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Anul XLIX Nr. 11 628 Vineri 11 ianuarie 1980 6 PAGINI —30 BANIÎntâmpinat cu manifestări de înaltă stimă, de bucurie, cu sentimente de dragosteprofundă de către oamenii muncii români, maghiari, germani, ieri
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU

IN MUNICIPIUL BRAȘOV
Joi, 10 ianuarie, secretarul 

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat o vizită de lucru în 
municipiul Brașov, unde a 
analizat, împreună cu repre
zentanții organelor locale, cu 
cadre de răspundere din in
stituții economice centrale, cu 
specialiști și muncitori din 
localitate, problemele actuale 
și de perspectivă ale dezvol
tării calitative a unor impor
tante sectoare industriale.

în această vizită, secretarul 
general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Emil Bobu, 
Nicolae Constantin și Ion 
Pățan.

Desfășurată sub semnul efervescen
tei creatoare generate în rindul co
lectivelor de muncă din întreaga 
tară de mobilizatoarele hotăriri adop- 

.tă.te ,db- jștpricui. Congres -al. XII-lea. 
al partidului, care deschid perspec
tive însuflețitoare înfloririi multila
terale a patriei, vizita a prilejuit o 
analiză cuprinzătoare a modului în 
care s-au realizat prevederile celor 
patru ani din actualul ; cincinal, a 
măsurilor întreprinse pentru desfă
șurarea in bune condiții, sub semnul 
exigențelor calitative stabilite de 
marele forum al comuniștilor, a ac
tivității economice în acest an de 
punte între două etape de dezvoltare 
a țării, ca și în perspectiva primei 
jumătăți a deceniului 9, menit să 
propulseze România în rindul țărilor 
avansate economic. în aceiași timp, 
această primă vizită de lucru din 
noul an s-a înscris ca un moment de 
marcantă semnificație in viața poli
tică a tării, dominată de atmosfera 
de profundă angajare patriotică si 
civică creată de. perfecționarea acti
vității Frontului Unității Socialiste, 
expresie pregnantă a preocupării con
stante a secretarului general al parti
dului nostru pentru atragerea tutu
ror oamenilor muncii la elaborarea și 
aplicarea deciziilor ce privesc dez
voltarea localităților și a patriei, la 
exercitarea plenară a acestui drept 
cetățenesc, asigurat de sistemul de
mocrației socialiste, la a cărui funda
mentare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus o contribuție determinantă.

Iată temeiurile profunde pentru 
care oamenii muncii români, ma
ghiari și germani din marea cetate 
industrială de la poalele Timpei au 
întimpinat cu toată dragostea pe 
secretarul general al partidului, ale 
cărui repetate vizite in această parte 
a țării,. ca dealtfel în oricare din

Primire deosebit de călduroasă la sosirea in Brașov

județele și localitățile patriei, au 
condus la dinamizarea dezvoltării o- 
rașelor și satelor, cu recunoștința 
profundă pe care Întregul nostru po
por i-o poartă pentru activitatea sa 
de o pilduitoare energie și patrio
tism, consacrată binelui și prosperi
tății țării și cetățenilor ei.

Dind glas acestor sentimente, to
varășul Gheorghe Dumitrache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, a adresat 
secretarului general al partidului un 
călduros bun venit pe aceste stră
bune meleaguri românești.

Tovarășul . Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu aceleași urări de bun so
sit de primul secretar al .municipiu
lui, primarul Brașovului, loan 
Drăghici, de ceilalți membri ai bi
roului comitetului județean de 
partid.

La intrarea în municipiul Brașov 
s-au adunat, în această frumoasă di

mineață de iarnă, mii de cetățeni care 
au ținut să fie de față la sosirea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
a-și manifesta cu putere sentimen
tele de adincă stimă și prețuire față 
de cel mai iubit fiu al țării, satisfac
ția profundă pentru realegerea sa, la 
recentul forum al comuniștilor, în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, act de voință al în
tregului popor, chezășie a înaintării 
neabătute a României pe calea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, spre comunism.

Pe mai multe pancarte erau În
scrise urări de bun sosit, angajamen
te ale muncitorimii brașovene : 
„Spre binele și fericirea poporului, 
să ne trăiți mulți ani, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !‘f, „Trăiască 
P.C.R. !“, „Partidul — Ceaușescu — 
România !“, „Oamenii muncii acțio
nează cu fermitate pentru îndepli
nirea hotărârilor Congresului al 
XII-lea !“.

O gardă constituită în cinstea se
cretarului general al partidului, co

mandantul suprem al forțelor noas
tre. armate, a prezentat onorul. S-a 
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

După datina străbună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat să 
guste din plinea și sarea ospitalității 
românești.

în atmosfera manifestărilor entu
ziaste ale 'mulțimii, care poartă por
trete ale secretarului general al parti
dului, flutură stegulețe roșii și trico
lore, scandează : „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu—România", 
„Ceaușescu — la.mulți ani !“, grupuri 
de copii și tineri, în frumoase cos
tume populare locale, oferă buchete 
de, flori, expresia recunoștinței po
porului nostru față de bărbatul care 
își dedică, neobosit, întreaga viață 
progresului țării, bunăstării poporu
lui, creșterii prestigiului patriei so
cialiste în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie manifestărilor en-
(Contînuare în pag. a HI-a)

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE 
pentrH sșma puternică a producției aoricnle, 
pentru intiorirea tuturor orașelor si satelor tării

Organizația județeană Argeș a P. C. R.
către toate organizațiile județene de partid

In atmosfera entuziastă generată de hotărîrile isto
rice ale celui de-al XII-lea Congres al partidului, de 
sarcinile și chemările înflăcărate adresate întregului 
partid și popor de la tribuna înaltului forum al comu
niștilor de către, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din ju
dețul Argeș, asemenea întregului nostra popor, acțio
nează cu toată hotărirea, cu pasiune și dăruire revo
luționară pentru îndeplinirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 1980 în toate do
meniile de activitate și la toti indicatorii, pentru în
deplinirea- în condiții bune a prevederilor actualului 
cincinal și pregătirea temeinică a condițiilor pentru 
realizarea prevederilor .calitativ superioare ale cin
cinalului- .viitor..........................

în actualul cincinal, odată cu industria, o dezvol
tare însemnată a cunoscut și agricultura județului. 
Cu sprijinul puternic al partidului și statului, pe baza

indicațiilor de inestimabilă valoare date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul participării doi ani con
secutiv în județul nostru la sărbătorirea „Zilei re
coltei", au fost organizate ample acțiuni pentru ridi
carea fertilității solului, pentru modernizarea pomi- 
culturii, viticulturii și legumiculturii, pentru dezvol
tarea și modernizarea zootehniei, îndeosebi în com
plexe mari de tip industrial. Ca urmare, și anul tre
cut, deși condițiile climatice nu au fost dintre cele 
mai favorabile, s-au obținut recolte bune,, reușindu-se, 
pe această bază, să crească contribuția județului la 
formarea fondului centralizat al statului. La majori
tatea produselor, planul a fost îndeplinit și depășit, 
livrîndu-se față de anul 1978 în plus 32 mii. tone 
fructe, 3,8 mii tone carne, 14,7 mii hl lapte, 25 mi
lioane ouă.
(Continuare în pag. a IV-a)

Consiliul popular al județului Constanța
către toate consiliile populare județene 

și al municipiului București
Puternic mobilizați de mărețele obiective și sarci

nile ce le râvin din istoricele documente ale Congre
sului al XII-lea al partidului, oamenii muncii din ju
dețul Constanța, alături de întregul popor, acționează 
cu hotărîre și elan pentru înfăptuirea grandiosului 
program de dezvoltare și înflorire a patriei socialiste, 
pentru ridicarea ei pe noi trepte de civilizație și 
progres.

Beneficiind din plin de politica înțeleaptă de dez
voltare armonioasă a tuturor zonelor, de sprijinul 
nemijlocit al conducerii partidului, județul nostru, 
aflat intr-un proces continuu de dezvoltare econo
mico-socială, a răspuns cu entuziasm chemării adre
sate de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a face din actualul cincinal un 
cincinal al calității și afirmării depline a revoluției 
tehnico-științifice.

în anul 1979, consiliul popular Județean a depășit 
planul producției globale industriale cu 11,4 la sută.

S-au livrat suplimentar la export mărfuri în valoare 
de 1,2 milioane lei valută pe relația devize libere. 
S-a realizat un volum de investiții de peste 1,1 mi
liarde lei, s-au dat în folosință un număr de 7 767 
apartamente și garsoniere, îndeplinindu-se integral 
sarcina planificată. A crescut volumul prestațiilor de 
servicii cu 8,2 la sută față de sarcina planificată.

Rezultate bune au fost obținute, de asemenea, in 
economisirea de materii prime, materiale, combus
tibili și' energie,, în modernizarea și înfrumusețarea 
localităților, în îmbunătățirea aprovizionării popu
lației.

Cu hotărirea fermă de a acționa cu și mai 
multă energie PENTRU DEZVOLTAREA ȘI 
ÎNFLORIREA TUTUROR LOCALITĂȚILOR, 
Consiliul popular al județului Constanța adre-

(Continuare în pag. a IV-a)
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în județul Buzău* ca și în alte 

z$he ale' țării, o bună parte din pro
punerile' și sugestiile făcute în cadrul 
discuțiilor ce au avut loc în adună- 

1 rile de constituire a organizațiilor 
. proprii, ale . Frontului Unității Socia

liste s-âu referit 'la probleme afe ac
tivității cultural-educative. Pe baza 
lor, consiliul județean al F.U.S., sub 
nemijlocita îndrumare a biroului co
mitetului județean de partid, a. elabo
rat un plan de acțiune pentru răs- 
pindirea cunoștințelor cultural-știin- 
țifice in sezonul de iarnă, urmărind 
ridicarea gradului general de cu
noaștere al oamenilor muncii, însu
șirea mai aprofundată a concepției 
științifice, materialist-dialectice des
pre lume, combaterea manifestărilor 
mistice, retrograde, idealiste, forma
rea unei atitudini cetățenești înain
tate, lărgirea orizontului de califica
re tehnică pentru sporirea rodniciei 
pămîntului.

O inițiativă asupra căreia merită să 
ne oprim o reprezintă constituirea 
unor „sțații-pilot" pentru studierea 
nivelului de pregătire cultural-știin- 
tifică al locuitorilor din diferite așe
zări ale județului considerate locali- 
tăti-etalon (Glodeanu Sărat, Pătîrla- 
gele, Pogoanele si Ziduri). Pe baza 
unui chestionar dat spre completare 
unor grupe reprezentative de cetățeni 
— chestionar menit să oglindească, 
prin răspunsurile date, dezideratele 
și opțiunile cetățenilor din localită
țile respective în ce privește îmbo
gățirea universului lor spiritual —• 
au fost programate un șir de acțiuni, 
dintre care unele au și avut loc.

Recent înființate în întreprinderile 
buzoiene, comisiile de educație mate- 
rialist-științifică, a căror activitate 
este inclusă în planurile de muncă 
ale organizațiilor proprii ale Frontu
lui Unității Socialiste, se dovedesc

larg și rodnic
cultural-educative

o formă eficientă care amplifică pa
leta mijloacelor muncii educative. 
Formate din cadre cu pregătire su
perioară și cu aptitudini in ce pri
vește „arta comunicării" cu oamenii, 

.aceste, comisii și-au confirmat uțili-, 
't&leâ în *multe"î.ntfepfiriderr/ bbțimnd’ 
bune rezultate in întărirea disciplinei 
muncii.

Pornindu-se de la constatarea că,

Prin localitățile 
județului Buzău

in alți ani, in multe locuri răspîndi- 
rea cunoștințelor referitoare la agri
cultură avusese un caracter scolastic, 
abstract, neținînd seama de condițiile 
locale, cit și de obiectivele imediate 
și de perspectivă ale agriculturii, 
s-au adus corecțiile necesare, astfel 
incit manifestările în această direc
ție să fie nu numai puternic anco
rate în specificul local, dar să con
stituie și un mijloc de formare a 
concepției materialist-științifice, de 
sădire în conștiințe a încrederii că 
omul poate smulge pămîntului, cu 
ajutorul științei, roade tot mai bo
gate.

Am reținut aceste aspecte ca re
velatoare pentru eforturile de găsire 
a noi mijloace și metode în vederea 
îmbunătățirii activității cultural-edu
cative și a muncii politice de masă. 
Ceea/cejmu. înseamnă că și celelalte 
Tbrmep'devenffetrădîțab'hâle,' nu au 
fost și nu sînt intens folosite de con
siliile F.U.S. De pildă, brigăzile de 
răspindire a cunoștințelor științifice 
au avut întîlniri cu locuitorii comu
nelor Pietroasele, Ulmeni, Glodeanu, 
Siliștea, Pogoanele și altele. De ase
menea, la căminele culturale din co
munele Țintești, Valea Rîmnicului, 
Panătău, Viperești au fost organizate 
mese rotunde pe tema „Știința și re
ligia în lumea contemporană ; politi
ca partidului și statului nostru față 
de religie". Totodată, consiliile comu
nale ale F.U.S., in special cele din 
Beceni, Lopătari, Săgeata, Vernești, 
s-au îngrijit ca universitățile cultu- 
ral-științifice, înființate în comune, 
să-și canalizeze programele în spe
cial în două direcții : educația mate- 
rialist-științifică și însușirea proble
melor fundamentale ce se desprind 
din documentele Congresului al 
XII-lea'al P.C.R. S-ar mai putea 
aminti și alte forme ale muncii 
cultural-educative, larg folosite 
de consiliile F.U.S. din raza
(Continuare în pag. a Il-a)

EFIGIILE PATRIEI

Constructorii de tractoare prezintă ultimele tipuri aflate in fabricația de serie sau în curs de asimilare

Poezia este vocea 
adîncă și gravă a cu
noașterii de sine a 
omului, a statutului 
său social și a condi- ' 
ției sale umane. Ea 
exprimă întotdeauna 
o stare de spirit, un 
climat sufletesc și 
ideologic, o relație 
dintre individ și socie
tate, dintre ins și isto
rie; mal mult decît 
exprimă, ea mărturi
sește gînduri. senti
mente, atitudini, tră
iri, adincuri ale vieții 
noastre sufletești pe 
care nu le poate reve
la nici o știință. Poe
zia e o voce a cetății, 
a patriei care se răș- 
fringe în infinite for
me și efigii in conști
ința vie, activă și mi
litantă a poeților. Poa
te nicăieri nu se aude 
în limbi atît de varia
te (română, maghiară, 
germană, sirbă, slova
că) unica voce a pa- . 
triei comune, a po
porului și a partidului 
nostru comunist măr
turisind bucuria de a 
fi stăpini la ei acasă, 
egali în drepturi și in 
datorii, liberi și pros
peri într-o patrie inde
pendentă, suverană și 
înfloritoare.

Iată, a apărut la Ti
mișoara sub auspiciile 
comitetului județean 
pentru cultură si e- 
ducatie socialistă an
tologia de versuri „E- 
figiile patriei". îngri
jită de poeții și criticii 
Nikolaus Berwanger, 
Anghel Dumbrăvea- 
nu, Ivo Muncian, Ma
ria Pangracz și Cor
nel Ungureanu, în care 
se reflectă toate aces
te gînduri și senti
mente ale poeților din 
Banat. O antologie din 
florile prieteniei, din- 
tr-o producție lirică 
bogată și variată, rea
lizata cu un gust critic

exigent, cu criterii 
riguroase îndreptățite 
din multiple puncte 
de vedere, cuprinzînd 
circa 100 de poezii, fi
rește inegale ca valoa
re artistică, aparținînd 
a 33 de poeți bănățeni 
care scriu în limbile 
română, germană, ma
ghiară și sirbă, formați 
în. majoritatea lor in 
ultimii 35 de ani, be
neficiind din plin de 
justa rezolvare a pro
blemei naționale. Era 
firesc, deci, ca univer
sul . lor artistic, temele

însemnări de
Ion Dodu BĂLAN

poeziilor lor să reflec
ție și să se implice or
ganic în istoria con
temporană a tării, în 
visurile și idealurile 
constructorilor socia
lismului. Un suflu pa
triotic sincer, robust si 
substanțial, o înflăcă
rată dragoste de țară 
și locurile natale, un 
umanism de mare sub
stanță, o conștiință es
tetică modernă vi
brează in toate poezii
le din această antolo
gie care are și darul, 
prin foarte sobrele 
notițe biobibliografice, 
să ne facă mai bine 
cunoscuti poeți despre 
care nu întotdeauna 
cunoaștem îndeajuns. 
Căci dacă eram pe 
deplin familiarizați cu 
numele unor scriitori 
ca Anghel Dumbră- 
veanu, Nikolaus Ber
wanger, C. Miu-Lerca, 
Franz Eiebhard, En- 
dre Karoly. Ion Ma
xim. Vladimir Ciocov, 
Petre Sfetca, Damian 
Ureche, Alexandru Je- 
beleanu, Ilie Măduță, 
Eugen Dorcescu, Sharf

Erika, Gheorghe Azap, 
Grigore Popiți, cu
noaștem mult mai pu
țin despre alții și nu 
din vina lor.

Numărul mare ' al 
poeților care se afirmă 
în acești ani în tara 
noastră, traducerile în 
limba română, uneori 
întâmplătoare, limitea
ză, fatal, posibilitatea 
cunoașterii cpmplete și 
cu promptitudine a tu
turor scriitorilor tineri. 
De aceea, apreciem în 
mod deosebit și noti
țele biobibliografice 
care pot completa cu 
folos orice dicționar 
de istorie literară con
temporană, căci multi 
dintre acești poeți me
rită să facă parte din- 
tr-o asemenea operă 
de sinteză.

In altă ordine de 
idei, subliniem faptul 
că antologia de care 
vorbim reflectă din 
plin climatul politic si 
moral, de puternică 
unitate în jurul parti
dului a scriitorilor de 
la noi, fără deosebire 
de naționalitate. Ea 
este, totodată. un 
splendid buchet liric al 
prieteniei frățești din
tre toti cetățenii
României socialiste,
dintre toate vocile ce
tății care mărturisesc 
lumii cu talent și dem
nitate, in diferite 
limbi, dragostea lor de 
țară, de partid și de 
popor, respectul pen
tru trecutul glorios și 
frumoasele tradiții ale 
oamenilor acestor pla
iuri, încrederea in vii
torul fericit al ..patriei, 
dăruirea în nobilul 
efort de a crea o lume 
nouă, mai bună și mai 
dreaptă. „Patrie — 
scrie poetul cel mai 
virstnic din această
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Poiana Codrului, județul Satu Mare. Aspect din. secția pictura
Foto : S. Cristian

„Focul continuu 
al pîinii

Prin „foc continuu*1 înțelegem, 
îndeobște activitatea neîntrerup
tă a siderurgiștilor, a altar, co
lective unde focul muncii nu se 
întrerupe niciodată. Mai puțin ne 
gîndim la... brutari, O facem 
acum, in compensație, noțind că, 
de pildă, brutarii gălățeni. și toți 
ceilalți oameni ai muncii care 
lucrează . la întreprinderea de 
morărit, panificație și produse 
făinoase de aici au fost la dato
rie în toate zilele... libere ale 
sărbătorilor de iarnă. Că au 
muncit cu spor s-a văzut din cele 
peste 170 000 pîini livrate pieței 
Galațiului în ziua de 31 decem
brie 1979; iar în zilele de 1 și 2 
ianuarie — rețineți ! — nu a lip
sit de la serviciu nimeni dintre 
cei 600 de oameni din schimburi. 
Un veritabil ,Joc continuu" al 
piinii...

Fapta
I pioniereasca

I I
I
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I

Fabrica de sticla „Victoria muncii

Cîmp larg și rodnic
activității cultural-educative

(Urmare din pag. I) Largu, Luciu, care fac parte din ace
lași consiliu unic agroindustrial, lasă 
mult de dorit. Asemenea situații se 
repetă și în alte locuri. Dacă, din 
punct de vedere economic, aceste co
mune sint tot mai strîns- legate una 
de alta, nu se poate oare obține ca 
și consiliile F.U.S. să se sprijine re
ciproc în domeniul muncii cultural- 
educative 7 în cazul amintit, căminul 
de la Rușețu ar putea deveni un cen
tru metodic pentru celelalte'comune 
spre a le aduce cel puțin la nivelul 
său.

Așa cum se desprinde din ex
periența dobindită in județul Bu
zău, odată cu formarea organiza

țiilor proprii ale Frontului Unității 
Socialiste, s-a creat un cadru organi
zatoric favorabil participării.-tot mai 
intense și mai nemijlocite a maselor 
la actiufiile cultural-educative, pune
rii in valoare a rezervelor existente 
pretutindeni, in orice întreprindere, 
in orice'' sat. Important "este ca, incă 
din această perioadă de început, "noile 
organizații ale F.U.S. să facă din ac- 

. .tivitatea de educație civică, de răs- 
pindire . a cunoștințelor politice, ști
ințifice și culturale unul dintre obi
ectivele lor importante și perma
nente.

C. VARVARA
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I Zile de iarnă geroasă. Pionie-
. rii din comuna Apostolache 

(Prahova) s-au gindit că bătritiii 
sațului se descurcă mai greu pe 

Iger ți zăpadă. Au hotărit atunci 
să-i ajute ei la spargerea' lem
nelor pentru sobă, să le aducă o 
căldare cu apă, să le cumpere a- 
limente. Ce mare bucurie pe bă- 
trinii. Nicolae Dragu, Margareta 
Zamfirescu, Ecaterina Stoian 
alți oam,eni trecutî de 10 de ani 
pomenindu-se cu harnicii și ve
selii pionieri (Aurelia Dedu, Da
niela Radulescu, Steliana Stan- 
ciu, Liliana Stefan, Mioara Mi- 
nea, Steliana Dobre șl alții) care 
■i-au asigurat că-și asumă, cu de 
la ei putere, obligația de a avea 
grijă să-i ajute pină s-o mai în
călzi pe afară. Și pină acum nu 
s-au dezmințit. Frumoasă faptă 1 
Face cinste întregii organizații 
pionierești ■ din comuna amin
tită.

