseamnă ca fiecare, 
absolut fiecare colectiv, fiecare om al 
muncii, indiferent de locul in care 
muncește, să-și facă exemplar datoria, 
să acționeze energic pentru ca încă 
din primele zile ale anului, odată cu 
eforturile pentru realizarea planului 
la producția fizică, să asigure inaiți 
indici de eficiență. Prin munca și 
priceperea noastră trebuie să reali
zăm in acest an aproape 80 la sută 
din sporul producției industriale pe 
scama creșterii productivității muncii 
— o sarcină mobilizatoare care obligă 
la măsuri prompte și eficiente pen
tru extinderea mecanizării și automa
tizării, introducerea mai hotărită a 
cibernetizării, perfecționarea organi
zării producției și a muncii, ridicarea 
calificării ș.a. ; prin munca și spiritul 
nostru gospodăresc trebuie să redu-

ccm simțitor in acest an costurile de 
producție — ceea ce obligă la acțiuni 
imediate pentru diminuarea consu
murilor de materii prime, materiale, 
economisirea severă a energiei și 
combustibilului, respectarea riguroa
să a disciplinei financiare ș.a. ; .prin 
munca și inventivitatea noastră va 
trebui să ridicăm, in acest an, la 11 
la sută ponderea produselor noi și 
rcproiectate in cincinalul actual, ceea 
ce impune o și mai fructuoasă conlu
crare intre cercetare, proiectare, pro
ducție, un efort susținut pentru valo
rificarea promptă a cercetărilor pro
prii. pentru creșterea nivelului teh
nic, calitativ al produselor românești, 
din ce în ce mai mult solicitate și 
apreciate pe piața mondială.

Anul pe care-1 începem aduce 
sarcini mobilizatoare pentru lucrăto
rii din toate sectoarele producției ma
teriale. Practic, in fiecare domeniu, 
partidul ne cere să producem mai 
mult, in condiții de eficiență tot mai 
înaltă. Fie și numai succint, să 
amintim citeva din reperele muncii 
constructorilor din acest an : volumul 
total al investițiilor in economie este 
de 244,5 miliarde lei : vor fi puse in 
funcțiune 670 de capacități de pro
ducție industriale și agrozooteh
nice mai importante. Sint sarcini a 
căror infăptuire impune o bună or
ganizare a muncii, o perfectă coordo
nare a activității tuturor factorilor ce 
concură la realizarea investițiilor : 
proiectanți, constructori și montori, 
beneficiari, furnizori de utilaje teh
nologice. Respectarea riguroasă a

graficelor de execuție și punerea în 
funcțiune la termen a fiecărui obiec
tiv de investiții — iată îndatoriri 
majore ale lucrătorilor de pe șantiere, 
de onorarea cărora depinde î'n bună 
măsură și realizarea planului la prin
cipalele' produse necesare economiei.

După cum» se știe, obiectivele con
crete ale muncii noastre din acest 
an decisiv al cincinalului sint bine 
cunoscute incă din lunile octombrie— 
noiembrie anul trecut, cind adunările 
generale speciale ale oamenilor mun
cii au dezbătut sarcinile de producție 
pe 1980 și măsurile necesare I pentru 
înfăptuirea lor. Se impune ca. în 
continuare, acest cadru organizatoric 
prielnic privind pregătirea producției 
să fie fructificat din plin și, prin 
măsuri consistente menite să asigure 
desfășurarea ritmică a producției din 
primele zile ale. anului. Pretutindeni, 
organizațiile de partid din unitățile 
economice trebuie să asigure o pu
ternică mobilizare a tuturor oameni
lor muncii la înfăptuirea in bune 
condiții a sarcinilor cantitative și ca
litative simțitor sporite din acest an 
decisiv al cincinalului.

Răspunzind 
mări din 
tovarășului _______ ____ v _____
facem totul pentru ca prin munca șl 
priceperea 
alegerile de 
nare Națională și in consiliile popu
lare cu succese remarcabile în gran
dioasa acțiune de materializare a ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului nostru, pentru înflorirea șl 
prosperitatea României socialiste.

mobilizatoarei che- 
Mesajul de Anul nou al 

Nicolae Ceaușescu, să

noastră să întimpinăm 
deputați în Marea Adu-

Semyramidei nu ar fi fost alt
ceva decit... rezerve de griu și 
de vin.

© BARAJ SUBTERAN. 
Specialiști niponi au găsit o so
luție pentru îmbunătățirea apro
vizionării cu apă potabilă a ora
șului Nagasaki, care este con
fruntat in ultimii ani cu o pe
nurie de apă. Ei au construit un 
„perete" subteran impermeabil 
care împiedică scurgerea în 
mare a apelor freatice în pe
rioada ploioasă și de dezgheț. 
Ca urmare, nivelul apelor subte-

rane a crescut sensibil, ceea ce 
a permis pomparea unor canti
tăți sporite de apă 
voile marelui

pentru 
oraș japonez.

ne-

© !N
MOSTRE
ÎNTREAGA LUME. Inora?ul 
olandez Wageningen se află în 
curs de amenajare un muzeu 
pedologie unic în lume. El va 
prezenta, pe o suprafață de 16 
kilometri pătrați, probe din toa
te categoriile de soluri existente 
pe planeta noastră. în esență, 
vor fi expuse circa 1 000 de 
mostre, dintre care 350, prove
nind din 30 de țări, au și fost 
aduse in originalul muzeu.

