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Omagiu 
de peste hotare

Integram MmHiilui 

cu producția si cercetarea 
act energic de identificare a scolii 

< ca idealurile întregii națiuni
învătămîntul ro

mânesc a parcurs 
' X ultimii ani, 
jUb multiple as
pecte, drumul u- 
nei adinei perfec
ționări. Orientarea fundamentală care 
a revoluționat întregul proces instruc- 
tiv-educativ, activitatea cadrelor di
dactice și a instituțiilor școlare de 
toate gradele o constituie integrarea 
învățămintului cu producția și cerce
tarea științifică. Această nouă orien
tare, care a deschis perspective nebă
nuite formării cadrelor in strinsă le
gătură cu dezvoltarea economică și 
socială a patriei, aparține, cum 
îndeobște se știe, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al partidului nostru, căruia 
îi revine meritul inestimabil nu nu
mai de a fi elaborat această concep
ție revoluționară, dar și de a fi par
ticipat direct la aplicarea ei. Cadrele 
didactice au beneficiat astfel perma
nent de indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fapt ce i-a oferit învăță- 
mîntului de toate gradele posibilita
tea de a se perfecționa și de a se 
racorda an de an cerințelor crescinde 
ale mersului înainte al societății, 
de a se adapta necontenit adîncilor 
transformări social-politice, descope
ririlor noi din tehnică și știință etc.

Purtînd pecetea minții cutezătoare, 
a gîndirii de mare profunzime și mo
bilitate dialectică, proprii secretaru
lui nostru general, integrarea învăță- 
mîntului cu cercetarea și pro
ducția este apreciată nu atît ca 
un act, cît ca un proces complex, 
care vizează viitorul națiunii și 
în care este profund interesat în
tregul popor. De aceea, o compo
nentă esențială a acestei concepții o 
constituie participarea nemijlocită a 
tineretului la activitatea productivă, 
la crearea valorilor materiale și spi
ritual. Datorită acestui caracter par
ticipativ, se asigură condiții reale tu
turor absolvenților, pe diferitele trep
te ale învățămintului, ca în procesul 
de asimilare a cunoștințelor de 
bază și de specialitate să-și însușeas
că și să practice o meserie, să-și for

Prof. dr. docent ing.
Suzana GADEA, 

ministrul educației și învâțâmîntulul

meze deprinde
rile necesare pen
tru ca fiecare tî- 
năr să răspundă 
într-un timp cit 
mai scurt cerințe

lor producției. în acest scop, multe 
dintre măsurile de îmbunătățire a ac
tivității școlii vizează mai buna or
ganizare a instruirii practice, cu tot 
ceea ce derivă de aici sub raportul in
troducerii unei discipline mai ferme 
in munca elevilor și studenților, des
fășurării unei susținute activități e- 
ducative pentru cultivarea la tineri

lîconcepție cuprinzătoare^ 
înaintată, revoluționara 
privind locul si rolul motrice 

[al statei in dezvoltarea societății
„CEAUȘESCU ȘI POPORUL" — 

este bine cunoscută această deviză, 
cu însuflețire scandată în atîtea și 
atitea împrejurări de oamenii mun
cii, exprimînd sintetic esența întregii 
vieți și activități a secretarului gene
ral al partidului nostru. Pe lingă 
această deviză, cu caracter definito
riu general și atotcuprinzător, și-ar 
găsi deplină îndreptățire și o altă 
lozincă, exprimînd. de asemenea, cu 
deosebită pregnanță, o trăsătură spe
cifică activității secretarului gene
ral : „CEAUȘESCU ȘI ȘTIINȚA".

într-adevăr, în întreaga operă

a respectului și dragostei față de 
muncă.

Este cunoscută și unanim aprecia
tă consecvența cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază necesi
tatea de a avea, în toate domeniile 
de activitate, specialiști multilateral 
pregătiți, în stare să abordeze cu 
curaj nu un sector îngust, ci dome
nii largi, in cuprinsul cărora cunoștin
țele se întrepătrund și nu pot fi pri-
(Continuare în pag. a V-a)

teoretică și activitate practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pro
blemele rolului cardinal al științei, 
ale locului ei în societate, elucidarea 
căilor de progres în cercetarea știin
țifică ocupă un loc central, esen
țial. Preocupat îndeaproape de pro
blemele practicii sociale, urmărind 
cu minuțiozitate și stăruință rea
litățile concrete din economie, din 
toate domeniile de activitate, secre
tarului general al partidului i-au fost 
întotdeauna și îi sint cu desăvirșire 
străine orice practicism îngust sau

empirism, orice manifestare a întîm- 
plătorului sau spiritului de improviza
ție conjuncturală ; dimpotrivă, ceea 
ce a caracterizat și caracterizează 
întreaga sa gîndire și activitate 
este abordarea riguros științifică, 
elucidarea profund teoretică, verifi
carea soluțiilor cristalizate prin cri
teriul practicii. Nu ar fi cîtuși de pu
țin nepotrivit să se afirme că opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — ea 
însăși operă de înaltă valoare știin
țifică — indeamnă la un „cult al 
științei".

Eminentă personalitate 
Științifică. Se obișnuiește, adesea, 
să se încerce 
lelor trăsături ale modului de gin- 
dire ale secretarului general. Or. 
aceste laturi și trăsături nu exprimă, 
în esența lor, altceva decît toc
mai trăsăturile definitorii ale unei 
gîndiri autentic științifice — spiritul 
cutezător și novator, setea de cerce
tare, prospectarea realistă a viito
rului, combaterea anchilozării, pro
funzimea analizei, cuprinderea largă 
a problemelor în interconexiunea 
lor, o capacitate deosebită de sinte
tizare a esențialului, disciplina gîn
dirii. Sint trăsături cu caracter per
manent, care și-au găsit aplicarea în 
abordarea tuturor problemelor dez
voltării societății noastre. în crista
lizarea — o cristalizare care exclude 
orice sens static — a unui sistem 
științific de gindire social-politică și 
economică. Este o operă teoretică 
vastă în domeniul disciplinelor so
ciale prin care. TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU SE ÎNSCRIE 
CA O PERSONALITATE ILUSTRA 
UNA DIN FIGURILE CELE MAI 
PROEMINENTE ALE ȘTIINȚEI RO
MANEȘTI. Conferirea unor înalte 
titluri și distincții de către reputate 
foruri științifice internaționale de pe 
diferite meridiane ale lumii atestă 
recunoașterea largă, și peste hotare, 
a acestei realități.

definirea principa-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Bust al tovarășului Nicolae Ceaușescu, realizat 
și oferit de sculptorul turc Osman Makunluoglu

Raport muncitoresc în întrecerea 
pentru depășirea planului

PE PLATFORMA CHIMICĂ SĂVINEȘTI

Noi obiective moderne în funcțiune
Zilele acestea, pe 

platforma chimică Să- 
vinești au avut loc 
două premiere indus
triale. A intrat in 
funcțiune noua unita
te de producție a unor 
utilaje și piese de 
schimb destinate in
dustriei de fire și fi
bre sintetice, con
struită din inițiativa și 
la recomandarea secre
tarului general al

partidului. în prima e- 
tapă, noua unitate va 
realiza aproape în
treaga gamă de utila
je și piese de schimb 
necesare dotării noilor 
platforme chimice 
care se află în con
strucție la Cimpu- 
lung, Roman, Vaslui 
și Corabia, ceea ce 
va reduce substanțial 
efortul valutar al ță
rii. Tot la Săvinești

a început să funcțio
neze noua și moderna 
instalație de produce
re a intermediarilor 
pentru piele sintetică. 
Instalația este reali
zată in întregime pe 
baza proiectelor și 
tehnologiilor româ
nești, sub îndrumarea 
specialiștilor Institu
tului de cercetări chi
mice București. (Ion 
Manea).

Succese ale minerilor
Puternic stimulați 

de hotăririle Conferin
ței Naționale a parti
dului, oamenii muncii 
din industria, extracti
vă' au imprimat. încă 
din primele zile ale 
anului, un ritm susți
nut întregii activități 
productive. Realizări 
importante s-au înre
gistrat în bazinul car
bonifer Motru. unde 
producțiile suplimen
tare înregistrate de 
colectivele exploatări
lor Lupoaia se ridică

la 10 000 tone, Me- 
riș II — la circa 
4 000 tone. Cu sporuri 
mari de producție au 
îmbogățit cronica în
trecerii și minerii de 
la cariera Rovinari- 
est. obținînd 10 000 
tone de cărbune peste 
plan și cei de la între
prinderile miniere U- 
ricani și Paroșeni. 
Succese de prestigiu 
au raportat și colecti
vele întreprinderilor 
miniere de metale ne

feroase din Baia Mare. 
Copșa Mică și Zlatna. 
ale Centralei minereu
rilor Deva, precum și 
unitățile . din cadrul 
Centralei sării și ne
metaliferelor. care au 
pus la dispoziția eco
nomiei naționale, peste 
prevederile de plan, 
mari cantități de cu
pru. zinc, plumb, sub
stanțe nemetalifere si 
alte materiale necesa
re industriei și șantie
relor de construcții.

Ritm intens 
de lucru pe șantiere
Pe platforma Combinatului de în

grășăminte chimice din Tg. Mureș se 
desfășoară ample lucrări de dezvol
tare a capacităților de producție. 
Pentru scurtarea termenelor de exe
cuție la aceste lucrări, alături de 
constructori și montori, participă un 
mare număr de mecanici, instalatori 
și electricieni din combinat. Totoda
tă, in atelierele mecanice de întreți
nere se realizează prin forțe proprii 
un mare număr de piese de schimb, 
părți de agregate, precum și instala
ții tehnologice complete.

Noi materiale 
de construcții

La întreprinderea de materiale de 
construcții din Oradea au fost in
troduse în fabricație noi tipuri de 
grinzi, mai suple și mai rezistente, 
folosite in construcțiile industriale și 
agrozootehnice. în sectorul panouri
lor, mari pentru construcția de lo
cuințe au fost realizate primele ele
mente de fațadă finisate cu beton 
aparent și mulaje specifice arhitec
turii bihorene. Ele asigură blocurilor 
o calitate superioară și un aspect 
plăcut. O altă realizare a acestui 
colectiv o constituie cabinele de baie 
finisate după o tehnologie nouă și 
cu soluții ce asigură un confort spo
rit. Tot aici s-au produs primele pa
nouri exterioare din fîșii de beton 
celular autoclavizat, care sint livrate 
șantierelor gata montate.

MAREA LECȚIE 
A UNITĂ ȚII

Șl FRĂȚIEI CELOR 
CE MUNCESC

Legea morală a vieții noastre: 
uniți in muncă, în viață, 

în idealuri

ÎNVĂȚA TĂ

TOVARĂȘUL
CEAUȘESCU

„Români, maghiari, germani, de alte naționalități, cu 
toții fii ai patriei comune — Republică Socialistă Româ
nia - mulțumim partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru politica marxist-leninistă, promovată 
cu consecvență revoluționară, de egalitate deplină în 
drepturi a tuturor cetățenilor, de asigurare a posibilită
ților largi de afirmare plenară, în viața politică și so
cială a țării, a fiecăruia, indiferent de naționalitate".

împreună cu întregul po
por! și oamenii de pe So
meș — români, maghiari, 
germani, de alte naționali
tăți — cinstesc cu toată 
căldura inimii sărbătorirea 
a șase decenii de viață a 
tovarășului Ceaușescu, o- 
mul care a înțeles și a știut 
ca nimeni altul să unească 
forțele întregului popor, 
pentru împlinirea întocmai 
a aspirațiilor sale seculare 
de libertate națională și 
dreptate socială, de deplină 
egalitate in drepturi, indi
ferent de naționalitate. Noi, 
muncitorii întreprinderii 
„23 August" Satu Mare, 
l-am avut nu o dată în mij
locul nostru pe secretarul 
general al partidului ; l-am 
ascultat nu o dată și aici, la 
Satu Mare, evocind cu căl
dură și afirmind cu tărie 
politica partidului de în
făptuire reală, în anii so
cialismului, a egalității de
pline in drepturi a tuturor 
oamenilor muncii, pe întreg 
cuprinsul patriei.

Ori de cite ori l-am as
cultat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu evocind această 
cucerire revoluționară fun
damentală — egalitatea de
plină în drepturi a tuturor 
celor care trăiesc in patria 
română, realitate consem
nată la loc de cinste in le
gea legilor țării. Constitu
ția noastră — în chip firesc- 
îmi apar în fată mărețele 
împliniri dobîndite prin 
munca comună. înfrățită, 
a oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate. în 
trecut, noi, toți oamenii 
muncii, de pe aceste me
leaguri — româ'nii, ma
ghiarii, germanii — am su
ferit, împreună, veacuri 
de-a rîndul, jugul oprimă
rii sociale și naționale. Și 
tot noi ne-am unit brațele, 
cugetele, idealurile in lup
tele pline de sacrificii și 
jertfe pe care le-am dat 
pentru curmarea asupririi, 
pentru a realiza visul de 
libertate, realitate pregnan
tă azi, în România. întele-

gînd acest mare adevăr al 
istoriei poporului și patriei 
noastre, partidul nostru, in 
frunte cu conducătorul 
strălucit și clarvăzător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a acționat cu neobosită fer
mitate și dăruire revoluțio
nară pentru ca. in noile 
condiții ale orinduirii so
cialiste, oamenii muncii — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — să 
ridice pe trepte mereu mai 
înalte unitatea și frăția lor 
de nezdruncinat, punind la 
temelie idealul lor comun 
de fericire și libertate — 
edificarea socialismului și 
comunismului pe pămintul 
României. Și ce poate Ii 
mai convingător pentru a 
ilustra acest adevăr decit 
așezarea visurilor noastre 
comune în împlinirile noas
tre comune, in munca unită 
a românilor, maghiarilor și 
germanilor, muncă de ale 
cărei roade beneficiem cu 
toții, împreună, in depline 
condiții de egalitate și de 
echitate socială ?

Iată de ce, oprindu-ne 
asupFa acestei realități a 
zilelor noastre, rezultat nu 
numai al înfăptuirii unui 
principiu înscris în Consti
tuție, ci și a! statorniciei 
unei legi morale indestruc
tibil întipărită în sufletele 
și inimile oamenilor muncii 
din patria noastră — legea 
morală a unității și frăției 
de nezdruncinat a tuturor 
celor ce muncesc, indiferent 
de naționalitate — țin să 
aduc un cald și vibrant o- 
maglu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, căruia ii dorim 
putere de muncă și sănă
tate, să ne conducă multi, 
multi ani de-acum încolo 
spre noi trepte de împli
niri, în înfăptuirea întoc
mai a Programului parti
dului elaborat de cel de-al 
XI-lea Congres,

Traian AMAȚI 
lăcătuș la întreprinderea 
„23 August"-Satu Mare

Fiul poporului 
și al dreptății

Tovarășe Ceaușescu,secretar general.
Vă rog să primiți acest mic dar,
Ca președinte al tării, mult stimat și iubit 
Permiteti-mi, din inimă, să vă felicit

In cinstea anilor care se împlinesc
Să trăifi cît mai mult eu vă doresc.
Să aveți viată bună și iericită
De dragoste, de iubire să fie împodobită.

Vă doresc succese și multe lapte bune, 
Iubit să fiți de popoarele din lume, 
Sîntefi fiul poporului și al dreptății. 
Fiul partidului și al libertății.

Ati suferit în neagra închisoare,
V-a scăpat din necaz o stea călăuzitoare, 
Aceasta a fost steaua libertății, steaua fericirii, 
Care a intrat în viafa omenirii.

Tovarășe Ceaușescu, conducător de tară, 
Umblafi pe ogoare, umblafi prin mine, 
Umblafi prin fabrici și prin uzine 
Și ne siătuiți să facem lucruri bune.

Nu sînteti niciodată obosit
în grija ca poporul să fie mereu mulțumit
Să fim multumifi și să avem de toate 
Trăind, unifi și-nfrăfifi, în scumpă libertate.

Să ne trăitî multi ani, iubite președinte, 
Viafa să vă tie plină de bucurii împlinite. 
Ca un stegar în fruntea oștenilor
Să fiți mereu alături de întregul popor.

FEJER Jozsef
țăran cooperator, 
comuna Bogata, județul Mureș

Vorbim cu toții limba înfloririi 
socialiste a patriei comune
în județul Timiș trăiesc, 

muncesc și învață alături 
de români, maghiari, sirbi 
și alte naționalități, cetă
țeni de naționalitate ger
mană, fii ai acestor stră
vechi meleaguri ale patriei 
noastre dragi — România 
socialistă. îi intîlnești in 
întreprinderi, pe ogoare, in 
institute de cercetări și 
școli. Fac parte din orga
nele de partid și de stat, 
din consiliile oamenilor 
muncii, contribuind cu pu
terea brațelor și minților la 
făurirea bunurilor materia
le și spirituale ale societă
ții noastre, muncind cot la 
cot cu toti cel care edifică 
socialismul în România, în- 
vătînd cot la cot cu toti cei 
care se pregătesc acum să 
ducă mai departe împlini
rile noastre, năzuind îm
preună cu poporul spre 
praguri mai înalte de îm
pliniri către care ne in
deamnă partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este un 
merit istoric al Partidului 
Comunist Român, al secre
tarului său general, căruia 
poporul întreg ii cinstește 
in aceste zile sărbătorești 
aniversarea a 60 de ani de 
viată, de a fi dat un nou 
conținut. în spiritul celui 
mai înalt umanism, frăției, 
conviețuirii de veacuri din
tre oamenii muncii de di
ferite naționalități din tara 
noastră, asigurînd in fapt 
deplina egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, 
în aceasta rezidă unitatea 
de nezdruncinat, comunita
tea de interese, respectul 
reciproc al tuturor oameni
lor muncii — români, ma
ghiari. germani, sirbi și de 
alte naționalități. — parti
cipant! activi și conștient! 
la făurirea vieții noi. tot 
mai înfloriloare. din Româ
nia dc- azi.

îmi stăruie permanent in 
minte și in inimă cuvintele 
rostite de la înalta tribună 
a Conferinței Naționale a 
partidului de iubitul si sti
matul conducător al po
porului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Nu
mai actionind intr-o depli

nă unitate. înfăptuind ne
abătut Programul partidu
lui, vom asigura un loc 
demn pentru toti oamenii 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, manifestarea 
plenară a personalității 
fiecăruia, posibilitatea a- 
firmării în viață, în practi
că, a egalității depline, in
clusiv in folosirea limbii 
proprii, in întreaga activi
tate socială și politică".

Iată de ce. pentru fieca
re om al muncii de națio
nalitate germană din pa
tria noastră nu există da
torie mai mare, satisfacție 
mai profundă decît aceea 
de a-și pune întreaga pute
re de muncă, priceperea si 
talentul in slujba înfăptui
rii mărețelor obiective ale 
dezvoltării economico-so- 
ciale a tării. Căci, dincolo 
de particularitățile de spe
cific national, cărora pre
ședintele Nicolae Ceausescu 
știe să le acorde o înaltă 
prețuire, secretarul general 
al partidului nostru, prin 
modul superior în care 
concepe rezolvarea proble
melor naționalităților con
locuitoare. ne îndeamnă 
cu patos revoluționar să 
învățăm să vorbim limba 
comună a socialismului, să 
trăim noi inșine in frăție, 
cum au trăit moșii și stră
moșii noștri, care au luptat 
în comun împotriva ex
ploatării, pentru înălțarea 
patriei iubite. România, 
pentru mai binele poporu
lui din care facem parte cu 
egale drepturi. Din acest 
îndemn înflăcărat noi înțe
legem că. asa cum ne su
flecăm mînecile în realiza
rea scopului unic — con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
comunismului pe pămintul 
României — așa să ne creș
tem și copiii, in sp'ritul 
frăției și al unității. Să a- 
vem cu totii conștiința in
tereselor comune, de oa-
Prof. Erich PFAFF 
directorul liceului 
„Nikolaus Lenau" — 
Timișoara

(Continuare in pag. a II-a)
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fetr-B unic ginii, intr-o unică simțire - 
cel mai călduros omagiu 

conducătorului iubit
Pe adresa secretarului general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicotae 

Ceaușescu, continuă să sosească, în număr tot mai mare, telegrame și scrisori de 
felicitare cuprinzînd vibrante mesaje de dragoste și recunoștință, urări de viață 
îndelungată și fericită, întru binele și prosperitatea întregului nostru popor.