Rădăcina 
indisciplinei 
lui Rădăcină

I
I
I
I
I
1
I
I căCumpărătorii au constatat 

Ion Rădăcină, gestionar la ma
gazinul pentru desfacerea apelor 
minerale din Ploiești, deschide 
unitatea nu după program, ci 
după vrerea domniei sale. Zilele 
trecute era vreme rea. 
ușa unității așteptau 
oameni. . Rădăcină a

Injintr-uh tîrziu, .alpne^ ți^nici_pnă- 
"' clir riu și-a cerut .sfpizeT aa. . ...

— De ce nu ‘respecți progra- 
5 . tnul_?. l-a întrebat cinevd. ‘

și a 
cind

I
I iar la 

multi 
venit

I . vnul ?,
I.R 

răsnu-.

I
I

. s-a uitat la el de sus 
răspuns 1. „Așa vin eu. 
pot..."

Cazul a ajuns la O.C.L. 
mentara, iar șefii de aici— 
să-i mai facem ?“ - 
ei să se lamenteze;
și-au zis cetățenii, aici e rădă
cina atitudinii lui Rădăcină.

Ali- 
„Ce 

au început 
E limpede,

] Aventura unor pui 
de-o... zi

tn seara zilei de ,4 ianuarie, la 
întreprinderea „Avicola" din Bra
șov s-a primit o notă telefonică. 
Se anunța că de la Oradea a fost 
expediat un lot de 30 000 de pui 
de o zi pentru popularea fermei 
de păsări Măgurele de lingă 
Brașov.

Pui de o si, temperatură scă
zută, condiții grele de transport. 
Se impuneau măsuri speciale 
pentru ca puii să fie bine primiți 
la' Măgurele. Pentru ca descăr
carea să se asigure cu maximă 
rapiditate au trebuit să fie tri
mise pe peronul stației Brașov 
două mașini speciale. La 
ora 9,30, trenul sosit de la 
Oradea este tras la linia 
înții, , in așa fel incit des
cărcarea puilor să se poată face 
direct în aceste instalații. Des
cărcarea si apoi transportul lor 
pină la fermă s-au desfășurat, în 

. ciuda condițiilor grele de circu
lație. intr-un timp record. La 
ora 11. fără nici o pierdere, 
puii se găseau la adăpost. Și ? 
Ca orice pui de găină, au început 
să piuie după mălai...

Întîmplare ?
Măcina și mergea bine moara 

„Ștefan cel Mare" a întreprinde
rii de morărit și panificație din 
Pitești. In timpul mersului a să
rit insă de pe o șaibă cureaua de 
transmisie. Morarul — Tudor 
Stanca — s-a grăbit să înlăture 

"" ‘ timp ce moa- 
cu toate an- 

și complicate, 
pună cureaua 
loc fără să
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defecțiunea. Și, in 
ra măcina înainte 
grehdjele ei grele 
T.S. a încercat să 
de transmisie la 
oprească angrenajul în cauză. 
A încercat o dată, de două ori... 
A fost prins' intre roată si curea. 
O victimă nu a. intîmplării, ci a 
nerespectării normelor celor mai 
elementare de protectie a muncii.
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Mare a fost mirarea cunoscu
telor cind au aflat vestea că Ion 
Blindea, lucrător la balastiera 
din Bumbești-jiu, are... lipici pe 
degete. Cum, necum, pe unde 
trecea, se lipea. Dar iată că a 
fost trimis într-una din zile la o 
întreprindere din Deva (I.P.I.C.) 
ca delegat să ridice de acolo di
ferite. articole de îmbrăcăminte. 
Si ce-a făcut Blindea ? A intrat 
frumușel în magazie și. profitînd 
de un gură-cască încadrat acolo 
ca să păzească lucrurile depo
zitate. a întins mina. Cit ai clipi, 
de degetul mare i s-a lipit o 
șubă, de cel arătător un costum 
de țtofă, de inelar, de mijlociu si 
de cel mic cite o pereche-două 
de pantaloni. Cind să întindă și 
mina cealaltă... hop ! — i s-a 
agățat de incheietură o... verigă. 
A zis Blindea in ghidul lui : 
„Am cam dat de dracu’ !“

I
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Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
și corespondenții „Scinteii I

Orice încercare de a defini confi
gurația economică a Ialomiței nu 
poate ocoli un punot de reper esen
țial : actul de naștere al industriei 
județului. Acesta poartă data de 26 
octombrie I960 — momentul începe
rii producției la întreprinderea de 
confecții din Călărași. Atunci, multe 
din cele peste 4 000 de muncitoare de 
astăzi ale întreprinderii intrau in 
clasele primare, dacă socotim faptul 
că vîrsta medie a personalului mun
citor abia dacă trece acum de un 
pătrar de veac.

— în primii ani de funcționare — 
își aduce aminte, tovarășa Rada Da- 
videscu, una din „veteranele11 între
prinderii — aveam mereu probleme 
cu îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Mașinile erau noi dar, în multe sec
toare șl formații, se lucra după me
tode învechite. Se acceptase ideea 
că șefii acestor formații de lucru tre
buie să fie musai bărbați, că numai 
ei pot să ducă pe umeri „povara11 
răspunderii pentru realizarea produc
ției. Cind s-a renunțat — viața în
săși, faptele au impus această renun
țare — la această prejudecată potri- . 
vit căreia femeile s-ar descurca mai 
greu, chipurile, în posturi de condu
cere, s-a dovedit și în întreprinderea 
noastră capacitatea de gindire, de or
ganizare și acțiune a femeii.

Astăzi, la întreprinderea de con
fecții din Călărași, 80 la sută din 
posturile de conducere sint încredin
țate femeilor. Nu mai puțin de 47 
formații, 7 secții, 8 servicii si birouri 
sint conduse de femei ; in consiliul 
oamenilor muncii și in comitetul de 
partid majoritatea o constituie, de 
asemenea, femeile.

Cifre care demonstrează încă o 
dată grija pe care o acordă 
partidul și statul nostru promovării 
femeii, corespunzător pregătirii sale 
profesionale și politice, hărniciei 
și priceperii sale. Pentru că astăzi, 
lă noi, femeia — tovarășă de muncă,. 
mamă, gospodină —, și-a ’cîșțigat 

răgeăt'loe: șî acest drept âl ieF'ih''so- 
cietăte,‘-nu ..ca pe uiv „dar11 făcut,?:ci 
prin merite efective; Incontestabile.

— Nu trebuie să se înțeleagă fap
tul că promovarea în funcții de con
ducere a femeilor in întreprinderea 
noastră, ca și în alte părți, este un 
„scop în sine11 — ne spune tovarășa 
Niculina Moldoveanu, secretara co
mitetului de partid, președinta con
siliului oamenilor muncii din între
prindere. Singurele criterii care 
decid promovarea cuiva într-o muncă 
de conducere le constituie pregă
tirea profesională, competența, do
rința de afirmare și autodepășire, 
autoritatea morală și politică.

Dotarea cu tehnică mereu mai mo
dernă a unității, complexitatea cres- 
cîndă a producției, exigențele spo
rite ale beneficiarilor din tară și ale 
partenerilor de peste hotare au con
stituit și constituie cîteva din atri
butele. care au determinat ca între
prinderea să fie nu numai perime
trul strict al producției, ci să le im
plice și pe cele ale unui

mai larg de instrucție. și educație. 
Sute și sute de femei din municipiu 
sau din Modelu. Roseți, Ceacu și 
alte comune învecinate Călărașiului 
și-au însușit în întreprindere profe
sia dorită și au depășit condiția de 
„casnică11 sau de „necalificată11, 
schimbîndu-și destinele și îmbogă- 
țindu-și aspirațiile.

Luăm, la întîmplare, o fișă biogra
fică. Numele : Lucia Adam. A venit 
în întreprindere în 1965. ca muncitoa
re necalificată. După cursul de califi
care de 9 luni-, se înscrie la liceul se
ral aflat peste drum de întreprinde
re. Cinci ani mai tîrziu, ea devine 
șefă de echipă, după care este trimisă 
de întreprindere să urmeze cursurile

de

orizont tot

■de doi ani ale școlii tehnice de mai
ștri. Revenind în mijlocul colegelor de 
muncă, timp de 6 ani conduce unul 
din sectoarele importante ale între
prinderii — sectorul V confecții fe
mei. Pregătirea profesională dobin
dită, experiența a 15 ani de produc
ție i-au dat dreptul și autoritatea să 
coordoneze astăzi in unitate cursul de 

.calificare și perfecționare a pregăti
rii cadrelor. Comunista Lucia Adam 
și-a ciștigat prețuirea întregului co
lectiv, iar în calitate de președintă a 
comisiei femeilor pe unitate, ii revin 
importante responsabilități. După 
cum prezența ei în „sectorul social11 
al întreprinderii a dus, prin propune- 

11 rile și soluțiile formulate, Ta îmbună
tățirea ~ activității cantinei,’ ■' Tă "care 
servesc'-masa; -zilnic, aprpăp'e 1 000 de 
persoane, a creșel, carej reunește pe 
cei mai mici copii ai muncitoarelor, a 
cabinetului medical care veghează la 
sănătatea acestora.

Tot competența și calitățile de bun 
organizatpi- au impus-o pe Atena 
Gheorghe în fruntea unui sector în 
care lucrează peste 400 de munci
toare.

— Experimentăm un nou sistem de 
lucru, pe care l-am propus tot noi, 
muncitoarele și muncitorii de aici — 
ne spune Atena Gheorghe. una dintre 
primele muncitoare angajate în fa
brică. In ce ne privește, sîntem con
vinși că noul, sistem propus este mai 
avantajos, mai simplu și mai ușor de 
condus, dar trebuie să dovedim prin 
fapte ațest lucru — și vom dovedi.

Primim, în continuare, cu lux de 
amănunte tehnice, explicații 
atestă că interlocutoarea nu 
doar o excelentă profesionistă, 
îmbină in chip fericit cunoștințele de 
ergonomie cu cele de organizare a

producției șl cu tehnologia avansată, 
dar știe să dea și viață filonului de 
aur al noului, să-l promoveze, să-l 
dezvolte și să-1 generalizeze. Nu în- 
timplător, Atena Gheorghe a fost alea
să in Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii și deputată . în consiliul 
popular județean. Are doi băieți, 
elevi la școala generală.

— Cum se împacă funcțiile
maistru la întreprindere cu îndatori
rile de activist obștesc cu munca —• 
pentru că și aceasta este, o muncă, și 
încă migăloasă, cotidiană — de mamă 
și gospodină 7

— N-ar corespunde adevărului 
dacă v-aș spune că mi-e ușor. Dar, 
printr-o mai bună, organizare ‘ a 
muncii în întreprindere, a celorlalte 
activități, se creează timp să le faci 
pe toate. Și să le faci bine.

Pe drept cuvint, cineva observa că 
întreprinderea de confecții din Că
lărași, harnicul său colectiv de 
muncă, se constituie într-o adevă
rată școală muncitorească, o pepi
nieră de cadre. Primărițele din co
munele Cuza Vodă și Modelu, două 
secretare ale Comitetului municipal 
de partid Călărași, alte femei care 
lucrează în prezent ca activiste de 
partid și de stat au fost pină de cu- 
rind muncitoare aici, in întreprin
dere. Și tot muncitoare harnice și 
entuziaste se dovedesc și în funcțiile 
in care au fost promovate, și pe care 
le onorează în chipul cel mai firesc, 
așa cum .le-au onorat întotdeauna : 
cu noi și remarcabile fapte de 
muncă. Fapte care demonstrează că 
femeile sint o puternică forță socială 
a orinduirii noastre, fapte care de
monstrează clarviziunea și temeinicia 
politicii partidului pentru ca femeia 
să-și ocupe locul bine meritat in 
întreaga viață economică, politică 
și social-culturală a țării.

județului, precum simpozioane, expo
ziții. concursuri „Cine știe, ciștigă“, 
cicluri de filme insolite de dezba
teri etc.

Există incă — trebuie s-o spunem 
— și unele „pete albe“ in munca cul
tural-educativă desfășurată de orga
nizațiile F.U.S. din județul Buzău. 
Din păcate, mai pot fi găsite cămine 
culturale care, zile întregi, își pun 
ca......simbol al ospitalității'1 un ma
siv lacăt la ușă. Sau comune în care 
acțiunile educative și cultural-artis- 
tice sint anemice, discontinue, for
male, „de ochii lumii11.

De pildă, în acest sens, în comuna
Vadu Pașii, deși există o bună bază 
materială, un grup mare și diver
sificat de intelectuali, activitatea 
cultural-educativă este aproape in
existentă. Prima explicație, intil- 
nită dealtfel și în alte cazuri ase
mănătoare, ar fi că această situație 
s-ar datora apropierii de oraș și na- 
vetismului. Intr-adevăr, navetismul 
ridică anumite probleme, dar cu mai 
mult, interes s-ar putea asigura .0 
viață cultural-educativă proprie, bo
gată și atractivă. O comună ca, de 
pildă, Cochirleanca, unde consiliul 
F.U.S. s-a lovit de dificultăți simila
re. poate servi drept exemplu pentru 
modul cum s-a. izbutit să se organi
zeze o vie și interesantă viată cultu
rală care-i atrage realmente, pe oa
meni, răspunde dorințelor lor.

Experiența arată că acolo unde nu 
se formează un nucleu de activiști 
culturali pasionați, cu dragoste pen
tru această muncă frumoasă, forma
lismul se perpetuează. Or. rolul con
siliilor F.U.S, constă tocmai in a ac
ționa cu mai multă răbdare, și perse
verență în această direcție. Deoare
ce, e limpede că în comunele unde 
activul cultural nu se limitează 
doar la o mină de oameni, ci îi cu
prinde și pe fruntașii in producție, 
cadrele cu funcții de răspundere, 
lucrurile se petrec întocmai ca la 
Gherăseni, unde gustul pentru a cin- 
ta în cor, a recita, a juca teatru, a 
participa direct la discuțiile organi
zate pe diferite teme, a cuprins în
treaga masă g locuitorilor. Și nu ni 
se pare intimplător faptul că Gheră- 
senij se situează constant printre co
munele fruntașe și în privința rezul
tatelor economice.

Supunem aici, dezbaterii, șî un alt 
aspect al problemei. Nu de puți- 
... ori se observă un mare deca
laj în calitatea activității cultura
le din comune învecinate. De pil
dă, comuna Rușețu este cunoscută 
pentru formațiile sale artistice, pen
tru activitatea permanentă ce se des
fășoară la căminul cultural — și a- 
ceasta în primul rind datorită pre
ocupării intense, a consiliului comu
nal al F.U.S., bine Îndrumat de co
mitetul comunal de partjd in această 
direcție — pe cind munca cultural- 
educativă din comunele C. A. Rosetti.

CONȘTIINȚĂ CIVICĂ IȘI SPUNE CUVINTUL

Propuneri • Inițiative • Acțiuni
După cum se știe, in întîmpinarea celui de-al II-lea Congres al 

Frontului Unității Socialiste au avut loc în întreaga, țară conferințele 
locale ale F.U.S. Continuăm publicarea unora din propunerile, iniția
tivele ți acțiunile formulate cu aceste prilejuri.
9 O propunere formulată de Cecilia Dascălu, membră a Frontului 

Unității Socialiste : Avind in vedere sarcinile trasate de conducerea parti
dului privind valorificarea resurselor secundare •— nu numai în unitățile 
industriale și instituții — ci și în comune și cartiere, să se instituie un 
sistem unitar de colectare, preluare și-transport al acestora, în așa fel îneît 
ele să ajungă operativ in fluxul c_ ~
F.U.S. — Suceava).

de producție. (Conferința municipala a

consiliului comunal al F.U.S. Împreună 
din circumscripțiile electorale asigură

• Comisiile pe domenii ale
cu cele 19 comitete de cetățeni . .

■--însușirea documentelor celui de-al XII-lea Congres al partidului de către 
toți locuitorii comunei, inițiind în același timp măsuri concrete pentru 
înfăptuirea hotăririlor ce decurg din acestea. O atenție deosebită se acordă 
în aceste zile participării tuturor țăranilor cooperatori la cursurile agro
zootehnice de masă și la activitățile de educare materialist-științifică. 
(Măsuri stabilite de Conferința comunală a F.U.S. — Bărăganu, județul 
Brăila).

® Consiliile sătești ale F.U.S., ca urmare a îndrumării atente pe care 
Ie-o acordă consiliul comunal al F.U.S., au reușit să asigure participarea 
a J0 formații de artiști amatori la cea de-a III-a ediție a Festivalului 
național „Cintarea României11 prezentind, pină acum, in cinstea 
de-al II-lea Congres al F.U.S., șase spectacole pe scena căminelor 
rale. (Conferința comunală a F.U.S. — Castelu, județul Constanța).

celui 
cultu-

atrac-

ne

• In munca politică de masă vor fi promovate forme și acțiuni 
tîve, cu pronunțat caracter educativ, cum sint : întîlniri cu fiii satului, ani
versarea întemeierii localităților și unităților economice, sărbătorirea unor 
țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști fruntași in activitatea profe
sională și obștească. Pentru educarea patriotică a tineretului se vor orga
niza cenacluri, conferințe, simpozioane, mese rotunde etc. (Conferința co
munală a F.U.S. — Traian Vuia, județul Timiș).

• Organizațiile. proprii ale F.U.S. și organizațiile de masă și obștești 
s-au angajat să presteze, in acest an și in viitorul cincinal, cea mai mare 
parte a lucrărilor care nu necesită pregătire calificată, in vederea înăl
țării a 435 de apartamente în centrul de comună, precum și pentru con
struirea unui cămin cultural in satul Vidrasău și înființarea a două noi 
ferme legumicole în 
(Conferința comunală

sistent solarii cu o suprafață de 250—300 hectare, 
a F.U.S. — Ungheni, județul Mureș).

Grupaj realizat de Virgil GHEORGHIȚA 
cu sprijinul corespondenților „Sclnteii

Maria MANTA

care 
este 
care

Avantajele economisirii prin C.E.C. 
locul de muncăla

O formă simplă și avantajoasă de 
economisire la C.E.C. o constituie 
depunerile pe bază de consimțămînt 
scris. Depunerile prin consimțămînt 
scris se pot efectua pe : libretul de 
economii cu dobindă,................
economii cu cîștiguri, 
economii cu dobîndă și cîștiguri, 
libretul de economii 
rism, libretul de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprietate 
personală sau contul curent perso
nal. Folosind această formă de eco
nomisire. economisiți timp și bene- 
ficiați atît de avantajele generale 
pe care Casa de Economii și Con

libretul de 
libretul de
pentru tu-

z

Nu numai stilul 
de lucru 

era deficitar
•i*într-o scrisoare tri 

misă redacției noas
tre de un grup 
oameni ai muncii 
la întreprinderea 
preindustrializare 
achiziții Olt se sem
nala că directorul 
directorul 
unității 
stil și 
muncă 
zătoare, 
nu există 
laborare. ■ 
cauză, nici activitatea 
întreprinderii 
desfășoară la 
cerințelor și 
țelor actuale, 
rezolvarea 
lor cu care se 
fruntă unitatea 
tă o seamă de greu
tăți, 
zare a fost 
spre soluționare 
miletului
Olt al P.C.R. Din 
răspunsul întocmit in 
urma cercetărilor e- 
fectuate . de activiști 
ai Consiliului jude
țean de control mun-

de 
de 
de
și
și 
ai 
un 
de

adjunct 
folosesc 
metode 
necorespun-
că intre ei 
o bună co- 
Din această

nu se 
nivelul 
exigen- 
iar in 

probleme- 
con- 
exis-.

Această seși- 
trimisă

Co- 
județean 

P.C.R.

semnațiuni le acordă depunătorilor, 
cit și de cele specifice instrumen
tului de economisire prin care con- 
simțiți să economisiți. Cei ce doresc 
să facă depuneri prin consimțămînt 
scris depun la serviciul financiar 
al unității unde lucrează sau la ghi
șeul C.E.C, din unitate un formu
lar prin care solicită să se vireze 
la C.E.C., lunar sau chenzinal, o 
anumită sumă de bani din retribu
ție. Suma consimțită să fie depusă 
la C.E.C. poate fi oricînd majorată 
sau micșorată. Totodată, . se poate 
dispune oricînd anularea consimță- 
mintului dat.

Colegiu- 
de par

citoresc și al 
lui județean 
tid Olt rezultă că cele 
semnalate 
realității.
tat, că 
directori 
discuții 
le, că 
junct, 
dispus 
lucrări 
de către 
muncitor din 
unității 
de prezentare și des
facere al întreprin
derii de stofe „Arge- 
șeana11.— Pitești, unde 
este gestionară soția 
sa ; cu prilejul de
plasărilor făcute 
afara județului. 
Pitești și Sibiu, el 
dispus să se facă 
aprovizionarea 
gazinului gestionat de 
soție, cu mijloacele 

, de transport ale uni
tății etc. în urma 
analizei efectuate, se
cretariatul Comitetu
lui județean de par
tid Olt a hotărit 
înlocuirea din func
ție a: directorului și 
directorului adjunct, 
luind ■ și alte mă
suri pentru îmbu
nătățirea muncii la

corespund 
S-a consta- 

între cei doi 
au existat 
neprincipia- 

directorul ad- 
Ion Anuța, a 
să se execute 

de reparații 
personalul 

__ cadrul 
la magazinul

întreprinderea de pre
industrializare și 
chiziții.

a-

în loc 
sâ asigure 
respectarea 

legii, 
o încălca 

primul
Cornel Mercan 

șantierul Peci- 
al grupului de

în 
la
a
și 

ma-

Ing. 
de la 
neagu . .
șantiere Argeș-Olt, a- 
parțlnînd de T.C.H. — 
București, obișnuia să 
ignore dispozițiile. le
gale . și să folosească, 
in mod abuziv, în in
teres personal, , un 
autoturism al șan
tierului (ARO nr. 
23 B 7238). „Noi, mun
citorii șantierului, 
care locuim în Cim
pulung și_ lucrăm la 
șantierul 
cale de 
km — 
namente 
rlm cu 
și de 
muncă, 
nerul 
cumva

Pecineagu — 
circa 50 de 
plătim abo- 

șî călăto- 
autobuzul la 
la locul 

Oare 
Mercan face 
excepție de la

de 
ingi-

Aproape șaizeci la sută din tonajul 
mărfurilor este vehiculat astăzi cu 
mijloace rutiere. In transportul că
lătorilor, autovehiculele dețin o pon
dere și mai m.are in comparație cu 
celelalte mijloace de transport. Ca să 
nu mai vorbim de rapiditatea cu care 
crește de la un an..la altul numărul 
posesorilor de autoturisme proprieta
te personală. Atit dezvoltarea indus
triei de autovehicule, cit și cea a 
transporturilor au impus și impun 
construirea și modernizarea continuă 
a rețelei de 'drumuri ale țării.

