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In fiecare întreprindere, la fiecare produs

CONSUMURILE MATERIALE ȘI ENERGETICE
riguros fundamentale, substanțial reduse

Intr-un șir de anchete, ziarul „Scînteia** a reflectat modul in care 
se acționează pentru buna pregătire a producției anului viitor in în
treprinderi industriale, precum și la nivelul unor ramuri industriale. 
In legătură cu problemele ridicate dc interlocutori in anchetele publi
cate. am avut o convorbire cu tovarășul Ion CETAȚEANU, adjunct al 
ministrului aprovizionării 
dăririi fondurilor fixe.

tehnico-materiale și controlului gospo-

O nouă țesătorie 
la Botoșani

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Gaboneze

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

orimit. luni după-amiază. pe

Jacques Mombo. care si-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar si plenipo-

tentiar al Republicii Gaboneze tn 
tara noastră. (Continuare in pagina 
a III-a).

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat cadrelor didactice și elevilor Liceului industrial 
nr. 3 din orașul Tirgu Secuiesc, județul Covasna, 

cu prilejul aniversării a 300 de ani de la înființarea școlii• •

— Tovarășe ministru, din investi
gațiile noastre rezultă că la unele 
produse stadiul perfectării contracte
lor este mult intirziat. Cum se ex
plică această intirziere ?

_ — Pe ansamblul economiei. la 
coastă dală sint încheiate contracte 
viitru circa 70 ia suia iln volumul 
'Oductiei marfă din anul viitor, față 

je 58 la sută — proporția de con
tractare >a 30 noiembrie 1979 pentru 
anul 1900. Mai bine stau din acest 
punct de vedere unitățile din stibor- 
dinea Ministerului Economiei Fores
tiere .și a Materialelor <le Construcții 
si Ministerului Agriculturii și Inotis- 
triei Alimentare. Cu țoale acestea, 
stadiul actual al contractării nu 
poate t'1 considerat satisfăc ător intr-o 
serie de unități din construcțiile de 
mașini, chimie, industria ușoară. O 
cauza importantă a încheierii cu 
intîrziere a contractelor o constituie 
reținerea unor coordonatori de ba
lanțe de a emile repartițiile, pe con
siderentul. justificat in parte, ai in
certitudinilor legate de punerea în 
funcțiune a unor obiective de inves
tiții. a căror producție a fost luată 
în calcul la echilibrarea balanțelor 
materiale. O uită cauza, generată in 
cea mai mare parte de beneficiari, 
este legată de tergiversarea adop
tării unor masuri de reducere a 
consumurilor la mi'tarlale 
sau care s‘e procura "tu j 
din import : carburanți, oteluri 
și speciale, feroaliaje, metale 
aliere. . rășini etc. Și. in fine, 
aminti aici desele modificări 
specificațiile depuse de beneficiarii 
de metal, unele intervenite chiar 
în ultimele zile, ceea ce a deternii- 
nat ca programele de fabricație să 
se definitiveze abia acum.

— Totuși, potrivit legii, Ministerul 
Aprovizionării are mari răspunderi 
in asigurarea unei bune pregătiri a 
producției viitoare. Ce întreprindeți 
acum pentru grăbirea contractării ?

— Acum, cinci ne aflăm in faza de 
perfectare a contractelor economice, 
avindu-se în Vedere unele întirzieri 
cu care am asigurat echilibrarea unui 
număr de balanțe, pentru care

scumpe 
dificultate 

fine 
de 
aș 
la

măsură 
serie de

considerăm intr-o anumită 
răspunzători, ăm stabilit o 
măsuri de grăbire a activității de 
contractare. Astfel, acționăm pen
tru practicarea unui sistem de con
tractare aplicat cu bune rezultate in 
industria chimică, la producția de 
lacuri și vopsele : este vorba de

ASTĂZI, răspunsul 
Ministerului Aprovizionării

Tehnico-Materiale
I

încheierea contractelor pe loc, la 
producător, cu participarea simulr- 
tană a unor reprezentanți compe
tentă ai furnizorului, ai centralelor 
și ministerelor de resort și ai minis
terului nostru. Astfel se rezolvă pe 
loc toate neînțelegerile preconțrac- 
tuaie. Vom aplica acest «Meu în
deosebi la contractarea metalului.

- (tind credeți că x ru 
acțiunea dc contractare ?

■ melai» ..lin-i menii
triei Metalurgice v.i încheia 
tarea piuă la 15-20 decembrie a.c. 
Urmărim ca toate întreprinderile să 
înceapă noul an cu contracte clare 
pentru întregul an sau cel puțin 
pentru primul semestru.

termina

— Foarte tirziu. Dar acum impor
tant este ca măcar acest termen — 
15 decembrie — să fie respectat în
tocmai. Vă propunem să ne oprim, 
in continuare, asupra unui alt aspect: 
fundamentarea rațională, științifică 
a consumurilor. Cu prilejul lucră
rilor de echilibrare a balanțelor ma
teriale și de perfectare a contracte
lor ați remarcat anumite tendințe 
de exagerare a cererilor de mate
riale din partea unor întreprinderi ?

— Din punct de vedere economic, pe 
ansamblu, reducerile de norme care 
au fost operate asigura o diminuare 
a cheltuielilor materiale de circa 5 
miliarde lei. Desigur, aceste norme 
de consum au fost luate in calcul 
la echilibrarea balanțelor materiale 
și nu s-a admis nici o solicitare in 
plus din partea acelor întreprinderi 
care nu se încadrau in normele de 
consum stabilite. Dar nu se poate 
spune că nu au fost și tendințe de 
suprasolicitare a unor materiale 
scumpe sau deficitare. Astfel, unele 
unități 
loc să 
soluția 
celor 
lăsînd 
economisire, 
treprinderea '<ie autocamioane 
Brasov a cerut ca trecerea la execu
tarea băilor de ulei din tablă, subțire 
de otel ambutisută. tn loc de alumi
niu, să se facă eșalonat, in următorii 
cinci ani. deși se impune ca această 
soluție să se aplice încă din anul 
1981. La fel. Centrala industrială dc 
motoare și materiale electrotehnice 
a propus menținerea pentru 1981 a 
unor norme de consum la motoare 
electrice la nivelul realizărilor din 
acest an. ceea ce înseamnă accepta
rea unor coeficenți scăzuți de u'lli- 
zare a metalului : or. perfecționările 
tehnologice si reproiect firile . con
structive intervenite permit creșterea 
acestor 
intrucit 
verifica 
tarea fiecărei norme de consum, 
menea p'ete.ltli nu -iu fost admise si 
am obligat unitățile respective să 
reducă normele de consum.

Din,-citi- eunoaștemT cereri• e;tvite
rate' sint.' și la oțelurile aliate, mate
riale fabricate cu ' feroaliaje ' scumpe 
ce se aduc din import...

— Intr-adevăr, la oțeluri aliate, ce-

La întreprinderea textilă 
„Moldova'*, situată pe platforma 
industrială a municipiului Boto
șani, a intrat in producție o 
nouă țesătorie. cu o capacitate 
de producție anuală de 17.1 mi
lioane metri pătrați țesături. 
Pentru recuperarea întirzierii 
termenului de punere în func
țiune a obiectivului, alături de 
constructori au lucrat zilnic la 
montarea utilajelor peste 200 de 
oameni ai muncii din partea be
neficiarului. Odată cu intrarea 
în producție a noii țesătorii, se 
cuvine consemnat faptul că nu
mărul personalului muncitor 
existent in prezent la întreprin
derea textilă „Moldova** este 
echivalent celui pe care-1 deți
nea întreaga industrie a județu
lui Botoșani in anul 1965. (Sil
vestri Ailenei).

Dragi tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, pre
cum și al meu personal, să vă adresez vouă, cadrelor 
didactice, și elevilor Liceului industrial nr. 3 din Tirgu 
Secuiesc, un cordial salut și cele mai calde felicitări cu 
prilejul împlinirii a 300 de ani de la înființarea școlii.

Școala voastră, ca, dealtfel, instituțiile de învătămint 
de toate gradele din țara noastră, a beneficiat in anii 
socialismului de posibilități largi de dezvoltare și înflo
rire continuă, asigurind tineretului patriei noastre, fără 
nici o deosebire de naționalitate, *fcondiții de instruire, 
de pregătire științifică și culturală și de educare in spirit 
nou. revoluționar.

Orașul în care funcționează liceul vostru a cunoscut și 
cunoaște un proces de înnoire radicală, de intensă in
dustrializare și modernizare, fiind o puternică expresie 
a politicii partidului și statului nostru de ridicare la o 
viață nouă a tuturor localităților patriei, de asigurare a 
unor condiții egale de muncă, viată și învățătură pen
tru toti fiii patriei, fie el români, maghiari, germani 
sau de alte naționalități. Toate acestea vă creează vouă, 
tinerilor care vă pregătiți in acest liceu cu vechi tradi-

ții. posibilitățile cele mai largi de a vă pregăti temeinic 
pentru muncă și viață, de a pafticipa activ la vasta și 
clocotitoarea operă de construcție socialistă din tara 
noastră, de a vă împlini aspirațiile de afirmare a talen
tului și capacității voastre creatoare in slujba poporului 
și a patriei.

Doresc să-mi exprim convingerea că bilanțul pe care-1 
faceți la această aniversare va constitui pentru organi
zația de partid, cadrele didactice, maiștrii și inginerii 
Liceului industrial nr. 3 din Tirgu Secuiesc un îndemn 
de a acționa și mai susținut pentru a răspunde, prin în
treaga lor activitate, grijii deosebite pe care partidul și 
statul o acordă perfecționării continue a.procesului de 
învătămint din patria noastră. De asemenea, adresez, la 
această aniversare, elevilor liceului îndemnul de a în
văța cu sîrguință și pasiune, de a-și insuși cele mai noi 
cunoștințe tehnico-științifice și de cultură generală, pen
tru a deveni demni constructori ai socialismului și co
munismului, cetățeni de nădejde ai patriei noastre so
cialiste.

Cu această convingere, urez, din toată inima, cadrelor 
didactice și elevilor liceului noi realizări și împliniri in 
activitatea viitoare, multă putere de muncă, sănătate și 
fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

ARĂTURILE EXTREMĂ URGENȚĂ
sau centrale industriale, in 

reducă consumurile, merg pe 
simplă, comodă a menținerii 
din perioadele anterioare, 
pe seama altora efortul 

Așa, de exemplu, In- . 
*de

de
din

coeficienți. Pâră îndoială, 
am adoptat sistemul de a 
în amănunțime fundamen- 

ase-
I

Stares vremii din aceste zile și, mai ales, previziunile meteorologice impun 
ACCELERAREA LUCRĂRILOR In toate zonele țării

I’ină ieri. 1 decembrie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, au fost executate arături pe 2 701 000 
hectare — 67 la sută din suprafața planificată. Această lucrare a fost 
încheiată in unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele Su
ceava. Mehedinți. Hunedoara si este pc terminate in cele din județele 
Sihiu. Dîmbovița. Caraș-Severin și altele. Cu toate că am intrat in 
ultima lună a anului, mai este de arat o suprafață apreciabilă, cele mai 
mari restanțe la executarea acestei lucrări se înregistrează in județele 
Ialomița. Timiș, Bihor, Mureș. Arad, adică tocmai in județele cu mare 
pondere in agricultura țării.

In ultimele zile. vremea s-a schimbat din nou. Tn cea mat mare 
parte a țării plouă, ceea ce îngreunează munca la arat. Intrucit meteo
rologii prevăd un limp instabil, se cer folosite fiecare zi. fiecare oră 
bună de lucru, pentru încheierea grabnică a arăturilor. Tn acest scop, 
trebuie continuate acțiunile întreprinse de comandamentele județene 
pentru agricultură privind regruparea tractoarelor și organizarea întraju
torării. Cu cit vor ti arate suprafețe mai mari acum, cu atit va fi mai 
ușor la insămînțările de primăvară, 
condiții opitnle pentru obținerea de

vor fi asigurate, in același timp, 
recolte mari in 1981.

(Continuare în pag. a III-a)

O fereastră deschisă spre noua înfățișare urbanistică 
acestui străvechi și totuși

a Vasluiului : 
tînâr

artere largi, construcții moderne dau contur 
centru politico-administrativ Koto : S. Cristian

I La cules de morcovi... I
Z" /

I în documentare I
I
I
I
I

îmi povestea deunăzi un cunoscut, inginer intr-o 
mare instituție formată din specialiști in industria con
strucțiilor de mașin1 : „Am plecat împreună cu mai 
multi colegi de muncă să dăm o mină de ajutor săte
nilor dintr-o comună de lingă București la strinsul 
morcovilor. Timpul era friguros, solul ușor înghețat, iar 
tarlaua cu morcovi *— întinsă cit vezi cu ochii. Fără să 
cunoască cine sintem și unde lucrăm, după ce ne-a 
repartizat cite un rind, președintele cooperativei ne-a 
spus; -Acum. spor la lucru, că c mult d:> strins'." 
-Bine, bine, dar n-avem nici o unealtă ca să scormonim 
după morcovi !- — am obiectat noi. -N-avem de unde 
vă da '. De multă vreme nu găsim nici hirtele. că de

I
I
I
I
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I
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I
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utilaje de recoltat morcovi nici să nu vorbim. Con
structorii de mașini promit, promit... Ce să mai spun .' 
Tare as vrea să-i văd pe unii dintre ...................   "
morcovi șl să mai spună după aia că 
degeaba

..Ei. flr-ar să fie, ne-am zis — ăsta 
Si vrea să ne dea o lecție. Dar nu știa și 
mai spus nimic. Am scos de prin buzunare, 
pix, care un creion, care o cheie de la apartament, 
care cu miinile goale — și ne-am pus pe muncă. Dar 
să știi că ne-am făcut conștiincios treaba. .N-a rămas 
in urma noastră nici un morcov nescos din pămint".

Intimplcrrea are tâlcul ei : cîteodată viața te pune in 
fața unor situații in care ești nevoit singur să verifici 
in cc măsură munca ta de zi cu zi răspunde unor co
mandamente sociale, lată dar că ziua aceea la cules de 
morcovi poate fi socotită ca o excelentă documentare 
profesională, iar, pe un plan mai larg, măsura ca spe
cialiștii să coboare măcar o zi pe săptămină din birouri 
în mijlocul producției este foarte bine venită. Este o 
șansă in plus de a te ancora in realitate, în cerințele 
vieții. O șansă care nu trebuie ratată.

Si, pină una-alta, pe cind uneltele sau mașinile pen
tru recoltat morcovi 7

ei a<ci ia cules 
noi ne plingem
știe cine sintem 
și nici no. n-am 

. care un

Corneliu CARLAN
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Petrolul, singele negru 
pompat vreme îndelungată 
în arterele lumii întregi, a 
făcut să pulseze la Ploiești 
inima unui oraș modest, 
întrucîtva uimit de patima 
altora pentru energie, de 
vreme ce, in 1945. ei unul 
i.și rezolva problemele de 
transport mai mult cu bir
ja/ și căruța, iar probleme
le de producție mai mult 
cu minecile suflecate deeit 
cu puterea motoarelor. înj- 
timplaiea fericită care așe
zase Ploieștiul in drumul 
petrolului, la confluența 
riurilor de petrol care se 
scurgeau de la Moreni, de 
la Băicoi sau de la Cîmpi- 
na, a făcut ca în urmă cu 
o sută de ani, in 1880. să 
ia ființă aici cea mai mare 
rafinărie a tării, care, din 
1931, cind numeie său era 
„Âstra Română" ă devină 
cea mai mare rafinărie din 
Europa. Mirajul energiei a 
adus. încă de la începutul 
secolului, capital străin și 
cîțiva „specialiști" care ve
niseră să controlezi desti
nele petrolului românesc.

Orașul, e drept, se ale
gea și el cu renumele de 
<lar al petrolului... Care 
fost, de fapt, darurile 
care s-a ales orașul de 
urma bogăției care i-a tre
cut pe dinainte ? Au ră
mas, de pe urma celor ce 
au jefuit petrolul. citeva 
file și citeva coloane de 
marmură în cimitirul ora
șului ; din petrol au „cres
cut" de bună seamă rafi
năriile. care în urma bom
bardamentelor suferiseră 
pagube incalculabile, și. in 
plus, citeva linii ferate, pe 
care trebuiau să plece cis
ternele încărcate. Dar. dacă 
de pe urma renumelui său 
Ploieștiul nu a avut prea 

k_______________________

au 
cu 
pe

Manasia, județul Ilfov, mecanizatorii 
odînci de toamnă

terenurile cooperativei agricole 
cântinuo arăturile

' *"J I ciită. mai precis in intervalul 24-29
■. - noiembrie inclusiv, au fost arate 

aproape 22000 hectare. Au fost-zUe « 
da, de pildă.' miercuri, 26 noiembrie, 
cind s-au arat peste 5 000 de hec
tar?. Din păcate, timpul neprielnic a 
împiedicat, în special spre sfîrșitul 
intervalului, atingerea unor ritmuri 
mai mari. Duminică, de altfel, nti s-a 
putut ara nici un hectar. „Comanda
mentul județean pentru agricultură 

. — he spune ing. Ștefan Sălăgean, 
director la direcția agricolă jude- 

■' toană — a stabilit măsuri energice 
pentru reluarea de urgență a lucru
lui. în special in consiliile agro- 

. industriale Bethausen, Cărpiniș, Fă
get, Variăș, Deta, Biled, Periam, Re- 
caș și altele. , unde realizările sint 
sub media pe județ. In acest scop, 
specialiștii din unități cărora le-au 
venit in ajutor specialiști de la 
direcția agricolă, trusturile S.M.A. și 
T.A.S. verifică permanent starea 
terenului pentru a identifica opera
tiv parcelele svintate pe care să 
se reia imediat lucrul. De asemenea, 
în vederea atingerii unui ritm mai 
inalt ta arături, peste 70 la sută din 
tractoarele aflate în dotarea unități
lor au fost afectate acestei lucrări, 
mai mult de o treime fiind organi
zate in două schimburi, iar restul în 
schimburi prelungite. Pentru atinge
rea acestui obiectiv, alături de me
canizatori au venit să lucreze un 
mare număr de mecanici de atelier, 
motopompiști. specialiști și cadre de 
conducere din unitățile agricole 
care cunosc mînuirea tractorului. 
(Cezar Ioana).