„Comuniștii, tot colectivul de mun
că din MINISTERUL INDUSTRIEI 
METALURGICE — se spune intr-o 
telegramă — își îndreaptă, în acest 
moment solemn, gindurile și căldura 
inimilor către . dumneavoastră, sti
mate și iubite conducător, exprimind 
cele mai profunde sentimente de 
recunoștință pentru grija și sprijinul 
pe care le acordați dezvoltării ra
murii noastre metalurgice, Sintem 
hotărîți să nu precupețim nici un 
efort, să ne mobilizăm în realizarea 
sarcinilor ce ne revin in cel de-al 
treilea an a! cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, sub imboldul no
vator al hotărî rilor adoptate de re
centa Conferință Națională a parti
dului, al ideilor strălucite cuprinse 
în raportul prezentat de dumnea
voastră la înaltul forum al comuniș
tilor".

„La acest jubileu, cînd națiunea 
noastră își sărbătorește cel mai 
strălucit fiu — se spune in scrisoa
rea adresată de colectivul MARELUI 
STAT MAJOR — în aceeași vibrantă 
simțire cu toți oamenii muncii, cu 
toți militarii țării, ne reafirmăm 
înalta admirație față de prodigioasa 
activitate revoluționară pe care o 
desfășurați neobosit de patru dece
nii și jumătate sub flamura parti
dului, față de clarviziunea cu care 
acționați pentru soluționarea crea
toare a complexelor probleme ale 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării patri
ei spre comunism, pentru afirmarea 
tot mai puternică a României pe 
plan mondial. O profundă recunoș
tință vă datorăm pentru contribuția 
inestimabilă și decisivă adusă la 
fundamentarea doctrinei noastre mi
litare, la făurirea și întărirea arma
tei noastre, la întărirea capacității 
de apărare a patriei".

„COMUNIȘTII SĂTMĂRENI CU 
STAGIU IN ILEGALITATE, se arată 
intr-o altă telegramă, alături de, toți 
oamenii muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități din 
județ, de ale căror inimi sînteți atît 
de aproape, văd în persoana dumnea
voastră, tovarășe secretar general, o- 
mul intre oameni, comunistul devo
tat trup și suflet poporului, pe care 
11 călăuziți pe drumul construcției so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și al comunismului luminos".

„Aniversarea a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de neîntreruptă și dîrză

Pandur 
din Olt

Șaizeci de ani ? Nu, Veșnicia
Cu pasul vostru o marcați,
O, vrednic fiu, ce România 
Pe culmi de glorie-nălțați !
Se toarce firul împlinirii 
Sub ochiul vostru larg de zare 
Și cupa vinului iubirii 
O-ntlndeți omului, chemare :

Să fle-un cintec ce plutește 
Spre bradul falnic luminat 
De-o stea, ce lumilor vestește 
Un Imn de pace-ncununat !
Inveșmintat in tricolorul 
Ce sprijină un cer deschis 
Cu patria și cu ogorul 
Străbunului din aprig vis !

Șaizeci de ani ? Nu, Veșnicia 
Ce poartă har din hărnicie 
Să ne trăiți cu România 
Pandur din Olt, sacră Solie I

Veronica OBOGEANU 
președinta de onoare 
a Cenaclului folcloric 
„Argeșelul"

lectivul ÎNTREPRINDERII ELEC- 
TROAPARATAJ DIN BUCUREȘTI.

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA „INDUS
TRIA BUMBACULUI" — BUCU
REȘTI — se subliniază într-o tele
gramă — vă adresează cele mal sin
cere felicitări, urări de mulți ani, 
sănătate, fericire și activitate rodni
că in fruntea partidului și statului, 
pentru binele națiunii noastre socia
liste. Vă mulțumim din inimă pen
tru grija permanentă ce o manifes
tați față de creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a oamenilor 
muncii, pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor' de muncă și de 
viață, pentru crearea tuturor condi
țiilor care permit femeilor, ce au o 
pondere mare in întreprinderea noas
tră. să participe cu întreaga lor for

și tot mai mari succese în activitatea 
neobosită pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și statului, pentru 
fericirea poporului și patriei noastre 
socialiste, a cauzei socialismului și 
păcii in lume".

„Cu această ocazie deosebită — 
se arată in telegrama adresată de 
colectivul de la ÎNTREPRINDEREA 
DE PIESE-AUTO DIN SATU-MARE 
— vă încredințăm, scumpe tovarășe 
secretar general, că vom depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor reieșite din 
documentele Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, spre a con
tribui din plin la realizarea pe pă- 
mîntul patriei noastre socialiste, 
libere și înfloritoare, a măreței opere 
de înnoire economico-socială. căreia

De ziua conducătorului iubit
Eram copil cind țara a chibzuit și-ales
In frunte Om destoinic, cu timplele umbrite.
Ecouri printre gratii mi se păreau că ies
Clnd răsfoiam ziare de ani îngălbenite.
S-au adunat și anii, s-au adunat in fapte,
Oricine vede asta și stăm cu fruntea sus,
Nu stăm ascunși la umbră și nu vorbim in șoapte
Că vom clădi cetate, așa cum ne-am propus.

Mai ținem și-astăzi minte cum anul șaptezeci 
Ne-a răscolit cu ape, cu lipsuri și necaz 
Șl cum conducătorul era cu țara treaz ! 
Poteci crestate-n miine te invăța să treci.
Iar anul șapte’șapte din nou ne-a arătat
Că nu știe odihna cind ceasul e cumplit
Și cind natura aspră amarnic ne-a lovit,
Ci dăltuiește-n inimi putere de bărbat.
Acum cînd anul bate o cifră : ȘASE ZECI, 
în, rînduri strinse vine o țară dg ,urale..f„,a 
Ani mulți cu sănătate să ne trăiți pe veci, 
SA NE CONDUCEȚI PAȘII SPRE MULTE CINCINALE !

Badea SABIN
electrician exploatare stații Arad

activitate revoluționară depusă de 
dumneavoastră — se arată în telegra
ma colectivului TRUSTULUI CON
STRUCȚII INDUSTRIALE BUCU
REȘTI — ne prilejuiește nouă, con
structorilor. manifestarea celor mai 
sincere sentimente de admirație și- 
recunoștință, urarea fierbinte, din 
adîncul inimii, de' sănătate și viață 
îndelungată, pentru a ne conduce 
ferm spre înflorirea patriei. Ne este 
încă vie în memorie vizita dumnea
voastră de lucru făcută Ia șantierul 
de construcție a metroului, stația 
Piața Unirii, cînd ne-ați dat însu- 
flețitoare indicații pentru scurtarea 
termenului de execuție, angajindu-ne 
ca la 1 mai 1978 primul tronson al 
metroului să fie dat in funcțiune. 
Dorim să vă asigurăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți eforturile noastre pentru 
a îndeplini sarcinile trasate și anga
jamentul luat, că vom păși ferm pe 
drumul indicat de dumneavoastră".

„Aniversarea a 60 de ani de viață 
ți a 45 de ani de activitate revolu
ționară. a dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, gă
sește colectivul nostru încadrat cu 
toate forțele, cu tot devotamentul în 
marea întrecere patriotică lansată de 
organizația de partid a municipiului 
București, angajat cu toată răspun
derea în efortul colectiv al Capitalei 
patriei noastre, pentru a-și îndeplini 
in cele mai bune condiții sarcinile 
de unitate etalon pe ramură șl pe 
țară, angajindu-ne ca, în anul 1978, 
să depășim planul producției indus
triale cu peste 30 milioane lei" — se 
arată în telegrama adresată de co

ță creatoare la realizarea tuturor 
sarcinilor ce ne revin in etapa ac
tuală. Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci în 
continuare fără preget, vom depune 
întreaga pricepere și capacitate de 
muncă pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului și statului 
nostru".

„Cu inimile vibrind de nemărginită 
dragoste și adincă recunoștință pen
tru tot ceea ce ați făcut și infăptuiți 
pentru binele, fericirea și prosperi
tatea patriei noastre socialiste — se 
arată într-o altă telegramă — 
toți oamenii muncii din ÎNTRE
PRINDEREA DE PODURI METALI
CE ȘI PREFABRICATE DIN BE
TON PITEȘTI, uniți intr-un gind și 
intr-o simțire, vă adresează, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, cu ocazia celei de-a 60-a a- 
niversări a zilei de naștere și a 45 de 
ani de activitate revoluționară, stră
buna urare românească «La mulți 
ani !•>, multă sănătate, viață lungă 
și rodnică. Ca oameni ai muncii 
născuți și crescuți pe meleaguri' ar- 
geșene, părtași cu inima și cu fapta 
la făurirea noii istorii a județului și 
a municipiului nostru, vom păstra 
cu sfințenie și vom transmite gene
rațiilor viitoare adevărul neprețuit 
că viata și destinul acestui colț de 
țară au fost și sint fundamental 
influențate de personalitatea dum
neavoastră".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea noastră — se 
subliniază in telegrama CONSILIU
LUI OAMENILOR MUNCII DIN 
RAFINĂRIA BRAȘOV — vă urează 
din toată inima, la aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere și împli
nirea a 45 de ani de activitate in 
slujba partidului și a poporului ro
mân, multă sănătate și viață Jungă, 
spre fericirea și ridicarea necontenită 
pe noi culmi de progres și civilizație 
a națiunii noastre socialiste. Asigu- 
rîndu-vă că luminoasele îndemnuri, 
pildele de înalt patriotism pe care 
dumneavoastră ni le dați cu atita 
dragoste vor constitui și pentru co
lectivul nostru un înalt exemplu de 
urmat, un îndemn la noi succese și 
împliniri, vă urăm «La mulți ani !»“.

„Sint incă vii în inimile noastre — 
se arată in telegrama colectivului de 
muncă al ÎNTREPRINDERII TEX
TILE „OLTUL" din Sfîntu Gheorghe 
— prețioasele indicații pe care dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, ni le-ați dat cu ocazia 
vizitei pe care ați făcut-o in între
prinderea noastră în luna septembrie 
a anului 1974. Vă raportăm că aceste 
indicații au fost traduse in viață și 
că întreprinderea noastră produce 
astăzi țesături din fire fine de tip 
poplin cu un inalt grad de finisare, 
produse mult apreciate de masa lar
gă a consumatorilor.

Însuflețiți de exemplul dumnea
voastră personal, întregul nostru co
lectiv de muncă, români și maghiari, 
înfrățiți in muncă și idealuri, și-au 
sporit cu entuziasm și devotament 
eforturile pentru realizarea și depă
șirea tuturor sarcinilor ce le revin".

„Noi, comunișlii și ceilalți oameni 
ai muncii din COMPLEXUL C.F.R. 
VIDELE, JUDEȚUL TELEORMAN, 
ne îndreptăm gindurile cu profundă 
recunoștință către dumneavoastră, ru- 
gindu-vă, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți 
cu acest prilej să vă aducem un 
fierbinte omagiu, să vă urăm multă 
sănătate și fericire, putere de muncă

dumneavoastră îi dedicați cu atita 
strălucire întreaga viață și activitate.

Să ne trăiți la mulți ani !“
„Comuniștii, întregul colectiv de 

muncă al ÎNTREPRINDERII DE 
CONFECȚII BRAlLA, care numără 
peste 3 000 de femei, vă transmit un 
cald omagiu, urări de viață îndelun
gată și multă sănătate — se arată în
tr-o altă telegramă.

Ne exprimăm recunoștința profun
dă pentru grija pe care o purtati 
nouă, femeilor, celor care lucrăm în 
industria ușoară, beneficiind cu prio
ritate de majorarea retribuției și 
reducerea săptămînii de lucru și vă 
asigurăm că insuflețiți de exemplul 
dumneavoastră personal de dăruire 
și abnegație vom munci cu mai mult 
elan, realizîndu-ne exemplar sarci
nile de plan ale actualului' cincinal".

„În aceste zile, cînd întregul nostru 
popor își sărbătorește cel mai iubit 
fiu al său. colectivul de conducere 
al DEPOULUI DE LOCOMOTIVE 
C.F.R.-ADJUD, JUDEȚUL VRAN- 
CEA, se alătură cu'întreaga lui ființă 
unanimei urări a națiunii.

Pentru întreaga noastră națiune, 
pentru noi toți constituie o mare sa
tisfacție și o adevărată mîndrie fap
tul că dumneavoastră, fiul cel mai 
iubit al poporului, conducătorul parti
dului și statului nostru, prin activi
tatea laborioasă ce o desfășurați pen
tru dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, cu ce
lelalte state ale lumii, pentru întări
rea solidarității cu partidele comu
niste și muncitorești, cu forțele anti- 
imperialiste de pretutindeni, pentru 
promovarea nobilelor idealuri ale pă
cii și înțelegerii intre popoare, ocu
pați un loc de frunte in rindul ma
rilor personalități politice ale lumii 
contemporane".

„Cu sentimente de adincă mîndrie 
patriotică. în numele tuturor comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii, români, maghiari, înfrățiți in 
muncă și viață în acest colț de pa
trie de la ÎNTREPRINDEREA DE 
AMIDON ȘI GLUCOZA TÎRGU SE
CUIESC, vă urăm ani mulți, fericire 
și putere de muncă, spre binele ță
rii și al întregii națiuni.

Datorită grijii părintești a dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, orașul Tg. Secuiesc s-a 
bucurat in ultimul deceniu de o dez
voltare vertiginoasă. Avem o între
prindere nouă, la nivelul tehnicii 
mondiale, dispunem de condiții de 
viață și de muncă dintre cele mai 
bune";

„Asemenea întregului popor, păs
trăm nestrămutata convingere că 
avem în dumneavoastră un stegar 
de nădejde ai mersului nostru înain
te, un comunist de omenie, un stră
lucit ginditor. un eminent conducă
tor. De- aceea sintem nespus de fe
riciți ca să vă putem raporta, scumpe 
tovarășe Ceaușescu, că intîmpinăm 
aniversarea dumneavoastră cu re
zultate foarte bune in producție, 
unde realizăm și depășim consecvent 
toți indicatorii de plan, convinși că 
urmăm astfel neabătut înaltul dum
neavoastră exemplu și îndemn", se 
spune in telegrama comitetului de 
partid de la LI. FILATURA DE 
BUMBAC - CAREL

„Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere — se spune intr-o scrisoare 
— întregul colectiv de oameni ai 
muncii din STAȚIUNEA DE CER
CETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE 
FOCȘANI vă adresează respectuoase

urări de viață lungă, sănătate și fe
ricire, spre binele întregii noastre 
națiuni, pentru înflorirea patriei 
noastre dragi. Republica Socialistă 
România. Angajați plenar alături de 
întregul nostru popor, in măreața o- 
peră de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, cerce
tătorii și proiectanții din unitatea 
noastră raportează îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan pe 
anul 1977 cu o depășire de 4,5 la su
tă. Ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort in acțiunea de perfec
ționare continuă a soluțiilor de a- 
menajare complexă a bazinelor hi
drografice torențiale, să redăm in 
cel mai scurt timp țării, prin ame
najare. terenurile degradate deve
nite inapte pentru alte folosințe 
decit cea forestieră".

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de Consiliul 
oamenilor muncii de la STA
ȚIUNEA PENTRU MECANIZAREA 
AGRICULTURII DIN ROȘIORII DE 
VEDE. JUDEȚUL TELEORMAN, se 
arată : „în această zi de sărbătoare, 
vă încredințăm, tovarășe secretar ge
nera), că toți oamenii muncii din sta
țiune vom acționa rjeabătut. cu ab
negație și deosebită răspundere pa
triotică. pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor Conferinței Naționale a partidu
lui. valorificind posibilitățile existen
te pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor de 
producție și printr-o mai judicioasă 
colaborare cu cooperativele agricole 
deservite, conștient! fiind că prin 
aceasta contribuim la înflorirea mul
tilaterală a patriei noastre socialiste.

Să ne trăiți ani mulți, iubite con
ducător 1“

Toți membrii cooperatori ce lu
crează în C.A.P. ILIȘEȘTI, CO
MUNA CIPRIAN PORUMBESCU, 
pe frumoasele meleaguri bucovinene, 

..par4e -a,țrăițț.șij compus, inspirin- 
du-se din' folclorul nostru, marele 
compozitor care a creat muzica ..Tri
colorului". vă adresează dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, cu ocazia zilei 
de naștere, multă sănătate, viață 
lungă și putere de muncă, ani multi 
și rodnici în fruntea partidului și 
statului nostru. Folosim și această 
strălucită ocazie pentru a da glas 
profundelor noastre sentimente de 
adincă admirație, de dragoste fier
binte. de stimă și atașament, de mul
țumire sinceră pentru răsplata mun
cii depuse, fiind decorați, în mai 
multe rînduri. de conducerea de 
partid și de stat cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. Vă asigurăm că toți membrii 
cooperatori. în frunte cu comuniștii, 
vor munci neobosit pentru înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale a partidului".)

„Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
la S.M.A. „I MAI", JUDEȚUL BRĂ
ILA, vă aducem un înflăcărat oma
giu dumneavoastră, conducătorul 
înțelept al partidului și statului nos
tru, acum, în preajma împlinirii a 
60 de ani de viață și a 45 de ani de 
activitate revoluționară neîntreruptă 
în slujba fericirii națiunii noas
tre socia’iste — se spune in 
altă telegramă. Sintem ferm ho
tărîți să nu precupețim nici un e- 
fort pentru a traduce in viață sar
cinile ce ne revin din mărețul Pro
gram de 'făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism".

„Vă asigurăm că exemplul dum
neavoastră de perseverentă și tena
citate revoluționară ne va călăuzi 
permanent în activitatea viitoare de 
cercetare viticolă, in ridicarea aces
teia pe noi trepte ale cuceririlor ști
ințifice, astfel incit să putem 
rapbrta in orice moment, cu mindrie 
revoluționară, că am transpus in

„ECHIPAJUL NAVEI «DA
CIA», în drum spre Kharg Is
land — se arată intr-o radio
gramă — iși îndreaptă ginduri
le de dragoste și înaltă consi
derație către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Dezvoltarea impetuoasă pe care 
a luat-o flota noastră maritimă, 
dotarea cu nave moderne și efi
ciente, o datorăm politicii clar
văzătoare a partidului, contri
buției de prim ordin pe care ați 
adus-o dumneavoastră, condu
cătorul clarvăzător, stimat și 
iubit de o țară întreagă, de 
numeroase alte țări și popoare 
care aspiră și luptă pentru o 
lume mai dreaptă. Animați de 
înaltul dumneavoastră exemplu 
mobilizator, ne angajăm în a- 
cest moment solemn să nu pre
cupețim nici un efort pentru a 
ne aduce din plin contribuția 
la înfăptuirea Programului 
partidului și a Programului su
plimentar de dezvoltare econo
mico-socială a patriei, stabilit 
de Conferința Națională".

practică hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
a P.C.R." — se spune in telegrama 
adresată de colectivul de oameni ai 
muncii de Ia STAȚIUNEA DE CER
CETARE VITICOLA ODOBEȘTI — 
VRANCEA.