• Eforturile făcute de stat in acest 
sens sint vizibile. Azi, dacă am pune 
cap la cap toate drumurile asfaltate 
ale țării, lungimea lor totală ar de
păși 32 600 km — ele făeind legătura 
între toate orașele și majoritatea 
comunelor țării. Dintre acestea, peste 
14 000 km sint drumuri naționale, cu 
cel inai intens.trafic. După cum ne.in
formează ing. Vasile Munteanu, di
rector adjunct m Ministerul Trans
porturilor și .Telecomunicațiilor, în cei 
patru ani din acest cincinal s-au as
faltat aproape 600 km drumuri națio
nale, cele mai multe dintre ele1 fiind 
radical modernizate. De asemenea, 
S-au asfaltat pește 5 700 km artere lo
cale -- județene și comunale. Numai 
în cursul anului trecut, s-a lucrat la 
modernizarea unor tronsoane grele, de 
deal și de munte ca: Borșa — Prislop 
— Cirlibaba, Marila — Anina, Hure- 
zani — Drăgășani, Brad — Abrud, 
Voineasa — Vidra ; s-a terminat as
faltarea Transfăgărășanului și au 
început lucrările la execuția tronso
nului Fetești — Cernavodă a viitoa
rei autostrăzi București — Constanța.

Pe drumurile cu trafic intens s-au 
executat și douăzeci de pasaje deni
velate cu căile ferate, între care ci
tăm cele de la lacobeni, Hanul Co- 
nachi, Tîrgu Frumos, Lunca Banului, 
Caransebeș, Pielești, Craiova (zona 
OLTCIȚ) ș.a. De asemenea, s-au 
construit sau reconstruit . poduri in

lungim* totală 'de peste 20 km. în 
zonele cu trafic intens, îndeosebi pe 
arterele de penetrație in marile orașe 
s-a executat lărgirea acestora la 
patru benzi. O atenție deosebită s-a 
acordat lucrărilor de menținere, con
servare și consolidare a rețelei exis
tente, acestea executindu-se pe circa 
2 400 km. Pe mai bine de 6 500 km 
s-au făcut tratamente bituminoase de

de progresiv din capacitatea sa por
tantă, gropile se înmulțesc, se măresc 
și se adincesc, iar cheltuielile de 
reparație ulterioară cresc în medie 
cu 20 la sută pe an. Intr-un cincinal 
se dublează. S-a calculat, de ase
menea, că costul transportului rapor
tat la un vehicul/kilometru este cu 
aproape un leu mai mare pe un 
drum pietruit, în comparație cu un

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

Dezvoltarea rețelei
de drumuri publice

regenerare a îmbrăcăminților asfalti- 
ce. Aceste tratamente asigură o bună 
impermeabilizare a drumurilor, creș
terea rugozității suprafeței, ceea ce 
influențează pozitiv siguranța circu
lației.

— Este îndeobște cunoscut că mo
dernizarea drumurilor implică un im
portant efort financiar și material. 
Poate vă referiți și la cîteva consi
derente economice privind atît nece
sitatea modernizării rețelei rutiere, 
cit mai ales a menținerii acesteia 
in stare bună.

— Modernizarea unui kilometru de 
drum costă între 3—5 milioane lei, 
uneori și mai mult ; asigurarea nu
mai a unor îmbrăeămlnți asfaltice 
ușoare —- circa 600 000 lei. în caz că 
lucrările de conservare și consolidare 
nu se execută la timp, drumul pier-

drum asfaltat. Astfel, numai 
620 km drumuri naționale 
încă i; ' " . ..' .
mediu de 1 050 vehicule, .... __ 
ore, deținătorii de autovehicule pierd 
la nivelul unui an peste 218 mili
oane lei. Sint, in primul rind, pier
deri de " pe urma consumului sporit 
de carburanți, la care se adaugă 
uzura cauciucurilor, a motoarelor, 
reducerea vitezei, adică pierderea de 
timp. Deci, asigurarea unor îmbră- 
cămințl asfaltlce ușoare reprezintă 
mai puțin decît pierderile amintite in 
decurs de doi ani! Dar bitumul este 
azi nu numai scump, ci și deficitar. 
Este doar un produs "petrolier. Și 
fiindcă sînțem la capitolul produse 
petroliere, este bine să se știe că o 
barieră de cale ferată pe o arteră de 
circulație cu trafic de intensitate

lege 7“ — se arăta in
tr-o scrisoare sosită 
la redacție.

Sesizarea a fost În
drumată pehtru cer
cetări la Comitetul 
județean Argeș al 
P.C.R., 
format 
este pe 
meiată. 
trolului 
grupului de șantiere — 
se, arată. în răspuns — 
au verificat . cele se
sizate și, prin 
sul-verbal de

14 343/24 
1979, au 
în cursul anului 
ing. Cornel Mer- 
a folosit autotu

rismul șantierului 
pentru transportul la 
domiciliul său, orașul 
Cimpulung, producind 
o pagubă de 6 671 lei. 
De asemenea, el a 
mai folosit autoturis
mul pentru efectua
rea pnor curse in 
afara localității. întoc
mind, în scopul justi
ficării acestora, bo
nuri de transport ne
legale ; contravaloa
rea transporturilor 
respective se ridică 
la 79 994 lei. Actul de 
control încheiat a fost 
înaintat pentru con-

care ne-a in
că aceasta 

deplin inte- 
Organele con- 
financiar ale

cercetărilor 
i miliție 
Inspecto-

pe cei 
rămase 

pietruite, și. cu un trafic 
de 1 050 vehicule, in 24

Tir, 
brie 
că 
1979 
can

proce- 
control 
decem- 
stabilit

tinuarea 
organelor de 
din cadrul 1 
râtului județean Ar
geș al Ministerului de 
Interne.

Faptele s-au 
cut așa 
relatate mai /sus. 
"trebarea pe care 
care cititor 
pune-o parcurgînd a- 
ceste rinduri ar fi : 
dar conducerea șan
tierului respectiv cum 
a putut tolera risipa 
de benzină, de ulei 
făcută după pofta in
ginerului 7

petre-
cum au fost 

în- 
Oi’i- 

și-ar

Vinătoru, 
la Combi-

Fiecăruia — 
după faptă.

Dumitru 
electrician
natul chimic Craiova, 
ne-a trimis o scrisoa
re in care, enumera o 
seamă de abuzuri — 
la care ne vom referi 
mai jos — comise de 
maistrul Ton 
de Ia atelierul 
trie central 
treprinderii.

Comitetul 
pal Craiova 
căruia i-a fost înain
tată scrisoarea pen
tru soluționare, ne-a

301
Covrig 

elec- 
al în-

munici-
al P.C.R.,

răspuns : în urma 
cercetărilor efectua
te de un colectiv din 
combinat și de mili
ția economică, a 
ieșit că maistrul 
Covrig se face 
vat de folosirea 
muncitori c 
la repararea 
rismului 
personală — 
tori pontați 
prezenți la 
precum și 
rea unor 
din unitate 
reparație.
care au lucrat pentru 
maistrul Covrig 
inovat ilegal de 
combinat suma
4 890,20 lei și au con
sumat unele materia
le din unitate.

Față de cele de mai 
sus. adunarea gene
rală a organizației de 
partid l-a sancționat 
pe cel vinovat cu

re- 
Ion 

vino- 
.... .. unor 
din atelier 

autotu- 
proprietate 

munci- 
fictiv ca 

unitate — 
de folosi- 
materiale 

la această 
Muncitorii

au 
la 
de

Spicuiri din

„vot de blam cu aver
tisment11.
cutiv al 
oamenilor 
hotărit ca
Covrig să fie -sancțio
nat disciplinar cu re
tragerea unor 
ții și mutarea la 
loc de muncă. S-a ho
tărit, de asemenea, 
recuperarea 
valorii . 
folosite 
mașinii, precum și a- 
mendarea maistrului 
respectiv pentru sus
tragere 
obștesc.
4-890,20 
va fi 
la muncitorii respec
tivi, care au 
sancționați și 
plinar. Ing.
Dinculeanu, 
telierului 301, 
sancționat. cu .......
tlsment". Fiecăruia — 
după faptă.

Biroul exe- 
consiliului 
muncii a 

maistrul

grada- 
alt

contra- 
materialelor 

la repararea

din avutul
Suma de 

lei + 750 lei 
recuperată de

fost 
disci- 

Nicolae 
șeful a- 
a fost 
„aver-

răspunsuri
• Ministerul Economiei Forestiere și Materia

lelor de Construcții : In vederea atragerii mai 
active in circuitul productiv a forței de muncă 
din zona Feldioarei, județul Brașov, ministerul 
a prevăzut in planul său de investiții noi obiec
tive industriale. La Feldioara va începe con
struirea unei secții de tuburi din beton precom- 
primat, a unei secții de vată și produse din vată

medie implică un consum suplimen
tar de carburanți ce depășește 500 
tone la nivelul unui an.

— Care sint lucrările mal Impor
tante ale acestui an 7

— Se preconizează asfaltarea a 
circa 1 800 km drumuri naționale și 
locale, din care unele, cum ar fi tra
seele Reșița — Anina, Brad — Abrud, 
Borșa — Prislop — Cirlibaba, Ostra 
— Broșteni ș,a„ se modernizează. Va 
continua executarea tronsonului de 
autostradă Fetești — Cernavodă. Pe 
mai bine de 1 400 km urmează să se 
execute tratamente bituminoase de 
regenerare. Continuă lucrările la pa
sajele denivelate de la Șag, pe dru
mul Oravița — Timișoara. Daial 
între București și Giurgiu, Săcel! 
între Sibiu și Sebeș ; încep lucrările 
și la pasajele de la Răcari, pe dru
mul București — Tirgovișțe și la ieși-j 
rea din Giurgiu spre Zimnicea. De 
asemenea, se construiesc sau începe 
in acest an construcția unor poduri 
a căror lungime totală va fi de 7,9 
km. Printre acestea, amintim podul 
peste Olt, de la Islaz, peste Argeș, lă 
Adunații-Copăceni, peste Motru, la 
Stingăceaua, peste .Ialomița, la Pu
cioasa, peste Timiș, la Grăniceri ș.a. 
Continuă acțiunea de lărgire și con
solidare a podurilor vechi, necoresr 
punzătoare. Continuă lărgirea la 
patra benzi a unor artere de pene
trație în orașe, cum ar fi: Bucureștii 
.ieșirile spre Giurgiu și Afumați, Plo
iești,- spre Buzău, Turda, spre Cluj, 
Brașov, spre Codlea, Oradea — Băile 
Felix, Veștem — Sibiu. De asemenea, 
se prevăd amenajarea a numeroase 
intersecții ale drumurilor naționale 
cu cele, locale și alte îmbunătățiri 
menite șă contribuie la fluența și 
siguranța circulației.,

Al. PLAIEȘU

minerală, a unei secții de elemente de zidărie 
din scorie bazaltică. S-a prevăzut, de asemenea, 
construirea unui bloc de locuințe cu 60 de apar
tamente, care are documentația aprobată și fi
nanțarea deschisă.
• Consiliul popular al municipiului București : 

Pentru asigurarea alimentării cu apă caldă in 
perioadele cu consum maxim a locuințelor din 
blocurile de pe strada Cozla (cartierul Titan—Șu- 
lea), sectorul 3, grupul întreprinderilor de gos
podărie comunală va executa un branșament su
plimentar de apă la punctul termic din zonă. 
Se va urmări și se vor lua in continuare măsu
rile ce se impun in vederea. alimentării optime 
cu apă caldă a blocurilor respective.
• Consiliul popular al județului Bistrița-Nă- 

săud : Direcția județeană de drumuri și poduri 
a luat măsuri pentru repararea drumului jude
țean nr. 171/A Uriu—Spermezeu. Această arteră 
de circulație a devenit astfel practicabilă pentru 
toate mijloacele de transport rutier.

• Comitetul județean Galați al P.C.R. : La 
Combinatul siderurgic din localitate s-au luat 
măsuri pentru prevenirea expedierii din secțiile 
productive la halda de zgură a unor materiale 
metalice recuperabile; Cu sprijinul întreprinderii 
județene pentru colectarea metalelor s-a organi
zat valorificarea materialelor refractare ajunse 
la haldă de la reparațiile curente și capitale ale 
agregatelor siderurgice.

• întreprinderea de transporturi auto Su
ceava : Analizindu-se propunerea corespondentu
lui voluntar Ion Mărăscu, din comuna Vama, s-a 
dispus autobazei din Cimpulung să reînființeze 
stația de autobuze Vama-sanatoriu-

Gheorghe PIRVAN
*r
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Un gest spontan, cu mare încărcătură emoțională, exprimînd bucuria reîntîlnirii 
cu secretarul general al partidului

Modernizarea continuă a tehnologiilor ți sporirea eficienței întregii activități productive - in prim planul analizei efectuate la Întreprinderea de tractoare 
(stingă) și la întreprinderea nr. 2 (dreapta)

(Urmare din pag, I)
tuziaste ale mulțimii, îndreptîndu-se, 
in aplauzele și uralele neîncetate ale 
cetățenilor, spre zonele industriale ale 
orașului, unde va poposi, de această 
dată, la întreprinderea mecanică nr. 2 
și uzina „Tractorul", două unități 
de primă mărime ale construcțiilor 
de mașini din țara noastră.

Vizita în aceste unități — încheiată 
cu o analiză a activității și perspecti
velor de dezvoltare a două mari cen
trale industriale brașovene — s-a 
desfășurat în aceeași ambianță de 
fierbinte dragoste față de secretarul 
general al partidului, salutat pretu
tindeni, în secțiile de producție ale 
fabricilor, ca și pe străzile bătrînului 
oraș transilvan, cu același entuziasm, 
cu aceeași bucurie exprimată în nu
meroase gesturi spontane, de mare 
încărcătură emoțională, de oamenii 
muncii, mîndri de a-1 putea saluta, 
primii din țară în acest an, în mijlo
cul lor.

Brașovenii au, dealtfel, motive te
meinice să-1 întîmpine pe președin
tele României socialiste cu mîndria 
datoriei îndeplinite_și a lucrului bine 
făcut. Er'au' realizat prevederile pe 
primii ani .ai cincinalului. cu un avans 
de 30 zile, obținîrid o producție su
plimentară de aproape 5 miliarde lei, 
în condițiile modernizării continue a 
structurii producției și sporirii efi
cienței acesteia.

, Alături de reliefarea unor aseme
nea rezultate de prestigiu, demne de 
tradiția muncitorească a acestui pu
ternic centru industrial, desfășurarea 
vizitei a pus in evidență hotărîre-i 
fermă a oamenilor muncii de a face 
din dezvoltarea intensivă a uzinelor 
brașovene cuvîntul de ordine al în
tregii lor activități. Dealtfel, pro
ducția industrială a județului _ Bra
șov se va situa în acest an. în ex
presie valorică, la nivelul a o sută 
de mii de lei pe locuitor.

în domeniul producției industriale, 
preponderentă in județul Brașov, 
noua calitate își va găsi expresia, în
tre altele, și în creșterea productivi
tății muncii cu 9,9—10,9 la sută, ritm 
superior mediei pe țară, urmînd ca 
întregul spor de producție să se rea- 

. lizeze pe această bază.
în drum spre întreprinderea me

canică nr. 2, coloana de mașini stră
bate marele cartier „Steagul roșu" 
purtînd numele marii uzine din ve
cinătate. Siluetele elegante ale nu
meroaselor blocuri ce formează acest 
vast ansamblu — in care locuiesc mai 
mulți cetățeni decît în tot Brașovul 
de acum trei decenii — numeroasele 
construcții social-culturale, celelalte 
dotări comerciale și edilitare oferă 
ele insele o imagine concludentă a 
creșterii rapide a nivelului de bună
stare al oamenilor muncii, urmare a 
politicii de industrializare consecvent 
promovată de partidul comuniștilor, 
a puternicului dinamism imprimat 
dezvoltării economice a municipiului 

: Brașov, ca dealtfel a întregii țări, de 
gindirea novatoare și acțiunea prac
tică revoluționară ale secretarului 
general al partidului.

LA ÎNTREPRINDEREA ME
CANICĂ NR. 2, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 

i - din conducerea partidului și statului 
sint salutați de tovarășul loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 

: mașini, de alți membri ai conducerii 
: ministerului, ai centralei de profil 

și ai întreprinderii.
Specializată in producția de carbu

ratoare și filtre pentru autovehicule 
și tractoare, întreprinderea mecani
că nr. 2 s-a afirmat ca o unitate re
prezentativă pentru potențialul tehnic 
ridicat atins de industria româneas
că, ilustrînd prin activitatea ei cu
rentă modul in care se afirmă aici 

! în practică noua calitate, revoluția 
tehnico-științifică.

Prezentind evoluția acestei unități 
: constructoare de mașini, directorul 
■ întreprinderii, ing. Olimpiu Mun- 
; teanu, a trecut in revistă preocupă

rile colectivului in direcția sporirii 
și diversificării producției, îmbună
tățirii continue a calității sale și 
creșterii eficienței întregii activități 
productive. A fost evidențiat faptul 
că sporurile de producție înregistra
te — față de 1967 volumul ei a cres
cut de 5 ori — s-au realizat pe ace
leași suprafețe, datorită, in primul 
rînd, modernizat ii tehnologiilor de 
fabricație, creării unor utilaje de 
mare productivitate.

Raportind secretarului general al 
partidului că toate indicațiile date 
la precedenta sa vizită de lucru au 
fost aduse la îndeplinire, el a rele
vat, între altele, că s-a acționat cu 
perseverență pentru sporirea pro
ducției în raport cu valoarea fondu
rilor fixe, indicator de eficiență a 
cărui însemnătate a fost pregnant 
subliniată la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului. Astfel, pe baza 
perfecționărilor tehnologice, optimi

zării fluxurilor de fabricație, a mă
surilor adoptate in scopul îmbună
tățirii indicilor de utilizare a mașini
lor, de gospodărire a materiilor pri
me și energiei, aici s-a atins in pre
zent un nivel al producției globale 
de peste 2 000 lei la 1 000 lei fonduri 
fixe.

Asemenea preocupări au avut ea 
rezultat firesc o seamă de succese 
de prestigiu, intre care se remarcă 
depășirea tuturor indicatorilor de 
plan pe anul 1979, îndeplinirea încă 
din luna august a sarcinilor pe 
4 ani ai cincinalului, ceea ce a creat 
posibilitatea obținerii unei producții 
suplimentare de circa 425 milioane 
lei.

Secretarul general al partidului 
examinează aici cele mai importan
te realizări obținute în asimilarea 
unor produse de mare importanță 
pentru fabricarea autoturismelor, 
autocamioanelor, tractoarelor. Este 
vorba de noile tipuri de carbura
toare pentru autoturisme de oraș și 
de teren, a căror concepție con
structivă modernă corespunde nece
sităților de diminuare a consumuri- 

-lor de carburanți. Astfel, prin echi
parea lor cu noile carburatoare, au
toturismele „Dacia" realizează o 
economie de 0,7 litri de- benzină la 
100 km, iar autoturismele de teren 
de 0.9 litri, fără diminuarea perfor
manțelor lor tehnice și funcționale.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din 
această întreprindere a pus în evi
dență valoarea măsurilor adoptate 
în scopul ridicării continue a efi
cienței economice, experiența dobin- 
dită în domeniul realizării cu forțe 
proprii a unor mașini-agregat de 
mare complexitate, capabile să asi- . 
gure mecanizarea completă a opera
țiilor, creșterea calității produse
lor, reducerea consumurilor energe
tice și de materii prime.

Vizitînd principalele secții de pro
ducție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat îndeaproape rezultatele 
obținute prin înlocuirea vechilor 
linii tehnologice de uzinaj cu ma
șini-agregat ce execută simultan mai 
multe operații și a apreciat gradul 
lor ridicat de tehnicitate.

Valoarea agregatelor concepute și 
realizate de specialiștii întreprinde
rii, a căror productivitate este de 4 
pină la 25 de ori mai mare decit a 
liniilor de fabricație obișnuite, este 
reliefată și de capacitatea lor de a 
înlocui o serie de mașini-unelte, de 
a contribui la folosirea mai eficien
tă a spațiilor de producție și a for
ței de muncă.

Secretarul general al partidului a 
recomandat conducerii întreprinderii 
să intensifice acțiunea de realizare 
prin autoutilare a mașinilor-agregat, 
să diversifice gama acestora, să stu
dieze posibilitatea automatizării ali
mentării cu piese a utilajelor, în ve
derea organizării mai multor fluxuri 
de producție la un nivel cit mai înalt 
de automatizare.

A fost analizat, de asemenea, un 
alt aspect semnificativ pentru moder
nizarea tehnologiilor și sporirea efi
cienței activității productive — cel al 
gospodăririi mai bune a materiilor 
prime și materialelor, gazdele pre
zentind o serie de rezultate înregis
trate ca urmare a generalizării unor 
noi procedee.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat eforturile colectivului de a 
utiliza cit mai judicios metalele ne
feroase, in special aluminiul, măsu
rile de înlocuire a lor cu alte mate
riale. S-a indicat să se continue cu 
perseverență acțiunea de diminuare 
a consumurilor de asemenea metale, 
a căror fabricație necesită consumuri 
energetice mari.

Finalul vizitei la întreprinderea 
mecanică nr. 2 relevă și o altă preo
cupare prioritară a colectivului bra
șovean — tipizarea subansamblelor. 
Se remarcă, în context, faptul că în 
momentul de față principalele com
ponente ale carburatoarelor, filtrelor 
și celorlalte produse sînt tipizate, asi- 
gurîndu-se, pe lîngă alte numeroase 
avantaje economice, o mai mare mo
bilitate a procesului de producție.