9 125' hectare) s-a apropiat de cea 
.1’ . ... i de. hectare).

mecanizatorii clin unitățile agricole 
i ale județului CONSTANTA s-au 

confruntat sîmbătă și duminică cu 
un timp ploios și umed, dar care nu 
i-a împiedicat să continue lucrările. 
Tn raza consiliului agroindustrial 
Castelu. de pildă, sîmbătă s-au arat

In județul BRĂILA, duminică s-a
lucrat, intens. Au. f.j.lt ,ju . brazdă 3-017... i?Lani£icata. (de . 10.00'0 
t: .ictoare.. care au arițt 3 510 hectare
(ploaia care a căzut o bună*' parte ■ 
din zi a frînat ritmul de lucru), 
realiztadu-se astfel această lucrare 
pe 56 la sută din. intreaga suprafață. 
Mai rămăseseră de efectuat arături 
adinei pe circa 89 000 
Mult. Există consilii i .
aflate pe punctul de a încheia această 
lucrare determinantă ...______ ___
recoltei ’81. (Ianca si Măxineni spre 
exemplu), dar și altele mult rămase 
in urmă (Viziru, Dudești), aflate abia 
la jumătatea. drumului.

Creșterea ritmului la executarea 
arăturilor adinei se află în prim- 
planul atenției comandamentului ju
dețean pentru agricultură, care ur
mărește. ceas de ceas, materializarea 
măsurilor stabilite. Astfel, au fost 
asigurate schimburi prelungite și

) de hectare, 
agroindustriale
pentru soarta

schimburi deXnoabte prin repartiza
rea la arat a-’combinerilor, a mecani
cilor disponibili din atelier»? și a 400 
de mecanizatori din unitățile indus
triale. De asemenea, execută arături 
pe timp de zi motooomoiștii si alte 
cadre, iar tractoriștii cu experiență 
mai mare lucrează noaptea, la lu
mină farurilor. Din calculele ne 
care ni le-a furnizat tovarășul Ma
rian Gruia, inginer-șef a!, Trustului 
S.M.A. Brăila, reiese că pînă joi nu
mărul tractoriștilor va creste cu încă 
300, astfel incit în 10—12 zile este 
posibil ca arăturile aci în 1 de toamnă 
să fie încheiate, (t'orneliii Ifrim).

încheind o săptămină bună de lu
cru. în rare viteza zilnică la arat (de

ciștigat. necazurile 
cu siguranță pe 
acestui renume — 
fi să amintim nu-

mult de 
au fost 
măsura 
dacă ar 
mai bombardamentele din
timpul celui de-al doilea 
război mondial, printre cele 
mai puternice asupra vreu
nui oraș din Europa. Din 
1941 pină in 1944. mii de 
tone de bombe au căzut

urcă in spirală, pasarele și 
platforme, pe care insă nu 
se află nimeni, și tocmai 
această liniște și nemișca
re din care pare că lipseș
te viața, iți dau sentimen
tul unei încordate și per
manente stări de .veghe..

La o sută de ani de la 
înființare, fostul colos eu
ropean. fosta „’Astra Româ-

Dorobantu. Hîrșova. Pantelimon 
. și» Topraisar... Primele tractoare rit
mase disponibile de la unitățile care 
au încheiat arăturile au si fost tri
mise la cooperativele agricole Co
muna. Crucea. Dobromir. Pantelimon. 
Mihai Viteazu. Cogealac. Negru Vodă 
si altele, care au cele mai mari su
prafețe de teren de arat. De aserne-

MECANIZATORII - IN SCHIMBURI 
DE ZI Șl DE NOAPTE 

Relatări de la corespondenții noștri 
din Brăila. Constanta si Timiș

aproape 800 de hectare, realizîndu-se 
viteza planificată, iar duminică — 
254 de hectare. Suprafețe mari au 
fost arațe in aceste două zile si in 
consiliile agroindustriale Adamclisi. 
Băneasa și Cobadin. din sudul jude
țului. unde cantitățile de Drecioitalii 
au fost mai mici. Tn prezent, in uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Valul Traian. Albești. Cernavoda si 
Sibioara au mai rămas de arat su
prafețe mici, de ordinul sutelor de 
hectare, astfel incit, conform grafi
cului stabilit de comandamentul ju
dețean pentru Agricultură, s-a trecut 
la redistribuirea forțelor și întraju
torarea unităților rămase In urmă 
din consilile agroindustriale Cogea-

nea. s-a luat măsura ca celor 3 540 
de tractoare care lucrează in nrezent 
la arat să li se alăture un important 
număr de forte mecanice din parcu
rile I.E.I.L.I.F.. O.I.F. și ale altor u- 
nități. Tn felul acesta, după cum ne 
spune inginerul Gheorghe Anghel. di
rector adjunct al direcției agricole, 
s-au creat toate condițiile ca oină la 
sfirșitul acestei săptămini să se în
cheie complet arăturile pe cele 66 500 
hectare care au mai rămas din su
prafața totală de 272 000 
văzute in plan. (George ________

Tn județul TIMIȘ mai sint de exe
cutat arături adinei de
125 667 hectare din cele 236 040 hec
tare planificate. Tn săptămină tre-

hectare ore- 
Mihăescu).

toamnă pe

experiența românească ta 
materie de rafinării, gta- 
direa tehnică românească 
și-au spus cu autoritate 
cuvintul — în primul rind 
aici. în propria devenire, 
în celelalte rafinării ale tă
rii. dar și in alte părți ale 
lumii. Nu există rafinărie 
românească — Teleajen. 
Brazi, Borzești, Pitești.

rațiile de instalații înseam
nă de fapt efortul de a tine 
pasul cu timpul și tehnica 
cea mai modernă, rafină
ria fiind astăzi capabilă să 
producă pînă la 180 de ti
puri de uleiuri cu tehnolo
gii și . procedee . puse la 
punct .prin munca de crea
ție a specialiștilor săi. Se 
produce astăzi motorină cu

Demnitatea muncii
în demnitatea unui oraș

— Reportaj de Nicolae MATEESCU

peste oraș și peste rafină
riile din jur. făcind să se 
amestece petrolul cu sin- 
geie omenesc, eu acea or
biri' a vjolenței care. în 
calculele sale de eficientă, 
nu pune la socoteală vieți
le omenești.

...Azi. centura de rafină
rii din jurul Ploieștiultli 
este impresionantă : se văd 
de departe uriașele tur
nuri de răcire, siluetele in
stalațiilor de rafinare — o 
nesfîrșită plantație irigată 
prin mii de kilometri de 
conducte, prin care curge 
sîngeie negru de care a- 
ceastă lume de metal are 
nevoie ca să trăiască: 
noaptea, luminile aprinse 
egal, ca ale unei galaxii 
tăcute, flăcările înalte care 
pilpîie undeva. deasupra, 
lasă să șe vadă alei asfal
tate, scări de metal care

nă“. astăzi Rafinăria nr. 1 
Ploiești, a fost întrecută in 
dimensiuni de alte rafinării 
din țară. Se păstrează însă 
cu mindrie tradiția focului 
nestins timp de un secol la 
instalațiile de rafinare, ve
gheat de oamenii săi te
meinici, mulți dintre ei a- 
flăți lâ a doua sau la ă treia 
generație care trăiește sub 
semnul petrolului. Este ade
vărat că. decenii la rind. pe
trolul s-ă oprit la Ploiești 
doar dintr-o fericită întim- 
plare, doar pentru a-și 
schimba înfățișarea înnobi- 
lîndu-se. ca să plece apoi 
mai departe, însă munca te
nace, cu-toate simțurile tre
ze. a format aici oameni și 
o tradiție de muncă unică 
— bunul cel mai 
ciștigat înaintea 
alt calcul. Așa se 
de ce in ultimele

de preț 
oricărui 
explică 
decenii

temperatură de coagulare 
scăzută, se produc com
bustibili în loc de păcură, 
gaze de chimizare in loc 
de gaze arse.

S-ar zice că unei rafină
rii este de-ajuns să-i dai 
drumul pentru ca apoi to
tul să meargă de la sine, 
dar de.la realitatea pro
ducției și pînă la „idealul" 
legităților chimice este un 
drum lung și. greu. Despre 
acest „ideal" îmi vorbește 
directorul Ion Blvolaru și 
gîndul desăvîrșirii e 
prinzător la un om 
conduce în primul 
niște oameni și abia 
aceea niște instalații, 
parată cu 
omenească

Năvodari sau oricare alta— 
la care să nu fi pus umă
rul oameni formați aici. 
De douăzeci de ani. Rafi
năria nr. 1 Ploiești acordă 
asistență tehnică ia mon
tarea și punerea in func
țiune a unor rafinării in 
multe țări ale lumii.

Generațiile de oameni ai 
rafinăriei au creat, la ria
dul lor, generații de insta
lații ; funcționează acum a 
patra generație a instala
țiilor de distilati.e primară, 
a șaptea generație in cra
carea termică, a doua ge
nerație de cocsare, primele 
generații de contactare și 
hidi-ofinare a uleiurilor. 
Uleiurile industriale nafte- 
nice sint ultima și cea mai 
înaltă treaptă în efortul de 
înnobilare a țițeiului la 
care au ajuns chimia și să iasă de sub zodia intim- 
tehnica românească. Gene- plărli.

sur- 
care 
rind 

după 
Com- 

idealul. munca 
primește o 

demnitate aparte, ca orice 
faptă umană care încearcă

— Este vorba și de insta
lații, bineînțeles. Rafinăria 
și-a adaptat continuu in
stalațiile în funcție de ulti
mele descoperiri ale tehni
cii. De fapt. în ultimii 
cincisprezece ani nu a mai 
rămas nici una din vechile 
instalații, care au fost în-' 
locuite cu altele noi. de 
concepție și de execuție 
românesacă. A trecut de
mult vremea in care omul 
era și debitmetru, și aparat 
de nivel. Practicienii din 
trecut au fost înlocuiti cu 
oameni. Cu o inaltă pregăti
re tehnică, capabili să in
tervină creator asupra pro
ducției, și nu numai să su
pravegheze. Cum spuneam, 
este vorba și de instalații, 
dar mai ales de oameni. 
Cu oamenii aceștia, de la 
care poți să ceri pentru că 
ai de unde, se 
lucruri mari. S-a 
de exemplu la 
timpul de revizie 
lațiilor. s-au pus 
pe parcurs automatizări, 
astfel incit la instalația de 
hidrofinare a uleiurilor, 
trei oameni pot astăzi să 
supravegheze întreg pro
cesul. Este în atelierul me
canic o echipă de ingineri, 
maiștri si muncitori capa
bili să rezolve orice pro
blemă se pune.

— De faptinoi. aici, nu 
le cerem oartenilor. ci le 
dăm încrederea noastră. 
Toată încrederea ' — îmi 
spune directorul Ion Bivo- 
laru. Și după cite se vede, 
o merită cu prisosință.

Așa se dovedește că isto
ria petrolului a devenit is
torie vie. trăită, a oameni
lor. a orașului care este 
astăzi un dar al muncii.

pot face 
scurtat 

jumătate 
al insta
la punct

INDUSTRIA JUDEȚULUI
DOU A ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL

Oamenii muncii din județul Dolj 
raportează cu deosebită satisfacție și 
mindrie patriotică realizarea la 1 de
cembrie a prevederilor de plan la 
producția industrială pe întregul cin
cinal 1976—1980. Acest succes creează 
condiții ca sa se realizeze pina ta 
sfirșitul anului o producție suplimen
tară in valoare de 2.3 miliarde lei. 
în telegrama adresată Comitetului 
Central, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul ju
dețean Dolj al P.C.R. se arată:

In acest moment atit de important 
pentru județul Dolj, gindul nostru se 
îndreaptă cu dragoste, respect și 
profundă recunoștință către dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, pentru înțe
legerea și ajutorul permanent pe 
care ni le-ați acordat, pentru orientă
rile și indicațiile deosebit de pre
țioase care stau la baza inițiativelor 
și programelor noastre de lucru, 
pențru sprijinul decisiv pe care l-ați 
dat Craiovei și județului in înlătura
rea efectelor cutremurului din martie 
1977. in depășirea unor greutăți, în 
găsirea unor soluții optime marilor 
probleme cu care ne-am confruntat.

Ne angajăm, iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. se spune 
in încheierea telegramei, să nu pre
cupețim. nici un efort pentru a în
deplini cu cinste sarcinile stabilite 
de partid, să acționăm astfel incit 
să încheiem anul 1980 și întregul cin
cinal cu realizări cit mai mari, să 
asigurăm condiții optime producției 
anului viitor, să organizăm pro
ducția și munca, în toate domeniile, 
conform cerințelor înfăptuirii (Saltu
lui calitativ impus de intreaga dez
voltare economico-soclală, de pro
gresul și Înflorirea multilaterală a 
tării.
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FfAPTUL ; 
jDIVERS; 
| Chemarea i
I pădurii
* Tractorul condus de Petru Jur- I 
Ijescu din Brestovăț, județul Ti

miș, zorea de mama focului la I 
arături. Deodată, s-a oprit. Pană j 
de motor 7 Nici vorbă ! Mecam- ’ 

Izatorul a coborit de la volan șt • 
a cules, din fața tractorului, un | 
pul de ctută. Rănit, acesta n-a ■ 

Imai avut putere să se ferească 
și numai atenția mecanlzatoru- I 
lui l-a salvat. L-a luat și l-a |

I înfofolit in șuba lui. Seara, 
după terminarea lucrului, l-a dus I 
acasă și a început să-i oblojeas- ] 
că rana, să-l îngrijească. Acum, *

I puiul de ciută s-a înzdrăvanit, , 
dar atît de tare s-a împrietenit 
cu fetița salvatorului, incit pas !

Ide-l mai face să plece. Dar cu- 
rind-curind, cînd va simți ire- I 
zistibila chemare a pădurii...

ACTIVUL DE PARTID 
la instruire și pe teren

ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL TG. JIU

CUVÎNTUL CITITORILOR •> 
CUVÎNTUL OAMENILORMUNCn A

I
I
I 
l
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

„Cu munca, 
maică"...

SCriăm de curînd in rubrica 
noastră despre un soi aparte de 
varză cultivată de un pensionar 
din Satu Mare, lată că, acum, 
primim din Sibiu vestea că in 
Piața Cibin, in fața unut „munte" 
de varză, lumea se strinsese ca 
la... piață. Să admire și să cum
pere. Verse obișnuite și totuși... 
neobișnuite, fiind mari cit roata 
carului și cu foile subțiri ca foița 
de țigară, numai bune de Sar- 
male. Fiecare varză cintărea în
tre 8 și 12 kilograme ! Admirația 
celor din jur a fost cu atit mai 
mare aflînd că ele au fost cul
tivate de Maria Boiceanu. o fe
meie In virstă de 13 de ani, din 
comuna Șelimbăr.

— Cum ai reușit să le faci atit 
de dolofane ?

— Cu munca, maică — a ex
plicat ea, dezarmant de simplu 
— sap și ud la ele un an și-o 
vară pină le văd cum le vedeți 
acum. Cine mai cumpără 1

Dar cine nu cumpăra ?...

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cu limuzina 
în... sacoșă |

De îndată ce Florica Mircea a 
încasat ratele șl cotizațiile de la 
membrii Casei de ajutor reciproc | 
a pensionarilor din sectorul 2 al 
Capitalei, a pus teancul de bani ■ 
intr-o sacoșă, l-a luat drăgăstoa
să la braț pe concubinul ei (Ga- • 
briei Neagu, în virstă de 19 ani, 
cu 5 ani mai tinerel decit ea) I 
și a pornit intr-un voiaj de plă- | 
cere pe Valea Prahovei. Și au 
început să cheltuiască din... sa- ] 
coșă ca niște nababi. Le-ar fi fă- ! 
cut la toți banii de petrecanie, " 
dacă n-ar fi fost depistați. Mai , 
aveau in sacoșă o sumă echiva
lentă cu valoarea unei limuzine. I 
Dar au fost poftiți intr-o... dubă.

Totuși, '

au salvat ceva
Unul din consumatorii aflați | 

In bufetul din comuna Radovan, | 
județul Dolj, s-a ridicat, deo
dată, în picioare, și a strigat ■ 
celor din jur :

— Fraților, săriți! Haideți să-l 
salvăm! ■

— Unde? Pe cine?
— PC-ăla de pe acoperișul 

magazinului universal... ■
Oamenii se uitară pe geam și | 

văzură o umbră care era gata- 
gata să alunece de pe acoperiș. ■

Pînă să ajungă ei la locul cu | 
pricina, umbra (care nu era alta 
decit a consăteanului lor Mărin . 
Cichirciu) dispăruse printr-o I 
spărtură pe care și-o făcuse în I 
acoperiș. Dar apăruse in maga
zin, de unde voia să înșface j 
bani și ce-l mai cădea sub mină. |

I s-â dat peste mină și a fost 
dat pe mina miliției. De saivât, I 
a fost salvat ceva : magazinul. |

într-o anchetă publicată în ziarul 
nostru in prima parte a anului („Se
cretarul de partid — nou ales sau cu 
mai multă experiență —- învață con
tinuu de la comuniști, de la între
gul colectiv") am analizat modul în 
care se ocupa Comitetul municipal 
de partid Tg. Jiu de sprijinirea noilor 
secretari ai organizațiilor de bază 
pentru a se integra cit mai repede 
in muncă, pentru a-și îndeplini cît 
mai bine mandatul încredințat de 
comuniști. „Problemele ridicate în 
respectivul articol, ne-a spus după 
apariția acestuia tovarășul Ștefan 
Negreț, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, ne-au determi
nat să acordăm o atenție mai mare 
nu numai instruirii și ajutorării în 
muncă a noilor secretari, ci a între
gului activ de partid, nou și el în 
proporție de peste 50 la sută, alcătuit 
din membrii birourilor organizațiilor 
și comitetelor de partid, sindicat, 
U.T.C., O.D.U.S., comitetelor de fe
mei, din alți membri de partid".