MAREA LECJIE A UNITĂJII 
Șl FRĂJIEI iNVĂfATĂ 

DE LA TOVARĂȘUL CEAUȘESCU
Condiții intr-adevăr egale

pentru toți
Egalitatea deplină de 

care <i‘u adevărat se bucură 
astăzi naționalitățile conlo
cuitoare în România iși are 
temelia in principiile mar- 
xist-leniniste ale politicii 
promovate și aplicate co
respunzător, condițiilor țării s.,.?|ăpjinț^..bipe„,dotate pentru. 
noastrede-cătreptirtid, de ' injțrijirea stănAtații, spații 
către - secretarul’ său gene-....... ’ '
ral. Roadele acestei politici 
se regăsesc în viata de fie
care zi. se înmulțesc în a- 
celași ritm cu activitatea 

a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
cimentarea unității dintre 
români și naționalitățile 
conlocuitoare, activitate iz- 
vorită dintr-un adevărat u- 
manism și dintr-o sinceră 
dragoste de frățietate, pen
tru care, cu atit mai mult, 
se bucură de stima și pre
țuirea tuturor fiilor patriei, 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități. Din 
hotar în hotar se fructifică 
in patria noastră orientarea 
preconizată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru a 
se asigura factorul esențial 
al egalității depline dintre 
oameni : crearea bazei e- 
conomice pentru dezvolta
rea armonioasă a tuturor 
zonelor țării. Numai pe a- 
ceastă temelie poate cu a- 
devărat înflori personalita
tea omului, numai pe a- 
ceastă bază se poate reali
za deplina egalitate între 
toți fiii patriei comune, in
tre toti membrii societății. 
E o temelie asigurată și 
mereu întărită în România 
socialistă.

Intru zi de zi pe poarta 
uzinei și adesea mă gin- 
desc că insăși Existența ei, 
însăși posibilitatea pe care 
o am eu, ca muncitor ca
lificat. să 
strucția de 
localitate 
practic nu 
tria, se datorează. în 
dul cel mai 
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Chiar piatra de temelie a 
întreprinderii noastre a fost 
așezată cu mina lui de cti
tor. Alte 8 noi întreprin
deri din orașul Miercurea- 
Ciuc, construite în anii 
Ceaușescu, antrenează in 
viața direct productivă, de 
înaltă împlinire, aproape 
trei sferturi din totalul lo
cuitorilor 
toată ... 
muhcă. întreaga așezare a 
întinerit : trei mari ansam
bluri de locuințe cu aproa-

pe 7 000
te, trei
le, școli, 
facultatea 
un patinoar acoperit de 
toată mîndrețea, un fru
mos complex hotelier, așe-

neobosită

lucrez in con- 
mașini intr-o 

care. în trecut, 
cunoștea indus- 

mo- 
direct, tova-

orașului, adică 
populația aptă de

Vaste și
posibilități
a tuturor

„Români, 
mani, de 
tățl...“.

Sint cuvintele care revin 
frecvent in documentele 
partidului nostru. în inter
vențiile secretarului gene
ral. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, omul căruia 
poporul întreg, in deplină 
unitate, ii serbează în aces
te zile 60 de ani de viață.

„Români, maghiari, ger
mani. de alte naționali
tăți...".

Sint 
păsat, 
rășul 
fie că
Congreselor ori a Conferin
țelor Naționale ale partidu- 

^ui, la tribuna marilor a-

maghiari, ger- 
alte naționali-

cuvinte rostite a- 
convingător de tova- 
Nicolae Ceaușescu, 
S-a aflat Ia tribuna

de 
licee 
creșe 

de

apartamen- 
industria- 

și cămine, 
subingineri,

pentru comerț și meșteșu
guri și multe altele. Pro
porțional cu mărimea lor, 
aceeași este situația in toa
te localitățile județului, ca 
efect al construcției a 20 
de mari întreprinderi, al 
celor aproape 12 miliarde 
de lei investiții pe terito
riul harghitean de la reor
ganizarea administrativ te
ritorială încoace. Nu tre
buie să fii statistician ca să 

' cunoști aceste cifre. Noi, 
toți locuitorii, le cunoaștem, 
ca pe date importante la 
care ne raportăm recunoș
tința cind ne gindim la 
condițiile de civilizație și 
împlinire, ce ni s-au creat. 

Iar această înaltă, per
manentă grijă a secretaru
lui general al partidului 
poate fi regăsită în ceea ce 
se întreprinde in toate col
turile patriei. Peste tot se 
investește, iar cu întîietate 
— în județele rămase in 
urmă. Peste tot s-au des
chis larg porțile școlilor, in 
limba română sau in limba 
naționalităților care trăiesc 
alături de români, peste tot 
sint asigurate pentru 
acele condiții care să-i 
mită să trăiască demn, 
povărat de grija zilei 
miine, în conformitate 
legile, cu Constituția țării. 
Egalitatea ruptă de aceste 
realități n-ar rămine decit 
o vorbă goală, ori vorbe
le goale n-au ce căuta în 
societatea noastră, societa
te a faptelor, condusă 
un partid al faptelor, 
cum il 
Nicolae
faptelor 
fapte il 
ginduri 
lor sale 
țirfiea gindirii sale ii cin
stim aniversarea și îi mul
țumim 
deplină 
răm.

om

de 
cu

de 
așa 

îndrumă tovafășu! 
Ceaușescu. om al 
de seamă. Prin 
urmăm si noi. cu 

la înălțimea fapte- 
și cu fapte la inăl-

pentru egalitatea 
de care ne bucu-

TOTH
muncitor, 
întreprinderea de tractoare 
pe șenile din Miercurea- 
Ciuc

Ferenc

de afirmare

îndunări populare, ca și 
întreaga sa operă. $i. mai 
adaug : 
care 
le-a 
cind 
zltă 
din concepția partidului, a 
secretarului nostru general 
privind rezolvarea marxist-s 
leninistă a problemei națio
nale. concepție care, apli
cată în practica construcției 
socialiste din patria noas
tră. a dus la unirea traini
că a tuturor forțelor națiu
nii, animate de același 
bil ideal comunist, la 
ția și unitatea dintre 
menii muncii români, 
ghiari, germani și de 
naționalități.

Este o realitate a aces-

sint cuvintele pe 
președintele republicii 
rostit de fiecare dată 
a fost la noi. în vi

de lucru. Ele izvorăsc

no- 
fră- 
oa- 

ma- 
alte

tor anî egalitatea deplină 
în drepturi a tuturor cetă
țenilor țării. Toți fiii pa
triei — Republica Socialistă 
România — fără deosebire 
de naționalitate, au asigu
rate condiții largi pentru 
afirmarea nestinjenită a 
aptitudinilor, talentelor și 
energiilor creatoare. Aceas
ta nu este o vorbă de cir
cumstanță, ci un adevăr al 
epocii pe care o parcurgem, 
un adevăr generat de po
litica partidului, de efortul 
neobosit al..;. .Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
frăția și unitatea poporului, 
în țara noastră sint create 
și se dezvoltă condițiile 
materiale și economice care 
garantează exercitarea de
plină a acestor drepturi. 
Pentru că, se știe, egalita
tea deplină în drepturi se 
Întemeiază pe dezvoltarea 
economico-socială armoni
oasă a tuturor zonelor ță
rii, singura în stare să o- 
fere asigurarea unei vieți 
mai bune, înflorirea perso
nalității tuturor cetățenilor 
țării, indiferent de națio
nalitate. în nenumărate îm
prejurări. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pune în eviden
ță faptul că fiecare cetă
țean al României, indife
rent de naționalitate, -se 
bucură azi din plin de cu
ceririle civilizației, partici
pă activ la făurirea con
știentă a propriului său 
viitor. Deplina egalitate a 
tuturor cetățenilor, garan
tată prin Constituție, este, 
de pildă, elocvent oglindită 
și in faptul că numeroși 
oameni ai muncii de națio
nalitate maghiară, germană 
etc. sint aleși in Comite
tul Central gl partidului. în 
Marea Adunare Națională, 
în consiliile populare și 
diferite organizații obștești, 
ocupă funcții de conducere 
pe toate treptele puterii 
oamenilor muncii din pa
tria noastră. Mai mult 
chiar : așa cum s-a relevat 
și cu prilejul ultimelor a- 
legeri în organele locale 
ale puterii de stat, în unele 
localități unde majoritatea 
populației este de altă na
ționalitate, aceasta se re
flectă corespunzător și de
plin democratic in compo
nenta organelor locale de 
stat. Dacă adăugăm aici și 
o altă realitate pe care am 
enuntat-o, și anume că 
pentru cetățeanul României 
socialiste, indiferent de na
ționalitate, nu există nici 
o opreliște în exercitarea 
drepturilor sale constitutio
nale. avem imaginea globa
lă, deosebit de tonică, a

vastelor posibilități de a- 
firmare a tuturor cetățeni
lor in viața politică și so
cială a tării.

Am avut cinstea să par
ticip la o plenară a Con
siliului național al oame
nilor muncii de naționali
tate maghiară, plenară la 
care a fost prezent secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai stimat fiu al po
porului nostru. Am văzut 
și cu acest ■ prilej cită 
grijă'. are-< tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de toți oamenii 
muncii din patria noastrăl 
cu cită atenție analizează 
problemele noastre, ale na
ționalităților conlocuitoare, 
îmi sint la fel de vii în 
memorie clipele fericite din 
timpul vizitei pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut-o anul trecut la în
treprinderea „înfrățirea", 
loc de muncă la fel ca atî- 
tea altele din patria noas>- 
tră, unde lucrează cot la cot, 
in deplină frăție, români, 
maghiari, de alte naționa
lități. Atunci, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a 
felicitat pentru rezultatele 
bune, ne-a recomandat să 
modernizăm producția. Noi 
am acționat in strînsă uni
re pentru a îndeplini întoc
mai aceste recomandări 
prețioase și sintem azi în 
măsură să arătăm că pro
dusele noastre sint tot mai 
căutate pe piața internațio
nală — in prezent peste 40 
de țări cumpără mașini- 
unelte fabricate Ia „înfră
țirea" Oradea. întreprinde
re cu nume simbolic, unde 
oameni ai muncii ro
mâni. maghiari, de alte na
ționalități lucrează cot la 
cot pentru a produce utila
je moderne, pentru a tra- Z 
duce în viață Programt / 
devenirii noastre socialiste/ 
și comuniste.

Pentru politica justă care 
o promovează, in fruntea 
partidului și statului, de 
egalitate și frăție între toți 
fiii țării, noi mulțumim din 
inimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. și rostim acum, 
la sărbătoarea aniversării 
sale, intr-un singur glas, 
urarea de sănătate, de via
ță- lungă și fericire pentru 
fericirea tuturor fiilor tării.

SZABO Albert 
strungar la întreprinderea 
„lnfrâțirea"-Oradea, 
membru al Consiliului 
oamenilor muncii 
de naționalitate maghiara

Vorbim limba înfloririi 
socialiste a patriei comune

(Urmare din pag. I)
meni înrădăcinați in acest 
pămint. a intereselor su
preme de oameni ai unei 
societăți libere, să înțele
gem imperativul că noi 
trebuie să ducem mai de
parte și să lăsăm genera
țiilor ce vor veni, ca operă 
realizată sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. nu numai mă
rețele construcții industria
le. nu numai o agricultură 
înfloritoare, nu numai cti
torii culturale demne de 
epoca de . mari, accelerări 
pe care o trăim, ci și un 
om superior. Un om edu
cat în spiritul frăției, de
votat patriei și poporului, 
cauzei nobile a partidului 
— construirea socialismului 
și comunismului. Un om 
cu un larg orizont profe

sional și de cultură, elibe
rat de orice rămășiță de 
naționalism și șovinism, un 
om care să militeze cu fer
voare revoluționară — asa 
cum o tace zi de zi secre
tarul general al partidului 
— pentru frăția și unitatea 
întregului popor. Iar noi. 
dascălii, sintem printre pri
mii chemați să îndepli
nim această datorie patrio
tică.

Acum, in preajma ani
versării a 60 de ani de via
tă și 45 de ani de activita
te revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
stima, dragostea și recu
noștința noastră, pornite 
din adincul inimii, se în
dreaptă către conducătorul 
iubit, de al cărui nume 
este legat tot ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește pen
tru fericirea tuturor fiilor 
patriei, indiferent de na
ționalitate.
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Orientare decisivă spre soluționarea 
problemelor vitale 

ale progresului economic
Trăiesc o emoție profundă așternînd pe 

hirtie aceste cuvinte, prin care aduc omagiul 
meu și al tovarășilor mei de muncă celui mai 
pre(uit fiu al tării, exponent al năzuințe
lor de propășire economico-socială a pa
triei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noi, cei 
ce lucrăm în Institutul central de chimie, 
știm că datorăm totul partidului nostru, 
gîndirii cutezătoare a secretarului său ge
neral, strateg desăvîrșit al progresului ra- ' 
pid și multilateral al tării. Numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu este definitiv, și 
indisolubil legat de dezvoltarea ■ be''carer a

t-o cercetarea științifică romârieas- ' 
orientarea ei stăruitoăfo-spre rezol- 
'roblemelor esențiale ale progresului 
lei naționale, ale producției mate-

it vii și adine pilduitoare întîlnirile 
cu secretarul general al partidului, 
intesc ceea ce ne-a spus tovarășul 
Ceaușescu, în martie 1976, cu prile- 
tei de lucru făcute la ICECHIM : 
în fată un cincinal hotărîtor. Acum 
i de oameni valoroși, de mijloace- 
sare. Trebuie să revedem graficul 
re în producție a viitoarelor obiec- 
ă facem totul pentru scurtarea ter- 
de punere în funcțiune, pentru asi- 

1 cit mai rapidă a noilor produse și
tt ii. Chimia trebuie să facă în cin
cinal lin' pas important înainte în sfera cu
prinderii, cît și a calității produselor, de 
la cercetarea fundamentală pină la realiza
rea obiectivelor industriale". Ne aștepta, 
desigur, un drum greu, aveam de îndepli
nit sarcini uriașe. Dar de cite ori mă a-

Un cadru organizatoric unitar, 
obiective clare și mobilizatoare

Zece ani reprezintă un timp scurt în viața 
unui om și doar o clipă în istoria mile
nară a poporului român. Dar, rememorînd 
tot ce s-a înfăptuit în ultimul deceniu, nu 
putem să nu fim mindri de realizările po
porului nostru, sub conducerea clarvăzătoa
re și luminoasă a celui mai stimat fiu al 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dacă primele cincinale au așezat bazele 
socialiste ale creșterii noastre economice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în mod 
deschis in fața întregului popor cerința 
dezvoltării multilaterale a economiei și so
cietății, promovării României în rîndul ță
rilor cu economie avansată. Părea atunci o 
îndrăzneală să ne propunem asemenea o- 
biective, dar iată că omul acesta minunat 
â găsit toate resursele de înțelepciune și 
pricepere ca să ne învețe ce și, mai ales, 
um să înfăptuim ceea ce atunci părea greu 

’ înfăptuit Cunoscînd bine resorturile 
*-e dinamizează producția materială și 
kgresul economic, secretarul general al 
P'.idului a făcut din industrie factorul 
ptulsor al dezvoltării. Dar, tot așa cum 
a S industria ca motorul economiei, a a- 

j acesteia cercetarea științifică, ca
Prl*'ală pirghie de progres, asigurîndu-i 
ace.ri un cadru organizatoric închegat, 
U5rfU obiective precise, strîns legate de 
°Ca dezvoltării economiei.

fȚ“ă’I care lucrez în cercetarea știin- 
sJU-dțal multă vreme, îmi amintesc 

destui demîne-re reprezenta, cu cincispre
zece ani în urmă, cercetarea științifică și 
ce efort material și organizatoric a fost ne
cesar pentru ca ea să servească dezvoltarea 
economică și socială a țării. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat, pe bună drep
tate, că unor formații mărunte de cercetare,

Puternică stimulare a gîndirii 
tehnico-științifice proprii

Ne-am obișnuit să nu mai fim surprinși 
atunci cînd mijloacele de informare anunță, 
că cercetarea științifică românească a dez
voltat prin concepție proprie, originală și 
a asimilat în industrie noi materiale, pro
cedee tehnologice, echipamente și produse. 
După perioade de căutări, cercetarea ști
ințifică a fost introdusă în matca ei fireas
că, a crescut responsabilitatea ei față de 
industria pe care o servește și implica
țiile sociale pe care trebuie să le determine 
înnoirea. Istoria cercetării științifice româ

flam în fata unei stavile ce îmi părea de 
netrecut îmi reveneau în imagine tovară
șul Nicolae Ceaușescu și, alături, tovarășa 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. directorul 
nostru general, în mijlocul cercetătorilor, 
îndemnindu-ne cu perseverentă la acțiune, 
la eforturi susținute pentru legarea cerce
tării de problemele complexe și vitale ale 
producției, pentru afirmarea științei româ
nești ca o puternică forță de progres eco
nomic.

SînUmîndru că. fac parte din detașamen
tul — pot să''âfirm âcUm — glorios al cerce
tătorilor chimiști . Glorios, pentru că am 
reușit să urcăm un drum greu, pornind de 
la o experiență redusă fată de alte popoare 
cu vechi tradiții in acest domeniu. Iar ceea 
ce au făcut alții în zeci de ani noi am în
făptuit și înfăptuim în cîtiva ani și dato
răm totul tenacității cu care secretarul ge
neral al partidului a stimulat creația, 
gîndirea științifică românească. Este însuși 
procesul căruia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a dat o expresie magistrală prin defini
rea actualului cincinal drept cincinal al re
voluției tehnico-știintifice.

Sub îndrumarea nemijlocită a tovarășei 
Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a 
științei noastre contemporane, institutul 
s-a închegat intr-o structură organizatorică 
nouă, care ne permite să traducem în viață 
recomandările secretarului general al parti
dului privind realizarea coeziunii organice 
a cadrelor din unitățile de cercetare, pro
iectare și învățămînt superior. Ne aflăm 
într-o fază de transformări structurale, 
petrecindu-se o revoluție profundă în însăși 

lucrînd pe problematici care doar întîmplă- 
tor aveau contingență.cu producția, nu li se 
poate încredința sarcina de mare răspun
dere de a asigura tehnologiile, mașinile și 
instalațiile de care are nevoie dezvoltarea 
unei moderne și puternice industrii. Ne 
mîndrim să spunem că o adevărată cerce
tare științifică aplicativă, cu rezultatele ei 
cunoscute, este creația iubitului nostru con
ducător, care a înțeles mai bine decît noi 
toți ce forță putem reprezenta, ce contri
buție trebuie să aducă cercetarea la pro
gresul și civilizația patriei. Cu perseverență, 
s-au creat zeci de institute de cercetare-pro- 
iectare. Ele au fost dotate și dezvoltate pe 
măsura contribuției lor la progresul eco
nomic și social, cerințelor societății. Astăzi, 
institutele din domeniul electrotehnicii, e- 
lectronicii, automaticii au devenit unități 
puternice, cu baze proprii de producție. 
Dar ceea ce reprezintă adevărata valoare 
a institutelor constă în experiența și cu
noștințele acumulate în ultimii zece ani de 
către cadrele din cercetare. Anii de uce
nicie au trecut, acum trăim satisfacția va
lorificării rezultatelor obținute, abordăm în 
cercetare și proiectare obiective tot mai cu
tezătoare.