Apreciind eforturile colectivului, 
frumoasa dezvoltare pe care a cu- 
noscut-o această unitate brașoveană, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a feli
citat călduros la încheierea vizitei și 
l-a îndemnat să acționeze în conti
nuare pentru soluționarea eficientă a 
unor probleme de mare complexitate 
tehnică.

Mulțumind pentru aprecieri și în
demnuri, oamenii muncii de aici s-au 
angajat să acționeze cu dăruire pen
tru traducerea în viață a recomandă
rilor formulate de secretarul general 
al partidului, pentru înfăptuirea 
exemplară a mobilizatoarelor sarcini 
ce le revin în ultimul an al cincina
lului și in perspectivă.

Se vizitează în continuare ÎNTRE
PRINDEREA DE TRACTOA
RE, unde secretarul general al 
partidului poposește în citeva din 
sectoarele de bază ale unității. La 
turnătoria de fontă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează o serie de pro
duse- realizate prin metode tehnolo
gice moderne ce asigură obținerea 
unor importante economii de metal, 
fapt apreciat de secretarul general 
al partidului, care a recomandat să 
se acționeze în continuare, pentru 
extinderea și modernizarea acestui 
sector de bază al unității. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu examinează o se
rie de piese finite turnate în această 
secție prin folosirea unor procedee 
moderne de matrițare și turnare de 
precizie, ceea ce a permis reducerea 
dimensiunilor acestora.

în continuarea vizitei, în secția de 
autoutilări a întreprinderii, directorul 
general al Centralei industriale pen
tru tractoare și mașini agricole, ing. 
Vasile Sechel, înfățișează secretaru
lui general al partidului preocupările 
actuale ale colectivului privind do
tarea unității cu o serie de agregate 
și mașini complexe de mare randa
ment. Prin realizarea acestora s-au 
obținut rezultate tot -mai bune în 
sporirea productivității muncii, pe 
seama promovării tehnicii înaintate. 
Gazdele subliniază, de asemenea, suc
cesele obținute in ridicarea continuă 
a performanțelor tractoarelor, ară- 
tind că, în cei 4 ani ai cincinalului, 
colectivul brașovean a asimilat in fa
bricație de serie tipuri noi de trac- 
toare și mașini agricole, apreciate atit 
de beneficiarii interni, cit și de cei 
externi.

în secția de motoare reține în mod 
deosebit atenția gradul înalt al dotă
rii tehnice, marea majoritate a mași
nilor-agregat de mare randament fo
losite aici fiind fabricate în între
prindere. Examinindu-se o gamă 
largă de motoare pentru tractoare cu 
puteri cuprinse între 26 și 100 CP, se 
evidențiază eficacitatea tipizării in 
acest domeniu, ceea ce a condus, de 
asemenea, la obținerea unor impor
tante economii de metal.

în secția de montaj, vizita secre
tarului general al partidului a fost 
marcată de un moment deosebit pen
tru istoria contemporană a acestei 
mari uzine : în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, părăsește banda 
de montaj tractorul cu numărul de 
fabricație 720 000. în aplauzele celor 
prezenți, secretarul general al parti
dului adresează colectivului între
prinderii călduroase felicitări pentru 
acest succes.

La încheierea vizitei în sectoarele 
de fabricație ale unității, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se prezintă în
treaga gamă de tractoare industriale 
cu puteri, gabarite și utilizări diferite 
care au intrat în fabricație de se
rie în 1979 sau sînt in curs de asimi
lare pentru anul curent și viitorul 
cincinal. Se remarcă, între acestea, 
noile tipuri de tractoare realizate în 
spiritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul prece
dentelor vizite de lucru efectuate in 
uzină, cînd s-a cerut îndeosebi diver
sificarea lor, obiectiv ce r.ămine o 
sarcină de prim ordin pentru între
prinderea brașoveană.

Rețin atenția tractoarele cu încăr
cător frontal și excavator pentru 
construcții,' tractoarele industriale de 
mare capacitate, tractoarele viticole 
și cele pentru terenuri în pantă, cele 
folosite în pomicultură și legumicul
tura, tractoarele cu dublă tracțiune, 
apte a fi folosite pe orice terenuri. 
Sînt prezentate, de asemenea, trac
toarele pe șenile de puteri mijlocii, 
concepute și realizate de specialiștii 
întreprinderii.

Apreciind succesele obținute pe li
nia diversificării producției de trac
toare și sporirii gradului lor de func
ționalitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să fie înfăptuit în 
cel mai scurt timp întregul program 
privind realizarea de tractoare grele, 
asigurîndu-se traducerea in viață a 
unei importante indicații, aceea de 
a se asigura mecanizarea complexă 
a lucrărilor agricole și scurtarea du
ratei de execuție a acestora.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate, de asemenea, și 
alte realizări de prestigiu ale între
prinderii, între care și punțile motor 
pentru tractoarele grele, autogredere 
și basculante, piese complexe fabri
cate pentru prima dată în țara noas
tră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
amănunte cu privire la caracteristi
cile tehnico-funcționale ale noilor 
mașini, urmărește îndeaproape com
portamentul acestora, recomandind 
introducerea lor grabnică în fabri
cație, pentru a fi livrate cit mai ur

gent economiei noastre naționale și 
la export.

Conducerea întreprinderii și a cen
tralei de specialitate asigură pe 
secretarul general al partidului că, 
mobilizați de hotărîrile istorice ale 
marelui forum al comuniștilor, con
structorii de tractoare din Brașov vor 
munci cu elan sporit pentru înfăp
tuirea integrală a planului de pro-r 
ducție pe anul in curs și crearea tu
turor premiselor pentru trecerea la 
realizarea in bune condiții a sarcini
lor ce le vor reveni în cincinalul vii
tor.

După vizitarea unității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o întîlnire 
de lucru cu cadre de conducere din 
întreprinderile de tractoare și auto
camioane din Brașov, centralele in
dustriale de resort, institutele de cer
cetare și proiectare, precum și cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

La plecarea din uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat din nou 
constructorilor de tractoare și auto
camioane din Brașov felicitări pen
tru realizările obținute și urări de 
noi succese în întreaga lor-activiteter- 
in modernizarea continuă a produc- : 
ției, în creșterea prestigiului acestor 
unități pe plan internațional.

Secretarul general al partidului 
este înconjurat din nou cu nesfirșitâ 
dragoste și aleasă stimă de sute de 
oameni ai muncii care ii adresează 
călduroase urări de sănătate și pu
tere de muncă, spre binele patriei și 
poporului. Se scandează cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

In timp ce parcurge din nou Bra
șovul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat pe străzile orașului de o 
mare mulțime de cetățeni care aplau
dă și ovaționează pentru partid și 
secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie manifestărilor 
mulțimii^

Primirea entuziastă făcută de oa
menii acestor milenare meleaguri 
românești — români, maghiari, 
germani — a oferit încă o ex
presie elocventă a adeziunii de ne
clintit a tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în Brașov, a întregului po
por la politica internă și externă a 
partidului, la cauza nobilă a edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

Prin importanța problematicii abor
date, . a concluziilor de Însemnătate 
majoră pentru evoluția dinamică a 
economiei județului și a unor în
tregi sectoare industriale ale țării, vi
zita a reprezentat, totodată, un mo
ment important nu numai pentru des
tinele unităților vizitate, ci și pentru 
dezvoltarea economiei noastre. în
treaga desfășurare a vizitei a pus, 
totodată, în evidență hotărîrea fer
mă, de neclintit ă oamenilor muncii 
brașoveni, a intregii noastre națiuni 
de a nu-și precupeți eforturile crea
toare pentru transpunerea integrală 
în viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea, de a-și spori 
contribuția la progresul rapid, multi
lateral al scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

Aspect de la întîlnirea de lucru

1NT1LNIREA DE IIJCIÎL A TOVARĂȘU1UI NICOLAE CEACȘESCE cu membri ai conducerilor întreprinderilor de tractoare și autocamioane, centralelor industriale de resort, institutelor de cercetări și proiectări de specialitate, ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
După vizitarea întreprinderii 

de tractoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut 
o întilnire de lucru cu membri ai 
conducerilor acestei unități, ai între
prinderii de autocamioane din Bra
șov, centralelor industriale de resort, 
institutelor de cercetări și proiectări 
de specialitate, ai conducerii Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, în cadrul căreia au fost a- 
nalizate modul cum se înfăptuiesc, in 
aceste importante sectoare, sarcinile 
de producție și măsurile preconiza
te pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a obiectivelor prevă
zute pentru perioada 1981—1985, care 
să asigure in continuare dezvoltarea, 
diversificarea și modernizarea pro
ducției de tractoare și autocamioane, 
in paralel cu sporirea eficienței pe 
ansamblul activității în aceste ramuri 
industriale.

La întilnire au participat tovară
șii Emil Bobu, Nicolae Constantin, 
Ion Pățan, Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

în cadrul întîlnirii, tovarășii Va
sile Sechel, director general al Cen
tralei industriale pentru tractoare și 
mașini agricole, și Manole Sechei, 
director general al Centralei indus
triale pentru mijloace de transport 
auto, au raportat modul în care au 
fost îndeplinite indicațiile secretaru
lui general al partidului date cu 
prilejul vizitelor efectuate în aceste, 
mari intreprinderi brașovene, eviden
țiind, în același timp, măsurile lua
te și rezultatele obținute in direcția 
îmbunătățirii calității produselor, 
perfecționării tehnologiilor și proce
deelor de fabricație, reducerii con
sumurilor specifice de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie, ridicării parametrilor tehnico-e- 
conomici ai tractoarelor și autove
hiculelor. Au fost prezentate, de a- 
semenea. rezultatele obținute în pro
ducție pe primii patru ani ai actua
lului cincinal de întreprinderile de 
tractoare și autocamioane, de cen
tralele industriale de specialitate, 
precum și pregătirile făcute pentru 
buna desfășurare a activității în a- 
ceste sectoare în 1980, ca și pe pe
rioada 1981—1985. Au fost raportate, 
totodată, unele greutăți și neajunsuri, 

inclusiv nerealizări la unii Indicatori 
de plan.

Apreciind bunele rezultate obținute 
de cele două mari întreprinderi bra
șovene și de centralele industriale de 
resort, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat direcțiile principale de dez
voltare a producției de tractoare și 
autocamioane. Secretarul general al 
partidului a pus un accent deosebit 
pe măsurile ce trebuie luate în con
tinuare in vederea diversificării pro
ducției în raport cu necesitățile eco
nomiei noastre naționale și ale expor
tului, creșterii gradului lor de func
ționalitate, în scopul utilizării tractoa
relor și autovehiculelor la o gamă 
mult mai variată de lucrări, îmbună
tățirii calității acestora pentru a fi tot 
mai competitive pe piața mondială, 
perfecționării proceselor tehnologice 
de fabricație, pentru a se asigura pro
duselor un randament sporit, în pa
ralel cu reducerea consumurilor spe
cifice de metal și combustibil.

Secretarul general al partidului a 
insistat asupra necesității sporirii efi
cienței, reducerii în continuare a cos
turilor de producție, a rebuturilor, 
astfel încît să se asigure realizarea 
unor economii substanțiale pe an
samblul întregii industrii construc
toare de mașini, creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare a fluxu
rilor tehnologice, o mai bună organi
zare a acestdra și a transporturilor 
uzinale, executarea montajului pe 
subansamble, o mai strînsă legătură 
între cercetare și producție, apreclin- 
du-se că Brașâvul dispune de specia
liști destoinici, care trebuie să-șl adu
că o contribuție mai mare la asimi
larea în țară — și într-un termen cit 
mai rapid — a unor subansamble im
portante din componenta unor tipuri 
de tractoare și autocamioane.

Secretarul general al partidului a 
pus în fața constructorilor de trac
toare sarcina echipării mai. complexe 
a acestora pentru ca ele să fie uti
lizate pe scară tot mai largă la lu
crările de îmbunătățiri funciare, con
strucții, foraj, excavații, exploatări 
miniere, forestiere etc. S-a cerut do
tarea unor tipuri de tractoare cu 
echipamente speciale, între care o 
freză pentru executarea canalelor 
mari, precum și a canalelor pentru 
irigații, avînd in vedere sarcinile 
deosebit de importante care stau in 
fața agriculturii noastre în viitorul 
cincinal. în ce privește construcția de 
motoare, un accent deosebit s-a pus 

pe realizarea unor motoare cu con
sumuri’reduse de carburanți) pe ’exjf 
tinderea, procesului de dieselizar.e, p« 
reducerea în general a gabaritelor 
tractoarelor și autocamioanelor, care 
să ducă la realizarea de economii la 
nivelul întregii țări.

în cadrul întîlnirii de lucru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut spe
cialiștilor să studieze posibilitatea or
ganizării mai bune a proceselor de 
producție în flux continuu, perfecțio
nării tehnologiilor de fabricație, spo
ririi continue a productivității muncii 
și dimensionării judicioase a număru
lui personalului neproductiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că în anul 1980 
activitatea celor două mari intreprin
deri brașovene se va ridica la nivelul 
unor exigențe superioare, că sarcinile 
de producție ce revin acestor colec
tive vor fi îndeplinite la timp și in 
cele mai bune condiții.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca încă in cursul acestei luni 
să se elaboreze programe și planuri 
de măsuri în vederea soluționării tu
turor problemelor legate de perfecțio
narea activității în aceste sectoare im
portante ale construcției de mașini.

în încheierea întilnirii de lucru, 
membrii conducerilor celor două în
treprinderi, centralelor industriale de 
specialitate și ministerului de resort 
au mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru prețioasele indicații 
date, care deschid noi perspective ac
tivității de producție în domeniul con
strucției de autocamioane și trac
toare.

Specialiștii prezenți la întîlnirea de 
lucru s-au angajat în fața secretaru
lui general al partidului că nu vor 
precupeți nimic pentru a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile de mare încredere 
cu care sînt învestiți, că Vor îndeplini 
întocmai îndemnurile și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. S-a 
exprimat, de asemenea, angajamen
tul ferm de a valorifica cît mai bine 
întregul potențial tehnic și uman 
existent în industria de tractoare și 
autocamioane, capacitatea de creație 
a constructorilor de mașini din aceste 
importante sectoare pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce revin 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor constructori de tractoare și au
tocamioane, in lumina mărețelor 
obiective trasate de cel de-al Xlî-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.
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Organizația jott»
.Urges o P.C.R.

către toate organizațiile 
județene de partid

(Urmare din pag. I)
Puternic mobilizați de perspectivele pe care le des

chid agriculturii obiectivele cuprinse in documentele 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., cu hotărirea 
nestrămutată de a răspunde prin fapte chemării 
vibrante a secretarului general al partidului, tova
rășul Niitolae Ceaușescu, de a se realiza o profundă 
revoluție agrară, sub semnul voinței unanime de a 
întîmpina cu noi și remarcabile succese al 11-lea 
Congres al Frontului Unității Socialiste, alegerile de 
deputați. pentru Marea Adunare Națională și consi
liile populare, in numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din agricultură. Comitetul județean 
Argeș al P.C.R. adresează organizațiilor județene de 
partid, tuturor oamenilor muncii din agricultura țării 
o înflăcărată chemare la întrecere, pentru îndeplinirea 
șl depășirea sarcinilor de plan pe 1980, angajindu-ne 
să obținem următoarele rezultate :

A. ta principalele culturi vom obține următoarele 
producții totale în unitățile agricole socialiste :

— mii tone —

I.A.S.  C.A.P.
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Orz boabe 12.1 1.0 8 32.1 2,5 8 ■
Porumb boabe 17,6 1,3 7 123,0 8,6 7
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Legume 0.8 — — 52,6 3.2 6
Cartofi — — — 28.2 2.8 10
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B. Depășirea efectivelor 
sectoare, astfel :
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Bovine total 211,0 4,2 2.0
din care :
— vaci și Junîneî 119.7 1.2 1,0

Porcine total 223,0 5.1 2.3
din care :
— scroafe 19.6 0.6 8.0

Ovine total 434,6 4.7 1.1
Păsări ouătoare 1 920,0 96,0 1,0

C. Ca urmat* a creșterii producției agricole vege
tale și animale, contribuția județului Argeș la fondui 
de stat va spori în acest an, astfel:

(total sectoare)
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Grîu boabe mii tone 99.6 6.0 6
Orz—orzoaică 11,7 0,9 8
Porumb boabe 33,0 1.6 5
Floarea-

soarelui 13.8 1,0 7
Cartofi total 22 u 2,3 10
Legume ,, 48.7 3.0 6
Fructe 83.3 4.2 5
Carne total 43.9 1.0 2
Lapte vacă mii iii 718.1 15,1 2.1
Ouă mii buc 97.0 2,9 3

Pentru îndeplinirea acestor obiective 
vom acționa în următoarele direcții: 
IN SECTORUL PRODUCȚIEI VEGETALE

— folosirea rațională a fondului funciar prin Creș
terea suprafeței arabile cu 1 300 ha ;

— aplicarea proiectelor de organizare a teritoriului 
pe 20 000 ha ; continuarea acțiunilor de creștere a po
tențialului productiv al păinintului prin lucrări de 
desecare pc 3 690 ha. de afinare și scarificare pe 
28 000 ha; administrare amendamente pe 11 500 ha, 
combaterea eroziunii solului pe 11 000 ha. fertiliza
rea cu îngrășăminte organice pc 13 900 ha cu 
523 000 tone :

— exploatarea rațională a celor 12 500 ha amena
jate pentru irigat și extinderea amenajărilor locale 
cu 870 ha ;

— amplasarea rațională a culturilor, potrivit asola- 
mentelor stabilite, aplicarea celor mai corespunzătoa
re tehnologii, realizarea densităților optime dc plante, 
creșterea gradului de mecanizare și chimizare ;

— modernizarea a 805 ha plantații de pomi și în
ființarea dc plantații noi de tip intensiv și superin- 
tensiv pe 444 ha. extinderea culturii căpșunului și 
arbuștilor fructiferi, indeosebi la gospodăriile popu
lației, cit și in ferme specializate în sectorul sor 
cialist.

In pomicultură, legumicultura și viticultură se ya 
pune accentul pe profilarea și specializarea, in conti
nuare, a producției in cadrul celor 19 sectoare unice 
horticole prin cooperarea dintre unitățile dc stat și 
cooperatiste, astfel incit să se asigure cerințele pen
tru consum in stare proaspătă, industrializare și crea
rea unor disponibilități pentru export.

IN SECTORUL PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE
— îmbunătățirea calității efectivelor de animale la 

toate Speciile, prin - intensificarea activității de re
producție și selecție, obținerea a 87 viței la o sută 
de vaci și juninci, 100 mici la suta de oi. creșterea in 
ferme specializate la C.A.P. și I.A.S. a 4 800 vițele 
pentru prăsilă, precum și 9 000 scrofițe ;

— extinderea creșterii animalelor iu sistem indus
trial față de anul anterior cu incă 3 400 locuri pen
tru vaci, reprezentind 6 la sută, cu 5 000 locuri tau
rine la îngrășat, respectiv 5 la sută, și Cu 22 000 locuri 
pentru porcine, adică cu 15 la sută ;

— îmbunătățirea structurii și producției furajelor 
Prin extinderea suprafețelor cultivate cu sfeclă, gulii, 
trifoliene și graminee perene ; do pe suprafața de 
10 mii ha se va obține 250 mii tone porumb siloz in 
cultură dublă ;

— creșterea potențialului de producție-al pajiștilor 
naturale și amenajarea a 5 000 ha din zona alpină ;

— valorificarea, integrală a produselor secundare 
ți ridicarea calității acestora prin noi procedee teh
nologice ;

VOm acorda o deosebită atenție îmbunătățirii acti
vității sectoarelor unice do mecanizare, luindu-se 
măsuri pentru :

— efectuarea lucrărilor de Calitate : organizarea 
rațională a muncii, întărirea discipline!, exploatarea 
și întreținerea rațională a parcului de tractoare și 
mașini agricole ; depășirea volumului de lucrări ex
primat-valoric cu 2 la sută și reducerea cheltuielilor 
de producție cu 4 la sută ;

— reducerea consumurilor normate de carburanți, 
lubrifianți și energie electrică cu 6 la sută ; •

— modernizarea centrelor specializate de repara
ții. a atelierelor mecanice, recondiționarea și confec
ționarea de piese de schimb in valoare de 46 mili
oane lei ;

— creșterea productivității muncii cu 5 Ia sută 
față de cea planificată.

La întreprinderile agricole dc stat producția globală 
va crește cu 9 milioane lei. cheltuielile la 1 006 lei 
producție-marfă vor fi reduse cu 8 Iei, realizînd o 
economie totală de 2,4 milioane Iei, iar productivita
tea muncii va crește cu 4 la sută.

în cooperativele agricole de producție vom acționa 
consecvent pentru folosirea cu maximum de efici
ență a mijloacelor materiale și financiare, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, înfăptuirea sarcinilor 
legate de perfecționarea activității de planificare și 
organizarea muncii, ridicarea la un nivel superior a 
autogestiunii și autoconducerii, in vederea creșterii 
eficienței economice și rentabilizarea unităților.

în cooperativele agricole și asociațiile economice 
sc vor dezvolta, in continuare, activitățile industriale 
și prestările de servicii, realizindu-se o producție 
globală industrială in valoare de 300 milioane lei, cu. 
peste 43 la sută mai mult decit in 1979.

în sectorul gospodăriilor populației vom acționa 
pentru creșterea producției agricole vegetale și ani
male, sporirea livrărilor la fondul de stat.

Sc va obține o producție totală de 116 720 tone 
fructe, din care se vor livra la fondul de stat 36 000 
tone.

Cu legume se vor cultiva 2 800 ha, realizînd o pro
ducție totală de 50 250 tone, din care se vor livra la 
fondul de stat 4 400 tone.

Sc vor livra, de asemenea, din acest sector, 2 800 
tone carne de porc, 8 400 tone carne de vită, 
165 000 hl lapte de vacă, 355 tone lină și 12 milioane 
ouă.

Vom sprijini gospodăriile populației în procurarea 
materialelor și semințelor, le vom asigura furajele 
suculente și grosiere ce vor fi obținute îndeosebi din 
culturi succesive și pășuni naturale.