OLANDA - 
DE SOL DIN

z ® ISPRAVA
LUI. Un oraș
Fildeș, 
sale 
trie timp dc patru zile și patru 
nopți. Investigațiile pentru elu
cidarea cauzelor acestei pene de 
curent au dus la concluzia că vi
novatul era un... șarpe de doi 
metri lungime. încolăcindu-se 
in jurul cablului rețelei elec
trice. reptila a provocat un scurt 
circuit, care a dat multă bătaie 
de cap atit locuitorilor, cit și 
echipelor de intervenție chemate 

remedieze deranjamentul de 
rețeaua electrică.

ȘARPE-
din Coasta de

precum și împrejurimile 
au rămas fără curent elec-

să 
pe

© ATENTIE LA MO
NUMENTELE ISTORICE ! 
La fiecare sfîrșit de săptămînă.

presiunea exercitată de vizita
tori pe pardoseala celor trei 
renumite catedrale britanice — 
Canterbury. York și Sfintui Paul 
— echivalează cu 21 de a- 
vioane „Boeing-747" încărcate la 
refuz. Aceasta este concluzia la 
care a ajuns un grup de arheo
logi. după minuțioase cercetări 
asupra stării prețioaselor monu
mente arhitectonice. Din fericire, 
apreciază specialiștii, din cauza 
acestei solicitări au suferit deo
camdată numai, pardoselile, 
structurile nefiind afectate. Cu 
toate acestea, ei recomandă o 
serie de măsuri de protecție 
(printre care purtarea de către 
vizitatori a unor 
ciali), menite să 
nele adăugate de 
celor produse 
timpului.

papuci spe- 
atenueze dau- 
către oameni 
de scurgerea

ii?
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MESAJE DE ANUL NOU DELHI Z/(M NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE

de modernizare a economiei, ca 
creșterea veniturilor muncito- 

și țăranilor și a condițiilor de 
ale acestora. Noi rezultate au

PHENIAN. — Poporul coreean a 
încheiat anul 1979 cu rezultate stră
lucite in toate domeniile construcției 
socialiste — a arătat Kim Ir Sen. se
cretar general al C.C. al P.M.C., pre
ședintele R.P.D. Coreene. Indus
tria R.P.D. Coreene a înregistrat 
o creștere a valorii producției cu 
15 la sută 
cedent, ceea _
hotărîtor pentru

BEIJING. — „Ziarul Poporului" a 
publicat un editorial in care sînt 
trecute in revistă realizările poporu
lui chinez in 1979, precum și sarci
nile și principiile călăuzitoare pentru 
viitor — transmite agenția China 
Nouă. în anul care s-a încheiat s-au 
obținut rezultate încurajatoare in po
litica 
și in 
rilor 
viață
fost înregistrate în domeniul cercetă
rii științifice, al artei și literaturii, 
al învățămintului și sănătății publice.

Pentru viitor, subliniază „Ziarul 
Poporului", sarcina„centrală rămine 
modernizarea, necesitatea de a se ac
ționa in continuare pentru creșterea 
veniturilor oamenilor muncii de la 
orașe și sate. îndeplinirea planului 
național economic pe anul 1980 recla
mă creșterea producției și deschide
rea de noi unități productive.

Articolul adresează întregului po
por chinez îndemnul de a milita pen
tru promovarea cauzei mărețe a reu- 
nificării patriei, pentru a face din 
China o țară mai puternică, spre a 
contribui și mai mult la pacea și 
progresul omenirii.

față de anul pre- 
ce creează un avans 

realizarea cu suc
ces a celui de-al doilea plan 
septenal de dezvoltare a unei econo
mii naționale independente. In agri
cultură a fost obținută cea mai bo
gată recoltă din istoria țării.

Anul 1980. a spus Kim Ir Sen, are 
o semnificație mare pentru poporul 
coreean, fiind anul cind se vor des
fășura lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea. în cinstea acestui eveniment 
istoric se face un apel pentru reali
zarea de noi succese in toate sferele 
vieții economice și sociale a R.P.D. 
Coreene.

Se arată, totodată, că revoluționarii 
și populația sud-coreeană luptă în 
prezent pentru democratizarea socie
tății sud-coreene și pentru reunifica- 
rea țării și se exprimă întregul 
sprijin față de această luptă dreaptă 
și patriotică, urări de succese și mai 
mari în noul an in această luptă.

FRAGA. — Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, a evidențiat succesele 
obținute de poporul Cehoslovaciei in 
ultimul deceniu, arătînd că volumul 
producției industriale a sporit cu 
peste 80 la sută, iar nivelul agricul
turii a crescut considerabil. Au fost 
repurtate importante progrese în do
meniul științei și tehnicii, in dezvol
tarea culturii și învățămintului. Fă
când bilanțul rezultatelor pozitive — 
a spus el — nu putem să nu arătăm 
că, in special de la mijlocul dece
niului al optulea, a apărut necesita
tea de a face față influenței nefavo
rabile tot mai puternice a evoluției 
economice mondiale asupra econo
miei cehoslovace.

Grație creșterii permanente a in
fluenței țărilor socialiste și acțiuni
lor forțelor socialismului, progresului 
și păcii, anii ’70 au reprezentat un 
nou deceniu de pace în Europa — a 
relevat Gustav Husak — iar Ceho
slovacia va acționa in direcția întă
ririi continue a păcii, a securității și 
a dezvoltării colaborării rodnice din
tre state.