Am considerat această apreciere ea 
o invitație de ă reveni pe urmele ar
ticolului amintit și, firește, i-am dat 
curs.

Activul comitetului municipal de 
partid, care are în componența sa 
peste 520 de tovarăși, este în prezent 
mai numeros decît anul trecut cu a-
proape 25 la sută. 
De asemenea, și 
activul de partid 
al comitetelor din 
întreprinderi și in
stituții a crescut 
simțitor, numă- 
rînd peste 3 500 
de tovarăși. Im
portant feste a- 
Cum ca acumulă
rile 
să se 
într-o 
nouă.
de 
modul de instruire șl folosire, să 
devină principala „forță de șoc" care 
acționează permanent, zi de zi, pen
tru înfăptuirea politicii partidului în 
to^te domeniile.

Ce se face în acest soop de către 
Comitetul municipal de partid Tg. 
Jiu ?

Ceea ce se desprinde din analiza 
preocupărilor în această direcție este 
efortul de a asigura un caracter cît 
mai complex, la nivel de municipiu, 
acțiunilor de pregătire a activului de 
partid. Bunăoară, atît Ia instruirile 
anuale, cit și trimestriale, alături de 
secretarii de partid participă și toate 
cadrele aflate în fruntea organizații
lor de masă și obștești. Există, de 
asemenea, o preocupare atentă ca 
problematica instruirilor să se afle 
într-o corelare cît mai strînsă cu sar
cinile concrete, specifice, cu care se 
confruntă permanent activul de partid 
din întreprinderi, să evite „îndrumă
rile la general" valabile oriunde și 
orieînd. De pildă, centrul de greu
tate al instruirii activului de partid 
pe luna septembrie l-a constituit 
dezbaterea : „Măsurile politice și or
ganizatorice ce trebuie întreprinse de 
comitetele de partid și consiliile oa
menilor muncii pentru traducerea in 
Viață a indicațiilor tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu ocazia vizitei de 
lucru din luna septembrie' in județul 
Gorj". Dar nu o dezbatere generală, 
teoretică, ci bazată pe intervenții.și 
opinii ale celor prezenți, înfățișind 
modul concret. în care s-au gîndit să 
acționeze pentru creșterea 
ței activității de partid și 
în unitățile respective.

Dealtfel, în ansamblu, 
și pregătirea activului de 
se mai rezumă numai la 
în ședințe" Ia municipiu. Ele se rea
lizează astăzi, așa cum ne-am putut 
convinge, printr-o gamă tot mai efi
cientă și diversă de forme și acțiuni 
— de la cursul intensiv de pregătire 
politico-economiqă a cadrelor din ac
tivul de partid pină la schimburi de 
experiență, mese rotunde, consfă
tuiri etc. Activul de partid din toate 
întreprinderile industriale ale muni
cipiului, de pildă, ia parte — In uni
tatea în rare își desfășoară activi
tatea — Ia un curs intensiv de pre
gătire politico-economică. Cele 18 
teme ale cursului își propun în prin
cipal să înarmeze toate cadrele care 
fac parte din activul de partid cu 
sarcinile autoconducerii muncito
rești, cu principiile și modul de apli
care în viață a noului mecanism eco- 
nomiCo-financlar, cu căile și meto
dele de realizare în practică a unei 
înalte eficlențe economice în toate 
sectoarele de activitate. Punctînd 
problematica unor schimburi de ex
periență și consfătuiri („Calitatea

cantitative 
transforme 

calitate 
ca activul 

partid, prin

muncii de partid — promotor al noii 
calități", „Metode și rezultate folosi
te pentru creșterea rîndurilor orga
nizațiilor de partid", „Polideservirea 
mașinilor $1 efectele ei asupra creș
terii productivității muncii", „Propa
ganda vizuală strîns legată de sar
cinile economice"), unor mese rotun
de și dezbateri („Autdconducerea 
muncitorească — principiul de bază 
al noului mecanism economico-fi- 
nattciar", „Reducerea consumului de 
materiale, energie și combustibil — 
factor important în balanța eficien
ței economice a fiecărei întreprin
deri". „Calitatea muncii cadrelor teh
nice reflectată în calitatea activității 
unităților economice"), unor filme 
(„Orașul meu, al tău, al nostru — să 
participăm cu toții la dezvoltarea și 
gospodărirea lui") — toate desfășu
rate în cea măi mare parte în pre
zența întregului activ de partid — 
Conturăm, fie și sumar, pilonii de 
rezistență ai unei experiențe valoroa
se în domeniul instruirii și pregătirii 
activului de partid, care, continuată 
cu perseverență, ar putea dâ rezul
tate dintre cele mai bune.

De ce spunem „ar putea" și nu 
ifc spunem „dă rezultate" 7 Pentru că, 

iată, imediat ce cobori investigația 
de la nivelul comitetului municipal 
la nivelul comitetelor de partid din în-

Stil de muncă 
revoluționar, 

stil de muncă eficient

treprinderi. con- 
stati că Suflul 
preocupărilor in 
această direcție 
scade. Or. firesc 
ar fi ca tot ceea 
ce se aîștigă prin 
acțiunile organi
zate la nivel de 
municipiu să fie 
transmis, ampli
ficat, prin contri
buția directă a 
activului de par
tid in fapte și 
acțiuni concrete, 

comitete de par-

eficien- 
economice
instruirea 
partid nu 
„convocări

E ' drept, sînt 
tid — cele de Ia întreprinderea de 
mașini-unelte pentru presare-forjare, 
fabrica de confecții, fabrica de 
piine — unde ștafeta experien
ței acumulate la nivel de munici
piu pătrunde pînă la ultimul om 
din activul propriu de partid. Co
mitetul de partid al fabricii de 
fecții, de pildă, apreciind 
portanta participării activului 
prîu tă soluționarea diferitelor 
bleme cu care se confruntă 
tatea, organizează săptăminal 
întilnlre de lucru, pe __
buri, între secretarii comitetului de 
partid, conducerea întreprinderii și 
activul de partid. Și nu e întîmplă- 
tor faptul că aici se iau cele mai 
importante și eficiente decizii privind 
atît bunul mers al întreprinderii, cît 
și al activității de partid. în schimb, 
în alte organizații de bază despre 
adtivul de partid se vorbește doar în 
dările de seamă de sfirșit de an — 
pentru că in restul timpului nu se 
acționează în mod concret nici pen
tru pregătirea, nici pentru folosirea 
aăestuia. Au recunoscut-o în discuția 
avută pe această temă înșiși secre
tarii sau Secretarii adjunct.i ai 
comitetelor de partid de Ia între
prinderea județeană de construc- 
tli-monfaj, întreprinderea de grti- 
cole. ^tehnice din ealjciuc -,'și ./taur . 
Ciut rteșapat, fabrica de bere ș.a( , 
Dar o recunoaște —-și acest liicru

7 pune în . evidență necesitatea de șt 
promova Cu mai multă consecventă 
un stil de muncă revoluționar, efi
cient — și o recentă analiză a comi
tetului municipal de partid consa
crată perfecționării stilului și meto
delor de muncă : „O slabă activitate 
pe linia transmiterii sarcinilor și. 
implicit, a realizării sarcinilor de 
plan au desfășurat (si Continuă 
să desfășoare dună Cum am con
statat — n.n.) comitetele de partid 
de Ia Întreprinderea de 
tehnice din cauciuc și 
reșapât, fabrica „Unirea", 
și altele, care n-au nus 
tul necesar pe cunoașterea .. 
plicarea hotăririlor de partid, a pro
priilor hotărîri, pe generalizarea ex
perienței pozitive din propria activi
tate. precum și din a altor organiza
ții de partid din municipiu".

O concluzie îndreptățită care obli
gă, desigur, comitetul municipal de 
partid să acorde în continuare o și 
mâi mare atenție modului în care 
organizațiile de partid aplică în prac
tică ceea ce se inițiază la nivel 
municipiu. Pentru ca experiența 

■ cafe Vorbeam să nu mai aibă, 
ici, pe colo, umbre nedorite.
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Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNĂ

Măsuri impuse de cerințele vieții
în răstimpul celor 6 ani de la 

adoptarea Legii nr. 58/1974 privind 
sistematizarea teritoriului și locali
tăților urbane și rurale, așezările 
județului Suceava, ca și ale celor
lalte județe, au cunoscut ample 
transformări înnoitoare. Experiența 
acumulată în acest răstimp a pus 
tot mai mult în evidență necesita
tea unei abordări diferențiate a pre
vederilor sale, de la zonă la zonă, 
in funcție de specific, tradiție și 
preocupări.

Este vorba. între altele, de situa
ția multor cătune, grupări de case 
și gospodării izolate, aflate în afara 
limitelor construlbile și care, con
form legii, ar urma să fie strămu
tate. Cum însă funcția economică 
principală a acestora, respectiv în
deletnicirea locuitorilor respectivi, 
feste creșterea animalelor, avînd te
renuri pe văi și versanți. pe dealuri 
sau munți, dezafectarea acestor gos
podării și strămutarea lor în vetrele 
satelor, la mari distante de terenu
rile aflate în proprietatea oameni
lor, s-a dovedit păgubitoare în cele 
mai dese cazuri. Prin aducerea 
gospodăriilor în perimetrele con- 
struibile, locuitorii, în marea lor 
majoritate crescători de animale, 
consideră că se creează piedici în 
calea îndeplinirii contractelor pe 
care le încheie cu statul, pentru 
carne, lapte și lină. Departe de pă
șunile și fînețele ce le dețin, nepu- 
tînd duce zilnic vitele la cășunat și 
nici administra gunoiul natural pe

de 
al

cu-

terenurile respective, nu puțini din
tre ei renunță la meserie, devenind 
din producători consumatori. Așa 
stind lucrurile, ar fi bine ca actele 
normative care reglementează pro
blema sistematizării în zonele mon
tane îndeosebi să țină seama 
specificul economic și social 
acestora.

In aceeași ordine de idei, se
vine, după opinia noastră, să fie 
mai limpede precizat și regimul 
construcțiilor zootehnice (grajduri, 
saivane, fînare. stîni etc.) aflate pe 
pășunile și fînețele cetățenilor. De
molarea acestora, ca și interzicerea 
reparării lor pe motivul că se află 
în afara perimetrelor construibile 
constituie una din cauzele deterio
rării condițiilor de creștere a ani
malelor. conducînd în unele locali
tăți Ia scăderea șeptelului.

Reglementarea favorabilă a aces
tor probleme, in conformitate cu 
cerințele vieții, acordarea dreptului 
organelor locale de a elibera, în 
funcție de necesități, autorizații de 
reparații și modernizare a construc
țiilor zootehnice de tipul menționat 
mai sus ar avea. în practică, efecte 
dintre cele mai favorabile pentru 
dezvoltarea zootehniei montane, 
această tradițională și foarte impor
tantă îndeletnicire economică.

Gheorghe CHIRILĂ 
arhiteet-șef 
al județului Suceava

Solicitudine... scurtcircuitată
De regulă, scurtcircuitele se pro

duc cînd nu există izolare bună ; 
dar cîteodată și cînd este o izolare 
prea mare... De pildă. în relațiile 
cu publicul. Ia casieria întreprin
derii de rețele electrice din Sibiu 
se face simțit de mai multă vreme 
un fel de „scurtcircuit". Zilnic, 
sute și sute de abonați pierd timp 
prețios pentru plata consumului 
casnic de energie electrică.

Două sînt, după opinia mea, cau
zele acestei situații cu totul nefi
rești. în primul rînd. faptul că pen
tru zeci de mii de abonați ai ora
șului, I.R.E.S. ține la dispoziție' 
doar o singură casierie ; chiar și în 
aceste condiții, programul pentru 
public al acesteia este de numai 
5

cîte 7 ore), cu precizarea scrisă cu 
litere mari pe poarta întreprinderii 
că în Unele zile lucrătoare... nu se 
lucrează cu publicul. Este vorba de 
a treia sîmbătă din Jună și ultima 
zl lucrătoare a lunii. Un scurt calcul 
ne arată astfel că în noiembrie, de 
pildă, casieria I.R.E.S. a fost numai 
131 de ore la dispoziția publicului ! 
Deci, aproape 70 de ore mai puțin.

Ar mai fi. de fapt, și o a treia 
cauză — atitudinea pasivă cum 
spuneam, cam prea Izolată, a con
ducerii întreprinderii față de solici
tările repetate ale âbonațiior.

ore pe zl (doar marțea și vinerea

Nicoiae PINOȘĂNU
Strada Alba lulia nr. 49,
Sibiu

De ce din buzunarul obștii?
în stația C.F.R. Poiana Mare, ju

dețul Dolj, sosesc numeroase tre
nuri de mat fă care transportă ma
terii prime, materiale etc. pentru 
unitățile economice din zonă. Ma
joritatea conducerilor acestor uni
tăți iau din vreme măsuri ca pro
dusele ce le sînt destinate să fie 
descărcate în timp util din vagoane 
și ridicate operativ de pe rampa 
gării. Nu în acest mod procedează 
însă și cooperativele agricole de 
producție pe care le deservim. Iată 
un caz. Zilele trecute a sosit de la

PE SCURT, DIN SCRISORI
0 Progres tehnic. Lucrătorii Centrului de cercetare 

științifică și inginerie tehnologică ElectrOputere — Cra
iova au realizat anul acesta alte 11 noi tipuri de echi
pamente complexe, de un înalt nivel tehnic, unele din
tre ele destinate exportului. Totodată, s-a asimilat Un 
nou tip de colector de putere pentru mașinile de trans
port în depozitele de cărbune, eliminîndu-se importul, 
s-au pus în fabricație celule de distribuție pentru unele 
stații de metrou din București etc. De asemenea, tot 
ca rezultat al valorificării cercetărilor proprii, s-au 
omologat 17 dispozitive electronice pentru surse de ali
mentare și traductoare de curent. (Nicoiae Maroga, 
tehnician). 0 Cine dezgheață... operativitatea 7 La Cen
trala termică nr. 3 din microraionul 16, SâtU Mare, lu
crările de montare a agregatelor se desfășoară aneVo-

ios. Deși sîntem în pragul iernii șl locatarii au nevoie 
de încălzire în apartamente, la centrală măi este ne
voie de un cazan, un arzător, de unele conducte, e ne
voie să vină sudorii, instalatorii ș.a.m.d.. Cît timp va 
trebui să mai așteptăm pînă ce va fi dată în funcțiune 
această centrală termică ? (Constantin Avarvarci, pre
ședintele comitetului de locatari din blocul K 30—40, 
Satu Mare). 0 Sub lacăt. Magazinul din satul Bălă
cești, comuna Bolboși, județul Gorj. stă. din luna mar
tie a.c., cu ușile încuiate. Pentru diverse cumpărături 
sîntem nevolți să mergem cale de mai mulți kilometri 
pînă în localitățile învecinate. Poate de această dată. 
Conducerea cooperativei se va grăbi să deschidă maga
zinul. (Un grup de locuitori ai satului Bălăcești, jude
țul Gorj).

Năvodari un tren compus din 24 va
goane încărcate cu îngrășăminte 
chimice pentru unitățile agricole. 
Din acestea. 2 vagoane, cu 55 tone 
îngrășăminte, erau destinate coope
rativei agricole de producție „Tim
puri Noi" — Poiana Mare. Abia 
după două zile de intervenții repe
tate am reușit să determinăm con
ducerea acestei cooperative să tri
mită oameni ca să descarce vagoa
nele. Desigur, pentru întîrzierea 
respectivă, stația C.F.R. va percepe 
de la C.A.P. locațiile corespunză
toare. așa cum a făcut-o șl în alte 
dăți. Dar ăsta nu-i suficient, avînd 
în vedere consecințele păgubitoare 
ale imobilizărilor de vagoane. Pen
tru că in cazul la care ne-am re-', 
ferit, o garnitură de tren cu 24 de 
vâgoâne a stat pe linie moartă. în 
loc să fie trimise urgent să trans
porte îngrășăminte și pentru alții.

Așa stînd lucrurile, este necesară 
intervenția promptă a U.J.C.A.P. 
Dolj pentru a determina conduce
rile cooperativelor agricole să des
carce la timp vagoanele, iar în ca
zul întârzierilor, locațiile să fie su
portate, personal, de cei vinovați.

Marln POPESCU
șef stoțife C.F.R., 
Poiana Mar» - Dolj

Gospodari precauți dar și instalații încălzite... cu promisiuni
CUM SÎNT PREGĂTITE REȚELELE DE TERMOFICARE PENTRU IARNĂ?