în domeniul muncii politico-ideologice și educa
tive — cuprinderea la universitatea politică și de 
conducere a marii majorități a cadrelor din organele 
agricole județene, consiliile unice agroindustriale și 
din unități : a întregii populații active de la sate la 
invățămintul politico-ideologic de partid, al U.T.C. 
și de masă, precum și la invățămintul agrozooteh
nic : pregătirea prin cursuri de scurtă durată a unui 
număr de 1 200 mecanici agricoli și zootehniști ; in
tensificarea activității de propagandă agricolă in ca
drul consiliilor unice agroindustriale și pe unități 
prin schimburi de experiență, consfătuiri și demon
strații practice.

Ca urmare a acestor măsuri, producția globală 
agricolă a județului va crește față de plan cu 7 la 
sută, producția-marfă cu 8 la sută și producția netă 
cu 4 la sută,

în spiritul acestei chemări, fiecare unitate agricolă 
de stat și cooperatistă din județ își va întocmi pro
grame proprii de măsuri pentru îndeplinirea și de
pășirea producțiilor planificate, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor materiale Șl umane la executarea iu 
cele mai bune condiții a lucrărilor agricole.

Profund recunoscători partidului, secretarului 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
deosebită pe care o poartă, in contextul dezvoltării 
generale a economiei tării, modernizării necontenite 
a agriculturii, progresului și civilizației satului ro
mânesc, comuniștii, toți oamenii muncii din agricul
tura județului sint hotâriți să facă totul pentru în
deplinirea și depășirea obiectivelor cuprinse in 
această chemare la întrecere, aducind astfel o con
tribuție sporită la ridicarea nivelului de trai ăl po
porului, îa înflorirea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ
AL P.C.R.

Consiliul popular 
al iudetului Constanta

către toate consiliile 
populare județene 

și al municipiului București
(Urmare din pag. I)

sează consiliilor populare județene și al muni
cipiului București chemarea la întrecere socia
listă pentru a îndeplini și depăși obiectivele din 
planul național unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1980, angajindu-se să realizeze :

I. în domeniul investițiilor 
și al construcțiilor de locuințe

1. Realizarea a 300 apartamente peste prevederile 
planului.

2. Devansarea termenelor planificate dc punere in 
funcțiune la :

— 5 coinplcxe agrozootehnice pentru 5 478 capete 
vaci cu 90 de zile.

— 24 săli clasă, 120 locuri în grădinițe și 2 săli de 
gimnastică, cu 45 zile.

— 700 apartamente cu 20—60 zile.
3. Depășirea planului de producție industrială netă 

cu 1,7 la sută și realizarea prevederilor pentru in- 
trcgul cincinal pină la 23 August 1980.

4. îndeplinirea prevederilor pianului cincinal la 
producția de panouri mari din beton armat pentru 
locuințe, pină la 30 iunie 1980.

5. Dezvoltarea capacităților de exploatare a cariere
lor proprii pentru agregate minerale necesare con
strucțiilor. in vederea realizării unui volum mai 
mare cu 40 la sută față de anul 1979.

6. Producerea pe plan local a cel puțin 60 la sută 
din cantitatea dc mozaic necesară lucrărilor de con
strucții prevăzute in anul .1980.

7. înlocuirea pentru cel puțin 3 000 apartamente a 
granulitului — material energointensiv — cu cenușa 
de termocentrală, Ia izolarea teraselor.

8. Creșterea productivității muncii in activitatea de 
Construcții-montaj cu 6 la sută față de realizările 
anului 1979.

9. Creșterea productivității muncii in expresie fi
zică la locuințe in vederea realizării a 1.85 aparta- 
mente/muncitor.
10. Realizarea de utilaje, scule și dispozitive prin 

autodotare in valoare de 1 200 mii lei.
11. Reducerea consumurilor normate de materiale, 

combustibil și energic cu 70 tone metal, 120 tone ci
ment, 50 tone combustibil convențional și 200 mii kWh 
energie electrică.
12. Executarea suplimentară a 6 kni îmbrăcăminți 

asfaltice, 12 km împietruiri drumuri, precum și între
ținerea a 70 km in cadrul fondurilor alocate pentru 
activitatea de drumuri și poduri și priu contribuția 
in muncă a cetățenilor.

11. în domeniul gospodăriei comunale 
și locative se vor obține :

1. Realizarea unui volum suplimentar de producție 
prestații de 12 milioane lei și a unui spor la pro
ducția netă de 2,5 milioane lei.

2. întreținerea și repararea fondului locativ de stat 
prin executarea unor lucrări suplimentare in valoare 
de 1,2 milioane lei in limita cheltuielilor planificate.

3. Creșterea productivității pe tonă capacitate cu 
4 la sută în transportul de mărfuri șl cu 2 la sută 
a coeficientului de utilizare a parcului la transportul 
iu comun.

4. Obținerea de beneficii peste plan în sumă de 
2,5 milioane iei pe seama :

— reducerii cheltuielilor cu 3 lei la 1 000 lei pro- 
• ducție prestații.

— recondiționării șî asimilării de piese și suban- 

samble Ia mijloacele de transport auto In valoare de
1.1 milioane Iei,

— economisirii a 500 tone combustibil conventional,
— extinderii autoutilării in sistemele de alimentare 

cu apă și canalizare și, pe această cale, reducerea 
importurilor cu 1 milion lei valută.

III. în domeniul gospodăririi 
și înfrumusețării localităților

I. Prin munca patriotică a cetățenilor se vor realiza 
următoarele lucrări :

— 2 600 mii mp construcții, reparații șl Întrețineri 
de străzi și trotuare,

— amenajarea și întreținerea a 1200 ha parcuri, și 
spații verzi,

— plantarea a 400 mii pomi fructiferi, arbori și 
arbuști, precum și 60 000 ml gard viu,

— amenajarea a 16 locuri de joacă pentru copii 
în ansamblurile de locuințe nou construite în muni
cipiul Constanța și orașele județului.

— întreținerea și dotarea celor 280 spații de joacă 
existente și executarea de săpături și umpluturi pe 
6 km din cei 12 km rețea de apă potabilă prevăzuți 
a se realiza în anul 1980.

— Mobilizarea și antrenarea populației la construc
ția de locuințe, obiective social-culturale, lucrări edi- 
litar-gospodărești și de înfrumusețare, la care se vor 
realiza lucrări in valoare de 460 milioane lei, cu 
78 milioane lei mai mult față de anul 1979.
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IV. în domeniul aprovizionării
populației

1. Se vor desface prin comerțul socialist, peste plan, 
mărfuri in valoare de 19 milioane lei.

2. Baza tehnico-materială va fi îmbunătățită prin 
darea in folosință a unui număr de 85 noi unități 
cu o suprafață de 17 000 mp, din care 10 unități cu 
2 000 mp peste plan.

3. Se vor moderniza un număr de 24 unități din 
cele existente, continuindu-se acțiunea de introdu
cere a formelor moderne și eficiente de prezentare 
și desfacere a mărfurilor.

4. Priu reducerea cheltuielilor de circulație, a cote
lor de perisabilități și depășirea planului de desfacere 
sc va realiza un beneficiu peste plan. în sumă de
4.2 milioane Iei.

5. Vor continua măsurile de perfecționare profesio
nală și educarea lucrătorilor, imprimarea unei atitu
dini demne și corecte in relațiile cu Cumpărătorii.

V. Venituri proprii ale bugetului local
1. Veniturile proprii ale bugetului pa anul 1980 vor 

fi depășite cu 20 milioane lei.
2. Sc vor finanța suplimentar obiective și acțiuni 

in valoare de peste 10 milioane Ici.
3. Se vor autofinanța sau echilibra cu sume defal

cate din impozitul pe fondul total de retribuție dc Ia 
unitățile republicane bugetele tuturor consiliilor 
populare comunale.

VI. în domeniul învățămîntului 
și al ocrotirii sănătății

1. Dezvoltarea bazei tehnico-materîale a invățămîn- 
tului de toate gradele prin construirea și darea în 
folosință a 118 săli de clasă, 120 locuri in internate, 
420 locuri in grădinițe și 4 săli de gimnastică,

2. Integrarea mai organică a învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea, prin efectuarea de lucrări în 
cadrul activităților tehnico-productive, ateliere-școală 
și întreprinderi, realizindu-se bunuri materiale iu 
valoare de cel puțin 12 milioane lei.

3. Antrenarea, cu sprijinul organizațiilor de tineret, 
a elevilor la. acțiuni de muncă patriotică în domeniul 
construcțiilor de locuințe, investițiilor, agriculturii, 
gospodăririi și înfrumusețării localităților, electuîn- 
du-se pe această cale lucrări în valoare de 13 mi
lioane ici.

4. Ridicarea calității asistenței medicale, asfgu- 
rîndu-se astfel îmbunătățirea indicilor demografici, 
utilizarea mai eficientă a spațiilor și paturilor din 
spitale.

VIL în domeniul educației politice 
și al culturii socialiste

Pentru înfăptuirea consecventă a hotărîrilor de Im
portanță istorică adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al P.C.R. se va intensifica munca politico- 
ideologică și cultural-cducativă, în vederea indepli- 
nirii și depășirii sarcinilor- ce ne revin in toate 
domeniile vieții politice și sociale.

în acest sens, oamenii muncii din județul Con 
stanța, antrenați în ampla manifestare a muncii și 
creației Festivalul național „Cîntarea României", iși 
vor consacra toate eforturile pentru :

1. Perfecționarea continuă a organizării și condu
cerii întregii activități economico-sociale, aplicarea 
consecventă a noului mecanism economico-financiar, 
a principiului autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice, a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, folosirea integrală a capacităților 
do producție, reducerea cheltuielilor materiale, con
comitent cu îmbunătățirea calității produselor reali
zate, lărgirea continuă a democrației socialiste si 
participării oamenilor muncii la conducerea treburi
lor obștești.

2. Instituirea unui control sistematic cu privire la 
economisirea de materii prime și materiale, combus
tibil, energie electrică, recuperarea și valorificarea 
deșeurilor, eliminarea tuturor formelor de risipă.

3. întărirea responsabilității, a ordinii și disciplinei 
in toate sectoarele și domeniile de activitate, înde
plinirea ritmică și de calitate a tuturor sarcinilor 
privind producția netă și fizică.

4. îmbunătățirea structurii sortimentale și a cali
tății produselor destinate exportului.

5. Educarea oamenilor muncii in spiritul apărării 
și consolidării proprietății socialiste, al respectării 
hotărîrilor dc partid și legilor țării, al eticii și echită
ții socialiste.

6. Folosirea campaniei dc alegeri de deputați în 
M.A.N. și consiliile populare pentru mobilizarea și 
antrenarea maselor Ia îndeplinirea și depășirea Sar
cinilor din toate domeniile de activitate.

_ ( ★

Chemînd la întrecere socialistă toate consiliile 
populare județene și al municipiului București, Con
siliul popular al județului Constanța asigură condu
cerea partidului și statului, personal pe secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul nostru nu vor precupeți 
eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor 
din ultimul an al cincinalului, pentru îndeplinirea 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea 
al P.C.R., ‘contribuind in acest fgl, alături de întregul 
popor, la înflorirea scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

CONSILIUL POPULAR 
AL JUDEȚULUI CONSTANȚA

Consiliul popular 
ai municipiului Tecuci 
către toate consiliile 
populare municipale 

și orășenești
însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al 

XII-lea al Partidului Comunist Român și preocupați 
permanent de înfăptuirea in mod exemplar a sarci

nilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tai- general al partidului, oamenii muncii din muni
cipiul Tecuci, județul Galați, in frunte cu comuniștii, 
au obținut rezultate deosebite in îndeplinirea obiec
tivelor ce le-au revenit in dezvoltarea economico- 
socială a municipiului. Planul producției globale in
dustriale in profil teritorial pe primii 4 ani ai cinci
nalului a fost îndeplinit cu 28 zile mai devreme, 
realizindu-se o producție suplimentară de peste 
154 milioane lei. Planul de investiții al consiliului 
popular al municipiului in anul 1979 a fost realizat : 
s-au dat in folosință 710 apartamente, 304 locuri în 
cămine de nefamiliști și alte obiective social-cultu
rale. Au fost puse la dispoziția cetățenilor noi spații 
comerciale, s-au extins formele moderne de servire 
a -populației, iar planul la prestările de servicii s-a 
realizat in proporție de 132 la sutâ. S-a înregistrat 
o largă participare a cetățenilor la acțiunile patrio
tice de înfrumusețare și bună gospodărire a muni
cipiului, valoarea lucrărilor executate în anul 1979 
depășind 62 milioane lei.

Hotărit să-și sporească contribuția la buna gospo
dărire ă localității, la valorificarea superioară a re
surselor locale, folosind cadrul larg democratic creat 
prin constituirea organizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul popular al municipiului 
Tecuci adresează tuturor consiliilor populare muni
cipale și orășenești chemarea la întrecere socialistă 
pentru a asigura realizarea și depășirea sarcinilor da 
plan pe anul 1980, angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective ;

I. în domeniul Investițiilor 
și al construcțiilor de locuințe

Prin organizarea superioară a producției și a mun
cii pe șantiere, creșterea gradului de mecanizare și 
industrializare a lucrărilor, extinderea acordului 
global la 90 la sută, creșterea productivității muncii 
cu 2 la sută peste sarcina planificată se vor da in 
folosință înainte de termen : 200 apartamente, din
care : 106 apartamente cu 60 de zile și 100 aparta
mente cu 30 de zile ; extinderea cu 3,5 km a rețelei 
de canalizare, cu 30 de zile in devans ; patru depo
zite de" produse agroalimentare de legume-fructe și 
produse industriale, în suprafață totală dc 28125 mp 
— cu 30 de zile înainte de termen.

II. Prin contribuția bănească 
și în muncă a populației

Sc vor realiza : repararea străzilor pe o suprafață 
de 480 000 mp, cu o valoare de 4 milioane lei ; ba- 
lastarea străzilor din cartiere și amenajarea aleilor 
pietonaie din parcul „1 Mai" cu o cantitate dc 
3 100 mc balast ; întreținerea parcurilor și a zonelor 
verzi pe o suprafață de 118 ha ; îndiguirea și regu
larizarea albiei piriului Tecucel pe o lungime de 
6 km; amenajarea a două baze sportive și a 10 locuri 
de joacă pentru copii.

III. în domeniul sistematizării
Principalele obiective urmărite vor fi s
— întocmirea și punerea la dispoziția populației » 

unui număr de 5 variante de proiecte pentru locuințe 
Cu mai multe niveluri ;

— acordarea de asistență tehnică Ia executarea lu
crărilor de investiții și reparații pentru unitățile 
consiliului popular municipal ;

— conservarea și protejarea monumentelor istorica 
și de arhitectură și a mediului înconjurător.

IV. în domeniul aprovizionării 
populației și al prestărilor

de servicii
Sc va asigura :
— depășirea planului de desfacere cu 3.8 milîoans 

lei, prin aprovizionarea ritmică a unităților comer
ciale cu sortimentele de mărfuri solicitate de cum
părători, extinderea formelor moderne de comerț și 
buna servire a populației ;

— darea în folosință cu 10 zile Înainte de termen 
la parterul blocurilor a unor spații comerciale in su
prafață de 2 180 mp ;

— reprofilarea și modernizarea a 14 unități co
merciale ;

— diversificarea șî dezvoltarea rețelei de prestări 
do servicii către populație prin înființarea a 10 uni
tăți noi și utilizarea eficientă a unităților existente, 
asigurîndu-se depășirea planului de prestări de ser
vicii cu 4 la sută.

V. în domeniul gospodăriei comunale 
și locative

Prin mai buna organizare a producției și muncii, 
folosirea rațională a fondurilor alocate și mai judi
cioasa utilizare a materiilor prime și materialelor, în 
anul 1980 se vor realiza peste plan reparații capitale 
și curente la un număr de 80 de imobile de Stat.

în vederea desfășurării la un nivel corespunzător 
a transportului in comun se va urmări : creșterea 
coeficientului de utilizare a parcului de transport in 
comun cu 1,5 la sulă față de plan ; utilizarea mai 
deplină a capacității de transport a autobuzelor, re
ducerea imobilizărilor de parc, optimizarea traseelor, 
întărirea ordinii și disciplinei și realizarea pe această 
cale a unui transport suplimentar de peste 100 mii 
călători ; economisirea față de consumul planificat 
a 50 tone carburanți și lubrifianți.

VI. în domeniul reducerii 
consumurilor de combustibil 

și energie electrică, 
recuperării materiilor prime 

și materialelor
Sarcinile de plan și angajamentele asumate se vor 

realiza in condițiile reducerii consumurilor cu 
300 tone combustibil convențional și 1600 MWh 
energie electrică, iar printr-o mai bună mobilizare a 
oamenilor muncii din unitățile socialiste, a tineretu
lui, a întregii populații, se vor recupera 10 500 tone 
metale feroase și neferoase, 200 tone hirtie, 5 tone 
textile și peste 1 milion sticle și borcane.

Sc vor recondiționa piese pentru mașini și utilaje 
in valoare de peste 3 milioane lei, inliințindu-se in 
acest sens 3 secții specializate.

Vil. Veniturile proprii ale bugetului 
local

Veniturile proprii ale Consiliului popular al mu
nicipiului pe anul 1986 vor fi depășite cu 3 milioane 
lei, prin dezvoltarea unor activități prestatoare de 
servicii, identificarea și atragerea la buget a noi 
surse de venituri.

Vili. în domeniul educației politice 
și ai culturii socialiste

Toate manifestările politico-educative care se vor 
desfășura in cadrul Celei de-a IlI-ă ediții a Festiva
lului național „Cintarca României" au in vedere atit 
educarea oamenilor muncii în spiritul concepției re
voluționare. matcrialist-dialectice despre lume și 
viață, al principiilor normelor vieții și muncii co
muniștilor, al eticii și echității socialiste, cit și sti
mularea creației științifice și tehnice, ridicarea ținu
tei interpretative și mesajului educativ al întregii 
mișcări artistice de amatori.

Consiliul popular al municipiului Tecuci, oărnenîi 
muncii dă pe meleagurile tecucene asigură condu

cerea partidului șl statului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că nu-și vor precupeți eforturile pentru 
realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului.

CONSILIUL POPULAR
AL MUNICIPIULUI TECUCI

Consiliul popular 
al comunei Pestisani, 

iudetiri Gorj 
către toate consiliile 
populare comunale

Muncind cu abnegație și devotament pentru a 
transpune în viață Programul partidului, orientările 
și sarcinile trasate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, însuflețiți de perspecti
vele minunate de progres și prosperitate deschise de 
cel de-al XII-lea Congres al partidului, cooperatorii, 
mecanizatorii, specialiștii, toți cetățenii comunei 
Peștișani, județul Gorj, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, au încheiat anul 1979 cu rea
lizări importante în dezvoltarea economico-socială a 
comunei. Astfel, producția globală agricolă în condi
ții de neirigare a fost realizată in proporție de 109 la 
sută, livrindu-se suplimentar la fondul de stat însem
nate cantități de produse agricole vegetale și ani
male ; au fost redate în circuitul agricol 55 ha teren, 
față de 10 ha cit s-a prevăzut. Planul de investiții 
al consiliului popular a fost depășit cu 150 mii lei, 
cel al vinzărilor de mărfuri ctt amănuntul prin co
merțul socialist cu 1 660 mii lei, al prestărilor de 
servicii pentru populație cu 2 048 mii lei. Prin acțiu
nile patriotice organizate cu cetățenii in vederea gos
podăririi și înfrumusețării localității s-au realizat 
lucrări in valoare de peste 6 milioane lei.

Cu hotărirea fermă de a-și spori eforturile și de a 
acționa cu mai multă energie pentru a materializa 
Obiectivele stabilite în Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu ,1a cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, în celelalte documente ale forumului 
comunist, oamenii muncii din comuna Peștișani se 
angajează să facă totul pentru a ridica la o calitate 
nouă, superioară, întreaga activitate de dezvoltare 
economico-socială și edilitar-gospodărească a locali
tății. Consiliul popular al comunei Peștișani, județul 
Gorj, in numele locuitorilor săi, adresează tuturor 
Consiliilor populare comunale din întreaga țară che
marea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de dezvoltare economico-socială si 
edilitară pe anul 1980, luindu-și următoarele anga
jamente :

I. în agricultură
— Prin mobilizarea șl participarea efectivă la 

muncă a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, spe
cialiștilor, a tuturor locuitorilor comunei vom obține 
o producție globală agricolă de 19,5 milioane Iei, cu 
un spor dc peste 2 milioane Iei față de prevederile 
planului și o producție netă do 5 968 mii lei, cu 440 
mii Iei mai mare față de plan.

Vom reda in circuitul agricol o suprafață de 55 ha 
prin lucrări de desecare și indiguiri, vom amenaja 
lacuri și iazuri care vor fi populate cu pește, ajuu- 
gind Ia o suprafață da 15 hectare in producție.

— Prin punerea în valoare a terenurilor slab pro
ductive și neproductive se vor planta cu nuo șl 
castan comestibil 110 hectare.

— în anul 1980 va fi realizată o crescătorie de 
nutrii cu un efectiv de 2 000 capete, activitate care 
se va extinde in viitor.

— Ca urmare a creșterii producțiilor agricole — 
medii și totale — se vor livra suplimentar la fondul 
de stat : 200 tone grîu, 150 tone porumb, 350 tone 
cartofi, precum și 200 hi lapte oaie, 1 500 kg lină, 
15 tone carne.

II. In construcții și sistematizare
— Construirea unui bloc cu 6 apartamente, prevă

zut la parter cu spații comerciale și pentru prestări 
dc servicii, ce se va da in folosință cu 60 de zile mai 
devreme față dc termenul planificat. Se vor îmbu
nătăți condițiile materiale la Liceul industrial „Con
stantin Brâncuși", prin darea in folosință a 50 locuri 
in ateliere-școală. 100 locuri în cantină și prin mări
rea capacității centralei termice.

— Prin contribuția bănească a locuitorilor se va 
extinde rețeaua de alimentare cu apă cu 1,5 km și 
se vor realiza 1 500 mp trotuare. Consiliul popular 
comunal va organiza noi și importante acțiuni pen
tru huna gospodărire și înfrumusețare a localităților, 
a căror valoare se va ridica Ia pcsle 6,5 milioane lei.