Ritmurile de creștere a producției in
dustriale, sporirea complexității utilajelor 
și instalațiilor, electronizarea și mărirea 
gradului de automatizare a acestora au e- 
vidențiat necesitatea unei coordonări judi
cioase a activității de cercetare la nivelul 
ramurilor industriei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dezvăluit la vreme cadrul or
ganizatoric prea strimt al activității de cer
cetare și a trasat sarcina înființării institu
telor centrale, coordonatoare ale activității 
de planificare a cercetării pe obiectivele 

nești a ultimilor două cincinale, dacă ci
neva ar încerca să o descifreze, ar trebui 
să înceapă prin a răspunde cum a 
fost posibil ca România, o țară care 
a trecut mai tîrziu ca altele la dezvol
tarea industrială, să facă, spre exemplu, in 
domeniul construcțiilor de mașini, echipa
mente de foraj, mașini-unelte specializate,' 
echipamente de automatizare, nave și echi
pament auto, aparatură electrotehnică și e- 

i lectronică, calculatoare, cum din mers s-au 
format cercetători de deosebită valoare, 

gindirea noastră. Este spiritul novator fun
damentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de acțiune vie și îndrăzneață în domeniul 
cercetării tehnico-științifice, de orientare 
decisivă a acesteia spre soluționarea pro
blemelor concrete ale economiei naționale. 
Roadele se prefigurează de pe acum. In 
actualul cincinal, cercetarea din domeniul 
chimiei se situează ferm tocmai pe aceste 
coordonate : 86 la sută din tehnologiile ce 
se vor aplica în industria chimică din acest 
cincinal sînt asigurate de cercetarea româ
nească; valoarea suplimentară a produc
ției obținute pe baza cercetării proprii va 
fi de peste 30 miliarde lei, iar economiile la 
importuri se cifrează la peste 2 miliar
de lei.

Cu deosebit interes am primit și noi, cer
cetătorii din industria chimică, sarcinile 
formulate de secretarul general al partidu
lui în magistralul Raport prezentat la Con
ferința Națională. Le vom realiza, pen
tru că sintem conduși de un partid care 
a dovedit, de decenii, că și-a atins toate 
telurile propuse, pentru că în fruntea sa se 
află un bărbat ilustru, un fiu legat prin 
toate fibrele flintei sale de popor, om po
litic de tip nou, revoluționar, cu o înaltă 
ținută etică, slujitor devotat al intereselor 
națiunii. îmi unesc glasul cu cel al tovară
șilor mei de muncă din Institutul central 
de chimie, cu al întregului popor, urîndu-i : 
„Să trăiți mulți ani fericiți, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“

Ing. Aurel GROAPA 
director tehnic
în Institutul central de chimie

specifice ramurii, dînd astfel posibilitatea 
elaborării planurilor naționale unice, în 
care cercetarea științifică și ingineria teh
nologică constituie factori activi de pro
ducție. Și dacă altădată temele mărunte și 
disparate de cercetare care populau planu
rile de activitate ale institutelor erau ade
sea sortite să rămînă doar subiect de co
municare într-o revistă sau la o sesiune 
științifică, astăzi, programele speciale în
tocmite pe obiectivele principale ale ramu
rilor industriale asigură, în mod continuu, 
planurile de asimilări cu produse și tehno
logii noi ale centralelor industriale și în
treprinderilor.

De la omul de știință singuratic sau co
lective dispersate, de acum cincisprezece ani, 
la un cadru organizatoric judicios conceput 
și coordonat, bazat pe planuri și programe 
de cercetare, la înfăptuirea cărora parti
cipă efectiv mii de specialiști din unități 
de cercetare, din producție și învățămîntul 
superior — așa a înțeles tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să gîndească, să organizeze și să 
asigure înfăptuirea obiectivelor cercetării și 
dezvoltării tehnologice în cincinalul revolu
ției tehnico-științifice. Pentru tot ce a 
conceput, pentru tot sprijinul și îndruma
rea ce ni le-a acordat, îi dorim din adincul 
inimii tovarășului Nicolae Ceaușescu mulți 
ani cu sănătate, multă putere de muncă.

Inq. Valeriu CEOCEON1CĂ 
director general
al Institutului central de cercetări 
pentru electronică, electrotehnică, 
automatică, mașini-unelte 
șl mecanică fină

capabili să răspundă tuturor imperative
lor dictate de o politică economică ce. an 
de an, și-a confirmat deplina valabilitate.

Aceste rezultate se datorează în pri
mul rind previziunii secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a intuit mai bine ca oricine re
zervorul de energii pe care-1 reprezin
tă cercetarea științifică proprie într-o 
economie modernă, a știut să stimuleze 
puternic creația, gîndirea tehnico-științifică 
românească, să-i dea perspective clare și 

mobilizatoare. Capacitatea sa de generali
zare a unor concepte generale și în activi
tatea științifică a dovedit încă o dată per
sonalitatea sa de excepție, care a direcțio- 
nat în mod fericit cercetarea științifică, in- 
sistînd asupra echilibrului permanent care 
trebuie să existe între prezent și viitor, în
tre cercetările actuale și cele de perspec
tivă. Secretarul general al partidului ne-a 
cerut în mod special să nu fetișizăm crea
țiile tehnice de pe alte meridiane, să ela
borăm soluții proprii, originale și eficiente, 
în acord cu cele mai noi realizări pe plan 
mondial, să dovedim spirit revoluționar în 
lucrările întreprinse și, îndeosebi, responsa
bilitate politică pentru rezultatele cercetă
rii, pentru implementarea lor rapidă in in
dustrie.

Sini unul dintre directorii de institute 
care am beneficiat din plin de sfaturile și 
îndrumările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Amintirile mă împing însă spre 
o discuție avută cu cinci ani în urmă. Era 
pentru prima dată cînd discutam cu con
ducătorul nostru despre noi dezvoltări ale 
cercetării în industria electrotehnică. îmi 
amintesc și acum atenția cu care m-a as- 
cultat,' dar mai alescapacitatea sa ca în

Largă cuprindere a întregi
potențial de creație tehni

Mi-aduc aminte cînd, in urmă cu șap
te ani, am prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu standul Institutului de sudură și 
încercări de materiale din Timișoara la ex
poziția organizată de Ministerul Industriei 
Construcțiilor, de Mașini. Eram atunci sin
gurul institut cu caracter național aflat in 
afara Bucureștiului. Am avut emoții ; insă, 
numai după cîteva clipe, dialogul pe care 
secretarul general al partidului l-a deschis 
cu noi, oamenii de știință, mi-a întărit sen
timentul tonic că avem în mijlocul nostru 
o personalitate care gîndește științific și 
cutezător, sesizează prompt noul si valoa
rea lui. Acest dialog, care a prilejuit un 
schimb activ de idei, a avut Ioc lîngă pri
mele instalații și primele realizări româ
nești în domeniul sudării și tăierii cu 
plasmă.

De atunci, institutul nostru s-a dezvoltat 
mult, capacitatea sa fiind azi de zece ori 
mai mare. Am fost mult stimulați de aten
ția și îndemnurile ce ni le-a dat secretarul 
general al partidului și astăzi este o mîn- 
drie pentru noi de a vedea instalațiile re
alizate funcționînd în întreprinderi. Timi
șoara a devenit un puternic centru de cer
cetare, în care s-au integrat cadrele din 
învățămîntul superior tehnic și studenții.

Ideea care s-a conturat atunci, de repar
tizare mai rațională a forțelor de cercetare 
pe teritoriul țării, a devenit realitate. Ea a 
fost dezvoltată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și supusă dezbaterii participan- 
ților la Conferința Națională a cercetării și 
proiectării, la diferite consfătuiri și întîlniri 
de lucru cu specialiștii din acest domeniu.

Nimic din ceea ce am văzut și trăit, în 
anii de construire a unei adevărate side- 
rurgii in România, nu este comparabil cu 
avîntul pe care această străveche ramură 
a făuririi metalului a înregistrat-o din anul 
1965 și pînă astăzi. De mai multe ori am 
avut fericirea să-l ascult, la întîlniri de 
lucru și cu prilejul vizitelor efectuate în 
institutul nostru, pe omul care, prin gindi
rea sa revoluționară, concepția sa despre 
dezvoltarea României, a orientat activitatea 
de cercetare științifică în domeniul meta
lurgiei spre obiective care se împletesc 
strîns cu cerințele vitale ale moderniză
rii acestei ramuri, ale introducerii progre
sului tehnic în economia națională. îndru
mările pe care ni le-a dat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind obiectivele mun
cii noastre au permis ridicarea la un nivel 
superior a cercetărilor metalurgiei româ
nești.

Cu deosebire, odată cu trecerea în actua
lul cincinal.- secretarul general al partidului 
a pus în fața noastră sarcina de a sprijini 
pe siderurgiști să realizeze nu numai o 
creștere substanțială a producției, ci. îna
inte de toate, un salt calitativ în dezvol
tarea metalurgiei. în această direcție acțio
năm în prezent cu toată energia, urmărind 
ca pe ansamblul cincinalului aproape 90 la 
sută dintre tehnologiile ce se vor aplica în 
această ramură să fie de concepție proprie. 
După cum ne-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noile tehnologii trebuie să de
termine obținerea de produse metalurgice 
cu caracteristici superioare, apte să asigu
re fabricarea de mașini, utilaje și instalații 
modeme, de înaltă tehnicitate, competitive 
cu produse similare realizate in alte țări. 

cîteva minute să mă aducă în situația de 
a depăși o etapă a\unui prezent, pentru a 
gîndi mai ales la ziua de mîine, la perspec
tivele muncii noastre de cercetare. Arătînd 
că dorim să dezvoltăm stații-pilot . pentru 
materiale electrotehnice și hale pentru ac
ționări de mare putere — pe atunci nu rea
lizasem încă nici instalația electrică de 
foraj marin și nici echipamentele de trac
țiune și mori de ciment — mi-a spus că 
trebuie să ne grăbim, pentru că acestea sînt 
domenii care vin, de care se preocupă și 
alți specialiști în lume, de care industria 
va avea cu siguranță cea mai acută ne
voie. Astăzi, asemenea echipamente repre
zintă în România producții importante in
dustriale, fiind tehnici de vîrf chiar pe 
plan mondial.

De atunci, în cadrul a numeroase întîlniri 
în institut sau expoziții, consfătuiri de lu
cru, am avut prilejul să fim ascultați și să 
beneficiem apoi de indicații prețioase pen
tru abordarea unor tematici importante ale 
economiei. Economia de energie, de metal 
și metal prețios, programele speciale de 
dezvoltare a mașinilor-unelte, echipamente 
complexe de acționare, tehnologii de mare 
productivitate — sînt; cîteva dintre temele '

Acum, astfel de centre de cercetare există 
în multe zone ale țării, creindu-se o sim
bioză firească între cercetarea științifică, in- 
vățâmîntul tehnic superior și producție.

Deosebit de valoroasă pentru noi a fost 
indicația secretarului general al partidului 
de a ne ocupa, cu prioritate, de temele și 
problemele majore pe care le ridică dezvol
tarea industriei noastre. în lumina acestei 
recomandări am inițiat programul de echi
pamente de sudură și control al calității. 
Acest program ne-a dat satisfacții încă de 
la început : prototipurile realizate au intrat 
imediat în producție și vedem din ce in ce 
mai des, în unitățile industriale. echipa
mentele gîndite și proiectate de noi. reali
zate în strînsă colaborare cu întreprinderi 
timișorene, bucureștene, orădene. ceea ce 
bucură pe oricare creator. Cînd simți că 
ceea ce faci este așteptat, că ești înconju
rat de interes, că ești util, ai simțămintul 
împlinirii tale ca cercetător.

Anul trecut, cu prilejul plenarei Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehnologie, 
am avut prilejul să prezint din nou tova
rășului Nicolae Ceaușescu rezultatele acti
vității noastre. Mi-aduc bine aminte cît de 
mult, de insistent s-a interesat despre 
noile produse și instalații ce vor permite o 
reducere radicală a importurilor de echipa
mente de sudură în acest cincinal. Mi-am 
dat seama încă o dată în acele momente 
cît de multă importantă acordă secretarul 
general al partidului fructificării la un ni
vel superior a potențialului și gîndirii teh
nice românești. Am văzut în aceasta un 
profund act de patriotism și, deopotrivă, o

Cercetarea - cu finalitate 
și maximă eficiență

Este o sarcină care ridică probleme com
plexe. dar ne-am convins că, în condițiile 
în care tehnica avansează rapid, realizarea 
acestui obiectiv nu este posibilă decît im- 
primind cercetării un ritm dinamic. La 
elaborarea noilor tehnologii și procedee ți
nem seama de nivelul atins pe plan mon
dial, dar punem accent pe conceperea și 
realizarea de soluții originale, strîns legate 
de specificul și posibilitățile materiale ale 
țării noastre, cu aplicabilitate imediată în 
producție, evitînd să ne irosim timp pen
tru „descoperirea" a ceea ce s-a cercetat 
de mult în alte țări.

Noi, metalurgiștii, muncim cu hotărîre 
pentru a traduce în viață una din sarcinile 
de o deosebită însemnătate încredințată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — și anume, 
de a valorifica cărbunele indigen, în canti
tăți tot mai mari, la fabricarea coc
sului metalurgic. Nu este o sarcină ușor 
de realizat, dar rezultatele bune dobindi- 
te în ultimii ani atestă realismul acestei 
orientări, ne dau certitudinea că studiile și 
experimentările ce le efectuăm vor fi încu
nunate de succes. Sîntem hotărîți ca la în
cheierea acestui cincinal să raportăm secre
tarului general al partidului că sarcina ce 
ne-a încredințat-o am îndeplinit-o întocmai.

Colectivul institutului nostru, de la cel 
mai încărunțit cercetător științific și pină 
la cel mai tînăr laborant, nu va uita nici
odată vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în cadrul căreia, analizînd cu competentă 
și clarviziune liniile generale de dezvoltare 
și soluțiile specifice date temelor de cerce
tare. rie-a demonstrat convingător impor
tanța pe care o are pentru verificarea și 
aplicarea cercetărilor noastre construirea 

date nouă spre r 
nii in care, ca v 
turilor date, au 
valoroase.

Astăzi, cînd' i 
dau roade, cînd 
valabilitatea uni 
rezultate, aștepti 
cu conducătorul1 
că-i vom arăta i 
în legătură cu in 
ni le-a încredinl 
luăm exemplara

Peste cîteva 
al partidului, to 
va sărbători un 
tru sine, dar și. 
împlinirea celor 
ani de activitate 
„La mulți ani, 
bucurii și sănătî 
și poporului nos 
întreaga viață I"

Dr. ing. 
Florin 1 
directorul 
■pentru in

nouă dovadă a 
lor de știință, 
mul de asimila 
mare, anul treci 
în loc de 16 c:l 
recunoscători îi 
Ceaușescu și p 
voltării bazei t 
care am benefi 
tăți de cerceta 
tară.

în prezent a 
a echipamente! 
giilor in dome 
cesare indusțri' 
primim tot ma 
internațională i 
instalații de țp! 
Este un începu 
litățile științei j 
mare pe plan Ht

Am parcurs 
căutări persevț 
obstacole inere 
noastre au avui, 
îndemnurile că 
al partidului d 
pune deplin și 
treaga noastră, 
deci firesc ca I 
Ceaușescu împ. 
să-i urăm mull 
și tradiționalul

Prof. dr. ii 
directorul In 
și încercări

unei baze de p
în serie mică, il ■ >
talurgice de m • e
fel condiții nu 
a activității d 
învățămîntul, < 
salt în metalul 
la cantitate la o calitate nouă, superioară.

Esențială în concepția secretarului general 
ai partidului este ideea Că orice cercetaro 
nu se poate considera încheiată pînă ce re
zultatele ei nu se concretizează practic in 
producție, operativ și cu maximă eficientă. 
Cu deplin temei sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că noi, cercetătorii, avem o mare 
răspundere pentru finalizarea cu succes în 
practică a rezultatelor cercetării, lucrînd în 
acest scop în strînsă colaborare cu unită
țile nroductive Tr* spiritul Aroelși z^riontări 
ce 
ză
m;
ne :
ex ■ ■:
mi . .. fi
tur .. ■
de a;:. 7a;.'arc- ; ___ uoa șes . ■
creșterea eficienței soluțiilor tehnico-știin
țifice elaborate de cercetare.

Cu firească emoție acum, în prag de ani-—, 
versare a celui mai drag fiu al țării, urăm 
din suflet tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„La mulți ani, viață lungă și fericire 1“

Conf. dr. inq. Iancu DRAGAN 
director general al Institutului central 
de cercetări metalurgice
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O concepție cuprinzătoare 
privind rolul motrice al științei 

in societate
(Urmare din pag. I)

BOTOȘANI; Noi perspective urbane Foto : E. Dichiseanu
Socialismul și știința - 

aliați firești. La baza strategiei 
generale a partidului .
tarea construcției socialiste in țara 
noastră a fost așezată cu fermitate, 
de către tovarășul Ceaușescu. știința 
socială cea mai avansată — singura 
concepție integral și riguros științifi
că — materialismul dialectic și isto
ric. Societatea noastră este o so
cietate ce avansează și se dezvoltă 
efectiv pe baza acestei științe atot
cuprinzătoare ; răspunsurile pe care 
Ie dă partidul, secretarul general, la 
problemele progresului social sînt 
răspunsuri izvorite din aplicarea 
creatoare a materialismului dialectic 
și istoric, a teoriei marxist-leniniste 
la realitățile concrete ale țării. Co
munismul științific, ca disciplină so
cială, mereu vie, mereu dinamică, 
formează baza permanentă, fundalul 
continuu al întregii noastre dezvol
tări.

Se știe bine cu cită stăruință a 
subliniat secretarul general al 
partidului că orinduirea socialistă și 
comunistă se făuresc în mod con
știent. Este premisa majoră pe baza 
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

■monstrat, riguros și cuprinză- 
că socialismul și știința sint 

1 firești. Socialismul și comu- 
11, reprezentind cea mai îna- 

orinduire socială, pot fi edi- 
numai pe baza asimilării 
al inaintate, mereu mai înalte, 
ale gindirii umane. Tovarășul 
'■1 a arătat 

dorință 
ală, fa

ci o 
obiecti- 
imul și 
1 își 
tra su- 

isto- 
capi- 

numai 
'food 

ieri or 
•neni- 
_> sfe- 

jiivitate
. nivelul 

.ii econo- 
al pro- 

ății mun- 
ale pînă la 

jțioharea re- 
,or din socie- 

și afirmarea
/ă a unei cul-

1 înaintate — 
ate acestea fiind 

posibile numai pe 
baza unei in
tegrări organice, 
unei asimilări efective a tot ce a 
produs, produce și va produce mai 
avansat gindirea științifică ome
nească.