In dorința de a afla cum sint pregătite rețelele de termoficare pentru 
iminenta sosire a iernii, am solicitat corespondenților noștri Nicoiae Petolescu 
- din județul Dolj, Silvestri Ailenel — din județul Botoșani și Nicoiae Arnihu- 
lesei - din județul Tulcea, să obțină răspunsuri la următoarele întrebări :

1. AU FOST ÎNCHEIATE LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE A TERMOFICARII î
2. ESTE ASIGURAT COMBUSTIBILUL NECESAR CENTRALELOR TER

MICE ?
3. CUM ESTE ORGANIZATA ACTIVITATEA DE INTERVENȚII OPERA- 

TIVE ?
S-au primit Ia redacție răspunsurile ce urmează s
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Trei lunei 
și o lunicâ

La ferma numărul 1 de la 
complexul zootehnic al l.A.S. 
Amzacea, județul Constanța, 
s-a petrecut un eveniment^deo- 
sebit ! joiana cu numărul ma
tricol 47728, in virstă de 4 am, 
a dat naștere la trei viței și o 
vițiCă de toată frumusețea. Me
dicul veterinar Nicoiae Boaru, 
care a asistat venirea pe lume 
a noilor, născuți, a devenit șl 
„nașul" acestora. După obiceiul 
locului, el l-a botezat cu nu
mele zilei de luni, cind cei 4 au 
făcut „ochi". Deci, trei lunei și 
o lunlcă.

„Economul"
— La coborîre. toată lumea 

să-mi dea biletele. Ați înțeles? 
— s-a adresat șoferul Constan
tin Jitariuc, din Botoșani, de 
pe autobuzul 31—BT—315, zeci
lor de călători pe care-i trans
porta.

Unul dintre ei, curios din 
fire, l-a întrebat :

— Dar ce faci cu ele, bădie?
— Cum ce fac? Le predau la 

Colectarea hârtiei. Ce, dumneata 
nu citești in ziare despre ma
terialele refolosiblle?

In fața acestui „argument", 
oamenii ii înmînau biletele. Dar 
pentru respectivul șofer, „grija" 
față de refoloslrea biletelor în
semna, de fapt, repunerea în 
vînzare a acestora in cursa ur
mătoare. Bineînțeles, însușin- 
du-și Contravaloarea lor. Ideea 
nu i-a fost însă „omologată" de 
organele de control.

Sâptâmîna Internațională a apicultorului
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Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii"

între 1—7 decembrie are loc Săp- 
tămîna internațională a apicultoru
lui, manifestare devenită tradițională 
pentru apicultorii din întreaga lume, 
în țara noastră, acestui eveniment ii 
sînt consacrate multiple manifestări 
organizate de Asociația crescătorilor 
de albine și filialele județene: ex
puneri ale soecialiștilor. expoziții, 
proiecții de filme pe teme apicole.

în cadrul filialelor și cercurilor api
cole vor avea loc intilniri cu apicul
torii fruntași pentru cunoașterea ex
perienței acestora în creșterea pro
ducției de miere, ceară și alte pro
duse apicole, in organizarea stupări- 
tului pastoral, polenizarea culturilor 
agricole și livezilor in scopul măririi 
recoltelor. (0. Bordeianu).

CRAIOVA : „Timpul rece 
ne-a găsit pregătiți"

Iîncepînd cu acest an, în muni
cipiul Craiova s-a făcut primul 
pas spre introducerea termofi- 

cării centralizate, prin intrarea în 
funcțiune a primului cazan de apă 
fierbinte lâ Centrala electrică de ter
moficare II Craiova.

Este de apreciat faptul că, încă 
din timpul sezonului cald, au fost e- 
fectuate toate reviziile planificate la 
cele 72 centrale termice ale orașu
lui. Do asemenea, au fost revizuite 
toate instalațiile tehnice din subso
lurile blocurilor.

2 La începutul lunii noiembrie, 
cînd trei centrale nu au func
ționat corespunzător, s-au re

simțit unele, greutăți, dar acum nu 
există nici Am fel de problemă le
gată de procurarea combustibilului. 
S-au asigurat toate cotele necesare 
pentru întreaga iarnă, în plu3, fie
care centrală termică dispune de re
zervoare pline cu combustibil.

3 In oraș au fost constituite mai 
multe echipe de intervenție, 
care Cuprind cirda 200 electri

cieni, instalatori, câloriferiști etc. E- 
chipele dispun de un mare volum de 
piese. Totuși lipsesc unele fitinguri 
din ffintă și o serie de piese nece
sare centralelor termice (automate de 
aprindere, pompe de injecție, ven
tile electromagnetice) etc.

Craiovenii speră totuși — și fac 
un apel pe această cale — ca furni
zorii respectivelor piese — între
prinderea de articole de fontă din 
Zalău și I.C.P.E.T București — să 
manifeste mal multă receptivitate la 
solicitările lor și să livreze cantită
țile comandate.

BOTOȘANI : „Start dificil, 
cu redresare pe parcurs"

1 Conform planificării, pînă Ia 
sfîrșitul anului curent urmau să 
fie racordate la rețeaua de 

termoficare 12 000 apartamente din 
fondul locativ al municipiului Boto
șani. Intrucît extinderea acestei lu
crări asigură nu numai un confort 
sporit pentru populație, dar și mari 
economii de combustibil, edilii locali 
au dispus racordarea unui număr mai 
mare de apartamente. în prezent sînt 
termoficate 14 000 de locuințe, iar 
pină la sfîrșitul anului curent se vor 
racorda la termoficare alte 1 000 a- 
partamente.

Lipsa unor materiale (îndeosebi 
carbidul necesar sudurilor). întîrzie
rea executării unor operații la cen
trala de termoficare a orașului, pre
cum și unele deficiențe de organi
zare a muncii au dus la întirzierea 
furnizării agentului termic la în
ceputul actualului sezon friguros. în 
prezent. în apartamente se asigură 
temperatura necesară, dar nu toți lo
catarii dispun de apă caldă menaje
ră. După încheierea probelor tehnice, 
care vor continua încă cîteva zile, 
va fi soluționată și problema apei 
calde.

2 în timpul verii ce a trecut, un 
colectiv de specialiști, constituit 
din dispoziția comitetului exe

cutiv al consiliului popular județean, 
a verificat starea de funcționare și 
etanșeizare a fiecărui rezervor din 
cadrul rețelei de termoficare a orașu
lui. în urma acestui control — soldat 
și cu o serie de sancțiuni meritate 
— S-a trecut la repararea tuturor 
rezervoarelor pentru combustibil. 
Stocurile existente de combustibil 
sînt suficiente, exlstind garanția că

munală și locativă si așteaptă 6ă fie 
montate. Deși o bună parte din re
țeaua termică uzată a fost înlocuită, 
mai sînt încă sute de metri 
duete defecte. Urmarea : 
termice de pe strada Isaccei 
blocurilor-turn) sint pline 
ca și subsolurile blocurilor »-*, 
1-3. 1-7, 1-11 D-3, G-3. Si dacă aici 
combustibilul arde pentru a încălzi 
bălțile de apă din subsoluri și din 
canalele termice. în apartamente 
temperatura abia depășește 10 grade.

2 Repartițiile de combustibil sînt 
asigurate. în acest ultim tri
mestru al anului, centralele ter

mice din Tulcea au primit 3 800 tone 
de combustibil convențional.

3 Echipele de întreținere au fost 
instruite și dotate cu sculele și 
materialele necesare. Nu întot

deauna insă aceste echipe își fac da
toria. La centrala termică 1-7, de e- 
xemplu, nu a mai trecut nici o echipă 
de mal multe săptămîni. Cît privește 
echipa de intervenție din zona ter- 
moficată. aceasta stă numai în punc
tul termic Z-3. De celelalte puncte 
termice nici nu vrea să audă. Din a- 
ceastă cauză la etajele superioare ale 
blocurilor tip G, unde rețeaua este 
înfundată, caloriferele sint reci.

Prezentlnd constatările noastre to
varășului Aurel Dămăroiu. vicepre
ședinte al Comitetului executiv «S* 
Consiliului popular județean Ti. a. 
acesta ne-a declarat: X

— Vă asigur că, in citeva zile, voi 
pune in funcțiune centrala termica 
din str. Podgoriilor, contlnuînd mon
tarea arzătoarelor de mare randa
ment Vom continua totodată, cu 
forțe sporite, acțiunea de evacuare a 
apei din subsolurile blocurilor si din 
canalele termice. In legătură cu acti
vitatea echipelor de intervenție vom 
sancționa sever pe toți cei vinovatL 
pentru introducerea noului sistem de
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Semnați
După pauză a căzut 

cortina
Continuăm relatafea modului în 

care s-a făcut recepția unor amena
jări în sistemul de irigații Ialomița- 
Călmățui (publicată în „Scînteia" nr. 
11 906 din 30 noiembrie).

Așa cum arătam, după prima par
te a ședinței s-a luat pauza. Ea a 
fost binevenită după trei ore de dis
cuții contradictorii. Tocmai ne pre
găteam pentru repriza a doua, și cea 
mai dificilă, recepția finală a iriga
țiilor. cînd are loc o adevărată lovi
tură de teatru, neașteptată pentru 
constructor. „Comisia nu-șî desfă
șoară lucrărlîe regulamentar, spune 
deodată tovarășul Ion Avram, direc
torul cu planificarea la Direcția a- 
gricolă Ialomița. Am venit la o re- 
CeDție finală si. dună cum văd, din 
Ialomița și din Brăila lioseșc tocmai 
cei mai interesați : unitățile agricole 
care vor folosi sistemele respective".

în fața evidențelor, comisia de re
cepție decide : „întrucît 11 membri 
ai comisiei nu s-au prezentat, iar 
dintre cei prezenți multi nu cunosc 
care este situația ne obiective, a- 
nuntă Dumitru Năstase, directorul 
T.C.I.F. Galați. precum și centru 
faptul că «aneka 3» nU a fost rezol
vată și în sală nu sînt toti reore- 
zentanții unităților agricole benefi
ciare. recepția se amină pentru 20 
decembrie".

De fapt, cu această frază trebuia 
să înceapă și să sfîrșească recepția

de primire
prevăzută pentru acea zt S-a hotărît 
ceea ce constituia obligația elemen
tară pentru o recepție : crearea unor 
subcomisii care împreună cu repre
zentanții unităților beneficiare să 
meargă pe teren și să constate pe 
viu stadiul execuției, calitatea lucră
rilor și ce mai trebuie remediat la 
fiecare obiectiv in parte, astfel incit 
la 20 decembrie fiecare să poată 
discuta în deplină cunoștință de cau
ză. Totodată, s-a cerut proiectantului 
șef al sistemului — Constantin Sîră, 
de la I.S.P.Î.F. București — ca pînă 
la această dată să soluționeze toate 
problemele legate de proiectare.

De ce au fost șterși 
de pe lista invitaților 

tocmai cei mai 
interesați

Ne-am interesat de ce n-au venit 
președinții și inginerii șefi de la 
unitățile agricole beneficiare. „Nu 
i-am mai anunțat și pe ei — recu
noaște Vasile Ștefan, directorul 
I.E.L.I.F, Brăila. Ce rost mai avea? 
Au semnat o dată la recepția preli
minară". Dar important este să des
chizi bine ochii pentru ce se sem
nează la recepția finală, căci ..după 
ce ți-a predat lucrarea, constructo
rul nici hu te mai cunoaște — 11
contrazice Petre Dumitrescu ingine- 
rul-șef al l.A.S. Ograda. Sîntem pă
țiți in această privință". Ce-ati fi 
avut de spus dacă erați chemați la

/ Dacă funcționează,
recepția finală 7 — am Întrebat pe 
tovarășul Melenti Tuduce, directorul 
l.A.S. Ograda.

— Multe. De cinci ani. în lunile 
toride de vară stăm cu ochii oe cer. 
Doar, doar se va indura să plouă. în 
acești din urmă ani avem un deficit 
de 1 500 litri de apă Ia hectar fată de 
media anuală obișnuită cumulată.

pe asigurările date de constructor, 
densitatea la semănat a fost de 
60 000—70 000 plante la hectar si s-au 
aplicat doze de îngrășăminte chi
mice cu 50 la sută mai mari. Lipsa 
apei a anihilat toate aceste eforturi, 
iar 40—50 la sută din plante au ră
mas sterile. Firește, producția s-a 
diminuat și ea. realizînd doar 4 040

LA RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRILOR 

IN SISTEMUL DE IRIGAȚII IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI (II)

Iată de ce ne-am pus mari 
speranțe în sistemul de iriga
ție. Numai că, de fiecare dată, 
constructorul ne-a dezamăgit. în 
1978 nu a pus nimic în funcțiune 
din cele 4 700 hectare prevă
zute. în 1979 a pus în funcțiune 
pe hîrtie 4 715 hectare, dar nu am 
putut iriga decît 1 500 hectare, ca în 
1980 să susțină că întreaga suorafa- 
ță a întreprinderii — 12 500 hectare 
— este gata amenajată, pe cînd noi 
nu am putut uda culturile decît par
țial, pe 1 677 hectare. Rețineți, vă rog, 
că în toți acești ani unitatea noastră 
a avut plari de producție pentru con
diții de Irigare pe toate suprafețele 
prevăzute și amenajate. Bunăoară, 
în 1980 am avut plan 7 452 kg po
rumb boabe la hectar pe toate cele 
4 215 hectare cultivate. Bazîndu-ne

kg porumb boabe la hectar, ceea ce 
înseamnă că am livrat la fondul de 
stat cu 12 000 tone mai puțin.

Opinii asemănătoare ne-au împăr
tășit și președinții cooperativelor a- 
gricole Luciu, Mihail Kogălniceanu. 
Tăndărei, Gura Ialomiței, Bucu și 
Ograda, care nu au putut aplica 
udări decit pe suprafețe mici din 
cauza defecțiunilor dese survenite in 
exploatarea sistemului.

Recepția să se facă 
în condiții de solicitare 

maximă
Această ședință de recepție a pri

lejuit și consemnarea unor opinii 
care explică de ce, în cele mai multe

și în continuare vor fi asigurate can
titățile necesare.

3 Odată cu extinderea termofică- 
rii orașului s-au constituit și 
echipe speciale de întreținere 

și intervenție, care ăU fost aprovi
zionate Cu piesele de schimb nece
sare. Pentru buna funcționare a ser
viciului de intervenții a fost orga
nizat un dispecerat, cu program Con
tinuu, ziua și noaptea, la care se pot 
Solicita intervenții la orice oră (for- 
mînd numerele 025 sau 13849).

TULCEA : Se incâlresc 
bălțile din subsol

1 Timpul friguros de la începutul 
lunii noiembrie i-a surprins din 
nou nepregătiți pe cei ce trebuie 

să asigure căldura în apartamentele 
din oraș (ziarul nostru a mai semna
lat și în primăvară unele deficiente 
privind termoficarea la Tulcea). Mai 
precis, cazanul de la centrala termică 
a combinatului metalurgic fiind prost 
conservat, unele conducte au crăpat. 
Din această cauză, la venirea frigu
lui din acest an. locatarii blocurilor 
din cartierul respectiv au stat in frig 
aproape o săptămină. S-a intervenit 
urgent — s-a recurs la montarea 
unui boiler — și rețeaua de termo
ficare a fost in cele din urmă pusă 
în funcțiune, îneît acum se asigură 
temperatura normală în majoritatea 
apartamentelor.

Nici in centralele din unele car
tiere nu s-au făcut pregătirile cores
punzătoare pentru iarnă. Citeva 
exemple : centrala termică din strada 
Podgoriilor, care trebuia să asigure 
căldura pentru 384 apartamente, nu a 
fost încă pusă in funcțiune. 14 ca
zane nu au fost modernizate. 9 arză
toare de mare randament stau de 
mai bine de un an de zile tn maga
zia întreprinderii de gospodărie co-

Eforturile de Investiții ale statului 
încălzire - cu stații termice centralizate — nu au fost însoțite pretutindeni 
și de preocupări pe măsură pentru finalizarea la timp a lucrărilor, pentru 
repararea rețelelor termice subterane și a instalațiilor tehnice din subsolurile 
blocurilor. Se mai poate acționa încă.

Un lucru este totuși îmbucurător : pretutindeni a fost asigurat combusti
bilul necesar - acest aspect fiind, desigur, esențial. Cît privește activitatea de 
intervenție, este necesar să se revadă de urgență - acolo unde este cazul 
- organizarea echipelor și aprovizionarea lor cu piese de schimb.

Mihai IONESCU

de con- 
canalele 
(în zona 
cu aoă.
1-1. 1-2.

vedeți voi la vară
cazuri, recepția lucrărilor de irigații 
are un Caracter formal. Nicoiae Zai- 
nea, directorul LE.L.I.F. Călărași, 
arăta :

— Nu s-au făcut probe la obiecti
vele cele mai importante, iar noi 
vorbim aici de recepția finală a 
amenajărilor. Chiar dacă s-au exe
cutat bine toate lucrările. în confor
mitate cu proiectul, care după cum 
am văzut are și unele scăpări, eu ca 
beneficiar nu pot să spun că siste
mul merge decît dună ce-l văd in 
funcțiune cel puțin 10 ore, în regim 
de solicitare maximă.

Este un fapt la care s-au referit și 
alți participant!. „Cum să iau în 
primire conducte îngropate sub pre
siune fără să fie supuse la probe 7“ 
— întreabă Vasile Stefan, directorul 
I.E.L.LF. Brăila, după ce a semnat 
de primire. Constructorul imi spune 
adio... Nu-1 mai prind. Si ce se in- 
timpiă 7 îată un caz. Anul trecut am 
preluat o antenă pe care am avut 58 
de avarii, fiindcă cineva a uitat să 
pună garniturile între conducte. Nu 
pățeam acest necaz dacă, Înainte de 
a recepționa lucrarea, se făcea pro
ba de funcționare. îh regim de lu
cru". Au mai fost și alte exemplifi
cări de acest fel. De ce se ajunge la 
astfel de situații 7

— Este un viciu de procedură — ne 
explica tovarășul Florea Pîrlogea, 
directorul general al Direcției agri
cole Ialomița. Recepția lucrărilor de

irigație este prevăzută a se efectua 
in anumite perioade ale anului — 
lunile noiembrie și decembrie, sau 
in aprilie și mai -- cind. din anumi
te motive obiective, nu se poate in
troduce apă in sistemul de irigație. 
Acum, iarna, din cauza pericolului 
de îngheț, iar primăvara din cauza 
executării lucrărilor de întreținere și 
reparație a sistemelor. Iată de ce 
se fac așa-numitele ..probe de casă", 
parțiale, cu totul insuficiente pentru 
a depista defecțiunile ce apar in 
regim de exploatare maximă. De 
aici Survin, in primii ani. toate ne
cazurile pentru unitățile agricole be
neficiate, pină se pune la punct sis
temul.