1

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI
I

DELHI 3 (Agerpres). — In cadrul 
acțiunilor privind marcarea 
internațional al copilului, la 
tea ..Bal Bhavan" din Deliii 
inaugurată expoziția „Copiii 
publica Socialistă România".

In cuvintul rostit cu acest prilej, 
Manorama Blialla, secretar general al 
Institutului pentru relații culturale 
din India, a arătat că „expoziția 
românească reprezintă un simbol al 
modului cum România, personal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și doamna 
Elena Ceaușescu se preocupă

Anului 
societă
ți fost 
in Re-

»
creșterea, educarea și instruirea co
piilor, constituind un exemplu pen
tru tinerele generații din India și 
din întreaga lume".

La vernisaj au participat persona
lități din domeniul culturii indiene, 
cadre didactice, elevi, studenți, pre
cum și membri ai corpului diplomatic.

Expoziția cuprinde cărți de litera
tură românească pentru copii, pre
cum și obiecte de artizanat.

Au fost prezentate, de asemenea, 
filmul documentar „Universul lor 
muzică românească.

4 uniunii birmane

Excelenței Sale Domnului NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

„ RANGOON
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii 

Birmane, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului birmanei 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

WASHINGTON. — într-un interviu 
difuzat de rețeaua de televiziune 
ABC în ziua de Anul nou, președin
tele S.U.A., Jimmy Carter, și-a ex
primat speranța că deceniul care în
cepe va fi un deceniu bun pentru 
Statele Unite, atit din punct de ve
dere economic, cit și politic și sper — 
a adăugat el — al moralului și eticii. 
In același timp, președintele S.U.A. 
a declarat că ar dori să vadă poporul 
american revenind „la o mai mare 
încredere și un mai mare respect 
față de propriul său guvern", 
ședințele Carter a continuat : 
dori să văd poporul american
unit. Aș dori să-l văd adaptindu-se 
situației în rapidă transformare, care, 
pentru prima dată, ne impune limite. 
Noi nu mai avem un rezervor neli
mitat de energie ieftină pe care să 
o risipim, dar, după părerea mea, 
aceasta nu trebuie să provoace scă
derea calității vieții pe . care o 
ducem".

Pre- 
„Aș 
mai

ULAN BATOR. — fcomitetul Cen
tral al P.P.R.M.. Prezidiul Marelui 
Hural Popular și Consiliul de Miniș
tri ale R.P. Mongole au adresat un 
mesaj de Anul nou poporului mongol, 
relevînd că 1979 a fost un an de 
muncă fructuoasă pentru înfăptuirea 
hotăririlor celui de-al XVII-lea Con
gres al P.P.R.M. și ale plenarelor 
C.C. al partidului. Anul trecut — se 
arată în mesaj — fondurile de bază 
ale economiei naționale au crescut 
cu 8,5 la sută față de anul prece
dent. a fost depășit planul produc
ției industriale.

Toate succesele noastre, se relevă 
în mesaj, sînt rezultatul politicii 
P.P.R.M., al muncii perseverente a 
clasei muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii din R.P. Mongolă, al prie
teniei și colaborării cu țările so
cialiste.

MAPUTO. — Anul care a trecut a 
fost un an al marilor victorii ale for
țelor independentei, libertății, pro
gresului și păcii, a declarat președin
tele Republicii Populare Mozambic, 
Samora Machel. Succesele poporului 
Zimbabwe în asigurarea unei inde
pendențe naționale autentice au fost 
dobîndite grație luptei 
hotărîrii și bărbăției lui, 
darității internaționale.

Președintele Machel a 
poporul mozambican pășește in anul 
1980 cu încredere, cu hotărirea de ă 
lichida înapoierea seculară și de a 
edifica o orînduire nouă, socialistă.

lui armate, 
gratie soli-

subliniat că

MANAGUA. — Conducerea Fron
tului Sandînist de Eliberare Națio
nală din Nicaragua a dat publicității 
un mesaj în care se relevă că răs
turnarea dictaturii lui Somoza și in
staurarea noului regim au constituit 
începutul unei noi etape in istoria 
țării, a procesului de transformări 
democratice. în lunile care au trecut 
de la răsturnarea dictaturii, au fost 
adoptate măsuri cu caracter politic 
și social în vederea îmbunătățirii 
vieții poporului. 1980 va fi anul întă
ririi continue a cuceririlor revoluției, 
a cărei garanție piincipală trebuie 
să fie munca plină de abnegație, un 
înalt spirit de disciplină, lupta împo
triva înapoierii și obscurantismului, 
unitatea întregului popor.

MONROVIA. — Anul 1980 va oferi 
noi posibilități pentru libertatea și 
independența celor oprimați din Afri
ca — a declarat președintele in 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). William Tolbert 
jr„ președintele Liberiei. El și-a ex
primat speranța că acest an va aduce 
libertate popoarelor din Africa aus
trală, demnitate umană și înțelegere 
pe întregul continent. De asemenea, 
el a exprimat urări de pace, prospe
ritate și bunăstare pentru toți afri
canii.

CETATEA VATICANULUI. — Papa 
loan Paul al II-lea a subliniat nece
sitatea de a se acționa pentru elimi
narea cursei înarmărilor și a amenin
țării cu distrugerea care planează 
asupra generațiilor viitoare. Referin- 
du-se la faptul că 1979 a fost procla
mat An internațional al copilului, 
papa a subliniat : „Trebuie, oare, ca 
fiii noștri să primească de la noi 
cursa înarmărilor ca pe o moștenire 
obligatorie ?“. El s-a pronunțat pen
tru pace și o lume mai bună.