Emulatorul dezvoltării 
Iuk or forțelor de produc
ție. Subliniind rolul deosebit de 
important al științei pentru dez
voltarea societății, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are meritul de a fi orien
tat precumpănitor cercetarea știin- 

spr*e acele domenii de impor
tanță decisivă pentru progresul în
tregii societăți, in primul rind spre 
continua dezvoltare a bazei teh- 
nico-materiale a noii orînduiri. 
In deplină concordanță cu 
cepția materialistă despre 
determinant al forțelor de

privind dezvol-

că aceasta nu

nută în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Concepția novatoare a secretaru
lui nostru general cu privire la o- 
rientarea efortului de cercetare spre 
cerințele reale, majore ale produc
ției. spre integrarea in producție, a 
asigurat o puternică fertilizare a în
seși creației științifice. Gratie orien
tărilor precise formulate de secreta
rul general al partidului. în societa
tea noastră nu își mai poate găsi loc 
cercetarea științifică concepută ca 
scop in sine, ruptă de viată și ste
rilă. lipsită de orizont. Dimpo
trivă. legarea intimă a științei de 
producție a deschis în fata cercetă
torilor un cîmp larg, practic neli
mitat, de activitate rodnică, de a- 
firmare. împlinire, și realizare a pro
priei personalități. Dezvoltarea noas
tră economică rapidă fecundează zi de 
zi și ceas de ceas gindirea științifică, 
ridicind mereu noi și noi probleme 
ale creșterii, solicltind activ pe cerce
tători, capacitatea lor de creație. E- 
fectiv, știința a fost pusă astfel în 
slujba societății — și niciodată me
sajul social adresat cercetătorilor nu 
a fost atit de bogat, de responsabil 
și de important.

Cu încredere în propria 
capacitate de creație. In a* 
ceastă viziune generală, un loc 
central în gindirea și activitatea 
tovarășului Ceaușescu ocupă preocu
parea pentru stimularea creației 
științifice originale, creșterea a- 
portului propriu al cercetătorilor din 
tara noastră lai progresul științei.

MM

con- 
rolul 
pro

ducție pentru evoluția socială, to
varășul Ceaușescu a elaborat o vi
ziune unitară, închegată, armonioasă 
despre menirea și însuși procesul 
de evoluție a științei, care devine 
o forță nemijlocită de producție — și, 
mai mult decît atît. un suport al dez
voltării tuturor forțelor de producție, 
o pirghie motrice a dezvoltării lor 
accelerate.

Prin această prismă a fost re
examinat, restructurat și redimen- 
sionat întregul cîmp
tării științifice românești ; 
această prismă teoretică, de uriașă 
importanță principială și practică, au 
fost elaborate măsuri de stimulare 

, și creștere rapidă a unor ramuri- ale 
cercetării rămase in urmă, negli
jate sau subapreciate in trecut 

cu serioase implicații pentru dez- 
ltârea întregii noastre vieți eco- 
mice. prin această prismă s-au 

luat măsuri pentru dezvoltarea ac- 
celerătă a\ unor asemenea sectoare 
de avangardă în știință și tehnică 
cum sint petrochimia, cibernetica, 
electronica, automatizarea, optica, 
mecanica fină. Dacă astăzi, in dife
ritele ramuri ale activității econo
mice — fie că este vorba de indus
trie, construcții, agricultură, trans
porturi, comerț etc. — își găsesc, 
aplicații tot mai largi chimizarea, 
automatizarea, informatica, folosirea 
computerelor, aceasta iși are originea 
in perspicacitatea și claritatea cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
întrevăzut rolul decisiv al ramurilor 
noi, moderne ale științei in dezvol
tarea forțelor de producție.

Această preocupare, la nivelul ge
neral al întregii societăți și-a găsit, 
așa cum este bine cunoscut, con
tinuitatea firească .pe planul, apli
cației 
spațiu_______
putea să evocăm, decit sumar, fu
gitiv. nenumăratele aspecte ale 
flectării acestei concepții in acti
vitatea practică — prin binecunos
cutele măsuri pentru stimularea pro
gresului tehnic, pentru organizarea 
științifică a producției, introducerea 
tehnologiilor avansate, ridicarea ca
litativă a parametrilor tehnici etc, 
Știința devine astăzi „un personaj'* 
cu prezență cotidiană in fabricile și 
uzinele noastre.

Preocuparea pentru Incorporarea 
științei in yiața economică, prin in
tegrarea ei ca forță de producție ne
mijlocită. și-a găsit expresie in fap
tul că actualul cincinal a fost defi
nit. sintetic, ca cincinal al revo
luției tehnico-științifice, definiție 
care, pe de o parte, exprimă apre
cierea rolului ce revine științei în 
îndeplinirea obiectivelor planului, 
definește conținutul esențial al acti
vității din decursul acestui plan și, 
totodată, se constituie într-o che
mare mobilizatoare pentru colecti
vele de oameni ai muncii. Ritmurile 
înalte, progresele calitative înregis
trate in dezvoltarea economică in 
primii doi ani al cincinalului actual 
6înt indisolubil legate de progresele 
obținute in aplicarea tot mal susțl-

al cerce- 
prin

practice, 
ale unui

în limitele 
articol nu

do 
am
re

cunoscut cu cită hotărire a 
combătut secretarul general al parti
dului atitudinea de pasivitate, ne
încrederea in forțele proprii, men
talitățile de ploconire in fața reali
zărilor științei străine — și cu 
cită energie a subliniat că stă in 
puterea cercetătorilor noștri să a- 
bordeze și să soluționeze cu succes 
probleme din cele mai complexe 
ale științei contemporane. Este ex
primată aici o concepție pa
triotică, o concepție stenică și, în 
același timp, o concepție ce răspun
de necesităților obiective. întrucit 
tocmai creația științifică proprie este 
de natură să dea răspunsuri mai a- 
decvate, mai intim legate de realită
țile concrete ale țării.

O puternică forță propulsoare în 
acest sens s-a dovedit concepția 
secretarului general că dezvolta
rea științei în condițiile socia
lismului este menită să reali
zeze o legătură organică, și, con
comitent, o creștere de ordin cali
tativ. cu tradițiile cercetării științi
fice originale. Intr-adevăr, cercetarea 
noastră științifică a fost pusă pe ba
zele solide ale unei continuități cu 
reputatele școli științifice românești, 
afirmate de-a lungul timpului in di
feritele domenii ale cercetării.

Străină oricărui exclusivism, ori
cărei tendințe de izolare, sti
mularea gîndirii științifice ' pro
prii, originale, nu a fost niciodată 
înțeleasă intr-un sens îngust de se
cretam} general ; dimpotrivă, ea a 
fost însoțită de recomandarea unei 
cunoașteri îndeaproape a cuceririlor 
științei pe plan mondial, unei parti
cipări active la circuitul internațional 
de idei și de informații. A cunoaște 
tot ce produce mai bun gindirea ști
ințifică internațională, a prelua și 
adapta ceea ce este posibil și nece
sar și, în același timp, a spori apor
tul propriu de creație, a compara 
mereu realizările proprii cu rezul
tatele pe plan mondial, aceasta este 
sarcina de onoare pusă de conduce
rea partidului cercetătorilor din do
meniul științei.

Este una din caracteristicile 
rale ale acestei concepții 
binarea rațională, asigurarea unei 
proporționalități judicioase 
cercetarea fundamentală și cerceta
rea cu Imediată aplicabilitate practi
că. Stimulînd și punind sarcini 
mobilizatoare pentru un aport 
mai marcant al științei la soluțio
narea operativă a problemelor ime
diate ale practicii, secretarul ge
neral al partidului a arătat, în 
același timp, că aceasta nu tre
buie să diminueze efortul in dome
niul cercetării fundamentale — 
menit tocmai să devanseze cerințele 
practicii, să deschidă cercetării noi 
perspective și largi orizonturi.

Pentru o înaltă eficiență 
socială a cercetării. Eviden- 
țiind rolul deosebit de impor
tant si funcția motrice a științei. 
In concepția secretarului general se 
acordă o atenție centrală eficienței 
sociale a cercetării. Această preocu
pare constantă și-a găsit în primul 
rind expresia in combaterea mani
festărilor și tendințelor de dispersa
re a eforturilor, de fărîmițare a acti
vității de cercetare, in Înlăturarea 
paralelismelor. Potrivit orientărilor 
fundamentale date de secretarul ge
neral. activitatea de cercetare a fost 
reorganizată și coordonată pe plan 
național, tn acest scop au fost crea
te, după cum se știe, structuri și for
me organizatorice menite să asigure 
o cuprindere și o îndrumare unitară, 
pe plan național, a cercetării — rea
lizarea unei asemenea coordonări 
fiind o sarcină esențială a Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehnolo
gie. creat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în același sens, 
obiectivele cercetării științifice sînt 
integrate în planurile 
voltare economico-socială 
în același scop au

gene- 
îm-

intre

de dez- 
a tării; 

fost elaborate

programe prioritare, programe spe
cializate de largă perspectivă, 
cum sint cele din domeniile energe
ticii, electronicii, mecanicii fine, 
cercetării geologice ș.a. — care fi
xează obiective clare și orientează 
limpede eforturile de investigație 
științifică.

Realizarea unei eficiente superioa
re a cercetării își găsește, toto
dată, o nemijlocită expresie in preo
cuparea pentru finalizarea rapidă a 
rezultatelor cercetării. în acest sens, 
a fost emisă ideea revoluționară că 
opera cercetătorului nu se termină 
odată cu încheierea unui proiect sau 
a unui studiu ; misiunea omului de 
știință revoluționar este să participe 
efectiv la transpunerea rezultatelor 
cercetării in practică, la soluționarea 
problemelor care pot apărea — ceea 
ce nu de puține ori a contribuit Ia 
însăși îmbunătățirea teoretică a solu
ției științifice. în același timp, este 
cunoscut că secretarul general a com
bătut și combate cu energie orice fe
nomene de rutină sau opacitate în 
fața aplicării rezultatelor cercetării, de 
tergiversare a finalizării lor, a chemat 
la înlăturarea piedicilor birocratice, 
la găsirea celui , mai scurt drum de 
la cercetare la producție. Realizarea 
unei legături directe, permanente 
între cercetare și producție con
stituie una dintre importantele ra
țiuni și avantaje ale contractelor 
intre institutele de cercetare și în
treprinderi — ca metodă de inte
grare directă a cercetării cu pro
ducția și a cercetătorului științific 
cu producătorii de bunuri mate
riale. de netezire a căilor aplicării 

practice a rezulta
telor cercetării, de 
sporire a eficien
ței sociale a aces
teia.

0 activitate 
de largă cu
prindere. Se 
cuvine subliniat 
că, in viziunea 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cerce
tarea științifică nu 
este 
ca 
doar la o elită, ci 
ca avind datoria 
să asigure cuprin
derea largă in 
sfera acestei acti
vități a celor mai 
largi forțe crea
toare ale poporu
lui. Este cunoscut 
că secretarul ge
neral a spart ..zi
dul'* anacronic și 

nejustificat dintre cercetare și in- 
vățămint, a pus ca sarcină tuturor 
catedrelor, întregului corp didactic, 
inclusiv tineretului 
participe nemijlocit la activitatea 
de cercetare. în același sens se în
cadrează preocuparea pentru o largă 
democratizare a activității de cerce
tare științifică, concepție în virtutea 
căreia este puternic stimulată crea
ția tehnico-științifică cu caracter de 
masă, este solicitat aportul viu de 
gindire, atit de puternic fertilizat de 
propria experiență practică, a masei 
largi a oamenilor muncii din între
prinderi.

Potrivit aceleiași concepții, acti
vitatea de. cercetare nu s-a mai cir
cumscris doar la cîteva centre, ci a 
cunoscut o largă răspîndire pe întreg 
teritoriul țării. Implantarea a zeci 
și zeci de institute de cercetare, a 
numeroase noi centre de învățămint 
superior — cu predilecție in funcție 
de profilul acestora și 
activității productive a 
zonelor respective — a 
puternică efervescență creatoare 
în domeniul cercetării științifice.

Conducerea societății 
o disciplină științifică, 
impresionantă forță de inrîurire 
supra întregii dezvoltări econo
mice și sociaie a României a avut-o 
și o are concepția originală, materia- 
list-dialectică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la conducerea 
științifică a societății. Cu consecven
ță, îndeosebi după ConfeHnța Națio
nală a partidului din anul 1967, se
cretarul nostru general a arătat că 
înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare 
multilaterală a țării impun realizarea 
unei conduceri științifice in toate do
meniile și sectoarele activității noas
tre economico-sociale, în scopul solu
ționării la timp, în condiții optime, 
eficiente a multiplelor și complexelor 
probleme pe care le ridică dezvolta
rea societății noastre. In concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, pu
nerea in valoare a superiorității orin- 
duirii socialiste nu se realizează d? 
la sine, ci presupune o activitate 
susținută pentru studierea temeinică 
a realităților istorice din fiecare 
etapă în vederea conducerii societă
ții in conformitate cu cerințele obiec
tive ale dezvoltării sociale. Aceasta 
este condiția sine qua non pentru 
realizarea unei conduceri cu adevă
rat științifice. O conducere care, in 
viziunea secretarului nostru general, 
presupune planificare 
tă, întocmirea unor 
guros fundamentate, 
nei previziuni clare 
rit în perspectivă a 
ganizarea corespunzătoare și asigura
rea funcționării ireproșabile a tuturor 
sectoarelor de activitate, o bună cu
noaștere și o repartizare optimă a 
forțelor materiale și umane in toate 
sectoarele, întărirea controlului ob-? 
ștesc al maselor populare, repartiza
rea corespunzătoare a cadrelor, pre
cizarea răspunderilor și îndatoririlor 
pe toate treptele organizatorice, con
sultarea largă a colectivelor de mun
că din toate domeniile, perfecționa
rea continuă a cadrului de participa
re a maselor Ia elaborarea și adop
tarea botăririlor, adincirea continuă 
a democrației 
perfecționarea 
conducător al

...Fără a ne . .
exhaustivă, acestea sint doar citeva 
din trăsăturile fundamentale ale con
cepției secretarului general al parti
dului nostru cu privire la știință, la 
rolul ei cardinal in întreaga dezvol
tare a societății. „CEAUȘESCU ȘI 
ȘTIINȚA" — iată expresia acestei 
concepții, prin care societatea noastră 
și-a făurit, își amplifică și își per
fecționează continuu o uriașă forță 
de progres pe calea spre comunism.

considerată 
limitindu-se

universitar, să

de specificul 
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socialiste, întărirea și 
continuă a rolului 
partidului.
propune o cuprindere

Nicolae CORBU 
Viorel SĂLĂGEAN

Dezvoltarea economică a tuturor localităților, 
viață prosperă pentru toți cetățenii țării

Pulsul accelerat al vieții 
în „locuri unde nu se întîmpla nimic"

BOljOȘAN]
— Vedeți clădirea aceea 

ascunsă printre blocuri ? — 
ne spune maistrul Teodor 
Blănaru, de la întreprin
derea textilă „Moldova**. 
Pînă în ’68 era cea mai 
chipeșă casă de pe acest 
mare bulevard din centrul 
orașului. In rest, cite o 
casă cu tindă și două sau 
trei camere. Ei bine, știți 
ciți locuitori stau acum in 
blocurile construite aici 7 
Vreo 20 000 1 Și asta, fără 
a-i mai adăuga pe cei din 
ansamblurile „Octav Băn- 
cilă“ și „Parcul Tineretu- 
lui“, ambele cartiere apăru
te tot după 1968. An care, 
și pentru noi, a însemnat 
începutul marilor prefaceri 
socialiste odată cu redeve- 
nlrea Botoșanilor reședință 
de județ și mai ales după 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe me
leagurile noastre, în același 
an, in luna octombrie. îmi 
amintesc și acum cuvintele 
secretarului general al par
tidului rostite atunci in fața 
mulțimii : „In anii urmă
tori, județul dumneavoastră 
va cunoaște o preocupare 
mai mare pentru dezvolta
rea industriei, care să asi
gure condiții de muncă ce
tățenilor, să contribuie la 
ridicarea nivelului de viață 
și de cultură al acestor me
leaguri".

Ce a urmat anului 1968 ? 
Rememorăm, împreună cu 
inginerul Emil Curpen, pri
mul constructor venit’ de la 
Iași pentru ridicarea plat
formei industriale botoșă- 
nene : „Am clădit mai in- 
tii întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb. Aproa
pe simultan am realizat 
dezvoltarea capacităților de 
producție la intreprinderea 
textilă „Moldova", iar la 
Dorohoi — intreprinderea 
pentru corpuri de iluminat.

Au urmat întreprinderea 
„Electrocontact**, fabrica de 
lapte praf și altele. Aceas
tă veritabilă „ofensivă" in
dustrială a determinat atra
gerea unui mare număr de 
constructori : de la numai 
23 in 1968 la aproape 2 000 
în prezent".

Pe platforma industrială 
botoșăneană, în același pe
rimetru stabilit cu prilejul 
unei alte vizite de lucru a 
secretarului general al par
tidului din vara anului 
1975, astăzi produc intre
prinderea de șuruburi, in
treprinderea de izolatori e- 
lectrici din sticlă de înalta 
tensiune, fabrica de mobilă, 
în curind, ca urmare a vo
lumului de investiții din a- 
cest cincinal, vor produce 
aici întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc, 
intreprinderea pentru țesă
turi subțiri tip in, filatura 
de fire melană și altele.

La „Electrocontact**, Du
mitru Prodan, secretarul 
comitetului de partid și 
președintele consiliului oa
menilor muncii, tocmai în
cheiase dezbaterea pe mar
ginea unui studiu. „Este 
un studiu care continuă 
concretizarea uneia dintre 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in tim
pul vizitei de lucru din fi
nul 1975 privind folosirea 
mai judicioasă a spațiilor 
de producție.Cind ne-a, vi
zitat din nou în septembrie 
1977 am raportat că, utili- 
zind mai bine spațiile res
pective, am realizat o pro
ducție anuală suplimentară 
de peste 83 milioane Iei. 
Intre timp, au ieșit la ivea
lă și alte rezerve. Aflîn- 
du-ne in preajma celei de-a 
60-a aniversări a zilei sale 
de naștere și a 45 ani de 
activitate revoluționară, țin 
să subliniez faptul că

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este pentru noi toți un mo
del de viață comunistă prin 
stilul său de muncă, bazat 
pe consultarea permanentă 
cu masele. Angajîndu-ne să 
urmăm întotdeauna indica
țiile sale, exemplul său le 
dăruire și energie revolu
ționară — acesta este, cred, 
cel mai de seamă omagiu 
muncitoresc pe care i-1 a- 
ducem și noi, botoșănenii, 
la aniversarea zilei de 26 
ianuarie.

Un alt muncitor. Dumitru 
Munteanu. șeful unei echi
pe de constructori de 'a 
I.J.C.M., este mîndru să 
constate că odată cu indus
tria au crescut și orașele 
județului pe verticala urba
nisticii moderne : „Numai 
in ansamblurile de locuin
țe „Mihai Eminescu", „Cor
nișa" și zona sud-vest, m 
apartamentele construite de 
noi din 1968 pînă acum, lo
cuiesc aproape tot atiția 
oameni ciți erau în întregul 
oraș Botoșani in anul 1966. 
în acest cincinal, nouă, 
constructorilor botoșăneni, 
ne revenea sarcina să rea
lizăm aproape 12 000 de a- 
partamente. Deși planul 
însemna aproape triplarea

celui realizat în cinci
nalul anterior, la indi
cația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, in timpul vizi
tei de lucru in municipiul 
nostru în luna septembrie, 
anul trecut, această cifră a 
fost suplimentată cu alte 
peste 2 000 de apartamen
te, reprezentiiid tot atitea 
cămine confortabile pentru 
familiile de oameni ai 
muncii**.