III. în domeniul aprovizionării 
populației, prestărilor de servicii,

industriei mici și artizanale
Unitățile comerciale și prestatoare de servicii vor 

asigura un fond sporit dc mărfuri și o gamă mal 
diversificată de prestări de servicii către populație, 
ceea ce va duce la depășirea planului vinzărilor cu 
amănuntul cu 1 500 mii Iei, iar la prestări dc servicii 
cu 850 mii lei. Aceste creșteri vor avea, la bază spo
rirea Suprafețelor comerciale cu 175 mp, înființarea 
a incă 3 secții prestatoare de servicii și extinderea 
secției de prestări in construcții. în cadrul activității 
de industrie mică și artizanală vom realiza o produc
ție globală industrială dc 4 000 mii lei, cu 500 mii Iei 
peste prevederile planului,

IV. Realizarea și depășirea 
veniturilor proprii la bugetul local

Vom asigura depășirea veniturilor proprii la bu
getul local cu 5 la sută și vom crea condiții pentru 
întărirea și consolidarea autofinanțării localității.

V. Activitatea cultural-educativă 
de masă

Sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, cu sprijinul organelor locale ale Frontului 
Unității Socialiste, al organizațiilor - de masă și ob
ștești, Consiliul popular al comunei Peștișani va 
acționa ferm pentru intensificarea activității politico- 
ideologice și cultural-educative, ceca Ce se va reflecta 
în ridicarea conștiinței socialiste a tuturor locuitori
lor, in orientarea eforturilor și muncii lor creatoare 
spre înfăptuirea exemplară a sarcinilor și angajamen
telor asumate în acest an. O atenție sporită va fi 
acordată manifestărilor ce se vor desfășura în cadrul 
Festivalului național „Cinlarea României" în vederea 
Îmbogățirii și diversificării vieții spirituale a comunei.

Consiliul popular al comunei Peștișani, județul 
Gorj, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri 
asigură conducerea partidului și statului, personal pe 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Că vor acționa neabătut pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor asumate în marea întrecere, cu 
comunele patriei, fiind convinși că prin aceasta iși 
aduc contribuția, împreună cu întregul nostru popor, 
la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Con
gresul ăl XII-lea al Partidului Comunist Român.

CONSILIUL POPULAR
AL COMUNEI PEȘTIȘANI, 

JUDEȚUL GORJ
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii, la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, ca secretar general al partidului, doresc, in numele meu, al guver
nului și poporului din Ghana, să vă exprim dumneavoastră personal și 
poporului român felicitări și călduroase urări pentru remarcabilul succes pe 
care l-a reprezentat Congresul al XII-lea.

Realizările dumneavoastră sint considerate de Ghana ca victorii ale po
poarelor progresiste și iubitoare de pace din întreaga lume in lupta împotriva 
rasismului, discriminării rasiale, colonialismului și tuturor formelor de ne
dreptate, pentru consolidarea păcii, progresului, dreptății și egalității în lume.

Sint convins că legăturile de prietenie și solidaritate care există de multă 
vreme între guvernele și popoarele României și Ghăne'i se vor întări in inte
resul celor două țări ale noastre, al păcii și înțelegerii in lume.

Vă. rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea considerațiunii mele 
celei mâi înalte și frățești.

HILLA LIMANN
Președintele Republicii Ghana

Ieri s-a deschis in Capitală

Expoziția de arheologie
După vacantă, din nou in clasă

PROGRAMUL 1

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe secretar general,
Cu ocazia realegerii, dumneavoastră,

ri Partidului Comunist Român de către . . ___  __ a._________ ,
vă transmit, in numele Comitetului Central al S.W.A.P.O, și al poporului 
namibian luptător, salutări revoluționare, felicitări cordiale și cele mai 
urări de succese tot mai mari in domeniul 'social-economic care să 
România socialistă spre noi culmi de prosperitate.

Pentru poporul nostru asuprit, poporul român Iii frunte cu P.C.R., 
conducerea dumneavoastră dinamică, este și va continua să fie un aliat de 
nădejde in lupta împotriva colonialismului, imperialismului, rasismului și 
asupririi. Sintem intr-adevăr foarte recunoscători pentru ajutorul material 

. acret, pentru sprijinul politic și diplomatic acordat mișcării noastre — 
S.W.A.P.O. — de către P.C.R., care ne dă posibilitatea de a . intensifica în 
continuare lupta armată și politică in Namibia pină la victoria finală.

Primiți vă rog, tovarășe secretar general, urările mele cele mai bune de 
sănătate și reasigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.

fn unanimitate, ca secretar general 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.,

bune 
ducă

sub

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc, tovarășe președinte, pentru faptul că v-ați: amintit de 
cea de-a 70-a aniversare a zilei mele de naștere și pentru salutările și urările 
transmise cu. acest prilej.

Permițeți-mi, cu această ocazie, să-mi exprim convingerea că ambele 
noastre state și popoare vor. face pași înainte in favoarea întăririi legăturilor 
de colaborare 
la dezvoltarea 
destinderea și

Vă rog să

Sub înaltul patronaj al președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și al președintelui Repu
blicii Italiene, Alessandro Perțini. la 
București s-a deschis, joi, expoziția 
dp arheologie „Originile Romei".

Organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, expoziția este 
găzduită de Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România. Bogăția 
exponatelor, originalitatea și valoarea 
lor științifică prezintă un deosebit in
teres ^atit pentru specialiștii din țara 
noastră, cit și pentru marele public.

In cuvîntul de deschidere rostit la 
vernisaj, dr. Florian Georgescu, di
rectorul Muzeului de. istorie, relevind 
că in momentul de față se află des
chisă la Roma expoziția de arheolo
gie „Civilizația daco-geților in pe
rioada clasică", organizată, de ase
menea. sub înaltul patronaj al pre
ședinților celor două țări, a subliniat 
că expoziția de arheologie italiană de 
la București reprezintă o dovadă a 
schimbului activ de valori spirituale 
între popoare, capitala României fiind 
al treilea oraș — după Roma și Paris 
— care o. găzduiește.

In cuvîntul său, ambasadorul Ita
liei Ia București, Ernesto Mario Bo- 
lasco, după ce a adresat călduroase 
mulțumiri președinților României și 
Italiei pentru faptul că au binevoit 
să patroneze organizarea expoziției, 
a evocat originea comună a popoare
lor celor două țări, tradiționalele le
gături de prietenie statornicite 
ele de-a lungul istoriei.

Referindu-se la semnificația 
nizării acestei expoziții in țara 
tră, acad. Emil Condurachi, secreta
rul Asociației internaționale de studii 
sud-est europene, și Massimo Pallot- 
tino, președintele Institutului de stu
dii etrusce și italice, profesor la Uni
versitatea din Roma, și-au exprimat 
satisfacția pentru posibilitatea de a 
înfățișa publicului românesc imaginea 
Romei antice.

La vernisaj au participat Suzana 
Gâd.ea. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Gheor- 
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, personalități, ale 
vieții cultural-științifice din țara 
noastră și din Italia, un numeros 
public, precum șl șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic. -

Vacanța de iarnă, cu sulta de manifestări recreative, 
s-a încheiat. Ieri, școlile de toate 
deschis porțile. A început al doilea 
tui qn școlar, s-ou reluat lecțiile și 
rator, munca productivă in ateliere, toate activitățile
instructiv-educative prin care școala este chemată să

gradele și-ou re- 
trimeștru al aceș- 
lucrările de lobo

își îndeplinească tot mai bine misiunea sa politico-so- 
cială : de a pregăti temeinic tinăra generație pentru 
muncă și viață.

In fotografie: lecție de fizică la Liceul industrial 
dm Zimnicea

Foto : S. Cristian

Intre

orga- 
noas-

frățească și în conlucrarea solidară, își vor aduce contribuția 
țărilor comunității socialiste, precum și la opera de pace, la 
cooperarea pe continentul nostru și în lumea intreagă. 
primiți, tovarășe președinte, expresia considerației mele.

(Agerpres)

r
De la ADAS

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Asigurărilor de

Concursuri de admitere 
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale or
ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1980/1981, în ur
mătoarele instituții militare de in- 
vățămînt : Academia militară — fa
cultățile tehnice ; facultatea de me
dicină militară ; institutul de mari
nă „Mircea cel Bătrin" — secțiile 
de marină militară ; școlile militare 
de ofițeri activi ; școlile militare de 
maiștri șl subofițeri ; școala milita
ră de muzică •— ciclul profesional ; 
liceele militare. Tinerii care doresc 
să participe la concursul de admi
tere la una din aceste instituții mi-

Jitare de1 
cereri de 
la 25 ianuarie pină la 10 aprilie 1980, 
la centrele militare județene (de 
sector) pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la con- 
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la con
curs, disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa coman
danților de garnizoane și centrelor 
militare județene (de sector) pe raza 
cărora locuiesc.

lnvățămînt pot depune 
înscriere în perioada de

Administrația
Stat aduce la cunoștința cetate? 
nilor care au contractate asigu
rări cu plata primelor in rate, 
că este necesar să achite la ter
men aceste rate, pentru a nu 
prejudicia continuitatea rapor
turilor de asigurare. Plata rate 
lor de prime se poate face la 

. responsabilii cu asigurările din 
unitățile socialiste, la agenții și 
inspectorii de asigurare, sau. di
rect. la orice unitate ADAS.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
10 IANUARIE
I : 4 34 21

DIN
Extragerea
Extragerea a II-a : 18 42

1980
44 2 8
26 20 22 38

Fond total de ctștigurj : 
din care 30 474 lei report 
ria I.

798 932 lei, 
la catego-

Ninsorile au încetat, 
deszăpezirea continuă

v

Evoluția vremii
Iarna, din punctul de vedere al 

temperaturii, evoluează normal pen
tru această perioadă, După cum am 
fost informați de Institutul de meteo
rologie și hidrologie, vremea se ca
racterizează prin nebulozitate accen
tuată, ceața persistind îndeosebi în 
zonele de câmpie. Ieri ningea local în 
Crișana, Transilvania, Dobrogea și 
în centrul Olteniei. Tot cuprinsul ță
rii este acoperit cu un strat de ză
padă care măsoară 50 cm în Oltenia, 
Muntenia și . Banat, pîriă la 35 cm in 
Moldova și Crișana, 38 cm. în Tran
silvania, 32 cm in Dobrogea, 22 cm 
in Maramureș ; la munte, grosimea 
stratului de zăpadă a ajuns la 110 cm. 
Se apreciază că; in zilele imediat ur
mătoare, vremea iși păstrează același 
caracter : va fi închisă și rece. In 
cursul zilei de astăzi, temperaturile 
maxime vor fi mai scăzute decit in 
ziua precedentă și vor oscila între 
.mipus 12 grade și minus 2 grade, iar 
la noapte temperaturile minime vor 
atinge minus 25—20 grade in Mol
dova și estul Transilvaniei și între 
minus 18 și 7 grade în rest. Ninsorile 
vor avea un caracter local, dar vor 
cădea în toate zonele țării, Vintul va 
sufla moderat, insă nu este exclus să 
prezinte intensificări în sudul Moldo
vei și Dobrogea. viscolind zăpada. 
Ceața, însoțită de chiciură, va apărea 
mai ales dimineața și.seara.

cat 
venite din ambele 
bd. Pieptănari și 
Blanc, Duiliu Zamfirescu, 
tâ stratului gros de zăpadă, . au 
fost blocate vehiculele liniilor 82 și 
83. Pe străzile Iancu Flondor și Di- 
mitrie Onciul. au circulat greu tro
leibuzele liniei 86, iar pe str. Vasile 
Pirvan —ale liniei 85. In plin centrul 
Capitalei — pe străzile Căderea Bas- 
tiliei, Dionisie Lupu, Xenopol, Nico- 
lae Golescu, Franklin, Episcopiei — 
ritmicitatea circulației autobuzelor a 
fost deficitară. Ieri, pe asemenea 
porțiuni neglijate s-au defectat cîte
va zeci de vehicule. Iată de ce este 
necesar să se acționeze peste tot cu 
mai multă hotărîre pentru degajarea 
cu prioritate a arterelor de circulație 
pentru mijloacele de transport in co
mun. De asemenea, se cere tuturor 
bucureștenilor să curețe trotuarele,' 
să înlăture zăpada de pe acoperișuri, 
țurțurii de gheață ce se formează la 
pervazuri.

reciproc troleibuzele liniei 
din ambele sensuri.

Pieptănari _și ștrăzile 
Duiliu 

stratului

st
.... Pe

Louis 
datori-

Invitație
la Stina de Vale

de 
la

Circulația in Capitală
Pentru ca cei peste un milion 

bucureșteni să sosească la timp 
locurile lor de ■ muncă, asigurindu-se
astfel funcționarea in bune condiții 
a Întreprinderilor și instituțiilor, s-a 
lucrat și continuă să.se lucreze la 
degajarea zăpezii de pe arterele de 
circulație a mijloacelor de transport 
în comun. Aceste mijloace circulă 
ceva mai încet, dar in condiții satis
făcătoare. Activitatea de deszăpezire 
a fost și este sprijinită zilnic de un 
mare -număr-de'"cetățenfr-Și-teri a 
ieșit pe trasee întregul parc de auto
buze, troleibuze și tramvaie, 
ieri a fost a doua zi in care 
nins, era de așteptat să nu se 
producă blocaje și intirzieri in 
culația mijloacelor de transport 
comun. Pe strada Monetăriei, 
exemplu, între bd. 1 Mai și . 
Kiseleff s-au blocat și impiedî-

Starea căilor de comunicații
Calea, ferată. Toate liniile sint 

circulabile, iar instalațiile în stare 
de funcțiune. Unele stații și com
plexe de cale ferată lucrează sub 
capacitate : București-Nord, Bucu- 
rești-Triaj, București-Basarab. Toa
te trenurile circulă, însă pe unele 
sectoare se înregistrează întlrzieri.

Drumurile. Drumurile naționale a- 
fecțate de zăpadă au fost redate tra
ficului. Continuă intens activitatea 
pentru menținerea și îmbunătățirea 
condițiilor de circulație.

Transporturile rutiere. Au fost re
date circulației cea maî mare parte 
din curse și trasee. Au mai rămas 
închise 72 de trasee, iar 237 de curse 
sint Încă suspendate.

Stațiune de odihnă cu activi
tate permanentă, Stîna de Vale 
este situată la o altitudine de 
1 102 m intr-o zonă alpină de 
un pitoresc deosebit din masivul 
Vlădeasa. Radiațiile solare in
tense, in special ultraviolete, io- 
nizarea puternică a aerului, 
temperaturile moderate sint 
doar cîteva din caracteristicile 
climatului de care se beneficia
ză. De aceea, pe lingă odihnă, 
stațiunea este recomandată bol
navilor de astm bronșic și bron- 

. șite cronice, asmatiforme, ane
micilor, celor cu nevroze func
ționale, tulburări vasomotorif, 
stări de debilitate. Vilele și pa
vilioanele cu grad diferențiat de 
confort, cabanele, pensiunea, 
bufetele, complexul comercial, 
oferă turiștilor cele mai bune 
condiții de cazare și masă. Ma
sivul Vlădeasa, ca dealtfel Mun
ții Apuseni în general, pre
zintă un larg interes turistic da
torită atît peisajului, cit și nu
meroaselor monumente 
existente, spre care se 
zează diferite excursii.

Iarna, pantele lungi
moale din împrejurimile stațiu
nii oferă condiții favorabile pen
tru schi și sănjuș.

Bilete și informații suplimen
tare se obțin de Ia toate agen
țiile și filialele oficiilor județe
ne de turism, precum și de la 
cele ale I.T.H.R. București.

16.00 Telex
16,05 Școala la școala noii calități. Chi

mia în școală (II). Anchetă-dezba- 
tere

16,30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 In întîmpinarea Congresului Fron

tului Unității Socialiste'. Deplină 
angajare a întregului popor la în
făptuirea Programului partidului.

19,40 Film artistic : ,,Corporația Pa
rallax**. Premieră pe (ară.

21,20 Revista literar-artistică TV. © în 
întîmpinarea Congresului Frontu
lui Unității Socialiste. „Unită~l 
tara într-un singur gînd" a Uma
nismul profund al societății româ
nești, izvor viu de inspirație pen
tru creatorii de artă

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16,00 O viață pentru o idee : Sa va 
Athanasiu (1861.—1946) — geolog

16.35 Desene animate
17.25 Blocnotes informații utilitare
17.45 Caseta cu imagini
18.50 1 00’1 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Radar pionieresc >
19.45 Viața muzicală a Capitalei.
20.25 De pretutindeni
20.50 Studio liric ’80
21.45 Telejurnal
22.00 închiderea programului

teatre

carstlce 
organi-

șl do

• SPORT © SPORT • SPORT © SPORT « SPORT ® SPORT « SPORT • SPORT

hîrtia organizatorilor sportivi În cîteva xînduri
Să reamintim mai intii una din

tre numeroasele acțiuni pe care or
ganizatorii vacanței de iarnă a ele
vilor din județul Vilcea și-o propu
seseră in programul, de măsuri : „In- 

eetoratul școlar, comitetul județean 
pentru cultură și educație socialistă, 
consiliul județean pentru educație fi
zică și sport, consiliul județean al 
sindicatelor vor lua măsuri ca toa
te școlile, căminele culturale, case
le de cultură, bibliotecile și asocia
țiile sportive să pună la dispoziția 
elevilor, in mod gratuit. întreaga 
bază materială de care dispun. In 
localitățile Rimnicu Vilcea, Horezu, 
Brezoi, Costești, Bălceșți, Olănești și 
Govora, la casele pionierilor și șoi
milor patriei se vor amenaja pati
noare și pirtii pentru săniuțe și 
schi".

Ce-și puteau oare dori mai mult 
elevii din județ 7 Cu atit mai mult 
cu cit in aceeași perioadă era pre
văzut să se desfășoare intrecerile pe 
asociații sportive și localități la o 
serie de competiții dedicate tuturor 
celor mai mari de 8 ani, așa cum 
sint „Cupa pionierului", ..Săniuța de . 
argint" sau „Cupa U.T.C." la schi. 
S-au tipărit fișe de concurs, s-au 
concretizat locurile de întrecere și 
participant», în fine s-au stabilit și 
datele cind să. se desfășoare fieca
re competiție. Nu mai rămăsese de- 
cit ca ele să se desfășoare. Este les
ne de înțeles că și această ultimă sar
cină revenea tot organismelor jude
țene sus amintite, laolaltă cu comi
tetul județean al U.T.C. și cu 
siliul județean al organizației 
nierilor.

Ce s-a întreprins, de fapt, din
te acestea 7 „N-am nici o veste de 
nicăieri — ne spune prof. Nicolae 
Dejescu, activist cu probleme de sport 
în cadrul consiliului județean al or-

ganizației pionierilor. Ceva, ceva cred 
totuși că s-a făcut. Poate la Voineasa 
ori Mălaia, la Costești sau Olănești, 
ori mai știu eu pe unde...". „Vă spun 
eu că nu s-a făcut nimic" — ne asi
gură profesorul- Gheorghe Udrea, se
cretar al Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Vilcea, asigu
rare care vrea să suplinească spiri
tul său... autocritic și continuă : „Cit 
a fost vacanța de lungă, s-au aflat 
numai la Rimnicu Vîlcea în taberele 
organizate peste 500 de pionieri și

Ce sporturi au practicat elevii 
din Vîlcea în timpul vacanței ?

conȚ 
pio-

toa-

elevi. De ce n-au fost scoși nici măcar 
aceștia lă o întrecere de sănie ori 
schi ?“, Intr-adevăr, de ce 7 l-ani în
trebat și noi, la care interlocutorul a 
transferat grăbit răspunderea spre co
mitetul județean al U.T.C. și consi
liul Județean al organizației pionie
rilor.

La inspectoratul școlar județean, 
spiritul autocritic este înlocuit de jus
tificări. Iată, dealtfel, ce ne relata 
profesorul Radu Vișan, inspector 
școlar cu probleme de sport : „In fie
care an am fost criticați țje Ministe
rul Educației și învățămîritului că nu 
organizăm acțiuni de performanță sau 
de masă, deși sîntem județ de munte. 
Dar unde să organizăm 7 Că n-avem 
condiții. Anul trecut, de exemplu, 
faza județeană la schi a asociațiilor 
sportive ■ școlare am ținut-o la... Păl
tiniș. pe cheltuiala elevilor".

Curioasă optică organizatorică ! Să 
nu se cunoască la inspectoratul școlar 
județean că la mai puțin de 7 kilo
metri de Rimnicu Vîlcea — la Malu 
Alb — există o pirtie de peste 1 000 
metri lungime, tocmai potrivită pen
tru competițiile

mai vorbim de condițiile ideale exis
tente în vecinătatea comunei Vai- 
deeni.

Justificări se găsesc — chiar din 
belșug —. și în ceea ce privește asi
gurarea unui, minimum de condiții 
pentru simpla joacă a pionierilor și 
școlarilor. Să ne referim, spre exem
plificare, la acele patinoare mențio
nate in planul de măsuri. Răspunsul 
ni-l dă același profesor Radu Vișan.

— S-a stabilit ca in Rimnicu Vîlcea 
să. se folosească drept patinoar luciul 
lacului din Parcul Zăvoi.

— Și se folosește 7
— Nu. cunosc, pentru că n-am mai 

fost prin parc de la sfîrșitul anului 
trecut...

Răspuns fără comentarii ! Noroc că 
elevii n-au aflat de existența progra
mului de măsuri prin care comanda
mentul județean respectiv se anga
jase să le facă vacanța cit mai plă
cută și mai instructivă. Ei au proce
dat altfel : și-au luat schiurile la spi
nare — cei care au avut, de acasă, 
pentru că materialele sportive din 
zestrea școlilor și a instituțiilor cul
turale au rămas sub lacăt ! — ori să
niuțele și au pornit cu asalt spre pif
tiile de pe Capela Petrișor, ba chiar 
și pe străzile in pantă. Motive sufi
ciente pentru ca ei să spună acum, 
la reluarea cursurilor : „Frumos am 
mai petrecut in vacanța de iarnă !". 
Oare comandamentul județean pen
tru organizarea vacanțelor tot la ace
leași concluzii va ajunge in ședința 
pe care și-a prevăzut-o la acest în
ceput al trimestrului II școlar și care 
— așa cum citim in același volumi
nos plan de măsuri — urmează să a- 
nalizeze (ați ghicit I) cum s-a orga
nizat vacanța de iarnă a elevilor 7

BASCHET: Echipa feminină a Româ
niei, ciștigătoarea turneului

Finlanda
Turneul internațional feminin 

baschet desfășurat in mai multe orașe 
din Finlanda s-a încheiat cu un fru
mos succes al selecționatei României, 
care a terminat competiția neînvinsă, 
totalizind 6 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat reprezentativele 
Finlandei — 5 puncte, Poloniei — 4 
puncte și Danemarcei — 3 puncte.