CARACAS. — Guvernul Venezue- 
lei are în vedere o politică de fermi
tate economică, de ordonare a finan
țelor și a cheltuielilor publice, de 
ameliorare a balanței de plăți, de 
combatere a inflației — a declarat 
președintele Luis Herrera Campins.

„într-o lume confruntată cu ten
siuni, Venezuela promovează o poli
tică externă îndreptată spre edifica
rea unei noi ordini economice inter
naționale" — a subliniat președintele 
Herrera.

„Poporul Africii de Sud este hotărît 
să continue lupta pînă la victoria finală" 
- declară președintele Congresului Național African din R.S.A.

NICOSIA. — Dorim ca insula 
noastră să fie nu un loc al armelor, 
ci unul al păcii — a declarat pre
ședintele Ciprului. Spyros Kyprianou. 
Rezoluțiile adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. și Consiliul de Secu
ritate conțin elementele necesare 
linei soluții viabile în problema ci
priotă, a subliniat Kyprianou, care 
a cerut, totodată, țărilor lumii să 
contribuie la eforturile vizind regle
mentarea justă a problemei cipriote.

LUSAKA. — Trimisul Agerpres, C. 
Alexandroaie. transmite : în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
în capitala Zambiei. președintele 
Congresului Național African din Re
publica Sud-Africană, Oliver Tambo. 
a subliniat avîntul luat de mișcarea 
de eliberare națională din. Africa de 
Sud in cursul anului trecut. El a spus 
că această mișcare, în rîndul căreia 
se află Congresul Național African 
și Partidul Comunist din R.S.A., se 
opune politicii de apartheid. Și in

rîndurile albilor au loc diverse ac
țiuni de protest contra politicii ofi
ciale, care s-a dovedit de mult a fi 
falimentară — a spus Tambo.

în ciuda represiunilor și a conti
nuării politicii. inumane de apartheid 
și de bantustanizare a țării — a re
levat vorbitorul — poporul Africii de 
Sud este hotărit să continue lupta, 
indiferent de sacrificii, pînă la dobîn- 
direa victoriei finale, conștient fiind 
că are de partea sâ toate popoarele 
iubitoare de pace.

lume.

ale poporului Zimbabwe
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Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
tovarășul Ilie Verdcț, primul minis
tru al guvernului, a transmis primu-

Pentru înfăptuirea aspirațiilor

lui ministru birman, Maung Maung 
Kha, o telegramă de felicitare prin 
care ii adresează călduroase felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală.

TELEGRAMĂ

P.C. SIRIAN 
pentru luna 
de-al V-lea

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PLENARA C.C. AL 
a hotărit convocarea, 
martie a.c., a celui 
Congres al partidului.

ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR CONSACRATE CELEI DE-A 2 050-A 
ANIVERSARI A CONSTITUIRII PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT și in
dependent condus de Burebista, la 3 ianuarie a avut loc la Biblioteca 
municipală din Goteborg (Suedia), deschiderea expoziției fotodocumentare 
„Vestigii dacice din Munții Orâștiei" și a unei expoziții cuprinzind lucrări 
istorice și arheologice. Sint evocate momente importante din istoria așeză
rilor și civilizației dacice în Transilvania, a formării poporului român și 
luptei pentru independență și progres social dusă de-a lungul existenței 
sale milenare.

CONSULATUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA BRATISLAVA a 
oferit școlii profesionale din ora
șul Kremnica, Slovacia, un set de 
materiale documentare referitoare 
la istoria, cultura și realizările e- 
conomico-sociale dobîndite de po
porul român in cei 32 de ani ai 
republicii noastre. Publicațiile, re
vistele și fotografiile oferite sînt 
prezentate intr-o expoziție cu ca
racter permanent, sub genericul 
„Din țările prietenilor noștri".

CONVORBIRILE LA NIVEL 
ÎNALT DE LA ARUSHA. In loca
litatea tanzaniană Arusha s-au des
fășurat. pentru prima dată.in ulti
mii opt ani, convorbiri oficiale 
între șefii de stat din Kenya — 
Daniel Arap Moi. Uganda — God
frey Binaisa, și țara-gazdă — Julius 
Nyerere. In cadrul unei conferințe 
de presă, președintele tanzanian a 
subliniat că cei trei șefi de stat au 
căzut de acord să organizeze perio
dic consultări la nivel înalt pentru 
a studia căile promovării cooperă
rii dintre țările lor.

„RUNDA TOKIO" IN FUNCȚIU
NE. Acordurile privind liberaliza
rea schimburilor și ameliorarea re
gulilor comerțului internațional, în
cheiate in urma negocierilor co
merciale multilaterale din cadrul 
„rundei Tokio", au intrat în vigoa
re cu începere de la 1 ianuarie 
1980, cu excepția a două dintre ele 
care se referă la practicile de eva
luare vamală și tranzacțiile publice. 
Acestea din urmă vor intra în vi
goare la 1 ianuarie 1981, s-a preci
zat intr-un comunicat al G.A.T.T., 
dat publicității la Geneva.

NOUL GUVERN AL PORTUGA
LIEI, condus de primul ministru 
Francisco Sa Carneiro. liderul 
Partidului Social-Democrat, a depus 
joi jurămintul la Palatul Ajuda, în 
prezența președintelui țării. Antonio 
Ramalho Danes. Agenția Reuter re
levă că în fața noului guvern, care 
va rămine la conducerea Portuga
liei piuă la' alegerile generale din 
octombrie a.c., se află probleme ma
jore de soluționat, intre care șoma
jul și inflația.