Sînt numai cîteva oftinil care vin 
tn intimpinarea unei întrebări esen
țiale : ce rost are graba 7 Și aceasta 
la o lucrare care angajează miliarde 
dfe lei și trebuie să asigure obținerea 
unor recolte mari și. ceea ce este 
mai important să protejeze sănătatea 
pămintulul 1 Asemenea lucrări cum 
sînt amenajările pentru irigații nu se 
fac pentru un an. doi. nu sint ară
turi de toamnă, ci trebuie să dureze 
decenii. Iată de ce recentia lor tre
buie să se facă cu probe exact în 
perioada în care se lucrează, atunci 
cînd ele funcționează tn răgim de 
solicitare maximă.

Mlhai VIȘOIU 
Aurel PAPĂDIUC
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEĂUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Gaboneze
(Urmare din pag. I)

Inminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul JACQUES MOMBO a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceausescu, din partea președintelui 
Republicii Gaboneze. secretar ge- 
neral al Partidului Democratic Ga- 
bonez, El Hadj Omar Bongo, precum 
Si a poporului gabonez. un mesaj da 
prietenie si calde urări de sănătate 
și fericire personală, de progres si 
prosperitate poporului român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate 
bunele relații dintre România si 
Gabon, care s-au extins și întărit 
continuu în ultimii ani. în spiritul 
hotărîrilor și orientărilor stabilite cu 
ocazia dialogului româno-gabonez la 
nivel înalt, și se arată că președin
tele Nicolae Ceausescu și președintele 
Bongo au „deosebitul merit de a fi 
consolidat și mai mult aceste ex
celente raporturi prin înțelegerile 
convenite, la îndeolinirea cărora mă 
voi strădui să contribui. în timpul 
șederii mele în frumoasa dumnea
voastră tară". în cuvîntare se dă 
expresie voinței Republicii Gaboneze 
de a dezvolta si adinei tot mai mult 
conlucrarea strînsă cu România, atît 
pe plan bilateral, cît si în sfera vieții 
Internationale, în folosul și spre 
binele ambelor tărî și ponoare, al 
cauzei păcii, cooperării și înțelegerii 
Intre națiuni.

Primind scrisorile de acreditare.

Vizita ministrului afacerilor externe 
%al Republicii Democratice Somalia

uni a sosit în Capitală ministrul 
cerilor externe al Republicii De- 

y locratice Somalia, Abdurahman 
iama Barre, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, efectuează 
o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe. Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

★
în aceeași zi au început, la Bucu

rești, convorbirile Intre miniștrii de 
externe ai României și Somaliei. Au 
fost discutate probleme privind ex
tinderea și aorofundarea colaborării 
româno-somaleze în diferite domenii, 
in folosul ambelor țări si popoare, ai 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Plecarea delegației Partidului Comunist din Mauritius
Luni dimineața a părăsit Capitala 

delegația Partidului Comunist din 
Mauritius, condusă de Leetorai 
Chundramun, președintele partidului, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în țara noastră.

Sesiunea Academiei
Oamenii de știință, cercetătorii, 

oamenii muncii din domeniul cerce
tării medicale, participant! la cea 

Xl-a seșimje științifică anuală 
a Academiei de științe medicale din 
28—29 noiembrie 1980, au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, o telegramă îft care se 
spline :

Tematica sesiunii „Realizări ale 
cercetării medicale în ultimii cinci 
ani și orientări de perspectivă" a 
constituit un prilej de analiză șl 
bilanț al rezultatelor cercetărilor 
coordonate de Academia de științe 
medicale, precum și o evaluare pro-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, * 

și 5 decembrie. In țară : Vreme în ge
neral umedă. Cerul va fi mai mult a- 
conerlt mai ales în regiunile din sudul 
prr. Vot cădea precipitații temporare 
ry ales sub formă de lapovlță șl nin- 

•e, exceptînd sud-estul țării, unde 
vor fl mai ales sub formă de ploaie. 
Vlnt moderat, CU intensificări în zona

(Urmare din pag. I)
rerile au fost cu circa 40 000 tone mai 
mari decit sarcina de plan. Condu
cerea partidului a trasat sarcina de 
a se înlocui în mare măsură oțelurile 
aliate cu oțeluri carbon de calitate, 
avind proprietăți asemănătoare. Dar. 
surprinzător, atît constructorii de 
mașini, cît și metalurgiștii au con
tinuat să solicite mari cantități de 
oțeluri aliate. Important este să se 
acționeze mai ferm, incepind cu in
dustria metalurgică, pentru realizarea 
unor mărci de oțel carbon și de oțel 
m croaliat, elaborate mai îngrijit, tra
tate sub vid și termic, și continuînd 
cu industria construcțiilor de mașini, 
unde, prin tratamente termice adec
vate, oțelurile carbon și cu grad mai 
redus de aliere pot înlocui otelurile 
aliate, asigurind aceleași condiții de 
calitate, durabilitate și fiabilitate. Noi 
producem foarte puțin oțel carbon 
sub vid, in vreme ce în țările cu in
dustrie siderurgică dezvoltată ponde
rea oțelurilor tratate in vid este mult 
mai ridicată.

— Ce măsuri ați luat pentru a 
curma tendința de a formula cereri 
exagerate la unele materiale?

— Bunăoară. în cadrul acțiunii de 
tipizare, am stabilit ca o comisie 
formată din specialiști Să avizeze 
fiecare proiect de execuție a utilaje
lor care conțin oțeluri aliate. Ca 
atare, consumatorii nu mai pot cere 
nici o cantitate de oțel aliat de la 
producător dacă nu au viza comi
siei. In mod similar, proeedăm și in 
cazul altor materiale scumpe sau 
deficitare care trebuie înlocuite cu 
altele mai ieftine, de care putem dis
pune. Concomitent, și în anul viitor 
vom aplica măsura de a nu acorda 
suplimentar nici un gram de materie 
primă acelor unități care nu se înca
drează în normele de consum. Tot
odată. sînt produse la care rtu vom 
admite depășirea planului decit dacă 
producția suplimentară se realizează 
din materii prime și materiale eco
nomisite.

— Atunci cum explicați faptul că, 
tn pofida acestei intransigențe in 
aprobarea resurselor materiale, o 
serie de întreprinderi depășesc con
sumurile normate?

-- Dacă veți face o analiză în în
treprinderile la care vă referiți, veți 
observa că ele consumă mai mult, 
peste normele stabilite, fă-ă a realiza 
insă integral sarcinile de producție, 
produsele planificate. Aceasta în
seamnă că, utilizînd mai multe ma
terii prime și materiale decit le-au 

președintele NICOLAE CEĂUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul transmis 
și sentimentele exprimate Și a rugat 
să se adreseze din partea sa și a 
poporului român un salut priete
nesc și cele mai cordiale urări de 
sănătate și fericire personală pre
ședintelui El Hadi Omar Bongo, de 
bunăstare și prosperitate poporului 
f£H^0n6Z

Evidențilndu-se activitatea creatoa
re desfășurată de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în 
cuvîntarea de răspuns a șefului sta
tului român a fost subliniat faptul 
că România militează cu consecven
ță pentru o politică de pace, des
tindere și independență națională, 
pentru așezarea raporturilor dintre 
state pe baza trainică a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța. „Acționînd în acest 
spirit — se arată în cuvîntare • 
România acordă o atenție deosebită 
întăririi legăturilor Sale CU țările 
africane, cu țările în curs de dezvol
tare, cu cele nealiniate, sprijină efor
turile popoarelor de a fi stăpîne pe 
bogățiile naționale și pe destinele 
lor".

în continuare, relevîndu-se relațiile 
de strînsă prietenie și colaborare

A aVut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi în probleme actua
le ale situației mondiale și în legă
tură cu conlucrarea dintre cele două 
țări pe planul vieții internaționale, 
în interesul reciproc, al cauzei păcii, 
destinderii. Independentei naționale, 
securității și cooperării intre națiuni.

★
în timpul dineului oferit luni de 

ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei. în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Somaliei, Abdurah
man Jama Barre, s-a toastat în să
nătatea președintelui Republicii So
cialiste Româhia, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii Demo
cratice Somalia, Mohamed Siad Bar
re. pentru continua întărire si adîn- 
cire a legăturilor de prietenie româ
no-somaleze. pentru pace și colabora
re internațională. (Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

de științe medicale 
fundă a modulul în care au fost 
transpuse în practică hotărîrile și 
documentele de partid și de stat, 
Indicațiile prețioase și clarvăzătoare 
pe care în multe ocazii le-ațj dat in 
vederea îmbunătățirii activității de 
cercetare și de ocrotire a sănătății.

Ca oameni de știință, apreciem în 
cel mai înalt grad spiritul științific 
de care ați dat dovadă în toate îm
prejurările, atît în analizarea într-o 
conoepție realistă a realizărilor obți
nute, cît și în stabilirea celor' mai 
corespunzătoare direcții de urmat, 
în vederea asigurării uriașei dezvol
tări. viitoare a societății noastre 
multilateral dezvoltate.

de munte unde Zăpada va fl viscolită. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între minus 5 și plus S grade, izolat 
mai coborîte în depresiuni, iar maxi
mele între minus 4 șl Plus 6 grade. 
Izolat condiții de polei. In București : 
Vreme in general umedă. Cerul va fi 
mai mult acoperit. Vor cădea precipi
tații temporare mai ales sub formă de 
ploaie, vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între zero șl 
plus 2 grade, iar maximele între 4 și 
7 grade. (Struțu Margareta, meteorolog 
dă serviciu).

fost calculate ca necesare pentru fa
bricarea fiecărui produs, ele.au con
sumat mal repede resursele materia
le alocate și nu mai au cu ce să-și 
realizeze o parte din cantitatea de 
produse prevăzută. Desigur. în cadrul 
controalelor efectuate în timpul anu
lui in întreprinderi, organele noastre 
de Specialitate au fost exigente, sanc- 
ționind pe cei răspunzători de depă
șirea consumurilor materiale planifi
cate. Se desprinde însă cu claritate 
cerința ca preocuparea pentru econo
misire să devină un obiectiv central 
al colectivelor de oameni ai muncii, 
prin afirmarea puternică a spiritului 
creator, gospodăresc al muncitorilor, 
maiștrilor și inginerilor din producție. 
In mod sigur, se va pune astfel stop 
risipei, consumurilor materiale exa

CONSUMURILE MATERIALE SI ENERGETICE
»

gerate. De asemenea, credem că un 
rol mai activ trebuie să-1 îndepli
nească compartimentele de aprovizio
nare din întreprinderi. Acestea nu 
trebuie doar să consemneze solicită
rile de materiale ale secțiilor și să 
se zbată apoi pentru procurarea lor, 
ci să controleze efectiv modul în care 
se utilizează materialele, determinînd 
sectoarele de concepție și de pro
ducție să aplice întocmai programele 
de măsuri de reducere a consumuri
lor pe care și le-au propus.

— Prin prisma sarcinilor de plan pe 
anul 1981, de ce considerați Că acum 
se pune cu acuitate mai mare ca ori- 
cind certnța reducerii substanțiale a 
consumurilor materiale?

— Trebuie să o spun deschis, și 
de altfel știm cu toții, că dispunem 
de resurse materiale limitate si. de 
aceea, trebuie să facem din reduce
rea consumurilor o problemă centra
lă, de interes vital pentru dezvol
tarea țării Economia românească 
este alimentată cu foarte multe ma
terii prime din import, ale căror pre
turi au crescut vertiginos și pentru a 
le procura dăfn bani grei din veni
tul nostru national. In lume. în con
dițiile crizei mondiale energetice si 
de materii prime, nimeni, nici chiar 
țările cu un potențial economic foar
te dezvoltat, nu își mai permite risi
pa, consumurile mari de resurse mate
riale. Dimpotrivă, produsele cu per
formanțe tehnico-funcționale ridicate 

existente între România și Gabon, 
în cuvîntare se spune : „îmi amintesc 
cu deosebită plăcere de vizita 
oficială pe care am efectuat-o in 
frumoasa dumneavoastră țară, în 
aprilie 1979, de bunele rezultate ale 
convorbirilor avute cu președintele 
El Hadj Omar Bongo. Tratatul de 
prietenie și cooperare, eveniment de 
importanță istorică în relațiile dintre 
România și Gabon, precum și cele
lalte documente bilaterale reprezintă 
o bază trainică pentru adîncirea și 
diversificarea raporturilor româno- 
gaboneze. îmi exprim convingerea că, 
prin eforturi comune, aceste înțele
geri vor fi traduse în practică, con
tribuind astfel la dezvoltarea colabo
rării reciproc avantajoase dintre ță
rile noastre și a conlucrării lor pe 
arena internațională".

Președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
asigurat pe ambasadorul gabonez că 
în îndeplinirea misiunii încredințate 
se va bucură de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului ro
mân și al Său personal.

După solemnitatea înmînăril scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial CU ambasadorul Jacques 
MombO.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

ALBA IULIA

Sesiune științifică 
consacrată zilei 

de 1 Decembrie
La casa de cultură a sindicatelor 

din municipiul Alba Iulia aU început 
ieri, 1 decembrie, lucrările sesiunii 
științifice „Continuitate, unitate, inde
pendență în istoria poporului ro
mân", consacrată aniversării a 62 de 
ani de la unirea Transilvaniei cu 
România, memorabil act istoric con
semnat la Alba Iulia prin voința în
tregii națiuni. La deschiderea lucră
rilor sesiunii a participat tovarășul 
Nicolae Hurbean. prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Alba, 
în plenul sesiunii au prezentat co
municări acad. Ștefan Pascu — «Lo
cul și importanța actului de la 1 De
cembrie 1918 în istoria poporului ro
mân" ; prof. univ. dr. Hadrian Dai- 
ooviciu — „Statul dac în politica Im
periului roman" : dr. Gheorghe An- 
ghel, directorul muzeului Unirii din 
Alba Iulia — „Rezultate importante 
ale săpăturilor arheologice executate 
de colectivul Muzeului Unirii în anul 
1980". (Ștefan Dinică),

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Jucîndu-ne, învățăm!
10.15 Film serial: „Cazul Michael Mul

len"
11,26 Dosarele istoriei (reluare). Trium

ful rațiunii Împotriva violenței
11.55 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Album Istoric. „Auzl- 

ta-țl de-un Mihal 1“
16.30 Curs de limba engleză
16,50 Din țările socialiste
17.15 Almanah pionieresc
17,40 Clubul tineretului
18.20 Idei contemporane
1830 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
20,00 Interferențe lirice
20.20 Anunțuri și muzică
20.30 Seară de teatru: „Of, ce lume" de 

A.P. Cehov. Producție a televiziu
nii sovietice

22,06 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 concert omagial Dinu Llpattl 

In pauză: Buletin rutier
20.55 Viața economică
21.20 Luminile operei
22,05 Telejurnal

sint concepute și fabricate avlndu-se 
in vedere criteriul minimizării con
sumurilor materiale. Sub acest as
pect, la o serie de produse fabricate 
în tară, comparația Pe care o facem 
cu consumurile realizate în alte tari 
este, din păcate, în defavoarea noas
tră. De pildă, podul rulant de 50 
de tone forță are la noi o greutate 
mai mare decit cele fabricate în alte 
țări, in principal din cauză că meca
nismul de transportare a sarcinii, 
care la noi Cintărește 18 tone, este 
înlocuit cu un electropalan mult mai 
ușor — maximum 3 tone : la auto
buzul de mare capacitate, fabricat în 
tară, pentru fiecare tonă de sarcină 
utilă, este cu circa-20 la sută mal 
greu decit un autobuz similar execu
tat in R.F.G., acesta din urmă avind 

și un confort superior. Și, în fine, un 
alt exemplu. în instalațiile de fabri
care a amoniacului tip Sybetra, Care 
funcționează la combinatele de în
grășăminte chimice de la Craiova si 
Turnu Măgurele, se consumă cu 110 
kg combustibil convențional pe tona 
de amoniac mal mult decit la ace
lași tip de instalație din Franța. 
Or, pentru a ajunge la asemenea 
consumuri reduse este necesar să se 
facă eforturi stăruitoare pe planul 
concepției constructive a produselor 
respective, al tehnologiilor de fabri
cație, al organizării interne a pro
ducției.

— încă un subiect pe care dorim 
să-l abordăm in continuare : Ce loc 
ocupă acțiunea de valorificare a ma
terialelor refolosibile in ansamblul 
pregătirilor pentru producția vi
itoare ?

— In anul 1981. materialele recu
perate vor trebui să asigure resur
sele necesare pentru 47.5 la sută din 
producția de oțel, 29,7 la sută din 
consumul intern de oteluri aliate. 50 
la sută din resursele interne de cu
pru, 33—39 la sută din consumul in
tern de plumb și zinc. 51 la sută din 
fonta destinată turnătoriilor. 12 la 
sută din consumul intern de uleiuri 
minerale, 26,8 la Sută din materiile 
prime pentru producția de hirtii-car- 
toane.

— Șt ce garanții există că sarcinile 
stabilite se Vor îndeplini riguros ?

— Prin balanțele materiale ale

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Democrate Populare Laos, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului de externe al 
R.D.P. Laos, Phoune Sipraseuth.