Baschetbalistele românce au între
cut pe riiid formațiile 
cu scorul

Danemarcei, 
de 98^56, Finlandei, cu 

91—76, și Poloniei, cu 87—74.
Din echipa română s-au evidențiat 

în mod special Doina Prăzaru-Mate, 
Mariană Bădilici și Ștefania Borș.

Brașov :
/•

Noi obiective turisticeDeși 
nu a 
mai

Poiana

«Stas

piscină, un bazin de înot

elevilor, ca să nu
Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii

La Poiana Brașov au intrat 
circuitul turistic hotelul-restaurant 
„Piatra Mare", cu o capacitate de 
325 locuri cazare și Complexul de 
agrement „Cristal" format dintr-o

pentru 
copii, o saună și o sală de gimnas
tică medicală. Totodată, s-a dat în 
folosință un teleschi pe noua pîrtie 
de sub. teleferic și altul pe pirtia 
Camelia. (Nicolae Mocanu).

• Duminică va .începe la Pala
tul sporturilor și culturii din Capi
tală ultimul turneu al campionatului 
diviziei A la. handbal masculin. Pro
gramul jocurilor este următorul (cu 
începere de la ora 14,00) : Indepen
denta Sibiu — Dinamo București ; 
C.'S.M. Borzești — Gloria Arad ; U- 
niversitatea Cluj-Napoca — Steaua ; 
Politehnica Timișoara — Știința Ba
cău ; H.C. Minaur Baia Mare — Di
namo Brașov.

Competiția continuă in zilele de 
luni și marți. .
• Aseară, în Sala sporturilor din 

Pancevo, în cadrul campionatului eu
ropean masculin de tenis pe echipe, 
s-a disputat întîlnirea dintre forma
țiile României și Iugoslaviei. In 
partidele de simplu s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Segărceanu — 
Ilin 7—6. 4—6. 7—6 ; Petkovici — 
Dirzu 6—4, 3—6, 7—6.

Rezultatul partidei de dublu, dintre 
cuplurile Segărceanu — Dirzu si Ilin 
— Petkovici nu ne-a sosit pină la 
închiderea ediției.

(Urmare din pag. I)
Efigiile patriei

antologie, Franz He’o- 
hard — precum culo- ' 
rile tale sint unite îp- 
tr-una singură. / ast
fel se' înalță din cele 
mai pure cristale, și 
faptele noastre / co
loane ale comunismu
lui, de o mindră stră
lucire, peste întinde
rile tale, / minuni ale 
muncii acestui destoi
nic popor". („RoȘu, 
galben și albastru").

în acest spirit uma
nist și partinic, patrio
tic și insuflețitor se 
exprimă toate vocile 
lirice care alcătuiesc 
această admirabilă an
tologie, un prețios.

cinstit si 
martor __ _____
formulate nu o dată de 
voci răgușite, false, 
sinistre, care isi adau
gă singure atribute 
măgulitoare, pretinzind 
să ne îndrume de la 
distanță, să ne spună 
ele care-i realitatea 
din țara noastră. Din
colo de utilitatea ei 
practică, de funcționa
litatea ei ca instru
ment excelent de lucru 
pentru specialiști, din
colo de valoarea in
trinsecă a poeziilor și 
a traducerilor semnate 
de Ion Horea. Mihai 
Negulescu, Anton Pal- 
fi, Dușan Petrovici,

convingător 
denigrărilor

Margareta I 
Arieșeanu. 
călu, Paul 
mulți alții,

Bartha, Ion 
Crișu Das- 
Drumaru și 

. , antologia 
aceasta, îndeajuns de 
ignorată de critica li
terară, pe motive, ab
solut inexplicabile, este 
un simbol al unor 

•vremi de Împliniri, de 
democrație culturală 
și libertate creatoare 
reală, de climat uma
nist, generos, de prie
tenie sinceră între 
fiii patriei noastre 
cialiste, intre toate 
cile cetății care ne 
primă liber si suveran, 
în stilurile si modali
tățile artistice cele 
mai diverse.

toți 
so- 
vo- 
ex-

• BACTERII CU... 
BUSOLĂ. De ce oare unele 
bacterii se îndreaptă întotdeau
na spre nord 7 La această între
bare afirmă că a găsit răspunsul 
un specialist de la Institutul de 
tehnologie din Massachusetts, 
potrivit căruia bacteriile ar fi 
purtătoare ale unor minuscule 
busole de magnetit, sintetizate 
de propriul organism si care le 
permit să se orienteze in cimpul 
magnetic terestru. Fotografiile 
de bacterii cu magnet, realizate 

ajutorul microscopului elec
tronic. au permis inventarierea 
la fiecare bacterie a unui nu
măr de 22—25 particule de mag
netit dispuse in linie dreaptă 
de-a lungul axului longitudinal. 
O asemenea „busolă" măsoară 
deci circa 25 miimi de milime

tru. în eventualitatea că noua 
descoperire se va dovedi valabi
lă și pentru alte specii animale, 
vor trebui, desigur, reconsidera
te' ipotezele admise pină în pre-, 
zent asupra sistemelor de orien
tare a animalelor fată de Soare.

® DIN ANVELOPE, 
COMBUSTIBIL Folosirea 
anvelopelor uzate preocupă pe 
specialiștii din diferite țări, care 
caută metode practice de recon
diționate sau utilizări in alte 
domenii. La întreprinderea de 
valorificare a deșeurilor din 
Budapesta se efectuează in pre
zent experiențe vizind utiliza
rea cauciucului provenit din an
velope uzate la furnale. Se ur
mărește obținerea unei materii 
asemănătoare cocsului si. tot
odată, eliminarea substanțelor

poluanta ce rezultă la arderea 
cauciucului.

• LABORATOR DE 
ANALIZĂ IN... BANDU
LIERĂ. După cum relatează 
agenția France Presse, medicii 
francezi vor dispune in următo
rii doi ani de un minilaborator 
portativ de analize, care va per
mite să șe obțină in numai ci- 
teva minute rezultatele exame
nelor necesare stabilirii unui 
diagnostic. Experimentările pre
liminare ale acestui aparat, pus 
la punct cu ajutorul electronicii 
miniaturizate, sint foarte promi
țătoare. Foarte redus ca mări
me, noul aparat este simplu de 
manipulat și va putea fi purtat 
ca o simplă trusă medicală în 
bandulieră.

• PAZNIC TV. 111 
S.U.A. a fost realizat un sistem 
de televiziune care poate fi fo
losit atit pentru recepționarea 
programelor obișnuite, cit și ih 
scopuri de securitate domestică. 
Sistemul include un televizor in 
alb-negru, o cameră de luat ve
deri in circuit închis și o insta
lație bilaterală de sunet. Pose
sorul poate urmări in liniște 
emisiunile TV. dar in momentul 
in care un vizitator apasă pe 
butonul -soneriei, receptorul TV 
se conectează automat la came
ra de, luat vederi și pe ecran 
apare imaginea vizitatorului. 
Instalația de sunet permite și 
desfășurarea unui dialog cu

acesta. Sistemul poate fi modi
ficat în așa fel incit să fie ur
mărite diverse operațiuni din 
interiorul apartamentului, cum 
ar fi închiderea și deschiderea 
ușilor și ferestrelor, actionarea 
comutatoarelor electrice etc.

• CEASUL SOLAR 
REVINE LA MODĂ. CeI 
puțin aceasta este intenția edili
lor din R.D. Germană, care au 
inițiat o amplă acțiune de de
pistare și reconstituire a ceasu
rilor solare ce prezintă valoare 
istorică și artistică . deosebită. 
Numai la Potsdam au fost des

coperite In cadrul acestei ac
țiuni 260 de ceasuri ce urmea
ză să fie amplasate în diferite 
zone locuite ale orașului. Tot
odată, pentru uzul celor intere
sați va fi întocmită o hartă a 
ceasurilor solare existente în 
toate districtele din R.D. Ger
mană.

© ENDORFINELE Șl 
MEMORIA. Recente desco
periri in ce privește funcțio
narea sistemului nervos uman 
vor permite să se acționeze pen
tru îmbunătățirea memoriei și 
încetinirea procesului de îmbă
trânire — apreciază cercetătorul 
american Richard Thomson, de 
la Universitatea din California. 
EI afirmă că endorflnele, sub
stanțe chimice recent descoperi

te (despre a căror acțiune s-a 
mai relatat la această rubrică), 
nu, numai că împiedică dureri
le, dar, totodată, contribuie la 
ameliorarea memoriei și la pre
lungirea vitalității activității ce
rebrale.

® ÎN LOC DE CELU
LĂ FOTOELECTRICĂ. In 
numeroase situații este foarte 
util ca o ușă să fie menținută 
deschisă cîteva clipe, înainte da 
a se închide automat, fără să se 
recurgă la o soluție atit de cos
tisitoare ca a celulei fotoelectri- 
ce. De pildă, în hoteluri, spitale, 
birouri, instituții publice, pen
tru a facilita transportul baga
jelor, al cărucioarelor de aprovi
zionare etc. O societate britanică 
a și pus la punct în acest scop 
un tampon pentru orice ușă cu

A Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 19,30; (sala 
Atelier) : Elegie — 19.
A Filarmonica ,,George Enescu** 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic : Ion Voicu, Ștefan Ruha cu 
participarea lui Mădălin Voicu și 
Ștefan Ruha-junior. Orchestra 
simfonică a Filarmonicii — 19,30. 
® Opera Română : Chopiniana, 
Bolero, Carmen — 19.
A Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
o Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sâla Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala Grădina Icoanei) x 
Infidelitate conjugală — 19,30.
® Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel — 19,30.
a Teatrul Foarte Mic : Tara lumii
— 20.
A Teatrul de .comedie ? Măseaua 
de minte — 19,30.
A Teatrul „Not’tara* (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30;
(sala Studio) : .Tocul — 19.
© Teatrul „Giulești (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă _  19,30.
A Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Boema ride, clntă și dan
sează — 19,30.
A Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română" (la sala Studio) : Micro- 
recital Studio r— 19.
A Teatrul ,,Ion Vasilescu* u Pa
radis de ocazie — 19,30.
A Circul București': Vivat circul 2 
— 19,30.
A Studioul de teatru al I.A.T.C. g 
Amphytrlon — 19,30.

cinema
A Cinci seri : CENTRAL — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30.
A Marca neliniște : SALA PALA
TULUI — 17,15; 20, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FAVORIT — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
A Africa Express șl Safari Ex
press (ambele filme) : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
17.30.
A Popeye marinarul : PATRIA — 
9: 11.30; 14; 16,30; 19. CAPITOL — 
9.15; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
A Safari Express : SCALA — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
A Interviuri despre probleme per
sonale : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20, POPULAR — 
15.30; 17,30; 19,30.
g» Omul care ne trebuie : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; .18; 20, 
VOLGA— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA —• 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
A Totul pentru un cîntec s TIM
PURI NOI — 15; 17,15; 19,30.
A Omul Vineri : FEROVIAR —- 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30. 
» Ora zero : BUZEȘTI — 15,30; 
17,30; 19,30,
A Răzbunarea panterei roz : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLOREASCA — 11; 13; 
15.30; 17,45; 20, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 1.8; 20.
A Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat : ‘ BUCEGI _  16;
18; 20.
a Picdone Africanul : 'DACIA — 
9; 12; 14.30; 17; 19,30, COSMOS — 
14,30; 17; 19,30, FESTIVAL — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
A Revanșa : LIRA — 16; 18; 20.
A Toamna bobocilor : DRUMUL 
SARn — 16; 18; 20.
a Speranța î FERENTARI — 17,30;
19.30, MUNCA — 18; 20.
A Domnul Miliard : CIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
A Capcana : COTROCENI — J5;
17,15; 19,30.
• Operațiunea „Stadion** : PA
CEA — 15,30; 17,30; 19,30.
A Comedie de modă veche s VII
TORUL — 15,30; 17.45; 20.
A Mușchetarul român : FLACĂ
RA — 15; 17,15; 19,30.
A întoarcerea fiului : ARTA _  9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
A Ultimul start : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
A Mica sirenă — 9; 10.30, Degețica
— 12; 13,30; 15; 16,30; 18; l<9,30 : 
DOINA.

resort, alcătuit dintr-o ventuză; 
scurgerea aerului poate fi re
glată în funcție de necesități, 
ceea ce permite programarea 
răstimpului in care ușa stă des
chisă — de la cîteva secunde 
la mai multe minute. Ventuza 
aderă pe orice ușă, indiferent 
dacă este din sticlă, metal sau 
lemn lustruit.

® SILOZ DE ACUM 
CINCI MILENII. La 3oo i™ 
nord de Lima, arheologii peru
ani au descoperit un siloz de 
porumb considerat a fi unul din 
cele mai vechi cunoscute pină 
acum. Construit din piatră in 
urmă cu 4 700 de ani, silozul 
avea 46 încăperi de depozitare.



După alegerile parlamentare din India 
® Partidul Congresul Național Indian (!) a obținui 
majoritatea absolută în parlament ® Indira Gandhi desem
nată oficial în funcția de premier ® Obiective ale noului 

guvern
DELHI 10 (Agerpres). — După re1 

partizarea a 525 de mandate din to
talul de 542 in Camera Populară (Lok 
Sabha) a Parlamentului indian, re
zultatele alegerilor parlamentare des
fășurate in India la 3 și 6 ianuarie 
atestă victoria netă a partidului 
Congresul Național Indian (I), con
dus de Indira Gandhi, care a cîști- 
gat 351 de mandate. în acest fel, 
C.N.I. (I) dispune de majoritatea ab
solută, de peste două treimi. în Ca
mera Inferioară a parlamentului. în 
precedentele alegeri, din 1977. C.N.I. 
(I) obținuse numai 70 de locuri.

Pe locul al doilea, în actualul scru
tin, se situează Partidul Poporului 
(Lok Dai), condus de Charan Singh, 
care a obținut 41 de mandate (față 
de 88 în 1977). Urmează, în ordine, 
Partidul Comunist din India (mar
xist) — cu 35 de mandate (22 ante
rior), părtidul Janata — 32, față de 
238 în precedenta legislatură. Con
gresul Național Indian (U) — cu 13 
locuri, față de 75, și Partidul Co-

★
DELHI 10 (Agerpres). — Odată cu 

revenirea la conducerea țării a 
Indirei Gandhi, liderul partidului 
Congresul Național Indian (I), în
vingător în alegerile parlamentare 
desfășurate la 3 și 6 ianuarie. India 
va relua politica sa de planificare 
economică ce favorizează dezvoltarea 
industriei — relevă agenția France 
Presse, care se referă la programul 
economic al noului guvern, ce va fi 
alcătuit în urma recentului scrutin. 
De acum înainte, scrie agenția, accen
tul nu va mai fi pus pe agricultură 
și pe „reîntoarcerea la pămînt", ci pe 
expansiunea industrială bazată pe 
tehnologia cea mai avansată.

Potrivit programului economic al 
noului guvern indian, creșterea pre
țurilor va fi stopată printr-o planifi
care controlată a cererii șl ofertei. 
Această creștere a atins, după fe
bruarie anul trecut, 25 la sută, cifră- 
record pentru India.

munist din India — cu 10 mandate 
(7 anterior). Candidații prezentați de 
alte formațiuni politice au cîștigat 
43 de locuri.

Repartizarea locurilor în actuala 
Cameră Populară arată că, in afa
ră de C.N.I. (I), nici un alt partid 
nu a obținut 50 de locuri, numărul 
minim necesar pentru constituirea 
unui grup parlamentar de opoziție.

în 17 circumscripții, votul a fost 
aminat. Data noilor alegeri din cir
cumscripțiile respective nu a fost fi
xată încă.

Președintele Indiei, Neelam San- 
jiva Reddy, a desemnat pe Indira 
Gandhi, președintele partidului Con
gresul Național Indian (I), să for
meze noul guvern al țării, s-a anun
țat oficial la Delhi.

Anterior desemnării sale în cali
tate de premier, Indira Gandhi a 
fost aleasă lider al grupului parla
mentar al Congresului Național In
dian (I).

★
în ceea ce privește agricultura, 

Indira Gandhi a preconizat moderni
zarea acestei ramuri economice, prin 
sporirea gradului de mecanizare, în 
vederea ameliorării recoltelor și a 
condițiilor de trai ale țăranilor. în 
domeniul energiei, se are în ve
dere eliminarea dependenței față 
de petrol. (în 1979 India a pro
dus 11,6 milioane tone de pe
trol, față de 7,2 milioane tone în 
1971, ceea ce reprezintă o treime din 
consumul intern). în aceste condiții, 
guvernul Indirei Gandhi intențio
nează să facă apel la tehnologiile 
cele mai avansate din domeniul 
energiei solare și hidroelectrice. Pro
ducția de cărbiihe (96 milioane tone 
anul trecut, comparativ cu 100 mili
oane în 1978) și cea de energie elec
trică nu sînt suficiente pentru satis
facerea nevoilor industriei grele in
diene.

, Demonstrație a fermierilor portughezi in sprijinul reformei agrare

Spre rezolvarea crizei guvernamentale 
din Salvador

SAN SALVADOR 10 (Agerpres). — 
Ramon Avalos Mena, reprezentînd 
sectoare politice independente, pre
cizează agenția spaniolă de presă 
E.F.E., precum și Jose Antonio Mo- 
rau Erlich și Hector Dada Hirezi, din 
partea Partidului Democrat-Creștin, 
au depus, joi, jurămîntul in calitate 
de membri ai Juntei Revoluționare 
de Guvernămint din Salvador. Ei îi 
înlocuiesc in aceste funcții pe Guil
lermo Manuel Ungo, Roman Mayor
ga Quiros și Mario Antonio Andino, 
care și-au prezentat, săptămina tre
cută. demisiile, după ce, anterior, în

tregul guvern Salvadorian a demisio
nat colectiv pentru a se permite o 
restructurare a puterii executive..

Junta Revoluționară de Guvernă- 
mînt din Salvador deține puterea su
premă în stat. Alături de membrii 
titulari recent desemnați, din juntă 
mai fac parte coloneii Adolfo Ar
noldo Majano și Jaime Abdul Gu
tierrez — conducătorii acțiunii mili
tare de Ia 15 octombrie 1979 prin 
care a fost înlăturat vechiul regim 
al generalului Carlos Humberto Ro
mero.

Vizita lui Santiago Carrillo în R. P. Bulgaria
SOFIA 10 (Agerpres). — La invi

tația lui Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, în perioada 
4—10 ianuarie, Santiago Carrillo, 
secretar general al'P.C. din Spania, a 
efectuat o vizită în R.P. Bulgaria. în 
cursul convorbirilor s-a efectuat un 
schimb de informații în problemele 
relațiilor dintre cele două partide și 
ale situației internaționale actuale.

Cele două părți și-au exprimat Îngri
jorarea față de creșterea înarmărilor 
nucleare și s-au pronunțat pentru 
destindere internațională și dezarma
re generală și totală. P.C.B. și P.C.S. 
se pronunță pentru extinderea și 
adîncirea relațiilor dintre cele două 
partide, pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre Bulgaria și 
Spania.

ASSUAN

Încheierea convorbirilor egipteano-israeliene
CAIRO 10 (Agerpres). — La As

suan s-au încheiat joi convorbirile 
dintre președintele Anwar El Sadat 
și primul ministru al Israelului, 
Menahem Begin, care a efectuat o 
vizită oficială de patru zile în Egipt, 
la invitația șefului statului egiptean, 
anunță agenția M.E.N. După ultima 
rundă de convorbiri, cei doi interlo

cutori au relevat, In . cadrul, unei 
conferințe de presă, că au fost exa
minate probleme ale relațiilor bila
terale, precum -și aspecte legate de 
autonomia palestiniană în teritoriile 
Cisiordania și Gaza.

în aceeași zi, premierul israelian 
s-a reintors la Tel Aviv.

BtAGEiyȚIILE DE PRESA
pe scurt

ÎNTREVEDERI IUGOSLAVO-AMERICANE. Iosip Vrhoveț, secretar 
federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei, a avut o întrevedere cu 
Nimetz Matthew, subsecretar de stat al S.U.A. pentru problemele asis
tenței in domeniul securității, științei și tehnologiei. După cum transmite 
agenția Taniug, cu acest prilej au fost discutate probleme ale relațiilor 
bilaterale și alte chestiuni de interes

PRIMIRE LA PHENIAN. Pre
ședintele R. P. D. Coreene, Kim Ir 
Sen, a primit, la Phenian, delegația 
guvernamentală' a Republicii Gui
neea Ecuatorială, condusă de Eulo- 
gio Oyo Riuesa, membru al Consi
liului Militar Suprem, guvernatorul 
provinciei Bioko, care efectuează o 
vizită în R. P. D. Coreeană. A avut 
loc, cu acest prilej, o convorbire -r- 
menționează agenția A.C.T.C.

CONVORBIRI POLONO-IRA-
KIENE. în cursul convorbirii dintre 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
și Hassan Aii, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior din Irak, s-a 
subliniat dezvoltarea rapidă a re
lațiilor economice, comerciale și 
tehnico-științifice polono-irakiene. 
A fost, de asemenea, relevată po
sibilitatea creșterii livrărilor de 
mașini, utilaje și produse indus
triale poloneze către Irak. S-a 
abordat, totodată, problema achizi- 

' țiilor de1 petrol irakian — informea
ză agenția P.A.P.

reciproc.

CONVOCAREA CONGRESULUI 
P.C. DIN OLANDA. Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Olanda a convocat pentru 
perioada 6—8 iunie a.c., la Amster
dam, cel de-al XXVII-lea Congres 
al partidului. Plenara a examinat, 
de asemenea, probleme referitoare 
la pregătirea viitorului congres.