In istoria poporului 
birman ziua de 4 ia
nuarie 1948 — procla
marea independenței 
— s-a înscris ca o dată 
deosebit de importan
tă, deschizătoare 
noi perspective, 
dezvoltare liberă 
calea progresului eco
nomic și social.

încă din anii imediat 
următori obținerii in
dependenței, 
birman și-a 
trat atenția spre dez
voltarea și moderniza
rea agriculturii, spre 
ridicarea celorlalte ra
muri ale economiei, 
spre punerea în valoa
re a resurselor natu
rale ale țării. înfăptui
rea reformei agrare și 
crearea unei rețele de 
cooperative au dus la 
creșterea producției a- 
gricole, la extinderea 
suprafețelor cultivate.

Un important pas pe 
calea progresului l-a 
marcat, în 1963, în
cheierea procesului de 
naționalizare a princi
palelor sectoare.econo
mice. Poporul birman 
a acordat o atenție 
deosebită intensificării 
explorării și exploată
rii petrolului, ca și a 
altor bogății naturale. 
Pe harta țării au apă
rut noi obiective eco
nomice, rezultate nota
bile au fost obținute 
în domeniul învăță- 
mîntului și culturii, al 
creșterii nivelului de 
trai al maselor popu
lare.

Un moment impor
tant în dezvoltarea 
statului birman l-a 
constituit proclamarea, 
la 1 ianuarie 1974 a 
Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane.

Ca țări in curs de

dezvoltare, interesate 
in extinderea colabo
rării și cooperării in
ternaționale, in con
solidarea și apărarea 
păcii, in lichidarea 
subdezvoltării și făuri
rea unei noi ordini 
economice mondiale, 
intre Republica Socia
listă România și Bir- 
mania s-au statornicit 
relații de prietenie 
zate pe principiile 
mei și respectului 
ciproc. Contactele 
mâno-birmane la dife
rite niveluri, amplifi
carea schimburilor eco
nomice și culturale au 
favorizat dezvoltarea 
acestor relații, în con
sens cu dorința celor 
două popoare de a con
lucra multilateral, spre 
folosul reciproc și în 
interesul cauzei păcii, 
destinderii și înțelege
rii in

REMANIERE A GUVERNULUI 
ETIOPIAN. Consiliul Militar Admi
nistrativ Provizoriu (C.M.A.P.) din 
Etiopia a procedat la o remaniere 
a guvernului — s-a anunțat oficial 
la Addis Abeba. Lt. col. Fiseha 
Desta a fost numit șef al guvernu
lui, păstrindu-și și funcția de secre
tar general adjunct al C.M.A.P. 
Fostul ministru al apărării, gene
ralul Taye Tilahun, a preluat con
ducerea Ministerului de Interne, in 
timp ce in fruntea Ministerului 
Apărării se va afla generalul' de 
brigadă Tesfaye Gebre-Kidan.

NOUL PREȘEDINTE AL CON
FEDERAȚIEI ELVEȚIENE, de la 1 
ianuarie 1980. conform sistemului 
de rotație stabilit pentru desemna
rea anuală în această funcție, este 
Georges Andre Chevallaz. fost 
vicepreședinte și șef al Departamen
tului finanțelor și vămilor. Repre
zentant al Partidului Radical De
mocrat, Chevallaz a fost desemnat, 
la 5 decembrie 1979, de Adunarea 
federală elvețiană cu 183 de voturi.

BILANȚUL OFICIAL AL SEIS
MULUI, de la 1 ianuarie, din Arhi
pelagul Azorelor — informează a- 
genția France Presse — relevă că 
50 de persoane și-au pierdut viața, 
500 sint rănite, iar 15 000 au rămas 
fără adăpost. Cel mai grav afectată 
de seism a fost Insula Terceira.

Ls

„PROCESUL MORO". Magistratura italiană a cerut punerea sub acu
zare a unui grup de 21 de persoane învinuite de participare la răpirea 
și asasinarea lui Aldo Moro, fostul prim-ministru al Italiei, de uciderea 
a' cinei membri ai escortei acestuia și de comiterea altor acte teroriste. 
In acest sens, procuratura a remis organelor judiciare un amplu raport, 
pe baza căruia urmează să se decidă deschiderea „procesului Moro". 
Printre acuzați figurează și profesorul Antonio Negri, de la Universita
tea din Padova, arestat in aprilie sub învinuirea de a fi autorul moral 
al răpirii și asasinării lui Aldo Moro.

Prin acțiunea unită a popoarelor, 1980 să devină
un an al păcii, destinderii și colaborării internaționale!

„Stă în puterea popoarelor ca, acționînd unite, cu 
fermitate și consecvență, să împiedice agravarea climatu
lui internațional, izbucnirea unui nou război și să impună 
un curs nou în politica mondială, de destindere și cola
borare, să asigure triumful cauzei libertății și indepen
denței, pacea

Din

și securitatea pe planeta noastră".
NICOLAE CEAUȘESCU

Mesajul de Anul nou adresat întregului nostru popor, la posturile de 
radio și televiziune

tra
de 

de pretutin- 
rezultatele

Ca in fiecare început de an, 
diționalele mesaje ale șefilor 
stat și de guvern 
deni, referindu-se la 
obținute pe plan intern și la pro
iectele de viitor ale țărilor respec
tive, abordează, totodată, aspecte 
esențiale ale situației internaționale 
actuale.