De asemenea, au adresat telegra
me de felicitare unele instituții cen
trale și organizații de masă și ob
ștești, instituțiilor și organizațiilor 
similare din R.D.P. Laos.

★
Cu prilejul sărbătoririi Zilei na

ționale a Republicii Islamice Mauri
tania, luni, ambasadorul acestei țări 
la București, Mohameden Ould Ah- 
medou Salem, a oferit o recepție.

Au participat tovarășii Maxim 
Berghianu. ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii sl Indus
triei Alimentare. Gheorghe Dolgu. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Vintilă Rotarii, adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai cornului diplo
matic.

★
Duminică, la Casa de cultură din 

Tîrgu Secuiesc, județul Covâsna, a 
avut loc o adunare festivă prilejuită 
de aniversarea a 300 de ani de la în
ființarea Liceului industrial nr. 3 din 
localitate.

Participanții au primit cu deosebită 
satisfacție Mesajul adresat cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care a fost citit de tovarășul 
Ferdinand Nagy, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean.

La adunare au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai Ministerului Educației și 
Invățămîntului, cadre didactice, ingi
neri și maiștri, foști și actuali elevi 
ai liceului, un numeros public.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se arată, printre altele : „Pen
tru noi toți, cadre didactice, maiștri, 
părinți și elevi, participant la acest 
moment sărbătoresc, este un minunat 
prilej de a ne exprima Încă o dată, 
în numele tuturor slujitorilor școlii, 
profundul atașament și adeziunea de
plină față de politica înțeleaptă, ști
ințifică și clarvăzătoare a partidului 
și statului nostru de dezvoltare ar
monioasă și multilaterală a tuturor 
județelor patriei, întreaga noastră 
recunoștință și mulțumire pentru gri
ja permanentă și părintească pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolaa Ceaușescu, o purtați 
împlinirii, realizării personalității 
umane, formării și educării tinerei 
generații •— viitorul de aur al națiu
nii noastre socialiste".

★ /
La cinematograful „Scala" din Ca

pitală a avut loc, luni seara, pre
miera filmului artistic românesc „Vî- 
nătoarea de vulpi", în regia lui Mir
cea Daneliuc. Scenariul noului film 
este semnat de Dinu Săraru și Mircea 
Daneliuc. Producție a Casei de filme 
numărul cinci, „Vînătoarea de vulpi" 
este o adaptare cinematografică a 
romanului „Niște țărani" de Dinu Să
raru, la reușita artistică a acesteia 
aducindu-și contribuția actorii Mitică 
Popescu, Mircea Diaconu, Valeria Se- 
ciu, Zaharia Volbea, Aristide Teică, 
Gheorghe Cozorici, Andrei Codarcea, 
Bob Călinescu, precum și cunoscuta 
solistă de muzică populară Sofia Vi- 
coveanca.

★
S-a încheiat cea de-a IV-a ediție 

a concursului „Făclia tipografilor". 
Manifestarea, organizată de către 
Comitetul Uniunii sindicatelor din 
presă, poligrafie și edituri în cinstea 
„Zilei tipografilor", a reunit peste 900 
de artiști amatori, membri ai unor 
formații artistice de cele mal diverse 
genuri din unitățile industriei poli
grafice.

Trofeul „Făclia tipografilor" a re
venit comitetului sindicatului de la 
întreprinderea poligrafică „Crișana" 
din Oradea, pe locurile II și III cla- 
sîndu-se comitetele sindicatelor de la 
Combinatul poligrafic „Casa Scînteii", 
întreprindere^ poligrafică Galați și 
întreprinderea poligrafică Brașov.

Luni după-amiază, formațiile lau
reate au prezentat. în sala teatrului 
„Rapsodia Română" din Capitală, un 
spectacol. (Agerpres) 

anului 1981 s-a prevăzut ca o parte 
din resursele materiale determinate 
ca necesare pentru fiecare întreprin
dere să fie asigurate din materiale 
refolosibile, rezultate din procesul 
propriu de producție sau aprovizio
nate din alte surse. De aceea, dacă 
nu vor Valorifica materialele refolo
sibile prevăzute. întreprinderile nu 
vor dispune integral de resurse pen
tru a-și realiza planul de producție. 
Bunăoară, am stabilit ca materialele 
metalice refolosibile ca atare (capete, 
bucăți, resturi de tablă și profile), 
care prisosesc întreprinderilor unde 
aceste materiale rezultă, să fie pre
luate în bazele noastre județele și 
redistribuite pe plan local sau între 
județe în conformitate cu prevede
rile din balanțele materiale.

— Din perspectiva problemelor 
abordate in discuția noastră, cum 
putem caracteriza stadiul pregătirii 
producției anului viitor ?

— In general, reținem că există 
unele întîrzieri care ne obligă să 
adoptăm măsuri operative pentru 
contractarea desfacerii producției și. 
pe această bază, a aprovizionării 
tehn'co-materiale. Cu măsurile ce se 
vor lua în următoarele două săptă- 
mîni sînt create condiții pentru des
fășurarea corespunzătoare a activită
ții productive în semestrul I 1981. 
Urmează ca în etaoa imediat urmă
toare, pină la sfîrșitul acestui an. să 
creăm toate condițiile pentru asigu
rarea bazei materiale a producției 
pe anul viitor. In privința sarcinilor 
ce reviri ministerului nostru, vom ac
ționa ferm pentru accelerarea proce
sului de încheiere a contractelor eco
nomice în etapele amintite. în ace
lași timp, sîntem preocupați de asi
gurarea stocurilor normate de mate
riale la sfîrșitul acestui an. astfel ca 
întreprinderile să realizeze un bun 
demaraj al producției încă din nri- 
ihele zile aie lunii ianuarie. Obiec
tivul nostru central pe care îl vom 
Urmări CU exigență în tot cursul 
anului 1981 va fi reducerea per
manentă a cheltuielilor materia
le, încadrarea strictă în normele 
de consum în toate unitățile noastre. 
Anul 1981 va trebui să însemne si 
pentru ministerul nostru un an de 
ridicare la cote calitativ superioare a 
întregului proces de aprovizionare 
tehnico-materiâlă, în sensul unei an
corări mai ferme în viata economică 
din întreprinderi, depistării si preve
nirii la vreme a oricăror fenomene de 
risipă, întronării unui riguros spirit 
de economisire a materiilor prime, 
materialelor și energiei.

Comeliu CÂRLAN

Ziua națională a Republicii Democrate
Populare Laos

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Republicii Democrată Populare Laos

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos,

Președintele Adunării Populare Supreme
a Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a proclamării Re

publicii Democrate Populare Laos, în numele Partidului 
Comunist Român, Marii Adunări Naționale și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, Adunării Populare Supre
me și Guvernului Republicii Democrate Populare Laos, 
poporului laoțian frate sincere felicitări.

Proclamarea Republicii Democrate Populare Laos — eve
niment de mare însemnătate în istoria țării — a încununat 
victoria dobîndită de poporul laoțian în luptele grele și 
pline de sacrificii duse împotriva dominației imperialiste 
și a reaCțlunil Intel ne. creînd, totodată, premisele făuririi 
unui Laos pașnic șl independent, edificării societății noi

Poporui român, animat de sentimente de solidaritate

internațională, a acordat, de la început. întregul său spri
jin luptei drepte a poporului laoțian pentru eliberare na
țională și socială, a salutat victoria sa de acum cinci ani 
și se bucură de succesele pe care le obține, sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar, în edificarea unui Laos 
nou. independent și prosper.

Sîntem convinși că, acționînd în spiritul înțelegerilor 
convenite la riivel înalt, relațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, 
spre binele celor două popoare, în interesul cauzei gene
rale a socialismului, independenței si libertății popoare
lor. a păcii și înțelegerii internaționale.

Cu acest prilej festiv vă adresăm dumneavoastră și po
porului laoțian prieten cele mai bune urări de noi succese 
în edificarea socialismului în Republica Democrată Popu
lară Laos.

La 2 decembrie Se Împlinesc 5 ani 
de la abolirea monarhiei și procla
marea Republicii Democrate Popu
lare Laos, eveniment Care, încunu- 
nînd lupta plină de sacrificii, des
fășurată timp de decenii de poporul 
din această țară impotriva inter
venției militare imperialiste și 
reacțiunil interne, a deschis calea 
dezvoltării independente și demo
cratice, a făuririi unei vieți noi 
pentru masele populare.

Moștenind o situație deosebit de 
grea, ca urmare a Îndelungatei do
minații străine și distrugerilor pro
vocate de război, poporul laoțian a 
trecut, din primele zile ale noii sale 
etape istorice, la transpunerea în 
viață a programului inițiat de Parti
dul Revoluționar Popular privind 
refacerea țării Și făurirea unei 
orînduiri lipsite de exploatare, în
temeiată pe dreptate socială. Au 
fost create, Înainte de toate, orga
nele puterii populare la orașe și la 
sate, proces care a stimulat puter
nic inițiativa Si a mobilizat energia 
creatoare a oamenilor muncii, dor
nici să depășească Sărăcia în care 
au Viețuit din generație în genera
ție și să-și consacre eforturile pro
gresului țării. Acțiuni susținute au 
fost întreprinse în domeniul agri
culturii, prin defrișarea unor zone 
ale junglei și desecări, suprafața 
cultivabilă crescind cu peste 50 000 
hectare. Extinderea zonelor agrico
le șl sporirea de circa trei ori, a 
suprafețelor irigate, precum și coo
perativizarea agriculturii au asigu
rat dublarea terenurilor cultivate 
cu orez și creșterea notabilă a pro
ducției In acest domeniu, care stă 
la baza hranei populației.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de Viață pentru luna noiem
brie 1980 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :
1.
2.

U.J.Q.
Z.J.M.

5. 
e.

U.V.W. 
P.T.M.

1 H.E.H. 7, R.B.R.
4. P.D.J. 8. L.S.F.

Toți aslgu rații Cărora le-au ieșit
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise îri polițele lor 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ea aslgurațil să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

Invitație la Borsec
Așezare pitorească în inima 

munților, la o altitudine de 900 
metri, stațiunea Borsec oferă con
diții dintre cele mai bune pentru 
petrecerea concediului de odihnă 
sau pentru cură balneară. Aerul 
pur, puternic ozonat, apele mine
rale dătătoare de sănătate, instala
țiile moderne de tratament fac ca, 
de la an la an, această stațiune să 
fie tot mai solicitată de turiști.

AICI pot fi tratate cu bune re
zultate afecțiuni ale aparatului car
diovascular, endocrine, ăle tubului 
digestiv, hepato-biliare. Pentru cei 
ce suferă de nevroză astenică și 
insomnii, stațiunea Borsec este 
Ideală. Atît pentru cei veniți la 
odihnă, cît șt pentru curanți, gaz
dele din stațiune oferă un bogat 
program de divertisment

Căi de acces : cale ferată gara 
Toplița, șl. in continuare, cu auto
buzul.

Oricind, se pot obține bilete și 
informații suplimentare la agențiile 
și filialele Oficiilor județene de tu
rism, precum și la cele ale I.T.H.R. 
București.

SPORT Competiții, rezultate, clasamente
FOTBAL. UNIVERSITATEA CRA

IOVA. LIDER AL CLASAMENTU
LUI GENERAL LA ÎNCHEIEREA 
TURULUI. în ultima etapă din turul 
campionatului diviziei A, Universi
tatea Craiova a întrecut pe Dinamo 
cu 2—0 (2—0). avind în prezent mal 
mult cu trei puncte decit contracan
didata sa din București (in „clasa
mentul adevărului", avantaiul craio- 
venilor față de dinamoviști este mai 
substanțial —• el au un plus de cind 
puncte). Alte rezultate : F.C.M. Bra
șov — F.C. Olt 2—1 î S.C. Bacău — 
F.C. Argeș 4—6 ; „U“ — Progresul 
2—9 ; Sportul studențesc — Chimia 
0—1 : Politehnica Iași — Corvinul 
2—0 ; Steaua — F.C.M. Galați 4—1 ; 
Politehnica Timișoara — A.S.A. 3—1. 
în clasament: Unlv. Craiova — 25, 
Dinamo — 22, F.C.M. Brașov — 21,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
NICOLAE GIOSAN

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Importante mutații s-au produs 
șt în domeniul industriei, prin re
facerea și dezvoltarea celor circa 
500 de mici întreprinderi. în vede
rea creării premiselor pentru extin
derea forțelor de producție și va
lorificarea marilor bogății naturale, 
începînd cu rezervele forestiere șl 
terhninînd CU minereul de fier. In 
domeniul energetic, paralel cu con
struirea mai multor centrale mici, 
au intrat în funcțiune noi capacități 
la hidrocentrala de la Namngun și 
Be depistează posibilitățile de creș
tere in continuare a producției de 
energie electrică. Potrivit prevede
rilor programului trienal de dezvol
tare, ce se încheie anul acesta, re
zultate pozitive au fost obținute 
în dezvoltarea căilor și mijloacelor 
de transport, care în condițiile Hao
sului au o deosebită importanță 
economică. Construirea celor circa 
40 de poduri noi, refacerea si mo
dernizarea a peste 1 800 de km de 
șosele, Încheierea lucrărilor ce se 
desfășoară pentru crearea sistemu
lui complex de transporturi fluvia
le pe cea mal mare apă curgătoare 
a țării, Mekong, vor da un nou im
puls dezvoltării industriei și agri
culturii.

S-au obținut, de asemenea, suc
cese în dezvoltarea invățămîntului, 
în rețeaua de Scoli de toate grade
le. create în acești ani, fiind cu
prinși cel mai mare număr de copil 
și tineri din istoria țării.

Nutrind sentimente de profundă 
solidaritate față de toate popoarele 
care luptă Dentru libertate. Româ
nia socialistă a fost permanent ală
turi de cauza dreaptă a poporului 
laoțian, acordîndu-i sprijin în va

IALOMIȚA • Cu ocazia 
Inaugurării sediului organelor 
jurisdicționale din Ialomița a 
avut loc simbătă, in municipiul 
Slobozia, în organizarea Asocia
ției juriștilor, simpozionul cu 
tema : „Preocuparea organelor 
judiciare pentru transpunerea 
în viață a politicii partidului de 
respectare neabătută a princi
piului legalității socialiste". Din 
referatele prezentate spicuim i 
„Din însemnările unui crimina
list", susținut de colonel in re
zervă D. Ciacanica ; „Necesita
tea organizării științifice a mun
cii de prevenire" ; „Ocrotirea 
minorilor prin mijloace de drept 
civil și penal în lumina noii le
gislații" ; „Preocuparea organe
lor notariale pentru înfăptuirea 
politicii partidului în legătură 
cu sistematizarea teritorială și 
administrarea fondului funciar" ; 
„Din istoria 'tribunalului Ialomi
ța". (Mihai Vișoiu).

SATU MARE • în cadrul 
schimburilor culturale priete
nești dintre regiunea Zakarpa- 
țîe (U.R.S.S.) și județul Sătu 
Mare, pe scenele teatrelor din 
Satu Mare șl Cărei și Ia cămi
nul cultural din Medieșu Aurit 
au avut loc spectacole muzical- 
artistice susținute de Căpela 
corală bărbătească a Universită
ții din Ujgorod, ansamblul vocal- 
instrumental „Culorile trans- 
karpatiei" și orchestra de mu
zică populară din raionul Tia- 
cevo. • „Cred în cuvinte" — 
este genericul noului recital de 
poezie în limba maghiară sus
ținut In sala studio a Teatru
lui de Nord de talentatul artist 
amator Csirak Csaba, asistent 
farmacist. In repertoriul recita
lului se află versuri din •creația 
unor cunoscuți poeți maghiari 
din țara noastră, ca Iozsef Atti
la, SiitS Andras, Kanyadi San
dor, Kosztolanyl Dezsij șl alții. 
(Octav Grumeza).

F.C. Argeș — 19. „U“. S.C. Bacău și 
Chimia — cite 18 ș.a.m.d.

RUGBI. DERBIUL CAMPIONA
TULUI, DINAMO — STEAUA, 
SCOR 15—9 (3—3) s-a soldat cu o 
nouă evidențiere a măiestriei trans- 
formerului Constantin și cu... patru 
eliminări 1 In clasament, Dinamo și 
Steaua dețin în prezent același nu
măr de puncte — 31.

LUPTE GRECO-ROMANE. CEI 
ZECE CAMPIONI NAȚIONALI, de
semnați prin turneul final de la Pi
tești, sînt, în ordinea categoriilor : 
C. Alexandru (Steaua). N. Gingă 
(Dinamo), M. Boțilă (Dacia Pitești), 
I. Păun (Dinamo), Șt. Rusu (Mobila 
Rădăuți), Gh. Ciobotaru (Dinamo), 
I. Draica (Farul), P. Dicu (Dinamo),

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

riate fortne, în vederea înlăturării 
dominației străine și a forțelor re
trograde interne, și a salutat CU 
bucurie izbînda revoluției in Laos.

In noile condiții, cînd Laosul s-a 
angajat pe calea dezvoltării libere 
și independente, relațiile dintre 
cele două țări au dobîndit un con
ținut superior, extinzîndu-se conlu
crarea atît pe plan bilateral, în do
meniile politic, economic, tehnico» 
științific și cultural, potrivit Cerin
țelor făuririi noii orînduiri, cît și 
pe clan internațional, în lupta pen
tru democratizarea raporturilor din
tre state și consolidarea păcii.

Momente deosebit de importante 
In evoluția raporturilor româno- 
laoțiene le-au constituit convorbiri
le la nivel înalt, de la București și 
Vientiane, prilejuite de vizita 
efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele republicii, în Laos, și de 
vizita întreprinsă, anterior, în țara 
noastră de tovarășul Kaysone 
Phomvihane, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, orim-mlnistru — 
convorbiri încheiate cu înțelegeri 
privind impulsionarea conlucrării 
dintre cele două partide, țări și po
poare, in interesul reciproc, al cau
zei generale a progresului și păcii.