„în ceea ce privește cin
cinalul viitor — spunea 
secretarul general al parti
dului la marca adunare 
populară organizată in mu
nicipiul Botoșani la 19 iulie 
1975 — după <um cunoaș
teți. Botoșanii vor trebui să 
realizeze o producție in
dustrială de peste 10 mi
liarde lei. Anul acesta veți 
avea o producție de circa 3 
miliarde de Iei. Va trebui 
deci să realizați o creștere 
de peste trei ori".

în acest scop, județului 
Botoșani i-a fost alocat 
pentru cincinalul actual un 
volum de investiții de 10,2 
miliarde Iei, ceea ce în
seamnă de 2,5 ori mai mult 
față de cincinalul trecut 
și de aproape 6 ori față de 
cincinalul 1966—1970. Cu

prilejul ultimei vizite de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Boto
șani, cea din luna septem
brie 1977, botoșănenii s-au 
angajat ca pînă la sfirșitul 
anului 1980 să realizeze o 
producție industrială supli
mentară in valoare de peste 
1,5 miliarde Ici.

— De la înalta tribună a ■ 
Conferinței Naționale a 
partidului — ne-a spus 
maistrul Blănaru — 
secretarul general al parti
dului a prezentat poporului 
un îndrăzneț și mobilizator 
program de dezvoltare eco
nomico-socială a țării pină 
in anul 1980, program de 
care vom beneficia și noi, 
botoșănenii. Sint pe deplin 
convins că, sub înțeleaptă 
sa conducere, toate preve
derile acestui program vor 
fi realizate și chiar depă
șite. Așa cum sint sigur că, 
urmindu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in tot 
ce intreprinde, vom face și 
din acest colț de țară o 
prezență marcantă in dina
mica economică și socială 
a României contemporane.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scînteii"

Fabrica de confecții din Dorohoi

VASLUJ
Trăiesc și muncesc în 

Vaslui, unul din locurile 
unde odinioară „nu se in- 
timpla nimic". Trăiesc și 
muncesc in Vaslui, una 
din cele mai tinere și mai 
dinamice citadele indus
triale ale României con
temporane, localitate tre
zită Ja viață nouă de gin
direa revoluționară, pro
fund umanistă, a secreta
rului nostru general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
în concepția sa. a partidu
lui nostru, una din căile 
sigure ale înfloririi tuturor 
localităților, ale prosperi
tății fiecărui cetățean, o 
constituie politica înțeleap

tă de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării.

Aici, la Vaslui, nu de
parte de locul strălucitei 
victorii obținute de Ștefan 
cel Mare asupra cotropito
rilor, aici, lîngă vetrele le
gendarilor curcani ai lui 
Peneș, acoperiți de glorie 
nepieritoare in războiul 
pentru independență, l-am 
avut, in iulie 1975, oaspete 
drag inimii noastre pe pri
mul bărbat al partidului și 
țării. Venise la noi. la 
Vaslui, să ctitorească dimen
siunile uneia dintre cele mai 
tinere platforme industria
le ale României socialiste.

însuflețiți de îndemnurile 
și recomandările date, am 
reușit ca și in intreprin
derea noastră de ventila
toare și reductoare să 
muncim mai bine și mai 
cu spor, să fructificăm cu 
mai multă eficiență resur
sele de care dispunem, să 
închegăm un nou detașa
ment al clasei muncitoare 
vasluiene, să avem acum o 
puternică organizație de 
partid.

Dar nu numai în intre
prinderea noastră, ci in 
toate orașele și satele 
județului, indicațiile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul ulti
mei vizite de lucru consti
tuie un prețios îndreptar 
pentru toți comuniștii, 
pentru toți oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri. Pe 
platforma construcțiilor de

mașini și cea a industriei 
chimice se lucrează acum 
pentru devansarea terme
nului de punere in func
țiune, chiar în acest an. a 
întreprinderii de aparate 
de măsură și control. Așa 
cum ni 
platformă 
centrală 
s-a

s-a indicat, pe 
funcționează o 

termică de zonă, 
construit o cantină 

muncitorească, au fost date 
in folosință cămine pentru 
tinerii muncitori. La re
comandarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in zona 
de nord a Vasluiului, con
structorii înalță acum, lîn
gă filatura de bumbac, o 
nouă întreprindere, „In
tegrata", si se conturează 
încă o zonă a industriei 
alimentare.

Pentru comuniști, pentru 
toți oamenii muncii din 
Vaslui, aniversarea a 60

„Avem 
dispuneț 
le nece: 
de intra 
five și s 
menelor

de 
45 
revolution^—Nicolae CeM,ar?a -
tuic un fericT?.”1®? a
o întîmpina cu ' hotărirea 
fermă să obținem noi suc
cese în activitatea pe care 
o desfășurăm in toate do
meniile, 
iubitului 
tor. toți 
muncim 
vechi plaiuri moldave 
străduim, cu gindul și cu 
fapta, să fim demni con
temporani cu cel mai iubit 
fiu al poporului nostru.

ai

La aniversarea 
nostru conducă- 

cei care trăim șt 
pe aceste stră- 

lie

Sandu ROMICA
maistru,
secretarul comitetului
de partid la întreprinderea 
de ventilatoare
și reductoare Vaslui

Centrul orașului Vaslui Foto : S. Cr,an

Din bilanțul realizărilor ultimului deceniu
• Pe harta țării au apărut 53 DE NOI ORAȘE.
• Urmare firească a repartizării raționale a for

țelor de producție pe teritoriul țării, în ultimul dece
niu, POPULAȚIA DIN 8 ORAȘE REȘEDINȚA DE 
JUDEȚE, MAI PUTIN DEZVOLTATE ÎN TRECUT, A 
SPORIT DE PESTE 2 ORI: Slobozia și Rm. Vîlcea 
— de 2,4 ori; Slatina și Vaslui — 2,2 ori; Zalău, Tîr- 
goviște, Pitești și Miercurea Ciuc — de 2—2,1 ori.

® Astăzi, aproape jumătate din populația țării 
trăiește în orașe — ceea ce reprezintă o dublare 
față de acum trei decenii.

® în actualul cincinal SE REALIZEAZĂ PRIMA 
ETAPĂ DIN PREVEDERILE PROGRAMULUI NATIO
NAL DE SISTEMATIZARE A TERITORIULUI Șl LO
CALITĂȚILOR URBANE. înfăptuirea acestui pro
gram — care se va reflecta direct în creșterea nive
lului de civilizație al fiecărui cetățean — va ac
centua procesul înlăturării treptate a deosebirilor 
esențiale dintre sat și oraș.

• Celor 120 de comune prevăzute iniția^ ^e~ 
vină pînă în 1S80 CENTRE URBANE,
SAU AGROINDUSTRIALE li s-au adăugat alte 9 lo
calități, foste vetre ale răscoalei din 1907.

• PÎNĂ ÎN 1980, PE TERITORIUL FIECĂRUIA 
DIN CELE 39 DE JUDEȚE ALE ȚĂRII VOR EXISTA 
CÎTE CEL PUȚIN 6 ORAȘE.

® Potrivit Orientărilor generale cu privire 
la întocmirea planului cincinal ÎN PERIOADA 
1981—1985, pe harta țării vor apărea circa 140 DE 
NOI CENTRE AGROINDUSTRIALE, dotate cores
punzător cu utilitățile tehnico-edilitare și social- 
culturale.

• în perspectiva anului 1980, cînd FIECARE JU
DEȚ VA REALIZA O PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ DE 
CEL PUȚIN 10 MILIARDE LEI, se conturează și ima
ginea unei noi și puternice dezvoltări armonioase a 
tuturor zonelor și localităților patriei.
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Sfatul
| înțelepților I
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Spune o vorbă : „Cine nu are 
bătrint să și-i cumpere". Cei 
din Asău, localitate de harnici 
mineri din apropiere de Comă- 
nești. nu numai că au multi bă- 
trlni, dar bătrinii lor au și multă 
inițiativă. Ei s-au constituit in
tr-un original „sfat al înțelep
ților". Ori de cite ori se ivesc 
probleme mai dificile 
rezolvarea unor lucrări edilltar- 
gospodărești sau vreun caz de 
comportare reprobabilă, cei 300 
de bătrini se 
reprezentanții 
flecare dată, 
nerl, păreri 
Ultimul „sfat

privind

I
I

adună la sfat cu 
puterii locale. De 
ei vin cu propu
și sugestii utile, 
al in'elepților" a 

fost dedicat tineretului, răspun
derii acestuia pentru prezentul 
și viitorul satului in care mun
cesc și trăiesc. Tinerii prezenți 
la „sfat" n-au avut ce regreta. 
Dimpotrivă, au înțeles mal bine 

‘ înțelepciunea unei alte zicale : 
„Omul sfințește locul".

I
I

Frați, dar nu 
seamănă

I
I
I
I
I
I
i

Doi frați — Costache Popa și 
Costache Popa (nu, nu este nici 
o greșeală : pe amîndoi îi cheamă 
tot Costache sau, dacă vreți, 
cum ie spune tatăl lor : Costa- 
che I și Costache II) — au lucrat 
împreună (și au lucrat foarte 
bine) in aceeași brigadă, Ia Șan
tierul naval din Galați. „Totul 
a mers minunat — ne scrie 
Costache I — pină cind eu a 
trebuit să plec să-mi satisfac 
stagiul militar. La citeva luni 
după mine, fratele meu a pără
sit locul de muncă și nu s-a mai 
întors acasă. După venirea din 
armată, l-am căutat peste tot, 
pentru a ne relua împreună 
munca in aceeași brigadă. Din 
auzite, s-ar părea că fratele meu 
ar lucra pe undeva prin Timi
șoara. Cea mai mare dorință a 
mea și a părinților e ca el să 
se întoarcă in mijlocul nostru, 
așa că ii rog tare mult pe ci
titorii care știu unde se află 
să-i îndrume pașii spre casă".a

®©«

invers
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Un autoturism a oprit exact 
intr-o stație de autobuz din 
Satu Mare, tn timp ce agentul 
de circulație discuta cu cel de 
la Palan, că a încălcat regulile 

! de circulație, un trecător începe 
să-l apostrofeze : „Ce. te legi de 

i bietul om ? Ce, n-ai cui să mai 
dai amendă ?“. Agentul de cir
culație i-a atras atenția că in
tervenția sa nu-și are rost, de 
vreme ce însuși cel de la volan 
știe bine că a greșit. Trecătorul 
nu se lasă și-i flutură prin 
fața ochilor legitimația : Cornel 
Ardelean, conducător 
Direcția județeană de 
și poduri, membru in 
voluntar de sprijin al miliției. 
Adică tocmai unul din cei auto
rizați să ajute organele de mi
liție in combaterea încălcării re
gulilor de circulație pe drumu
rile publice. „De-acum înainte 
— a adăugat C.A. — să nu mai 
contați pe sprijinul meu". De 
un astfel de „sprijin" nici nu-i 
nevoie.

auto la 
drumuri 

activul
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Subchiriași 
păgubași

Un control efectuat de Consi
liul popular al municipiului 
Brașov, in colaborare cu orga
nele de miliție, asupra modului 
în care sint respectate preve
derile legii privind subinchirie- 
rea spațiilor disponibile a scos 
la iveală faptul că unii cetățeni 
realizează importante venituri 
ilicite. Eludind legea, ei au de
clarat „încasări" de Ia subchi
riași cu mult mai mici decit în 
realitate. Unii dintre cei găsiți 
in culpă — și n-au fost puțini 
— realizau cîștlguri între 10 000 
și 26 000 Iei mai mari decit cele 
declarate oficial. Cum ? Prin 
„inghesuirea" unui număr ne- 
permis de mare de chiriași că
rora le pretindeau sume enorme. 
Odată „aerisirea" făcută, acum 
li se întocmește și lor cuvenita 
notă de plată. Tot incărcată.

Oile care
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si-au9 
pierdut... 
ciobanul

Oile, ca oile : văzind că 
trece sorocul, și stăpinul lor, loan 
Maris din Siria, județul Arad, 
nu se mai arată să le dea hra
nă și apă, au inceput să behăie, 
de s-auzeau de la șapte poște. 
Bietele mioare habar n-aveau 
că la ora aceea stăpinul lor se 
afla in fața organelor de miliție, 
peste măsură de surprins că 
fusese dibuit atit de repede, 
după ce că-și luase toate măsu
rile de precauție, pentru a nu fi 
cunoscut și recunoscut de ni
meni. Adică, odată cu . lăsarea 
întunericului, ciobanul se ascun
sese intr-un colț de stradă ferit 
de orice privire, iar cind a apă
rut in dreptul său. trecind spre 
casă, consăteanul Stefan Tănase. 
l-a somat cu glas schimbat, mo
rocănos 
care-i < 
ce i-a 
de lei i 
ceasul < 
părut in noapte, convins ci nici 
pasărea cerului n-o să-i dea de 
urmă. $i incă atit de repede ! 
De unde să știe bietele mioare, 
care il așteptau nerăbdătoare, 
că in noaptea ceea ciobanul lor 

făcuse de... oaie ?

le

! : „Scoate toți banii' pe 
ai, că dacă nu...". După 
înșfăcat omului cel 501 
din buzunar, i-a luat și 
de la mină. Apoi a dis-

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

I
i

Rubrică realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil" .1

ÎNT1LNIR1 $1 CONVORBIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, cu TO
VARĂȘUL GUSTAV HUSAK, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace, cu prilejul 
vizitelor reciproce în perioada 1973—1977.

Cronica
în zilele de 19—21 ianuarie, o de

legație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, condusă 
de tovarășul Varga Istvân, adjunct 
al Secției externe a C.C. al P.M.S.U., 
a efectuat o vizită de prietenie in 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R. Delegația a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R. și a vizitat unele 
obiective social-culturale din Bucu
rești.

Delegația a fost primită de tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. A participat 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R- A fost de față 
Biczo Gyorgy, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

★
Simbătă, George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe, a primit pe 
Ba Mamadou Alassane, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar ai Re
publicii Islamice Mauritania în Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

★
Cu prilejul celei de-a XlX-a ani

versări a victoriei revoluției cubane
ze, la liceul agroindustrial „Republi
ca Cuba" din localitatea Fierbinți 
Tirg, județul Ilfov, a avut loc. sim
bătă, o seară prietenească româno— 
cubaneză, organizată de Ministerul 
Educației și învățămîntului.

zilei
La manifestare au luat parte re

prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cadre didactice, e- 
levi ai liceului.

Au fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, și membri ai ambasadei.

Despre semnificația acestui eveni
ment istoric in viața poporului cu
banez au vorbit Florian Popescu, di
rectorul liceului, și Roberto Infante, 
atașatul cultural al Ambasadei Re
publicii Cuba la București.

în încheiere, participant!! au asis
tat la un program artistic susținut 
de elevii liceului și au vizionat un 
film documentar cubanez. •

★
Corul de cameră al Orchestrei sim

fonice naționale din Costa Rica a 
prezentat, simbătă seara, in sala Li
ceului de arte din Timișoara, primul 
său concert coral înscris in progra
mul turneului pe care-1 întreprinde 
în tara noastră.

Sub conducerea dirijorului Marco 
Duși, formația camerală din Costa 
Rica a interpretat piese corale de 
mare popularitate din repertoriul na
țional și universal.

Au participat reprezentanți ai mu
nicipalității. oameni de artă și cul
tură. un numeros public, precum și 
Edgar Monge V., însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Costa 
IUca Ia București.

(Agerpres)

„CoMulia tnvarăsulai Uae Ceausescu 
la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, 
la îmbogățirea gîndirii economice și social-politice 

contemporane"
Ieri s-a desfășurat la Academia de 

studii economice din Capitală o se
siune științifică cu tema „Contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea teoriei și practicii revo
luționare, Ia îmbogățirea gindfrii e- 
conomice și social-politice contempo
rane", dedicată aniversării a 60 de 
ani de viață și 45 de ani de activita
te revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aniversare scumpă în
tregului nostru popor.

Comunicările prezentate au relevat 
aportul hotărîtor la elaborarea strate
giei dezvoltării economico-sociale a 
României, la cristalizarea unei con
cepții originale despre rolul clasei 
muncitoare, al întregului popor la 
conducerea societății, la perfecționa
rea și dezvoltarea democrație! socia
liste în toate sferele vieții economice 
și sociale. De asemenea, a fost evi
dențiat roiul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
promovarea unei politici externe 
profund științifice și originale de

pace, prietenie și colaborare cu toate 
popoarele, in scopul instaurării unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, pentru realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participant!! la sesiune au a- 
dresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
in care se subliniază : „în momentele 
pline de bucurie ale sărbătoririi celei 
de-a 60-â aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere șl împlinirii a 
45 de ani de activitate revoluționară, 
cadrele didactice, studenții. întregul 
personal muncitor din Academia de 
studii economice vă aduc, odată cu 
întregul popor, un profund omagiu, 
expresie a recunoștinței fierbinți 
pentru consecvența șl clarviziunea cu 
care acționați pentru edificarea so
cialismului și comunismului în patria 
noastră, pentru triumful păcii și pro
gresului in lume".

Săptămîna Teatrului Național
Șăptămina Naționalului bucureș- 

tean se încheie duminică seara cu o 
întilnire a realizatorilor spectacolului 
„Ciștigătorul trebuie ajutat" de Iosif 
Naghiu, una din premierele actualei 
stagiuni a teatrului, cu publicul pre
zent.

în cadrul Săptăminii Teatrului Na
țional din București, simbătă a avut 
loc, in foaierul sălii mari, simpozio
nul cu tema „Prima scenă a țării ieri 
și azi", prezidat de artistul poporului 
Radu Beligan, directorul teatrului.

Au luat parte oameni de teatru, 
studenți și alți iubitori de artă. (Agerpres)

„L'EXPRESS”«

„Uzinele" naturale de proteine

Ieri tn țară : Vremea a tost rece, în
deosebi In sudul șl estul țării. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros tn Banat. 
Oltenia, Muntenia șl Dobrogea. Cu to
tul izolat a nins in zona Mangalia și 
Bechet. Vintul a suflat slab plnă la mo
derat, cu intensificări locale din secto-

rul estic tn sudul Banatului, Oltenia șl 
zona de munte, cu viteze plnă la 
70 km/oră. Pe alocuri, In zona de munte, zăpada a fost spulberată. Tempera
tura aerului, la ora 14. era cuprinsă în
tre minus 13 grade la Joseni șl plus 7 grade Ia Holod. tn București : Vremea 
a fost rece, cu cerul mal mult noros. 
Vintul a suflat slab, plnă Ia moderat.

SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT © SPORT

Agendă competițională
bucureșteană

BASCHET. Sala Floreasca, 
ora 11 : Dinamo-Steaua (Divi
zia „A").

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 16 : Confecția-Rapid 
(f. A), I.E.F.S.-Universitatea
București (f. A), România B.- 
R.D. Germană B, meci masculin 
amical.

VOLEI. Sala Floreasca, ora 9: 
Steaua-C.S.M; Suceava (m. A) ;• 
sala Giuleșli, de la ora 10 : Ra- 
pid-Universitatea Craiova (f. A), 
Rapid-Tractorul Brașov (m. A) ; 
sala Dinamo, de la ora 10 : 
I.E-F.S.-Chimpex Constanța (f. 
A), Dingmo-Delta Tulcea (m. A): 
sala Construcția, ora 10: Voința- 
Maratex Baia Mare (f. A).

ATLETISM. Sala „23 August", 
de la ora 9 : campionatele mu
nicipale ale juniorilor cat. a 
11-a.