Dind expresie năzuințelor celor 
mai fierbinți ale poporului nostru 
de pace, destindere și colaborare 
prietenească cu toate națiunile lumii, 
secretarul, general al 
președintele republicii, 
Nicolae

partidului, 
tovarășul 

___ ... Ceaușescu, în Mesajul de 
Anul nou, ca și in cuvîntarea rostită 
eu prilejul primirii șefilor misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noas
tră, a făcut o succintă analiză a prin
cipalelor tendințe și evoluții ale vie
ții internaționale, a reafirmat cu cla
ritate pozițiile de principiu, consec
vente. ale țării noastre, a scos in e- 
vidență căile ce se impun a fi ur-, 
mate pentru rezolvarea problemelor 
atit de complexe ale lumii de azi, 
în concordanță cu interesele funda
mentale ale întregii omeniri.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evenimentele de 
pe arena mondială în anul ce s-a în
cheiat nu au urmat un curs recti- 
liniu, ci, dimpotrivă, au avut un 
caracter deosebit de contradictoriu. 
Paralel cu afirmarea voinței po
poarelor de dezvoltare de sine stă
tătoare, de intensificare a luptei lor 
pentru o viață liberă, independentă 
și prosperă, au continuat, din păcate, 
să se manifeste ori chiar s-au in
tensificat contradicțiile dintre dife
rite state și grupuri de state ; 
orizontul politic a fost adesea în
tunecat de nori amenințători ; 
în diferite zone ale lumii și-au 
făcut apariția noi focare de încordare

r"

și conflict — mareînd astfel accen
tuarea instabilității, în timp ce spi
rala înarmărilor a continuat să se 
desfășoare vertiginos.

Pe bună dreptate, se poate spune 
că 1980 nu a debutat sub auspicii 
senine, că anul în care am pășit preia 
de Ia cel încheiat o situație/compli- 
cată, dificilă. în asemenea condiții, 
care stîrnesc îngrijorarea legitimă a 
opijiiei publice mondiale, afirmarea 
cauzei păcii, salvgardarea și consoli
darea destinderii. îndepărtarea nori
lor amenințători și dezvoltarea 

' unor raporturi de încredere și colabo
rare între state se înscriu ca cerințe 
fundamentale ale întregii omeniri.

Ca o sinteză strălucită a acestor 
cerințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evidențiat, la întilnirea cu șefii 

trei mari 
se 
Și 

de 
cu

misiunilor 
grupe de probleme 
scriu, in 
trei direcții fundamentale 
țiune. avind o importanță 
devărat determinantă pentru 
treaga evoluție mondială. Se poate 
spune că însăși soarta popoarelor, a 
civilizației și păcii pe planeta noas
tră este în nemijlocită legătură cu 
înțelegerea necesității de a se între
prinde pași concreți in aceste di
recții.

Președintele republicii arăta, astfel, 
că, in condițiile in care s-ar re
aliza un sondaj al opiniei pu
blice mondiale, covîrșitoarea majori
tate a locuitorilor globului s-ar pro
nunța în sprijinul lichidării politicii 
de dominație, dc forță și de amestec 
în treburile altor state, pentru res
pectarea neabătută a dreptului fie
cărei națiuni de a se dezvolta liber, 
independent, de a-și decide de sine 
stătător calea dezvoltării sociale și 
economice, fără nici un fel de imix
tiuni din afară.

diplomatice, 
care 

același timp.
în-
ca 
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Intr-adevăr, lichidarea politicii de 
forță, dominație și dictat — cu atit 
mai periculoasă astăzi, cind în lume 
s-au acumulat arme cu o uriașă 
capacitate distructivă — con
stituie unul din comandamentele 
cele mai arzătoare ale actualității, o 
condiție hotărîtoare pentru asigura
rea păcii și securității mondiale. 
Fiind strîns legată de tendințele de 
împărțire a lumii în sfere de influ
ență și dominație, această politică se 
află la originea celor mai virulente, 
mai acute și mai primejdioase evolu
ții ale vieții internaționale, pericli
tează progresele înregistrate în tre
cut pe calea destinderii, creează 
riscuri din cele mai grave pentru 
pace in lume. Tocmai avind în vede
re caracterul nefast al acestei politici, 
România s-a pronunțat consecvent 
împotriva oricăror forme de 'mani
festare a ei, oriunde în lume și in 
orice împrejurări, s-a declarat cu 
fermitate in sprijinul soluționării 
pe cale pașnică a diferendelor dintre 
state.

în opinia României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. esențialul este 
să se înțeleagă că problemele deschi
se nu își pot afla soluționarea decît 
pe calea tratativelor, pe călea încrede
rii, a renunțării cu desăvîrșire la forță, 
la mijloacele militare, la orice formă 
de lezare a independenței popoarelor, 
a dreptului lor de a-și elabora 
calea dezvoltării așa cum o doresc. 
— nerespectarea acestor cerințe fun
damentale fiind de natură să ducă la 
o nouă agravare a situației interna
ționale, cu consecințe imprevizibile. 
„Iată de ce, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. cu prilejul 
primirii șefilor misiunilor diploma
tice, noi ne exprimăm speranța că 
toate statele lumii, popoarele vor 
acționa într-un spirit de deplină

răspundere față de interesele dez
voltării economico-soeiale, ale destin
derii și păcii, abținîndu-se de la ac
țiuni de orice fel care să ducă Ia o 
înrăutățire a situației internaționale, 
acționînd pentru lichidarea sau pel 
puțin pentru diminuarea actualelor 
stări de încordare și conflict exis
tente in diferite zone ale lumii".