ACORD COMERCIAL INTRE AL
GERIA ȘI ANGOLA. La Alger a 
fost semnat un acord comercial în
tre Algeria și Angola, care deschide 
calea sporirii schimburilor comer
ciale dintre cele două țări. Delega
ția guvernamentală angoleză, con
dusă de ministrul comerțului exte
rior, Lopo do Născimento, a fost 
primită, în timpul vizitei sale, de 
șeful statului algerian, Chadli 
Bendjedid.

RELAȚII DIPLOMATICE. Ku
weitul și Republica Democratică 
Sao Tome și Principe au convenit 
să stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă — s-a anunțat 
oficial în capitala kuweitiană.

PHENIAN
/

Ziarul „Nod on Sinmun" despre manevrele
militare din Coreea de Sud

PHENIAN 10 (Agerpres). — în le
gătură cu exercițiile militare comu
ne americano—sud-coreene „Magex- 
80“, desfășurate în Coreea de Sud, 
ziarul „Nodon Sinmun" arată că „atît 
sub aspectul componenței și impor
tanței forțelor armate care participă, 
cit și al caracterului și conținutului 
lor, manevrele actuale sînt în între
gime exerciții de război destinate a 
ne ataca". Acesta este un act care 
amenință pacea în Coreea și barează 
calea reunificării țării, fiind, în ulti

mă instanță, o acțiune extrem de 
primejdioasă, ce compromite pacea 
în Asia și în lume — se spune în co
mentariu.

Apreciind că a sosit timpul ca tru
pele străine să părăsească pămîntul 
coreean, ziarul subliniază în încheie
re : „Dacă S/U.A. își vor retrage for
ței^ militare din Coreea de Sud, se 
vor asigura condițiile păcii în țara 
noastră și se va instala in Asia c 
nouă epocă a păcii și securității".

APEL AL O.U.A. ÎN SPRIJINUL 
FRONTULUI PATRIOTIC ZIM
BABWE. Edem Kodjo, secretar ge
neral al Organizației Unității Afri
cane, a declarat la Lusaka că pre
zența trupelor sud-africane în 
Zimbabwe contravine acordurilor 
conferinței de la Londra. Totodată, 
secretarul general al O.U.A. a adre
sat un apel popoarelor din Africa 
independentă de a sprijini Frontul 
Patriotic Zimbabwe in campania sa 
electorală.

TURNEU. îri cadrul turneului pe 
care îl întreprinde, timp de două 
săptămîni. în țările membre ale 
Pieței comune, Ian Gilmour, ad
junct al ministrului de externe bri
tanic, a avut, miercuri, convorbiri 
la Luxemburg cu oficialități lu-

BRAZILIA

Plan de combatere a inflației
Pe linia recentei declarații a pre

ședintelui Joăo Baptista Figueiredo, 
in sensul că prioritățile economice ale 
Braziliei în etapa actuală sint com
baterea-inflației, problema -energiei 
și dezvoltarea agriculturii, guvernul 
a elaborat un plan antiinflaționist, a 
cărui realizare este prevăzută paralel 
cu menținerea ratei de creștere eco
nomică la un nivel de 6—7 la sută pe 
an.

Pentru aplicarea planului, președin
tele a hotărit să acorde ministrului 
planificării, Delfim Netto, toate mij
loacele necesare, conferindu-i con
trolul financiar al tuturor sectoarelor 
administrației federale, inclusiv al 
departamentelor militare.

în declarații publicate de presa 
braziliană, ministrul de finanțe Car
los Rieschbieter, principal colaborator 
al lui Delfim Netto in aplicarea pla
nului, a lăsat să se înțeleagă că toți

titularii ministerelor economice ar 
putea să-și prezinte demisia / dacă 
pină la sfirșitul primului semestru al 
acestui an nu se înregistrează nici un 
semn dejscădere a ratei inflației, care 
în :1979t;a''a'juns la 77,2 la sută. Pri
mele trei luni de aplicare a planului 
vor fi „foarte dificile", iar semestrul 
al doilea „crucial", a precizat minis
trul, dar guvernul consideră indis
pensabilă atingerea obiectivelor sta
bilite. „Angajamentul guvernului în 
această privință, scrie agenția France 
Presse, răinîne totuși condiționat, 
întrucît, așa cum precizează, minis
trul de finanțe, succesul politicii de 
redresare economică și de combate
re a inflației se bazează în cea mai 
mare măsură pe. speranța obținerii 
unor recolte la culturile agricole su
ficiente pentru a permite reducerea 
prețurilor produselor alimentare și 
sporirea exporturilor".

Procese înnoitoare pe meridiane latino-americane

De la marile latifundii la o repartiție 
mai echitabilă a potențialului agrar

Este necesară o ofensivă concentrică asupra foametei, a subalimentației 
care afectează sute de milioane de oameni de pe glob : aceasta a fost una 
din concluziile fundamentale ale celei de-a XX-a sesiuni a Conferinței 
generale a F.A.O., care s-a desfășurat, în ultima parte a anului trecut, 
la Roma.

Necesitatea imperioasă a unor asemenea eforturi, ca o componenta 
organică a noii ordini economice internaționale, este ilustrată de situația 
din America Latină, de pildă, unde efortul pentru depășirea fenomenelor 
de subdezvoltare implică, in mod pregnant, ca un aspect cheie, integrarea 
agriculturii în procesul unor ample transformări economice și sociale, in 
primul rind înnoirea structurilor agrare perimate.

America Latină este un continent 
care dispune de mai mult pămint 
arabil pe locuitor decît alte regiuni 
ale „lumii a treia" (în medie 1.14 
hectare, față de 0,35 hectare in Asia 
și 0,90 in Africa), avînd deci con
diții naturale pentru satisfacerea ne
voilor consumului intern. Și totuși, 
imense suprafețe agricole rămîn ne
lucrate. Din datele F.A.O. reiese că in 
America Latină doar 6,7 la sută din pă- 
mînturjle cultivabile sint incluse in 
agricultură, iar productivitatea Ia 
hectar este încă mult în urma celei 
din Statele Unite, Canada și țărije 
europene.

Explicația acestei anomalii trebuie 
căutată înainte de toate în ana
cronismul structurilor proprietății 
agrare, care au păstrat, pină in cea 
de-a doua jumătate a secolului nos
tru, trăsături ale exploatării din pe
rioada dominației coloniale, perpe- 
tuind practici de tip feudal și semi
feudal, ca dijma, zilele de lucru 
obligatorii (și neplătite) și alte 
servituți. Această . structură a pro
prietății a menținut inegalități 
uriașe în distribuirea pămîntului și 
o slabă eficiență economică a aces
tuia. Statistici ale Băncii Mondiale 
— evocate la reuniunea de Ia Roma — 
relevă că, în America Latină, mo
șiilor cu peste 50 de hectare, repre
zentând 17,8 la sută din proprietățile 
agricole, le revine 90,5 ia sută din 
suprafețele agricole, in timp ce gos
podăriile cu 1—6 hectare, constituind 
34 la sută din totalul proprietăților, 
dețin doar 1 la sută din terenuri.

La peste 40 de milioane se ridică 
numărul țăranilor fără pămînt, al 
muncitorilor agricoli care primesc o 
plată la limita posibilităților de sub
zistență. Deși are loc un flux neîn
trerupt al migrărilor spre orașe, in 
urma ritmului înalt al sporului de
mografic numărul țăranilor lipsiți de

pămînt este în continuă creștere. în 
același timp — așa cum indică datele 
prezentate în dezbaterile de la 
Roma — foarte mari suprafețe agri
cole rămîn necultivate.

de cumpărare foarte redusă a mase
lor țărănești împiedică lărgirea pie
ței interne, condiție esențială pentru 
impulsionarea tinerelor industrii na
ționale.

Reforma agrară este,. în prezent, 
pe agenda marilor priorități latino- 
americane. Există valoroase expe
riențe naționale în acest domeniu, 
încă în urmă cu 60 de ani a fost 
deschisă calea reformei agrare din 
Mexic, care, în ultimele decenii, a 
cunoscut perioade inegale de finali
zare, procesul fiind încă în curs de 
desfășurare. în 1952, mișcările mun
citorești și țărănești din Bolivia au 
impus naționalizarea minelor de co

• Un dramatic paradox — oameni fără pămînt și pămînt fără 
oameni 0 Transformarea structurilor proprietății, condiție 
esențială pentru asigurarea necesarului de alimente și pro
movarea justiției sociale o Semnificația experiențelor națio

nale în realizarea reformei agrare

S-a creat, astfel, dramatica și pa
radoxala situație a oamenilor fără 
pămint și a pământurilor fără oameni. 
Referindu-se la această gravă anoma
lie, secretarul executiv al C.E.P.A.L. 
(Comisia economică a O.N.U. pen
tru America Latină), arăta că „unui 
continent avind un viguros potențial 
agricol — in stare să-și alimenteze 
din belșug populația — ii este carac
teristică, totuși, in cadrul structuri
lor sale sociale actuale, o sărăcie 
critică lovind in aproape o treime 
din populație".

O asemenea stare de lucruri men
ține mari resurse materiale și uma
ne din sectorul rural la periferia ci
vilizației și frînează, totodată, ritmul 
general al progresului. Un ziar la- 
tino-american asemuia consecințele 
înapoierii din agricultură cu 
„scurt-circuite pe rețeaua dez
voltării". Căci înapoierea eco
nomiei rurale înseamnă cheltui
rea pentru importul de alimente 
a unor mari cantități de devize — 
care ar putea fi investite în reali
zarea programelor de modernizare a 
economiei în ansamblul ei — și un 
cost ridicat al materiilor prime, pe 
care agricultura le furnizează indus
triei, slăbind, astfel, capacitatea com
petitivă a acesteia. Totodată, puterea

sitor și reforma agrară. Tot în de
ceniul respectiv s-a realizat, pe cale, 
revoluționară, reforma agrară din 
Cuba. în 1967 a fost inițiată expro
prierea marilor latifundii din Chile — 
reforma agrară fiind înfăptuită pe 
scară amplă în perioada de gu
vernare a Unității Populare . — 
însă, după cum se știe, după 
lovitura de stat care a dus la 
răsturnarea acestui guvern, o parte 
din păminturi au fost reacaparate de 
moșieri. Din 1969 datează începutu
rile unei reforme agrare in Panama. 
Din 1972. în Ecuador au fost expro
priate latifundii — in special din ca
tegoria celor necultivate — însumînd 
circa 600 000 hectare. Reflectind ten
dințele spre transformări structurale 
in sectoare strategice ale dezvoltării 
naționale, reforma agrară din Peru 
a asigurat oamenilor muncii din 
agricultură o nouă condiție socială, 
creînd, totodată, premisele unor 
schimbări' esențiale în economia a- 
grară ; este o reformă cu caracter 
global, care a reintegrat în patrimo
niul național și vaste plantații con
trolate direcț sau prin intermediari 
de societăți transnaționale. în Ni
caragua, una din principalele ex
presii ale transformărilor între
prinse după răsturnarea dictaturii

somoziste reprezintă măsurile ini
țiate în direcția reformei agrare.

Și în alte țări latino-americane 
există legi și proiecte de reformă 
agrară, dar, datorită influentei poli
tice și economice a latifundiarilor, 
multe din ele. ău rămas doar in fază 
de intenții. Chiar și in țări unde re
forma agrară are rezultate notabile 
pe. linia-împroprietăririlor și a înlă
turării servitutilor, înapoierea cultu
rală și insuficiența investițiilor pen
tru modernizarea tehnică a agri
culturii și pentru includerea treptată 
a terenurilor necultivate in circuitul 
producției, face ca pămintul să con
tribuie cu mult sub ■ potențialul său. 
la asigurarea necesarului de ali
mente și la o mai mare eficiență a 
activităților industriale și a exportu
rilor. Tocmai de aceea, conceptele 
actuale asupra reformei agrare îmbi
nă restructurarea sistemului proprie
tății rurale cu programe de moderni
zare a producției agricole, de diver
sificare a culturilor. ,în ultimii ani, 
guvernul peruan a alocat investiții 
masive pentru lucrări de irigație și de 
hidroameliorații, creșterea producti
vității în agricultură devenind obiec
tivul „celei de-a doua etape a refor
mei agrare". Recent, guvernul pana
mez a adoptat un plan trienal pentru 
agricultură, prevederile lui funda
mentale vizind întărirea sectorului de 
stat din agricultură și asigurarea a- 
sistenței tehnice și financiare pentru 
cooperativele agricole. Preocupări a- 
semănătoare se manifestă, de aseme
nea. in Mexic, Ecuador și Costa 
Rica.

Sint măsuri semnificative in direc
ția micșorării numărului de „scurt
circuite rurale", ilustrind eforturile 
pentru învingerea unuia din cele mai 
grave fenomene ale subdezvoltării 
in țările latino-americane. Dar, așa 
cum a reieșit, dealtfel, ca una din con
cluziile principale ale reuniunii 
F.A.O., este necesară o mai mare con
secvență in transformarea structuri
lor agriculturii, in conformitate cu 
cerințele progresului. Sau. cum scria 
un literat ecu'adorian, „pentru ca pă
mintul să rodească e nevoie nu numai 
de soare și de apă, ci și de un climat 
social-politic care să-i stimuleze fer
tilitatea..."

Eugen POP

OTTAWA

Secretarul general al P.C. 
din Canada l-a primit 

pe reprezentantul P. C. R.
OTTAWA 10 (Agerpres). — Wil

liam Kashtan, secretar general al 
Partidului Comunist din Canada, l-a 
primit pe Ilie Matei, membru suple
ant al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, care a re
prezentat partidul nostru la cel de-al 
XXIV-lea . Congres al comuniștilor 
canadieni.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului William Kashtan un 
mesaj de salut, urări de succes în 
înfăptuirea hotărîrilor congresului.

Mulțumind călduros, secretarul ge
neral al P.C. din Canada a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire, de noi succese 
in bogata sa activitate, precum și 
felicitări cu prilejul realegerii sale 
de către cel de-al XII-lea Congres 
in înalta funcție de secretar general 
al partidului.

in sprijinul instaurării unei 
noi ordini internaționale
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 

Pentru instaurarea unei ordini inter
naționale mai echitabile este nevoie 
de schimbări profunde, a apreciat 
Olof Palme, președintele Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Suedia, într-u-n interviu acordat zia
rului „Dagens Nyheter". Fostul pre
mier suedez, care este membru al 
Comisiei independente pentru proble
mele dezvoltării internaționale, pre
zidată de Willy Brandt, a precizat că 
acest organism va prezenta în aurind 
propuneri referitoare la relațiile din
tre țările industrializate și cele in 
curs de dezvoltare. Olof Palme a 
apreciat că aceste propuneri, care in
clud aplicarea unui program de aju
tor destinat țărilor in curs de dez
voltare, precum și organizarea unei 
conferințe la nivel înalt consacrate 
problemelor energetice, necesită deo
potrivă existenta voinței politice și 
sprijinul opiniei publice.

xemburgheze. Gilmour sondează 
posibilitatea convocării unei reu
niuni extraordinare a Consiliului 
Pieței comune care să examineze 
nemulțumirea Marii Britanii pri
vind contribuția sa la bugetul 
C.E.E. Următoarea etapă a turneu
lui întreprins de diplomatul brita
nic este Bruxelles.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A COLUMBIEI. In 
primele zece luni ale anului 1979, 
comerțul exterior al Columbiei a 
înregistrat un pasiv de 754,5 mi
lioane dolari •— informează un 
studiu al Institutului național de 
comerț exterior (Incomex). Expor
turile s-au ridicat la 2,9 miliarde 
dolari, iar importurile au însumat 
3,6 miliarde dolari. In anul pre
cedent, comerțul exterior colum
bian atinsese un volum valoric 
de 6,3 miliarde dolari.

COMISIE PARLAMENTARA DE 
ANCHETA A „CAZULUI MORO". 
La Roma a fost constituită Comisia 1̂ 
parlamentară de anchetă asupra 
„cazului Moro", formată din 20 de v 
deputați și 20 de senatori. Comisia 
este prezidată de Oddo Biasini 
(P.R.I.), iar in calitate de vicepre
ședinți au fost aleși senatorul La- 
penta (P.D.C.) și deputatul Antonio 
Caruso (P.C.I.). Lucrările comisiei 
vor dura opt luni, timp in care vor 
fi efectuate o serie de cercetări 
cu privire la asasinarea de către 
un grup de teroriști a președinte1 
lui Consiliului Național al Parti
dului Democrat Creștin. Aldo 
Moro.

ȘASE MILIOANE DE ȘOMERI IN ȚĂRILE C.E.E. Ministrul italian al mun
cii, Vincenzo Scotti, a conferit la Roma cu Henk Vredeling, vicepreședinte 
al Comisiei C.E.E., însărcinat cu problemele sociale, informează agenția 
A.N.S.A. Un comunicat dat publicității ia sfirșitul convorbirilor relevă că 
interlocutorii au examinat cu prioritate problema șomajului, flagel care 
afectează peste șase milioane de oameni ai muncii în cele nouă țări 
comunitare.

Preocupări în domeniul energiei

CĂRRUNEIE... 0 SPERANȚĂ PENTRU VIITOR
In încercarea de a face fată crizei 

petroliere, țările vest-europene re
vin ld cărbune, acest instrument al 
revoluției industriale — scrie intr-o 
amplă relatare din Bruxelles agen
ția „France Presse". Neglijat pină 
recent in folosul petrolului, care 
exista din abundență și la un preț 
scăzut, cărbunele este de acum pe 
cale de a-și lua revanșa asupra 
„aurului negru". Este convins de a- 
ceasta și Guido Brunner, responsa
bil al Pieței, comune pentru proble
mele energetice. „Cărbunele., a afir
mat el. trebuie să înlocuiască, puțin 
cite puțin, petrolul și gazele, ca sur
să de energie. Peste 6 miliarde de 
franci francezi au fost investiți in 
1979 în industria carboniferă a ^ce
lor nouă»- și dezvoltarea industriei 
cărbunelui in Piața comună, va con
tribui la combaterea șomajului".

Comunitatea economică europeană 
va continua să încurajeze producția 
de cărbune in fiecare din țările 
membre prin ajutoare directe, acor- 
dindu-le credite avantajoase. Con
comitent, C.E.E. finanțează în pre
zent 4 proiecte experimentale pri
vind lichefierea și gazeificarea căr
bunelui in Belgia, R.F. Germania și 
Marea Britanie, la un nivel de 91 
milioane franci francezi, in total. 
In curînd urmează să fie anunțate 
noi credite pentru proiecte simi
lare.

Dacă extragerea prețiosului com
bustibil din minele vest-europene a 
costat, vreme îndelungată, mai 
scump decît importul petrolului, si
tuația s-a schimbat simțitor in a- 
cest deceniu. Criza din 1973 și ridi
carea vertiginoasă a prețului „auru
lui negru" au redat cărbunelui 
vocația unei industrii rentabile și 
durabile. Intr-adevăr, rezervele de 
cărbune ale „celor nouă" sint consi
derabile. De fapt, in lumea întreagă 
există mari rezerve de cărbune, 
cifrate la un total de 4 995 miliar
de tone, din care : 1 551 miliarde in 
Europa, (inclusiv U.R.S.S.), 1097
miliarde în Asia, 206 miliarde in 
Africa. 2 115 miliarde în America 
de Nord, 12 miliarde în America de 
Sud și 14 miliarde tone în Aus
tralia.

Producția anuală actuală a Euro
pei „celor nouă" este de 250 mili
oane de tone, in această industrie 
fiind angajați peste 500 000 oameni.

Potrivit experților citați de 
„France Presse", in ritmul actual al 
extracției, rezervele mondiale pot 
dura încă... vreo 2 000 de ani. Ele 
sint estimate la 1 000 de ani pen
tru Europa, în ansamblu, dar la 
„numai" 6 sau 7 secole pentru Ma
rea Britanie... R.F. Germania poate 
insă conta pe un mileniu, iar Po
lonia pe două milenii.

Cum se poate ușor constata, căr
bunele, ieri încă „murdar. perimat 
și disprețuit", constituie astăzi o 
speranță care, pe deasupra, are 
timpul în fața lui.

In mai multe țări ale C.E.E. au
toritățile care, într-o anumită pe
rioadă, au hotărit oprirea progra
melor de activitate în domeniul căr
bunelui, examinează in prezent în 
mod serios reluarea acestora. în 
Belgia, de pildă, guvernul a hotă
rit, cu cîteva zile in urmă, să mo
difice termocentralele pentru ca a- 
cestea să poată funcționa Pe bază 
de cărbune. Realizarea acestui pro
gram trebuie să permită Belgiei să 
economisească echivalentul unui 
milion de tone de petrol pe an. In 
cadrul respectiv de preocupări ur
mează să fie redeschise și Vestitele 
mine de cărbuni din Walonia. | în 
Franța sînt tot mai multe opiniile 
care se pronunță pentru dezvoltarea 
industriei carbonifere, chiar dacă Ia 
început aceasta ar costa foarte 
scump. In ce o privește, R.F. 
Germania nu a întrerupt niciodată 
producția și ea poate deveni ciliary a 
o țară exportatoare ca, dealtfel, și r‘ 
Marea Britanie, căreia ii revine ju
mătate din producția de cărbune a 
„celor nouă".

O telegramă din Washington re
levă faptul că și in industria ame
ricană a petrolului crește interesul 
față de alte surse de energie. în 
special cărbune, domeniu în care 
Statele Unite dispun de mari rezer
ve. Astfel, compania petrolieră 
„Cities Service" a hotărit achizițio
narea unor terenuri din statul 
Wyoming, care conțin rezerve de 
cărbune estimate la 340 milioane 
tone. Pe de altă parte, se anunță 
că „Gulf Oil" a încheiat cu succes 
un experiment de gazeificare subte
rană prin ardere a unor depozite 
de cărbune neexploatabile prin me
todele tradiționale.

Căderile abundente de zăpadă au perturbat circulația rutieră în majoritatea țărilor europene. In fotografie : Pe o 
șosea din Franța, în apropiere de Grenoble, sute de mașini au rămas blocate din cauza zăpezii
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