Campionatele balcanice de tir 
pentru arme cu

în sala poligonului de la Dinamo 
au început simbătă campionatele bal
canice de tir pentru arme cu aer com
primat, la care participă sportivi și 
sportive din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia și România. în proba de 
pușcă (10 m), la masculin, titlul a fost 
cucerit de Emil Jankov (Bulgaria) 
cu 385 puncte (nou record balca
nic). Pe locurile următoare s-au cla
sat Pelopidas Iliadis (Grecia) — 382 
puncte și Ionel Trășcăveanu (Româ- 

- nia). jrr.';.382..puncte„. PeL echipe. Jiit-ă- ... 
ceastă probă, victoria a revenit, după

A ■

aer comprimat
un meci de baraj, Bulgariei — 1 511 
puncte (nou record balcanic), urmată 
de România — 1511 puncte. La in
dividual feminin, primul loc la pușcă 
a fost obținut de iugoslava Mirjana 
Lovonici cu 386 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat reprezentanta țării noastre 
Dumitra Matei — 384 puncte. în cla
samentul pe echipe, Bulgaria a ocupat 
primul Ioc, cu 1 139 puncte, urmată de 
Iugoslavia — 1 135 puncte și Româ
nia — 1 126 puncte. Astăzi au loc în
trecerile probei de pistol.

(Agerpfeă) '

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 ianuarie, tn țara : vreme In 
general rece. Cerul va fi mai mult no
ros. Vor cădea ninsori temporare, mai 
ales in primele zile, in Banat, Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde 
și vintul va prezenta Intensificări pină 
la 60 km/oră, viscolind pe alocuri ză
pada. tn celelalte regiuni, ninsori lo
cale. Temperaturile .minime vor £1 cu
prinse intre minus 12 șl minus 2 grade, 
local mal coborite, pină la minus 20 de 
grade in Transilvania și nordul Mol
dovei, iar maximele .Intre minus 7 șl 
plus 3 grade. La munte va ninge vis
colit. tn București : Vreme tn general 
rece, cu cerul temporar noros. Va nin
ge temporar. Vintul va prezenta inten
sificări, spulberind trecător zăpada.

tn fiecare toamnă, pădurile sint 
invadate de fauna 
percilor, studierea 
lor fiind obiectul 
specialiști anume: _ . .
cuvintul grecesc „mykes", ciuper
că). tn prezent, mulți dintre aceș
tia se preocupă intens de o pro
blemă pe care o consideră foarte 
importantă : „domesticirea" in la
borator și apoi pe scară industria
lă a anumitor specii de ciuperci mi
croscopice pentru a le face să pro- 
ducă.mari cantități de „P.O.P.". Este 
vorba de „proteine pe baza acțiu
nii organismelor pluricelularc". care 
se obțin prin „cultivarea" unor ciu
perci filamentoase pe deșeuri agro- 
alimentare.

Ideea este cit se poate de sim
plă. Atunci cind se fabrică brinză, 
alcool, zahăr, conserve de tot fe
lul, materia primă nu se poate va
lorifica pe deplin. Rămin o se
rie de deșeuri cărora, in general, 
nu li se dă nici o altă întrebuin
țare, ci sint pur și simplu aruncate 
in mediul înconjurător, poluindu-1. 
Zerul din lăptării. borhotul din dis
tilerii. melasa de la fabricile de za
hăr. cojile de fructe de la fabrici
le de conserve sint aruncate, deși 
constituie produse cu inaltă valoa
re biologică. Gunoiul din grajduri 
și crescătoriile de păsări prezintă, 
de asemenea, o inaltă valoare bio
logică, puțind fi folosit nu numai 
in calitate de ingrășămint natural. 
Anumite ciuperci sint capabile să 
transforme toate aceste deșeuri, in
clusiv amidonul și chiar și celulo
za. în proteine, substanțe nobile de 
care duce lipsă omenirea.

Pină nu demult s-a vorbit foar
te puțin despre ciupercile „P.O.P." 
care produc — printr-un proces lent 
— proteine de calitate mijlocie, mai 
greu de digerat. Erau preferate bac
teriile. drojdia sau algele unicelu- 
lare care transformă petrolul și alte 
citeva substanțe in „POU" („protei
ne pe baza acțiunii organismelor 
unicelulare"). Prețul petrolului a 
crescut insă ; o mare unitate care 
producea drojdie pe bază de petrol 
a trebuit să fie închisă. Algele au 
întirziat să dea rezultatele scontate. 
Pe de altă parte, soia, concurentul 
vegetal al proteinelor unicelulare, 
s-a ieftinit considerabil.

„în ultima vreme, utilizarea ciu
percilor a înregistrat deosebite pro
grese", constată șeful sectorului 
agroaiimentar de Ia Institutul na-

specifică a ciu- 
și valorificarea 
activității unor 
micologii (de Ia

în cîteva rînduri
• în prima zi a turneului inter

național de polo pe apă care se des
fășoară in Berlinul occidental, selec
ționata orașului București a învins 
cu scorul de 8—7 (2—2, 3—2, 2—1., 
1—2) reprezentativa orașului Roma,

• A început o nouă ediție a com
petiției internaționale de rugbi „Tur
neul celor 5 națiuni". în meciul inau-

gural, desfășurat simbătă Ia Paris, 
pe stadionul „Parc des Princes", 
chipa Franței a învins cu scorul de 
15-6 (3-6) selecționata Angliei.

în cadrul aceleiași competiții, la 
Dublin, echipa Irlandei a întrecut 
cu scorul de 12—9 (12—6) selecțio
nata Scoției.

e-
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țional de cercetări agronomice din 
Franța (I.N.R.A.). Ele „recuperează" 
cu repeziciune timpul pierdut ; anu
mite varietăți au și părăsit labora
torul pentru a se instala in uzine 
unde „desfășoară" o activitate „non
stop". Este cazul micellilor selecțio
nate de prof. Charles Montand de la 
Univeisitatea Sabatier din Toulouse,, 
care produc proteine de bună ca
litate. (ușor asimilabile. De pe a- 
cum aceste ciuperci transformă in 
proteine zerul provenit din prelu
crarea laptelui, in „reactoare" spe
cial construite. O societate fran
ceză va construi o uzină pentru 
tratarea zerului și o alta pentru a 
fabrica proteine pornind de la me
lasa de trestie de zahăr.

Filiala franceză a societății an- 
glo-americane „Aluminium Plants 
and Vessels" va monta în curind 
o mică unitate experimentală la 
Beauce, unde va fi tratat sucul de 
lucerna cu ciuperci obținute prin 
hibridizare de un cercetător de la 
I.N.R.A. De pe acum a fost paten
tat un brevet pentru o specie de 
ciuperci filamentoase, care pot 
produce în 50 de minute 40 de gra
me de proteine de inaltă calitate 
din numai 100 grame de de
șeuri.

Peste cițiva ani. dacă rezultatele 
promițătoare de pină acum vor fi 
dezvoltate, ciupercile filamentoase 
ar putea ocupa un loc important pe 
piața proteinelor pentru animale.

Deocamdată mai rămin de rezol
vat o serie de probleme. Trebuie, 
de pildă, să fie riguros controlată 
„deriva" genetică a culturilor, in- 
trucit apariția unui element mutant 
toxic ar putea declanșa o adevă
rată catastrofă.

în ciuda dificultăților, micologii 
nu renunță la un vis deosebit de 
ambițios. Ei consideră că adevăra
ta „vocație" a ciupercilor lor este 
să ofere intr-o bună zi o soluție 
adecvată carențelor alimentare ce 
afectează mari mase umane. De a- 
ceea. se străduiesc să „descopere" 
ciuperci capabile să sporească cu 
30—40 la sută conținutul in protei
ne. de pildă, al maniocului. igna- 
mei sau cartofului dulce, plante 
specifice unei bune părți a „lumii 
a treia". Odată descoperite, aceste 
ciuperci ar face să dispară ima
ginea obsedantă a acelor copii „cu 
burțile umflate" care, deși hrăniți 
cu manioc, se sting, totuși, din via
ță pentru că le lipsesc proteinele...

INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
CU PRODUCȚIA Șl CERCETAREA

(Urmare din pag. I)
vite in mod izolat. O asemenea con
cepție profund modernă a prezidat 
întreaga activitate de elaborare a 
măsurilor cu privire la organizarea 
și funcționarea învățămîntului liceal, 
a invațâmintului profesional și supe
rior, in cadrul cărora problemele 
practicii in producție și cercetării 
științifice și-au găsit o nouă și adin- 
că fundamentare științifică.

Ca urmare a aplicării acestei con; 
cepții, intr-o perioadă relativ scurtă, 
legarea invățâmintului cu viața, cu 
producția a trecut proba timpului, tn 
invățămintui primar și gimnazial, in
struirea practică asigură acum cu
noștințele și deprinderile practice de 
bază, necesare însușirii ulterioare a 
unei meserii, precum și participarea 
la activități social-utiie. Pentru elevii 
din licee, instruirea practică se des
fășoară in unități economice și so
ciale sau in ateliere-școală și asigură 
însușirea in mod progresiv a cunoș
tințelor tehnologice și deprinderilor 
profesionale, corespunzătoare mese
riei pentru care tinerii se pregătesc.

Invățămintui superior ia parte tot 
mai actjvă la activitățile de cerce
tare și proiectare, in strinsji legătură 
și în cadrul instituțiilor de profil, al 
academiiioi de științe, pe baza pla
nului unic de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, asigurînd soluționarea 
mai rapidă a problemelor legate de 
dezvoltarea industriei noastre, a în
tregii economii, a vieții sociale a pa
triei noastre. în strinsă legătură cu 
profilul și specializarea in care se 
pregătesc, studenții și cadrele didac
tice participă tot mai activ Ia activi
tăți social-politice, cultural-educative, 
economice și de ocrotire a sănătății. 
Numai anul trecut, bunăoară, stu
denții și cadrele didactice au realizat 
peste 660 000 utilaje, subansamble și

confecții metalice sau electronice, 
circa 14 000 tone cărbune, minereu și 
materiale de construcții, peste 5 500 
aparate didactice, instrumente de mă
sură, dispozitive și instalații, 50 apar
tamente convenționale, circa 1 600 ha 
lucrări de culturi silvice și amena
jări, aproape 130 000 metri țesături și 
altele. Angajarea prin știință, prin 
cultură, prin muncă a școlii de toate 
gradele — de la invățămintui pre
școlar la cel 
eforturile de
noastre națiuni socialiste, participarea 
din ce in ce mai amplă a invățămin- 
tului, în chiar procesul formării noi
lor generații, la proiectarea și rea
lizarea unor importante valori mate
riale se înfățișează astfel ca o veri
tabilă emblemă a școlii contempora
ne românești și, totodată, configu
rează perspectiva neîntreruptei sale 
dezvoltări și perfecționări, chemată 
in bună parte să premeargă, spre a 
sprijini și mai activ, amplul proces 

• de dezvoltare și perfecționare a tu
turor structurilor societății noastre.

De cerințele integrării învățămîn- 
tului cu producția și cercetarea sint 
organic legate toate celelalte aspecte 
ale perfecționării învățămîntului : 
rețeaua școlară, planurile și progra
mele de invățămint, manualele și 
cursurile, pregătirea cadrelor didac
tice. Definirea cincinalului 1976-1980, 
de către Congresul al XI-lea al par
tidului, ca cincinalul afirmării ple
nare a revoluției tehnico-științifice 
in toate sectoarele de activitate și-a 
pus amprenta și asupra invâțămîn- 
tului.

în perspectiva viziunii unitare și 
sistematice, imprimată întregii noas
tre activități economice și sociale de 
către secretarul gener.al al partidului, 
școala românească de toate gradele 
își evidențiază și mai pregnant vocația 
ei educativă. în acest sens, tovarășul

postuniversitar — in 
creație ale întregii

Nicolae Ceaușescu arăta : „Activita
tea politico-educativă constituie un 
factor de important^ deosebită în 
procesul de invățămint și trebuie să 
se desfășoare in strînsă legătură cu 
întreaga formare profesională, tehni
că și științifică a specialiștilor și 
muncitorilor". Școala este deci che
mată mai mult decit oricind să 
desfășoare o intensă muncă pen
tru formarea întregului tineret in 
spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste, al participării ne
abătute la opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comq- 
nism; De aceea, ' cerința științific 
fundamentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat 
Conferinței Naționale a partidului, 
de a se pune accent pe latura ca
litativă a priducției este valabilă și 
pentru invățămint Calitatea produ
selor depinde de calitatea oamenilor, 
cu alte cuvinte de pregătirea și com
petența lor, de nivelul conștiinței lor 
politice. Iată de ce Ministerul Edu
cației și învățămîntului este preocu
pat de intensificarea eforturilor pri
vind perfecționarea pregătirii cadre
lor didactice, înainte de toate prin 
legarea activității lor de viață, de 
producție.

■în admirația și recunoștința fier
binte pe care toți educatorii din 
România socialistă le nutresc față de 
conducătorul iubit și stimat, care a 
ridicat școala românească la rangul 
principalului factor de cultură și ci
vilizație socialistă, ne angajăm să-i 
urmăm neabătut pilda de abnega
ție și devotament, de muncă tenace 
și cutezătoare. Este cel dinții omagiu 
pe care-I aducem, din adincul inimii, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
glorioasa aniversare a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani de activitate re
voluționară.

8,00 Sportul pentru toți 8,1'5 „Mulțumim pentru anii de lumină 
și zbor 1“
Film1 serial pentru copii : Cavalerul Nlgel. Episodul 6
Pentru căminul dumneavoastră 
Viața satuluiBaschet masculin : Dinamo — 
Steaua (derbiul campionatului na
țional). Repriza a Il-a
De strajă patriei
Telex
Album duminica!
Campionatul european de tenis pe 
echipe : România — Portugalia. 
Film serial : Linia maritimă One- 
tiln. Episodul 22.
Floarea din grădină

9,15

17,10
18,00________ _____
19,00 Cintec pentru anii copilăriei feri

cite. Spectacol omagial 
1001 de seri
Telejurnal 
Omagiul poporului
Antena vă aparține. Spectacol pre
zentat de județul Gorj
Film artistic : „Romeo și Julleta" 
Premigră TV.

23,35 Telejurnal
PROGRAMUL II

19,20
19,30
19,50
20,15
21,25

10,00 Concert educativ.

Programul emisiunilor 
de luni 23 ianuarie 1978
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Telex 
Teleșcoală 
Emisiune tn 
La Izvoarele 
1001 de seri 
Telejurnal 
Președintele 
conștiința popoarelor

20,20 Te slăvim patrie, partid iubit
20,35 Hotăririle Conlerințel Naționale — program al Împlinirilor pentru noi 

și pentru țară
Roman foileton : Pagini din co
media umană. Episodul 6 
Emisiune de știință
Telejurnal
PROGRAMUL H

16,00
16,05

20,55

16,30

limba maghlarâ 
cintecului popular

Nicolae Ceaușescu In

Cîntarea României. A doua ediție 
a Festivalului național. Aspecte 
din Festivalul obiceiurilor laice de 
lamă, desfășurat in județul 
ra mureș 
Cenacluri ale tineretului 
Pentru căminul dv. 
tntilnlre cu satira șl umorul

16,50
17,20
17.35 __ ___
18,10 Bueureștiul necunoscut Cele 

iubiri ale lui Aman
18.35 Pagini din lucrări de Radu

21,40

Ma-

trei
____  . .. șer- 
ban, Cole Porter, F. Lopez, Geor
ge Grlgoriu și M. Monnot.
Film serial pentru copii : Cuore 
1001 de seri
Telejurnal
Melodii populare
Actualitatea bucureșteană
Seară de operă : „Gtannl Schicchi" 
de Giaccomo Puccini
tn alb și negru. Documentare ar
tistice premiate la festivaluri In
ternaționale. Băiatul care a zburat 
cu... condorul

• NOCIVITATEA Nl- 
COTINEI. Cercetătorii de la 
Institutul de medicină nr. 2 din 
Moscova care lucrează in do
meniul stabilirii influenței ni
cotine! asupra organismului 
uman au ajuns la concluzia că 

. fumatul contribuie la creșterea 
vîscozității singelui, 
prin aceasta viteza 
ției sangvine. Oamenii de știință 
consideră că acest efect 
determina producerea 
tului. Referindu-se la 
descoperiri, prof. Viktor 
declară că ele nu infirmă, 
dimpotrivă, vin in sprijinul opi
niei altor oameni de știință pri
vind efectele grave pe care le 
are nicotină asupra sistemului 
nervos și cardiovascular, în 
ceea ce privește instalarea obe-

reduci nd 
circula-

poate 
infarc- 
aceste 
Liusov 

ci.

zității și diabetului, creșterea 
colesterolului in singe etc.

• POMPIERI ZBURĂ
TORI. Pentru a putea salva 
vieți omenești din clădirile 
înalte cuprinse de flăcările 
vreunui incendiu, întreprinderea 
de aviație Douglas din S.U.A. 
a conceput o platformă zbură
toare care va fi supusă unui 
prim test in cursul verii acestui 
an. Pe platformă, avind o su
prafață de 5 mp., pot încăpea 
în afară de 8 pompieri sau sa
nitari, utilați cu mijloacele de 
prim ajutor, și 16 sinistrați. Plat
forma este suspendată de un 
elicopter, care rămine deasupra 
incendiului la o înălțime de 300 
de metri. Dispozitivele instalate 
la bordul platformei permit o 
independență de mișcare in rază

de metri pe

PROIECT 
POD DE

toate dl rec-

PENTRU 
15 KM.

de 80 
țiile.

UN
în proiectul de buget al Japo
niei pe anul 1978 a fost prevă
zută suma de jumătate de mi
liard de yeni pentru terminarea 
proiectului unui pod de 15 ki
lometri peste Golful Tokio, care 
urmează să lege orașele Kawa
saki și Kisarazu și care va 
scurta drumul intre prefectu
rile Kanagawa și Tiubu, dar 
mai ales va descongestiona ar
terele rutiere ale capitalei ni
pone. Ideea construirii podului 
a fost lansată incă în anul 
1966, dar realizarea proiectu
lui a fost mereu amînată. De 
altfel — după cum apreciază

observatorii din capitala Japo
niei — alocarea sumei mențio
nate pentru terminarea proiec
tului nu înseamnă incă trecerea 
la transpunerea Iui in viață, 
deoarece costul devizului se ri
dică la... 700 miliarde de yeni. 
Indiferent de data la care se va 
trece la deschiderea șantierului, 
proiectul este grandios, inclu- 
zind două poduri cu piloni pe 
insule artificiale și un tunel de 
2 kilometri sub fundul golfului.