în strînsă legătură cu această ce
rință majoră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că este nece
sar să se realizeze raporturi in
ternaționale noi, bazate pe ega
litate deplină in drepturi, pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, pe neamestec în treburile 
interne, pe echitate, excluzindu-se 
inegalitatea care. în fond, se trans
formă in asuprire. Aceasta consti
tuie, de asemenea, un deziderat care 
ar întruni 
drul unei

în fine, 
pronunța 
populației 
cursei nefaste a 
devine, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu an de an, ci 
lună de lună, zi de zi, o povară tot 
mai grea pe umerii tuturor popoare
lor, constituind un grav pericol pen
tru pace și securitate, pentru însăși 
viața și civilizația pe planeta noastră.

Tocmai pornind de la asemenea 
comandamente primordiale, se poate 
aprecia ca un fapt deosebit de pozi
tiv al vieții internaționale adoptarea 
de către Adunarea Generală a O.N.U., 
chiar spre sfirșitul anului trecut, 
a unui șir de importante documente 
privind : soluționarea diferendelor 
dintre state prin mijloace poli
tice, pe calea tratativelor ; elimi
narea politicii de hegemonie în rela
țiile internaționale ; înghețarea și re
ducerea bugetelor militare ; dezvolta
rea și consolidarea bunei vecinătăți 
între state. Pentru România socia
listă este un motiv de legitimă sa
tisfacție că aceste documente repre
zintă fie rodul unor inițiative româ- 
nești, fie incorporează idei in spri
jinul cărora țara noastră a militat și 
militează cu neabătută consecvență.

Firește, este de așteptat ca statele 
prin consensul cărora au fost adop
tate aceste rezoluții ale O.N.U. să-și 
întărească cuvintul prin faptă, să ac
ționeze concret, in concordanță cu 
cerințele pe care le exprimă aceste 
documente. Este o necesitate cu atit 
mai imperios resimțită, cu cit anul 
1980 este anul in care sînt progra
mate să aibă loc un șir de impor
tante reuniuni internaționale — cum

un sprijin covirșitor in ca- 
consultări a popoarelor, 
cu aceeași fermitate s-ar 
majoritatea zdrobitoare a 
globului pentru curmarea 

înarmărilor, care

sînt_£ea__ de^-la Madrid consa- I
crxtasecurității europene, precum 
și sesiunea specială a O.N.U. ini 
problemele noii ordini economic^ 
internaționale. Popoarele lumii iși 
pun mari speranțe în aceste reu
niuni, așteaptă ca ele să se soldeze 
cu rezultate concrete pe linia întări
rii efective a securității în Europa și 
in lume, a lichidării subdezvoltării, 
a înaintării pe calea păcii. încrederii 
și colaborării internaționale.

Voința popoarelor de a se înfăptui 
pași înainte în aceste direcții 
și-a găsit, dealtfel, expresie și in 
mesajele de Anul nou ale șefilor de 
stat și de guvern din toate țările 
lumii, mesaje care, practic, se de
clară în mod unanim pentru un 
curs al evenimentelor spre pace, 
securitate, destindere, progres. Ne
îndoios că in măsura în care ase
menea declarații de intenții iși vor 

transpunerea în practică, in mă- 
in care toate statele și guver- 
lumii vor acționa în spi- 

ma-

găsi 
sura 
nele ____ . __ ..... ..........
ritul dezideratelor proclamate, 
nifestînd răspundere față de inte
resele păcii și colaborării interna
ționale, se vor contura perspectivele 
îuminoase ale edificării unei lumi 
noi. a libertății, egalității și demni
tății tuturor națiunilor.

Acestea sînt țeluri însuflețitoare, 
.care, mai mult ca oricînd, impun, 
ca o c.ondiție hotărîtoare, conjugarea 
acțiunilor tuturor popoarelor, for
țelor social-politice celoi' mai largi, 
de pretutindeni, 
sens, mesajul pe care, 
președintelui său, ~ 
listă il adresează la acest început de 
an tuturor celorlalte națiuni ale 
globului este un mesaj mobilizator, 
un mesaj care respiră optimism prin 
încrederea in capacitatea popoarelor 
de înfăptuire a aspirațiilor generale 
de pace și înțelegere. Este, în același 
timp, un mesaj de afirmare a hotărî
rii nestrămutate a întregului nostru 
popor de a nu precupeți nici un efort 
pentru a spori și mai mult contribu
ția României la marea luptă a po
poarelor lumii, pentru traducerea 
în viață a orientărilor Congresu
lui al XII-lea în domeniul vie
ții internaționale, de a milita cu 
toată dîrzenia, alături de forțele 
progresiste, democratice de pretu
tindeni, pentru ca anul 1980 să mar
cheze noi izbinzi în realizarea nă
zuințelor de progres și bunăstare, de 
dezvoltare liberă, colaborare și pace 
pe întreaga planetă.