Urmărind cu viu interes Înfăp
tuirile poporului prieten laoțian în 
refacerea și dezvoltarea tării pe ca
lea progresului economic șl social, 
poporul român îl adresează calde 
felicitări, precum și urarea ca efor
turile sale constructive să se ma
terializeze tn noi succese.

MUREȘ O In organizarea Con
siliului orășenesc de educație 
politică și cultură socialistă din 
Tîrnăveni, în colaborare cu Con
siliul județean Mureș al sindi
catelor, la clubul combinatului 
chimic din localitate se desfă
șoară — sub genericul „Cetatea 
chimiei" — acțiunea intitulată 
„Săptămîna teatrului muncito
resc". Participă cele mai bune 
formații de teatru de amatori 
din județ. 9 Cu prilejul aniver
sării a două decenii de la în
ființarea Institutului de învăță» 
mint superior din Tîrgu Mureș, 
la sediul acestui lăcaș de cul
tură a avut loc recent o sesiune 
de comunicări științifice. Cele 78 
de comunicări susținute, în 4 
secțiuni, au relevat — ca și ex
poziția inaugurată cu acest pri
lej — rezultatele obținute de 
cadrele didactice și studenții 
institutului în activitatea de in
tegrare a invățămîntului cu 
cercetarea și producția. (Gheor
ghe Giurgiu).

DOLJ O Au început manifes
tările incluse în cadrul Festiva
lului „Craiova muzicală", ediția 
a 9-a. care reunește formații 
artistice profesioniste din loca
litate și din alte orașe ale țării, 
soliști de peste hotare. în des
chiderea festivalului, orchestra 
simfonică a Filarmonicii „Olte
nia" din Craiova a prezentat un 
concert dirijat de Paul Popescu, 
avîndu-1 ca solist pe pianistul 
Valentin Gheorghiu. Timp de o 
săptămînă, iubitorii muzicii vor 
asista la o suită de spectacole 
ce vor fi susținute de cvartetul 
de coarde „Voces", al Filarmo
nicii „Moldova" din Iași, cvar
tetul vocal al Filarmonicii 
„George Enescu" din București, 
cvintetul de suflători „Concor
dia" al Orchestrei simfonice a 
Radloteleviziunii Române, corul 
și orchestra de cameră ale Fi
larmonicii „Oltenia" și nume
roase recitaluri oferite de soliști. 
(Nicolae Petolescu).

V. Andrei (Progresul București) șl 
V. Dollpschi (Dinamo).

TENIS DE MASA. CAMPIONI 
NAȚIONALI PE 1980, după turneul 
de la Arad : Eva Ferenczi (C.S. 
Arad) și Simion Crișan (C.S.M. 
ClUJ-NapOca). La dublu mixt: Fe
renczi — Crișan.

GIMNASTICA. „Cupa Kunlchl- — 
Nagoya (Japonia) a fost ciștlgată, la 
feminin, de Liu Ciu Ting (R. P. 
Chineză) — 37,90 p, pe locul secund 
clăsîndu-se Dumitrița Turner — 
37,55 p. Pe aparate, un mare succes 
ăl Ecateriftei SZabo, campioană abso
lută europeană de junioare — 1980, 
care a cucerit medalia de aur la 
bîrnă. Celelalte trei titluri au fost 
cîștigate de gimnaste din R. P. Chi
neză.
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Schimb de mesaje de prietenie
intre președintele României

și președintele Iranului
ț TEHERAN 1 (Agerpres). — La Te- 
r heran a avut loc un schimb de. me- 
j. saje de prietenie între președintele 
f Republicii Socialiste România, tova- 
ț rășul Nicolae Ceaușescu, și președin- 
ș tele Republicii Islamice 
ț Abolhassan Banisadr.

Președintelui iranian 
transmise din partea 
Nicolae Ceaușescu cele 
urări de sănățate și fericire perso
nală, de pace și bunăstare poporului 
iranian prieten.

Președintele Abolhassan Banisadr. 
mulțumind călduros pentru mesajul 
primit, a rugat să fie transmise tova
rășului Nicola® Ceaușescu un salut 
de prietenie și urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului român prieten.

Schimbul de mesaje, care a avut 
loc Ia 30 noiembrie, a fost prilejuit 
de primirea de către șeful statului 
iranian a reprezentantului personal al 
președintelui României, tovarășul 
Vasile Pungan, ministru secretar 
de stat.

Iran, dr.

|

k

I

l-au fost 
tovarășului 

mai bune

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb larg de păreri referitor la 
stadiul actual și perspectivele dezvol
tării relațiilor bilaterale in diferite 
domenii de interes comun, fiind ex
primate dorința și hotărîrea celor doi 
președinți de a lărgi și adinei aceste 
raporturi, pe baza deplinei egalități 
in drepturi și avantajului 
corespunzător intereselor 
român și iranian prietene.

Au fost, de asemenea, 
unele probleme de interes 
vieții contemporane,

Plecarea din Beijing

I

Congresul Partidului 
Socialist Elvețian 

și-a încheiat lucrările
Reprezentantul P.C.R. primit 

de președintele P.S.E.

reciproc, 
popoarelor

abordate 
comun ale 

relevîndu-se 
faptul, că dezvoltarea colaborării pe
plan internațional dintre România și 
Iran servește cauza întăririi păcii și 
înțelegerii în lume, pe baza respec
tării stricte . a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități in drepturi și neames
tecului in treburile interne.

Schimbul de mesaje și convorbirile 
care au avut loc s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A EMIRATELOR

ARABE UNITE
»

BEIJING 1 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : Tovară
șul Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. îm
preună cu persoanele oficiale care 
l-au însoțit în vizita oficială de 
prietenie in R. P. Chineză, la invi
tația tovarășului Zhao Ziyang. mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic^ al C.C. al P.C.C., 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a părăsit Beijingul.

Oaspetele român a fost salutat 
plecare de tovarășa Chen Muhua;

C.C. al

Sosirea

la

m

Au fost de față Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing, 
membri ai ambasadei.

*
MOSCOVA 1 (Agerpres). — In 

drum spre București, tovarășul Ilie 
Verdeț a făcut o escală la Moscova, 
unde a fost întîmpinat de L. A. 
Kostandov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Traian ' Dudaș, 
ambasadorul României în U.R.S.S., 
și Yang Shouzhen, ambasadorul 
R. P. Chineze la Moscova.

Capitală

DELHI 1 (Agerpres). — Primul 
ministru, Indira Gandhi, l-a primit, 
luni, pe tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, care 
Întreprinde o vizită in India.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a. fost transmis 
premierului indian un salut cordial, 
împreună cu urări de succese în ac
tivitatea sa. de prosperitate și pace po
porului indian. Mulțumind călduros, 
Indira ’Gandhi a rugat să fie trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu cele mâl 
bune urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate poporului român pri
eten.

Cu ocazia primirii, premierului 
Indian l-a fost inmînat un mesaj din

♦
partea președintelui Republicii So
cialiste România.

In spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, gu fost discutate posibilitățile 
de extindere a schimburilor comer
ciale și coopdrărij economice bilate
rale. .corespunzător posibilităților și 
necesităților de dezvoltare ale celor 
două țări. De asemenea, au fost dis
cutate unele probleme ale situației 
internaționale actuale.

In aceeași zi. tovarășul Cornel 
Burtică a avut întrevederi cu Pra
nab Kumar Mukherjee, ministrul 
comerțului și industriei siderurgice, 
cu Shri Sethi,, ‘ministrul petrolului, 
precum și cu reprezentanții unor 
companii industriale si comerciale 
indiene.

La întrevederi a participat Dumi
tru Niculescu. ambasadorul țării 
noastre în India.

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Madrid

.jf

■

Dezbateri in problemele întăririi securității, ale extinderii 
cooperării pe multiple planuri intre statele participante

MADRID 1 — Trimisul Agerpres, 
N. Chilie, transmite : La reuniunea 
d« la Madrid a statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa continuă dezba
terile celor trei grupuri de lucru care 
•e ocupă de examinarea modului de 
eplicare * principiilor Actului final 
și a aspectelor militare ate securită
ții tn Europa, a cooperării in dome
niile economiei, științei, tehnicii și 
mediului Înconjurător și. respectiv, 
colaborării in sectoarele culturii, edu
cației, informației și contactelor 
umane.

Grupul de lucru nr. 1 a căzut, de 
acord asupra unui program de lucru 
în baza căruia va proceda, pinâ la 
pauza ce va interveni la 19 decem
brie, la dezbaterea modului de trans
punere In viață a normelor de con
duită statuate de Actul final, alter
nativ cu măsurile privind creșterea 
încrederii și dezarmarea în Europă. 
Acest program ar urma să rămînă 

’ în vigoare și după reluarea lucrărilor, 
la 27 ianuarie 1981. Marea majoritate 
a vorbitorilor s-au pronunțat pentru 
respectarea strictă de către toate sta
tele a acestor principii, subliniind 
necesitatea aplicării lor universale, 
integrale, și caracterul imperativ' al 
transpunerii lor în viață. Punerea 
acestor principii tn practică, au sub
liniat vorbitorii, formează în esență 
cadrul general de desfășurare a re
lațiilor dintre state, substanța însăși 
a desfășurării normale, progresive, a 
colaborării și edificării unui sistem 
trainic de securitate și pace în Eu- 
ropa. Toți vorbitorii s-au referit la 
faptul că aceste principii statuate in 
Actul final de la Helsinki trebuie 
respectate atît în relațiile dintre sem
natarii Actului final, cit și în rapor
turile acestora cu toate statele, de pe 
toate continentele.

în grupul de lucru numărul 2 con-

tinuă examinarea aspectelor econo
mice, tehnice, științifice și în dome
niul protecției mediului înconjurător, 
degajindu-se preocuparea largă a tu
turor țărilor pentru extinderea și di
versificarea conlucrării nestingherite 
dintre națiuni, conform spiritului și 
dispozițiilor concrete din Actul final.

Continuă, de asemenea, dezbaterile 
asupra colaborării culturale, științi
fice, în domeniile educației, informa
ției și contactelor umane între statei® 
participante — prilej pentru releva
rea de către un mare număr de de
legații a importanței pe care o au, 
în concepția țărilor lor, schimburile 
culturale, asigurarea unor drepturi șl 
libertăți fundamentale ale omului, 
cum sînt dreptul la viață, la munca, 
la locuință, la o existență demnă, la 
libertate și independentă națională. 
Se relevă in mod deosebit aprecierea 
multor țări mici și mijlocii potrivit 
căreia garantarea drepturilor la exis
tența liberă, independentă și demnă 
a națiunilor și popoarelor este con
diția „sine qua non" a asigurării 
drepturilor fundamentale ale omului, 
a înfloririi multilaterale a personali
tății umane. In acest sens, delegația 
română — promovind activ concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la căile și modalitățile de so
luționare a problemelor majore ale 
schimburilor de valori materiale și 
spirituale între națiunile europene și 
in legătură cu rolul acestora în cadrul 
instaurării unui nou sistem de relații 
între toate popoarele europene și de 
pe planeta noastră — a reafirmat cu 
tărie atît experiența României socia
liste în soluționarea problemelor le
gate de garantarea drepturilor omu
lui. de democratizare a întregii vieți 
sociale, de așezare a ei pe principiile 
eticii și echității socialiste, cit și ho
tărîrea țării noastre de a conlucra 
activ cu celelalte state in aceste pro
bleme.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, s-a înapoiat, luni 
seara, în Capitală, venind din Repu
blica Populară Chineză, unde a efec
tuat o vizită oficială de prietenie, la 
invitația tovarășului Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenti tovarășii Gheorghe

★
Sîmbătă, tovarășul Ilie Verdeț a so

sit la Shanghai, fiind însoțit de to
varășa Chen Muhua. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., vicepremier ai Consiliului 
de Stat, ministrul relațiilor econo
mice cu țările străine. Vizita tova
rășului Ilie Verdeț în acest important 
oraș al Chinei populare a început la 
expoziția permanentă a municipiu
lui Shanghai, oglindă a marelui po
tențial creator și de producție pe 
care îl reprezintă Shanghaiul în an
samblul economiei chineze, în efor
tul statornic al poporului chinez de 
modernizare și ridicare a patriei sale 
pe noi trepte de progres și prosper 
ritate.

S-au vizitat în continuare Uzina de 
motoare diesel, portul maritim și 
Fabrica de tricotaje nr. 15. unități 
economice reprezentative ale muni
cipiului Shanghai. Pe parcursul vi
zitei în aceste unltăti, tovațăsul Ilie 
Verdeț a fost însoțit de tovarășa 
Chen Muhua. de tovarășii Han Zheyi 
și Yang Ti, viceprimari ai munici
piului Shanghai, de alte persoane o- 
ficiale.

In cadrul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă caldă, prieteneas
că. cadrele de conducere și specia
liști din unitățile vizitate au eviden
țiat relațiile strînse de prietenie, so
lidaritate și colaborare care există 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, au evocat succesele obținu
te de poporul român. In discuții au 
fost relevate Însemnatele posibilități 
existente pentru lărgirea și diversi
ficarea pe multiple pțpnuri a colabo
rării economice intre România și 
China. Gazdele au apreciat pozitiv

Oprea, prim viceprim-miriiștru ăl gu
vernului, Neculai Agachi și Ioan 
Florea. miniștri. Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la 
Afacerilor Externe,

Au fost d®. fată . Chen 
ambasadorul Republicii 
Chineze la București, și 
ambasadei, precum și B.I. Minakov, 
ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice te București.

★
colaborarea directă dintre porturile 
Shanghai și Constanta, subliniind că 
această „punte a prieteniei și cola
borării noastre poate deveni și mai 
largă în viitor". Tovarășul Ilie Ver
deț a urat clasei muncitoare din 
Shanghai succese șl mai mari în vii
tor, pentru realizarea marilor obiec
tive de modernizare pe care le-a pus 
P.C. Chinez in fata întregului popor.

fr
Guvernul popular «1 municipiului 

Shanghai a oferit un dineu în onoa
rea tovarășului Ilie Verdeț.

Au participat tovarășa Chen Mu
hua, precum și persoanele oficiale 
române care 11 Însoțesc pe primul 
ministru în vizita in R.P. Chineză.

La dineu, desfășurat într-o atmos
feră cordială, de caldă prietenie, to
varășul Ilie Verdeț și tovarășul Han 
Zheyi au toastat In sănătatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășului Hua Guofeng, pentru dezvol
tarea șl adincirea în continuare a 
prieteniei, solidarității și colaborării 
dintre partidele și țările noastre, 
spre binele poporului român și po
porului chinez, al cauzei socialismu
lui și păcii.

La încheierea vizitei în municipiul 
Shanghai. Direcția culturală munici
pală a oferit, duminică seara, un 
spectacol de gală.

★
Luni dimineața, tovarășul Ilie Ver

deț a părăsit municipiul Shanghai, 
îndreptîndu-se spre Beijing.

Pe aeroportul împodobit cu dra
pele românești și chineze, tovarășul 
Ilie Verdeț a fost salutat la plecare 
de tovarășii Han Zheyi și Yang Ti, 
viceprimari ai municipiului Sliang- 
hai. de alte persoane oficial® locale.

Ministerul
Shuliang,
Populare 

membri ai

BERNA 1 (Agerpres). — La Geneva 
s-au încheiat lucrările Congresului 
Partidului Socialist Elvețian.

Congresul a ales noile organe con
ducătoare ale partidului — președin
tele, secretarii centrali și trezorierul. 
Comisia de control, membrii Comi
tetului Director și ai Comitetului 
Central. Cu unanimitate de voturi, 
Helmuth Hubacher a fost reales în 
funcția de președinte ai partidului.

*
Reprezentantul Partidului Comu

nist Român la Congresul Partidului 
Socialist Elvețian, Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R.. a fost pri
mit, la 30 noiembrie, de președintele 
P.S.E., Helmuth Hubacher.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, repre
zentantul P.C.R. a transmis președin
telui P.S.E., cu ocazia realegerii sale, 
un mesaj de salut și calde felicitări 
și urări <le succes în activitatea sa.

Președintele P.S.E.. Helmuth Huba
cher, a rugat, la rîndul său, să fie 
transmise secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, i 
calde mulțumiri și urări de succes în 
funcțiile deimare răspundere pe care 
le îndeplinește.

Cu ocazia întrevederii, au fost dis
cutate aspecte privind intensificarea 
colaborării între P.C.R. și P.S.E., în
tre România Si Elveția, spre binele 
celor două popoare, în interesul secu
rității și cooperării europene, al pă
cii și înțelegerii internaționale.

Vizita In Siria

Alteței Sale
Șeicul ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABI

Aniversarea Zilei naționale a Emiratelor Arabe'Unite îmi oferă plăcutul 
prilej de a transmite Alteței Voastre sincere felicitări și urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și progres continuu pentru poporul țării 
dumneavoastră.

îmi exprim speranța că dezvoltarea raporturilor dintre țările noastre ser
vește intereselor celor două popoare, cauzei păcii și înțelegerii in Iunie.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Create la 2 decem
brie 1971 prin asocie
rea a șapte mici teri
torii cu o suprafață 
de 90 000 kmp șl o 
populație de aproape 
90 000 locuitori. Emi
ratele Arabe Unite au 
cunoscut 
ani care 
atunci o 
oonomică 
cest fapt 
în primul rînd, valori
ficării marii bogății 
naturale — petrolul, a 
cărui producție s-a 
ridicat în anul 1979 la 
100 milioane tone, si- 
tuînd E.A.U. printre 
primii zece producă
tori de „aur negru" 
din lume.