Tocmai in acest 
prin glasul 

România so'cia-

Romulus CAPLESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

In cadrul unei conferințe de 
Zimbabwe - Z.A.P.U., Joshua 
la Salisbury împreună cu un 
vederea pregătirii campaniei 
27 februarie. El și-a exprimat 
de la Londra, deși imperfecte, constituie c bază bună pentru instaurarea 
in Rhodesia a unui guvern care să reprezinte aspirațiile de libertate, inde
pendență și pace ale poporului Zimbabwe, greu Încercat de opresiunea 
rasistă și de război, in prezent - a conchis Nkomo - Z.A.P.U. este an
grenată în eforturile de transformare a aparatului său militar într-un efi
cient mecanism politic, capabil să susțină o campanie Electorală puternică 
și să ciștige bătălia. IN FOTOGRAFIE : manifestări ale primirii călduroase da 
care se bucură în rîndul populației patrioții Zimbabwe, sosiți în diverse zona 

ale țării, în cadrul acordurilor de încetare a focului în Rhodesia

presă, președintele Uniunii Poporului African 
Nkomo, a anunțat că, în curînd, va sosi 
grup de membri ai conducerii Z.A.P.U., în 
electorale și a alegerilor generale de la 
încrederea in victorie, arătînd că acordurile

#■

DELHI 3 (Agerpres). — La 3 ia
nuarie, in India s-a desfășurat prima 
fază a alegerilor legislative, in ca
drul căreia au fost deschise centrele 
de vot in 244 de circumscripții elec
torale. Cea de-a doua și ultima fază 
a scrutinului va' avea loc duminică 
6 ianuarie și va fi organizată in alte 
280 de circumscripții. Electoratul in
dian este chemat la urne pentru a 
desemna noua componență a Camerei 
Populare a celei de-a Vil-a legisla
turi de la data proclamării indepen
denței țării. Pentru cele 542 mandate

de deputați, pe listele electorale s-at 
înscris 4 633 de candidați. Rezultate
le finale ale alegerilor se așteaptă să 
fie anunțate marțea viitoare.

Repartizarea mandatelor in vechea 
Cameră Populară (Lok Sabha) I a 
Parlamentului indian, constituită pe 
bază alegerilor din 16—20 martie 
1977, era următoarea: 271 — Janajta, 
153 — Congresul Național Indian 
(C.N.I.), 28 — Congresul pentrif Tfe- 
mocrație, 7 — Partidul Comunist din 
India, 22 — Partidul Comunist din 
India (marxist) și 59 independenți.

Siderargiștii britanici in grevă
LONDRA 3 (Agerpres). — In 

Marea Britanie a inceput. așa cum 
s-a anunțat, greva celor peste 100 000 
de muncitori din industria siderur
gică. Din primele ore ale zilei de 
miercuri, la intrările tuturor uzinelor 
aparținind lui „British Steel Corpo
ration" (B.S.C.) au fost instalate pi
chete de grevă. Muncitorii au incetat 
lucrul in urma eșuării negocierilor

dintre sindicate și direcția B.S,. . _____ c.
privind satisfacerea cererilor de îm
bunătățire a nivelului lor de trai.

Agențiile de presă reamintesc că 
B.S.C. produce 80 la sută din oțelul 
britanic. Sindicatele'muncitorilor fe
roviari și cele ale docherilor s-au so
lidarizat cu greviștii, hotărind să îm
piedice sosirea in țară a otelului de 
import.

o problema prioritara

VARȘOVIA 3 (Agerpres). --.Agen
ția P.A.P. informează că, potrivit unor 
hotărîri ale guvernului polonez in 
scopul economisirii de energie, de la 
1 ianuarie au intrat in vigoare — 
pentru toate întreprinderile secto
rului socialist al economiei națio
nale — limite la consumul de com
bustibil și energie, și anume la lig
nit, cocs, energie electrică, precum și 
la combustibilul lichid și gaze.

PARIS 3 (Agerpres). — Guvernul 
francez, întrunit miercuri la Paris, 
în prima sa reuniune din acest an, 
a hotărît majorarea prețurilor pen
tru produsele petroliere, precum și 
a tarifelor la gaz și electricitate. 
Purtătorul de cuvînt al guvernului a 
relevat că această măsură a fost de
terminată de creșterea prețului la 
petrolul brut, hotărîtă la jumătatea 
lunii trecute de țările O.P.E.C. Po
trivit cifrelor oficiale, cheltuielile 
Franței pentru importul de produse 
petroliere vor atinge anul acesta cel 
puțin 100 miliarde franci, față de 50 
miliarde în 1978 și 65' miliarde în 
1979.

meridianele
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — Mexicul a anunțat majo
rarea prețului țițeiului cu circa 30 
la sută, respectiv de la 24.60 dolari 
la 32 dolari barilul. Comunicatul, pu
blicat de Compania mexicană a pe
trolului. relevă că hotărirea poate fi 
revizuită in următoarele trei luni in 
funcție de situația incertă a pieței 
mondiale a petrolului.

Rigorile iernii
in ia

ROMA 3 (Agerpres). — Aproxima
tiv jumătate din teritoriul Italiei este 
acoperit de zăpadă, care a căzut din 
abundență în ultimele 24 de ore. Re
giunile sudice sint cele mai afectate, 
majoritatea căilor rutiere fiind în
chise traficului. In unele zone, stra
tul de zăpadă atinge 4 metri. Nu
meroase localități sînt izolate si lip
site de curent electric. In Calabria și 
Sicilia, de pildă, . vintul puternic și 
marea agitată au provocat însemnata 
pagube materiale, evaluate la mai 
multe miliarde de lire.

e.

Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEII 40 360