în cei nouă 
au trecut de 
dezvoltare e- 

rapidă. A- 
se datorește,

Paralel cu dezvolta
rea extracției și prelu
crării petrolului, auto
ritățile manifestă o 
preocupare deosebită 
pentru diversificarea 
economiei naționale, 
pentru ca aceasta să 
nu se mai axeze doar 
pe un singur produs. 
Astfel, in ultimii ani, 
pe teritoriul E.A.U. 
au fost construite : 
un complex de prelu
crare a aluminiului, o 
uzină siderurgică, fa
brici de lichefiere a 
gazelor și de îngrășă
minte chimice, între
prinderi textile, . ali
mentare etc. In emi
ratul Dubai se reali
zează cel mai mare 
doc uscat din lume, în

danele căruit vor pu
tea ancora superpetro- 
liere cu un deplasa
ment de pină la un 
milion de tone.

Realizările obținute 
de poporul Emiratelor 
Arabe Unite pe linia 
dezvoltării economice 
și sociale sînt privite 
cu simpatie de po
porul nostru, animat 
de calde sentiment® 
prietenești fată de 
cauza popoarelor ara
be. Relațiile dintre 
cele două țări cunosc 
un curs ascendent, în- 
scriindu-se ca o con
tribuție la cauza cola
borării , internațional 
și a apropierii într i 
popoare.
_____________ J

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

„Nu! înarmărilor nucleare

r
E

RS®®

A C.C. AL P.C.

In diferite țâri din Europa occidentală sa extinde mișcarea populară da 
protest împotriva cursei înarmărilor, a planurilor vizînd instalarea de noi 
rachete dotate cu focoase nucleare. Fotografia de mai sus reprezintă 
o imagine de la recenta demonstrație a mai multor mii de locuitori din 
Copenhaga, capitala Danemarcei, desfășurată sub lozinca : „Stop înar

mărilor nucleare I”

Dreptul la educație - unul din drepturile 
fundamentale ale omului

Dezbateri initiate de România în Comitetul pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U,
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Comitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale al Adunării 
.Generale a O.N.U. examinează. - în 
prezent: între altele, problematica 
dreptului la educație ca drept funda
mental al omului — temă care are 
la origine, după cum se știe, o ini
țiativă a țării noastre. Dezbaterile de 
pină acum au evidențiat însemnăta
tea deosebită pe care statele membre 
o acordă înfăptuirii dreptului la 
educație, în ansamblul drepturilor 
fundamentale ale omului. Delegațiile 
participante la discuții au apreciat 
valoarea și actualitatea inițiativei 
românești, care permit un dialog util 
pe o temă de interes major.

Reprezentantul UNESCO a subli
niat, astfel, faptul că, în materie de 
educație „se impune promovarea la 
toate nivelurile și sub toate formele 
a noii ordini economice internațio
nale, mai drepte și mai solidare". El 
a arătat, de asemenea, că lărgirea 
cooperării între tării® în curs de dez
voltare este indispensabilă pentru ca 
educația „să-și asume pe deplin noul 
său rol". Reprezentantul R.P. Chineze 
a evidențiat însemnătatea procesului 
educațional pentru înflorirea persona
lității umane și dezvoltarea multila- 
terală a statelor. Delegația R.P. Po
lone — coautoare la proiectul de re
zoluție lnitiat de România — a îm
părtășit pe larg din experiența tării 
sale în legătură cu exercitarea prac
tică a dreptului la educație.

La „necesitatea stringentă de a re
cunoaște corelația strinsă dintre dez-

vbltare și democratizarea educației" 
s-a referit delegatul marocan, iar 
reprezentantul filipinez a relevat ne
cesitatea eliminării tuturor formelor 
de discriminare și inegalitate, ea o 
condiție practică pentru înfăptuirea 
dreptului la educație.

In cuvîntul sau, reprezentantul Re
publicii Sri L«inka a. declamat că, în 
calitate de coautor la proiectul de 
.rezoluție privind dreptul la educație 
propus de țara noaștrâ, ^ste fericit 
Să sprijine eforturile delegației româ
ne de a atrage atenția asupra impor
tanței primordiale a educației pentru 
dezvoltarea pltumră a personalității 
umane, precum și a contribuției ma
jore pe care educația o aduce la pro
gresul social și dezvoltarea națio
nală". Reprezentantul Marii Britanii 
a reliefat legătura intrinsecă dintre 
problematica tineretului și cea a edu
cației, ceea ce reflectă strinsa cone
xiune dintre problematica socială și 
cea a drepturilor economice, sociale 
și culturale. Referindu-se la priorită
țile din domeniul dezvoltării sociale, 
reprezentantul S.U.A. s-a pronunțat 
pentru acordarea unei atenții mai 
mari necesităților legate ' de înfăp
tuirea dreptului. la cultură, sănătate 
și educație, „intr-un spirit de echitate 
și eficiență".

Dezbaterile privind dreptul la edu
cație vor continua cu prilejul exami- 

' nării proiectului de rezoluție p® 
această temă prezentat de România, 
căreia i s-au alăturat, in calitate de 
coautori, alte 41 de state de oe toate 
continentele.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

PENTRU DEZANGAJARE MILITARĂ ÎN EUROPA. PENTRU OPRI
REA CURSEI ÎNARMĂRILOR ! La Paris s-au încheiat lucrările Con
gresului Național al Mișcării franceze pentru pace, la care aii parti
cipat peste 400 de delegați reprezentind cele l>0 de departamente ale 
țării. Rezoluția finală adoptată de participant! subliniază necesitatea 
frîuârii cursei înarmărilor. Delegații au adresat un apel participanților 
la întilnirea de ’ 
intîlnire trebuie 

militare în

la Madrid in care se relevă intre altele că această 
să deschidă calea spre negocieri in problema dezanga- 
Europa.

PLENARA
VENEZUELA a avut loc la 

Caracas, la care au fost examinata 
aspecte ale situației politice din 
tară, precum și probleme organi
zatorice. La plenară a luat cuvin- 
tul Jesus Faria, secretar general al 
partidului, care s-a pronunțat pen
tru unirea forțelor de stingă al® 
tării intr-un front unic.

evoluțiile actuale in lumea arabă și. 
lupta poporului palestinian pentru 
apărarea drepturilor sale legitime.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
CENTRAL AL O.E.P. La Damasc 
a luat sfîrșlt reuniunea Consiliului 
Central al ■ Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, organ de decizie 
al O.E.P., format din 55 de mem
bri, intre sesiunile Consiliului Na
țional Palestinian (parlamentul), re
latează agenția W.A.F.A. Consiliul a 
discutat probleme referitoare la

FRONTUL POLITIC „STÎNGA 
UNITA" DIN PERU, care grupea
ză principalei® partide politica de 
stingă, a hotărtt să se transforme 
Intr-un organism permanent Si a 
desemnat ca președinte al său pe 
Alfonso Barrantes Linaan. infor
mează agenția Inter Press Service, 
In urma recentelor alegeri munici
pale, „Stînga Unită" a devenit • 
doua forță politică din Peru. în 
cadrul scrutinului, candidați! stîngii 
au cîștigat în șapte orașe impor
tante ale țării și dețin poziția a 
doua in celelalte localități, inclu
siv în capitală.

DAMASC 1 (Agerpres). — O dele
gație ă cultului musulman din 
România, condusă de muftiul Iacub 
Mehmet, care întreprinde o vizită in 
Siria, Ia invitația Ministerului Cul
telor din această țară, a fost primi
tă de primul ministru al Republicii 
Arabe Sirifehe, Abdel Rauf Al Kas- 
sem. Cu acest prilej, primul ministru 
sirian s-a referit pe larg la raportu
rile prietenești existente între Româ
nia și Siria, la relațiile strînse între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Hafez Al Assad, președintele 
Republicii Arabe Siriene, și Ia contri
buția remarcabilă a celor doi șefi de 
stat la adincirea și intensificarea 
conlucrării rodnice dintre cele două 
popoare. De asemenea, primul mi
nistru sirian a făcut aprecieri elo
gioase la adresa politicii externe ac
tive a Republicii 
nia. pusă în slujba 
și cooperării intra 
lumii.

Delegația cultului 
România a avut întilniri cu ministrul 
sirian al cultelor, dr. Muhammad 
Hatib, cu muftiul Republicii Arabe 
Siriene, cu șefii cultelor din această 
tară și a vizitat așezăminte ale cul
tului musulman din Siria.

CENTRAFRICANE

Excelenței Sale Domnului DAVID DACKO
Președintele Republicii Centrafrlcane

BANGUI
Cea de-a XXII-a aniversare a proclamării republicii îmi oferă plăcutul 

prilej să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de succes și prosperitate pentru poporul centrafrican prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare statornicite 
între țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, destinderii și cooperării în întreaga lume.

Socialiste Româ- 
păcii, înțelegerii 

toate națiunile

musulman din

• •

la nivel înalt a C.E.E.
LUXEMBURG 1 (Agerpres). — La 

Luxemburg a început, luni, cea de-a 
18-a reuniune la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.E.E., formă de consul
tări instituționalizată începînd din 
anul 1974, în cadrul căreia șefii de 
stat și de guvern examinează princi
palele probleme economice și politice 
ale C.E.E. Pentru prima dată, la 
această reuniune, „celor nouă" li s-a 
alăturat Grecia, cure va deveni ofi
cial. la 1 ianuarie, membră a C.E.E.

Agenda de lucru a actualei reuniuni 
este dominată de problemele econo
mice, Piața comună fiind confrunta
tă, in prezent, cu efectele combinate 
ale inflației și recesiunii economice, 
la care se adaugă dificultățile sociale 
generate de nivelul ridicat al șoma
jului. De asemenea, perspectivele pe 
anul 1981 nu «int favorabile, specia
liștii prevăzind un ritm mediu de 
creștere economică de numai 0,6 la 
sută și, T>e ansamblul statelor mem
bre. aproximativ 8 milioane de per
soane fără locuri, de muncă.

DEZVĂLUIRI PRIVIND AC
ȚIUNI ALE R.S.A. ÎMPOTRIVA • 
REPUBLICII ZIMBABWE. Intr-un 
interviu acordat ziarului „Sunday 
Times", din Johannesburg, primul I 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a arătat că R.S.A. I 
„a recrutat și instruiește grupuri j 
de disidenți din Zimbabwe. fapt 
ce constituie o reală amenințare i 
pentru țară". Numai în provincia 
Transvaal, a arătat premierul Mu- * 
gabe, numărul acestor elemente . 
este <1® circa 5 000. în altă ordina : 
de idei, Mugabe a relevat că „Afri- | 
ca de Sud ajută pe rebelii mozam- 
bicani și îi aprovizionează cu avioa- f 
ne ce survolează teritoriul zimbab- 
wiari". 1

REZULTATELE REFERENDU
MULUI DIN URUGUAY indică 
victorie a celor care s-au împotrivit 
proiectului de reformă a Constitu
ției, menit să asigure o „institu- 
ționalizare a. puterii militare'1. A- 
oeștia au obținut victoria in 19 din 
cele 27 d® departamente ale ță
rii. ceea ce demonstrează că ma
joritatea populației uruguayene do
rește revenirea la un regim civil.

UN PROTOCOL CHINO-FILT- 
PINEZ d® cooperare tehnico-știin- 
țifică pe anul 1931, semnat la Ma
nila, prevede că cele două țări vor 
realiza, schimburi de specialiști In 
domeniile industriei, agriculturii, 
pescuitului și medicinei. precum șl 
de informații tehnice de interes re
ciproc.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul centrafrican 
sărbătorește astăzi 
ziua sa națională — 
împlinirea a 22 de ani 
de la proclamarea re
publicii.

Rezultat al unei lup
te îndelungate Împo
triva dominației străi
ne. actul de la 1 de
cembrie 1958 a marcat 
un moment de cea 
mai mare însemnătate 
în existența acestei 
tinere țări din inima 
continentului african 
(suprafața — 622 984 
kmp ; populația — 
1 800 000 de locuitori), 
deschizind noi per
spective dezvoltării

sale economice, 
agricultura 
principala ocupație 
populației, o 
sporită este acordată 
valorificării ____ ‘
bogății ale subsolului 
(diamante, cupru, mi
nereu de fier, nichel, 
aluminiu). Pe harta 
Republicii Centrafrlca- 
ne au apărut astfel o 
serie întreagă de o- 
biective industriale, că
rora urmează să li se 
adauge în viitor . al
tele pe măsura tradu
cerii în viață a proiec
telor de dezvoltare e- 
laborate de autorități
le de la Bangui.

Deși 
cămine 

a 
atenție
marilor .

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu țările 
Africii, cu toate țările 
în curs de dezvoltare. 
România socialistă ur
mărește 
forturile 
poporul 
pentru 
independenței și fău
rirea unei vieți

cu interes e- 
depuse d® 
centrafrican 
consolidarea

— — .—-— . — .1 noi.
Intre Republica So- 

și 
Republica Centrafrtca- 
nă s-au stabilit rela
ții de prietenie și co
laborare, care se dez
voltă în interesul ara
telor popoare, al. cau
zei generale a păcii 
și înțelegerii.

cialistă România

Rezultatele alegerilor parțiale
pentru Adunarea

PARIS 1 (Agerpres). — Alegerile 
parțiale pentru Adunarea Națională 
a Franței desfășurate duminică s-au 
soldat cu o victorie a stingii, care 
a cîștigat cinci din cele șapte man
date disputate — transmite agenția

Națională a Frânte’
France Presse. Socialiștii au doblr, 
dit două noi mandate, unul în detri
mentul gaulliștilor, iar celălalt în al 
giscardieniJor. Partidul __ 
cîștigat astfel în total patru 
te, gaulliștii — două, iar 
de stînga — unu.

Din presa poloneză

socialist a 
man da- 
radicalii

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — în 
cotidianul polonez ,, Try buna Ludu" 
au apărut articole referitoare la Orga
nizația „Confederația Poloniei Inde
pendente" care — reliefează ziarul
— este o „organizație naționalistă și 
antisocialistă, ilegală, antiguverna
mentală și finanțată din afară".

Subliniind că activitatea grupării 
demonstrează că ea nu este cîtusi de 
puțin interesată în Înnoirea vieții 
politice și economice a Poloniei, zia
rul relevă că „scopurile sale reale 
sînt răsturnarea orînduirii din Polo
nia, ieșirea ei din rîndul țărilor socia
liste și din Organizația Tratatului de 
la Varșovia". „Din documentele sale 
programatice reiese că organizația 
este adepta restabilirii capitalismului 
tn Polonia și aceasta — arată ziarul
— explică tendința de a stabili o 
colaborare cu cele mai reacționare 
cercuri din Occident și cu . centrele 
de diversiune antisocialistă. Scopul 
strategic al „Confederației Poloniei 
Independente" este de a submina 
orînduirea de stat a Poloniei popu
lare, de a-i scinda pe polonezii care 
muncesc 
Această 
este in

pentru un viitor mai bun. 
activitate, adaugă ziarul, 
contradicție cu interesele

are «nvitale ale statului nostru. _
caracter aventurist si provocator".

★
Ziarul polonez „Zolnierz Wolnoscî” 

relevă că la Gdansk a fost difuzat 
un manifest de către ..Mișcarea pen
tru restaurarea Orașului Liber 
Gdansk". „Liber", scrie ziarul, pen
tru naționaliștii si șoviniștii germani, 
iar în cele din urmă pentru hitleriști. 
In afiș se relevă că pentru cetățenii 
polonezi ai acestui oraș mai există o 
condiție : „să acționeze Împotriva 
comuniștilor". „Cei ce difuzează 
afișele — scrie ziarul — contează p® 
faptul că majoritatea covîrsitoare a 
cetățenilor din Gdansk nu cunosc 
din proprie experiență ce s-a intim- 
plat înainte și după război în acel 
Oraș Liber Gdansk. Ei contează pe 
aceea că în atmosfera in care se 
conferă o nouă strălucire noțiunilor 
de «autoconducere- și «democrație- 
revizioniștii vor reuși să pătrundă si 
in acest curent de reînnoire".

Prima datorie cetățenească, scria 
ziarul, este vigilența pentru 
dușmanul libertății polonezilor, 
oamenilor muncii, să nu 
confuzie. Ar fi o greșeală să 
subestimeze perfidia dușmanului.

„OFENSIVA- IERNII 1N
abundente în

de furtuni —
Ninsori 

soțite 
viteza vintului a depășit 
100 km pe oră — s-au 
abătut asupra regiunilor 
de est și nord ale AUS
TRIEI. In Alpi tempera
tura a scăzut pină 
minus 
In Austria __
grosimea stratului de ză
padă este de aproape 
un metru. Ofensiva ier
nii a îngreunat mult 
transporturile. Mai mul
te magistrale rutiere au 
fost blocate, circulația 
fiind suspendată.

Ia
20 de grade, iar 

inferioară

Din cauza furtunilor 
de zăpadă ce s-au abă
tut de două zile asupra 
țării, pe întregul teri
toriu al UNGARIEI se 
înregistrează perturbări 
in transportul feroviar și 
rutier. După cum rela
tează agenția M.T.I., au 
fost luate măsuri urgen
te in vederea deszăpezi
rii căilor ferate. La Bu
dapesta se înregistrează 
dificultăți In transportul 
tn comun.

După o perioadă caldă 
pentru acest anotimp, In

EUROPA

ea 
al 

semene
sa

numeroase regiuni ale 
FRANȚEI, temperatura 
a scăzut brusc la finele 
săptămînii trecute. In 
unele zone cu 10 grade. 
In Normandia a nins 
abundent șl continuă să 
ningă in regiunile mon
tane, unde pe unele șo
sele s-au format troiene 
înalte de peste un metru 
și jumătate. A nins, de 
asemenea. In Corsica. 
Coasta de Azur a conti
nuat să rămînă însorită, 
dar si aici temperatura 
e destul de scăzută.
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