• FILME DOCUMEN
TARE INEDITE. Un jurist 
italian a descoperit, cu prilejul 
acțiunilor legate de lichidarea

• Teatrul Național București 
(sala mare) ; Coana Chirița —. 10. 
Danton — 19, (sala mică) ; Acord
— 10,30, Comedie de modă veche
— 15, Ciștigătorul trebuie ajutat
— 30, (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Concert 
pentru elevi — 11, Recital extraor
dinar al laureațllor concursurilor 
internaționale 1977 — 20.
• Opera Română : Traviata — 11, 
Don Quijote — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 10,30, Secretul lui Marco Polo
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Joc de pisici — 10, Undeva, o lu
mină — 15, Pelicanul — 19.30,
(sala Grădina Icoanei) ; Tineri că
sătoriți caută cameră — 19,30. ,
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii
— 10,30, Mania posturilor — 15,30, 
Omul — continuați să puneți iu- 
trebări — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul 
aragostel și al IntimpUril — 10,30. 
Musafirul care n-a șunat la ușă
— 10,30. (la Sala Palatului) : Pre
șul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : întoarcerea fiului risipi
tor — 10, Micul infern — 15. Ju
cătorii de cărți și Ursul — 19.30.
(sala Studio) : Audiență la consul
— 19.
• Teatrul Glulești : Comedie fără 
titlu — 10, Descăpățtnarea — 19.30, 
(sala Studio 74) : Caractere — 17.
• Teatral evreiesc de stat : șo
maj fără rasă — 11, Tevle lăpta
rul — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista 
paiațe — 19.30, (sala Camplng-Boema - 11, 
rarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română) : Clntece din sel — 19.30.
o Teatrul „I. Vasllescu" : Adam 
și Eva — 10, Siciliana — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Alice 
In țara minunilor — 10, Acțiunea Codai bui — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 
10 ; 12.
• Circul București : losefinl arena magică — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C, 1 
Este vinovată Corina — 19.

cu
Victoria) : 

Lasă supă-

„Rapsodia 
prispa ca-

cinema
• Acțiunea „Autobuzul" : SCALA 
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. 
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Ziua gloriei t PATRIA — 9,15;11,30; 13,30: 16; 18,15: 20.15, LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Riul care urcă muntele : CEN
TRAL - 9,15; 11,30; 13.45: 16;
18,15; 20,30, COTROCENI — 9;
11,15; 13,30: 15,45: 18:->>20.15. ARTA ,())!
— 9; 11,15.; 13,30; 16.45; 18; 20.
• Dantelărcasa : CĂPITOL —
9,15; 11,30; ; U 20.30,MODERN - 16;
18,15; 20,30.
• Diamantele negre : GRIVITA — 
9; 12; 16; 19.
• Scaramouche : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30, FE
ROVIAR - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — B; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
• Matriarhat : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Al șaptelea continent : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Matelaș glscarul — 9,15; 11;
12,45; 14,39, Iarba verde de acasă
— 16; 18; 20 : DOINA.
• Evadați din viitor : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.15.
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20,15.
• Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
• Mama : BUCEGI — 9: 11.15;
13.30; 16; 18; 20.
• Jane Eyre : EFORIE — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18.15; 20,30.
a Marele Gatsby : PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII - 17.
• Yellow Sky — 9,45; 11.45; A- 
manții crucificați — 18.30. Cacial- 
maua — 20.30 : CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15, PACEA
— 15;. 17.15; 19,30.
• Clnlecul lebedei : CINEMA
STUDIO - 9.45; 11,45; 13.45; 16; 
18,15; 20,15, BUZEȘTI — 9; 11,15: 
13,50: 15,45; 18; 20,15.
• Melodiile nopții 
TA - 9; 11: 13,15;
• Mark polițistul :
10.30; 15.30; 18: 20.
• Vacantă la unchiul Toma : 
DRUMUL SĂRII - 16; 18; 20.
• Condurul șl trandafirul : VOL
GA - 9; 12,13; 16; 19,15, TOMIS
— 9: 12,39; 16; 19,30.
• Imposibila poveste de dragoste: 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20.
• Floare la ureche : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Fair-Play : POPULAR — 16;
18; 20.
• Aventurile maimuței Nuky — 
15,45. Sărbătoarea sălbatică — 18;
20 : MUNCA.
• Program de 
Walt Disney — 
blnte — 11,30;
FLACARA
• Regăsire : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Ura : COSMOS — 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de , argint :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.39;
17,45; 20.

albe : MIORI- 
15,30: 17,45; 20.

FERENTARI

desene animate
9,30, Pămint fier-
13,30; 16; 18; 20 :

moștenirii unui mare colecțio
nar, aproape 300 de filme docu
mentare de o mare valoare is
torică. Printre aceste pelicule 
in alb-negru (cu o durată intre 
15 și 30 de minute) se află și 
unele infățișînd acțiuni militare 
din timpul celui de-al doilea 
război mondial, cum sint atacul 
japonez de la Pearl Harbour, 
bombardarea orașului iugoslav 
Mostar de către aviația hitle- 
ristă, atacurile cu rachetele V-l 
și V-2 asupra Marii Britanii, 
precum și ocuparea Parisului de 
către trupele Wehrmachtuiui. 
După toate probabilitățile, fil
mele fuseseră realizate pentru 
a fi prezentate la cartierul ge
neral al armatelor naziste.

© ȘARPE CU DOUĂ 
CAPETE. în apropiere de 
Florența a fost descoperit un

pui de șarpe cu două capete, 
din specia denumită științific 
Natrix Natrix, care la maturi
tate poate atinge o lungime de 
1,3 metri. Reptila, avind o lun
gime de numai 30 de centime
tri, era intr-o stare de epuizare 
totală și refuza orice hrană. 
Dus insă Ia grădina zoologică 
din Pistoia, șarpele s-a înviorat 
și a acceptat hrana ce i s-a 
oferit, din care s-a înfruptat 
simultan cu cele două guri ale

• PRIMA CURSĂ A 
SPĂRGĂTORULUI DE 
GHEAJÂ „SIBERIA". 
Noul spărgător de gheață so
vietic cu propulsie atomică „Si
beria", de 75 000 CP, a părăsit 
portul Tallin, plecind în prima 
sa cursă. „Siberia" este echipat

cu aparate de navigație din
tre cele mai moderne și un 
sistem de protecție ce asigură 
securitatea deplină a echipaju
lui și deplasarea navei fără 
poluarea mediului ambiant.
• ...PE ULTIMUL 

LOC. Din cele 4 205 posturi de 
profesori universitari existente 
în Marea Britanie, doar 84 sint 
ocupate de femei, indică un 
studiu recent. în facultățile de 
inginerie din cadru! celor 44 de 
universități, institute de arhi
tectură, de agricultură ș.a.m.d., 
numai bărbații ocupă posturi 
de profesori. Relevind aceste 
date, ziarul „Guardian" consta
tă cu tristețe că „femeile engle
ze se situează ia eșalonul uni
versitar cel mai de jos".

I
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Este cunoscut și unanim apreciat 
că în. gîndirea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, alături 
de problemele majore ale construc
ției socialiste în țara noastră, un loc 
central ii ocupă problematica vieții 
internaționale, a dezvoltării istorice 
contemporane. Sint abordate în pro
funzime în opera sa probleme de 
arzător interes pentru toate po
poarele, cum sint cele privind carac
teristicile epocii noastre, raportul 
mondial de forțe și direcțiile lui. de 
dezvoltare, principiile noi de relații 
interstatale, înlocuirea politicii de 
dominație și asuprire cu o politică 
nouă, democratică, eliminarea deca
lajelor în dezvoltarea statelor și 
făurirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, preîntîm- 
pinarea războiului și asigurațea pă
cii, promovarea destinderii și cola
borării internaționale, rolul forțelor 
progresiste, al popoarelor în reali
zarea aspirațiilor înaintate ale lumii 
contemporane. Și este un merit 
esențial că aceste probleme nu 
sint tratate într-un mod abstract, 
ex cathedra, ci intr-un spirit con
cret, pornindu-se de la realitățile 
inexorabile și indicîndu-se in toate 
domeniile soluții practice, construc
tive, realiste, in deplină concordanță 
cu interesele popoarelor, cu cerin
țele mersului înainte al omenirii.

Este revelatoare, în acest sens, im
portanța care se acordă în activita
tea teoretică și practică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu uneia din pro
blemele cardinale ale vieții interna
ționale : dezarmarea. Din dragostea 
sa profundă față de OM și destinul 
său istoric, din spiritul unei înalte 
răspunderi față de interesele poporu
lui român și față de aspirațiile tu
turor popoarelor a izvorît o concep
ție unitară. închegată, cu privire la 
necesitatea și modalitățile de înfăp
tuire a dezarmării. Aceasta își trage, 
totodată, seva din atașamentul său 
nezdruncinat față de cauza clasei 
muncitoare, din identificarea sa ple
nară cu țelurile comunismului.

Din acest punct de vedere este 
deosebit de semnificativă sublinierea 
făcută de secretarul general al 
P.C.R. în Raportul prezentat la re
centa Conferință Națională : „Din- 
totdeauna, mișcarea revoluționară 
muncitorească, socialiștii,' comuniștii 
s-au pronunțat pentru pace, consi- 
derind că lichidarea războaielor, 
crearea unei lumi fără arme este 
una din misiunile istorice ale so
cialismului însuși". Credincios din- 
totdeauna acestei misiuni, partidul 
nostru, România socialistă s-au si

tuat în primele rînduri ale luptei 
pentru realizarea dezideratului de
zarmării, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
afirmîndu-se, de la tribună congre
selor partidului, în forurile interna
ționale, în intensa activitate de con
tacte cu șefii de state și guverne, cu 
marcante personalități politice, li
teralmente în toate ocaziile, ca un 
promotor strălucit, dinamic, plin de 
inițiativă, al acestei nobile cauze a 
omenirii.

înalta răspundere față de înfăptuirea dezideratului vital al popoarelor:

0 LUME FĂRĂ ARME Șl FĂRĂ RĂZBOAIE
Constituie un merit esențial al to

varășului Nicolae Ceaușescu de a fi 
prezentat in permanență în fața 
popoarelor, în mod deschis și sincer, 
primejdia pe care o reprezintă pen
tru pacea și securitatea popoarelor 
cursa înarmărilor, acumularea unor 
tot mai vaste cantități de arme nu
cleare. de o forță distructivă mereu 
crescindă, precum și de arme chi
mice, bacteriologice, alte mijloace 
de distrugere și exterminare în 
masă, din ce în ce mai sofisticate. 
Asemenea sublinieri, adevărate sem
nale de alarmă, sint, in mod evi
dent, de natură să amintească po
poarelor, care nu au uitat dramele 
trecutelor războaie, cît de plin de 
riscuri este jocul cu focul al celor 
care tind să transforme lumea în
tr-un imens arsenal în stare oricînd 
să explodeze. Ele nu pot să lase in
diferenți pe cei ce-și amintesc de 
povestea ucenicului vrăjitor care, 
după ce a dezlănțuit forțele oarbe 
ale naturii, nu le-a mai putut stă- 
pini. Or, în condițiile actualei dez
voltări a tehnicii militare, o nouă 
conflagrație, purtată cu armele „mo
derne", ar comporta pericole incom
parabil mai mari decît oricînd în 
trecut. Iată de ce flecare luare de 
poziție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In problema dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare, răsună ca un apel la rațiune, 

ca o reliefare categorică a răspunde
rii uriașe a generației actuale pen
tru soarta generațiilor viitoare, a 
însăși speciei umane.

Dar în abordarea problemei dezar
mării, președintele Nicolae Ceaușescu 
are in vedere nu numai, pericolul 
de dimensiuni tot mai mari al înar
mărilor. ci și faptul că uriașele 
cheltuieli pentru înarmare, care cresc 
vertiginos de la un an la altul, re
prezintă o povară tot mai greu de 

suportat pentru toate statele și po
poarele. Umanismul profund ce ca
racterizează gîndirea și activitatea 
secretarului general al partidului 
transpare cu vigoare atunci cînd în 
cuvintările sale se evidențiază, cu 
argumente convingătoare, cu date și 
cifre, caracterul irațional, absurd al 
irosirii unor imense resurse mate
riale și energii umane pentru înar
mări, al deturnării științei de la ros
turile ei firești și afectării unui 
mare potențial științific și de cerce
tare pentru producerea a noi și noi 
mijloace de ucidere și distrugere. în 
același spirit umanist, se eviden
țiază că umflarea bugetelor militare 
alimentează inflația și alte fenome
ne de criză care se răsfrîng dureros 
asupra nivelului de trai al maselor 
populare din țările capitaliste.

Un relief deosebit are în gîndirea 
tovarășului Nidolae Ceaușescu relația 
directă dintre dezarmare și dezvol
tare. în condițiile în care, pe întin
se regiuni geografice, milioane de 
oameni pier în fiecare zi de inani- 
ție, iar analfabetismul, mizeria, bo
lile fac ravagii, este o tragică ano
malie faptul că, pe plan mondial, 
sint afectate pentru înarmare sume 
uriașe, care ar putea fi consacrate 
lichidării subdezvoltării. în plus, po
sibilitățile de a se consacra dezvol
tării economico-sociale sint afectate 
prin atragerea multor țări în curs 

de dezvoltare în achiziționarea de 
armament. Este, de aceea, evident 
că prin realizarea dezarmării ar de
veni disponibile fonduri importante 
care ar putea vindeca multe din du
reroasele răni pe care un trecut ne
drept le-a lăsat pe trupul umanității, 
ar contribui la procesul de lichidare 
a decalajelor, a prăpastiei dintre- ță
rile sărace și cele bogate. Este mo
tivul pentru care. în concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, înfăptui

rea dezarmării apare ca o compo
nentă a noii ordini economice și 
politice internaționale.

în pledoaria sa stăruitoare în fa
voarea dezarmării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă, de asemenea, fap
tul că înarmările comportă pericole 
nu numai în eventualitatea unui 
război ; chiar în timp de pace ele 
sint un factor de stimulare a politicii 
imperialiste de forță și dictat, un 
instrument în lupta pentru ciștigarea 
de noi poziții dominante de către 
diferite state și grupări de state, 
pentru reîmpărțirea lumii, a zonelor 
de influență — ceea ce nu poate 
duce decît la agravarea contradic
țiilor, la tensiuni și conflicte, de na
tură a periclita pacea. Se are. de 
asemenea, în vedere că în climatul 
cursei înarmărilor proliferează co
rupția, criminalitatea, psihoza de 
război, cu toate efectele lor nocive 
asupra populației, în special asupra 
tineretului.

Față de toate aceste consecințe 
pe plan politic, economic și social, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă 
că „cea mai înaltă răspundere și în
datorire a guvernelor, a statelor, a 
oamenilor politici față de propriile 
lor popoare, față de cauza civiliza
ției și progresului este oprirea cursei 
înarmărilor". Punîndu-se capăt cursei 
înarmărilor, realizîndu-se pași con- 
creți in direcția obiectivului fun
damental al dezarmării, omenirea 

s-ar elibera de coșmarul războiului 
mondial ; marile cuceriri ale geniu
lui uman ar putea fi puse cu folos 
în slujba progresului ; națiunile lu
mii și-ar putea concentra toate ener
giile și capacitățile creatoare în 
scopul făuririi unui viitor prosper.

Trebuie insă subliniat, totodată, că 
președintele României nu se mărgi
nește să denunțe urbi et orbi pri
mejdia și absurditatea cursei înar
mărilor și să releve efectele binefă

cătoare pe care le-ar avea pentru 
societatea umană înfăptuirea dezar
mării ; președintele României subli
niază în permanență necesitatea de 
a se acționa ferm și hotărit in acest 
scop. O idee care străbate ca un fir 
roșu prin expunerile sale consacrate 
dezarmării este aceea a necesității 
de a se trece de Ia declarații de in
tenții și discuții generale la măsuri 
concrete, practice. Popoarele nu se 
pot împăca nicidecum cu stările de 
lucru care se perpetuează în Co
mitetul de dezarmare de la Geneva, 
în alte reuniuni și foruri internațio
nale, unde se bate pasul pe loc, pro
blemele mari, de fond, ale dezarmă
rii sînt eludate, ceea ce are drept 
urmare faptul că, deși se discută de 
atita vreme, arsenalele statelor nu 
numai că nu s-au micșorat măcar cu 
o singură bombă, dar stocurile de ar
mament cresc necontenit. Trebuie fă
cut totul, cit nu este încă prea tirziu 
— subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru înfăptuirea de 
măsuri radicale in domeniul dezar
mării.

în sfîrșit — dar în prim plan ca 
importantă — se cuvine subliniat că 
șeful statului român manifestă o 
preocupare constantă în direcția 
precizării căilor concrete care pol 
duce la dezarmare — în această 
privință măsurile conținute în Ra
portul prezentat la Congresul al XI- 
lea constituind un program cuprin

zător, realist și eficient pentru înain
tarea treptată pe calea dezarmării. 
După cum este știut, acest program 
și-a găsit concretizarea în documen
tul special prezentat la O.N.U. și 
constituie călăuza intensei activități 
pe care România o desfășoară în ca
drul forurilor internaționale.

în cadrul acestui program, și în 
general, în ansamblul gîndirii poli
tice a președintelui României se 
pune un accent deosebit asupra ne

cesității prioritare a dezarmării nu
cleare, spre a se înlătura pericolul cel 
mai grav pentru întreaga omenire. In 
acest sens se insistă asupra nece
sității de a se trece la încetarea pro
ducției armelor nucleare, lichidarea 
celor existente, scoaterea în afara le’- 
gii a întregului armament nuclear.

Totodată, avînd în vedere utilitatea 
măsurilor parțiale de dezangajare 
militară, ca cerință imperioasă a 
procesului de edificare a securității 
în Europa și a dezvoltării încrederii 
pe plan mondial, președintele Româ
niei subliniază necesitatea lichidării 
bazelor militare de pe teritoriile al
tor state, retragerea în interiorul 
frontierelor naționale a tuturor tru
pelor străine și a armamentelor a- 
cestora, reducerea treptată a arma
telor naționale, lichidarea blocurilor 
militare. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat de la 
tribuna Conferinței Naționale propu
nerea privind reducerea bugetelor 
militare. în același timp. România 
consideră necesară încheierea unui 
tratat de dezarmare generală și com
pletă sub un strict control interna
țional.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, realizarea dezarmării im
plică participarea activă a tuturor 
statelor, mari, mijlocii și mici, efor
turile lor perseverente, un rol deo
sebit de important revenind în acest 
sens Organizației Națiunilor Unite, 

chemată să exercite direct compe
tențe mai largi în legătură cu ne
gocierea, perfectarea și controlul a- 
plicării măsurilor de dezarmare. La 
Conferința Națională a fost reafir
mată importanța pe care România o 
acordă apropiatei sesiuni speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, in ini
țierea și convocarea căreia țara 
noastră a avut, după cum se știe, un 
rol primordial.

Ca o expresie esențială a gîndirii 
sale materialist-dialectice și istorice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază în permanență rolul esențial al 
popoarelor în promovarea si înfăp
tuirea dezideratului dezarmării. In- 
trucît se află în joc viața și secu
ritatea tuturor popoarelor, proble
ma dezarmării interesează profund 
pe fiecare individ ; ea nu este și 
nu poate fi doar apanajul unor 
cercuri restrinse de oameni po
litici și de militari : opinia pu
blică. parlamentele, popoarele sint 
în drept să cunoască felul cum se 
desfășoară negocierile de dezarmare, 
să-și ridice cu hotărîre glasul pen
tru a determina guvernele să acțio
neze eficient în vederea obținerii de 
realizări concrete pe linia dezarmă
rii. întreaga concepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în acest domeniu 
răsună ca o chemare vibrantă Ia în- 
mănuncherea eforturilor și acțiunea 
combativă a tuturor forțelor sociale 
democratice, progresiste, a tuturor 
oamenilor iubitori de pace, indiferer.. 
de concepții politice, filozofice sau 
religioase, pentru înlăturarea forței 
din relațiile internaționale, pentru 
excluderea războiului din viata so
cietății, pentru o lume a păcii si 
securității, a bunăstării și fericirii 
tuturor popoarelor.

Este un izvor de legitimă mîndrie 
patriotică a constata, așa cum am 
avut personal prilejul s-o fac în a- 
titea rînduri. că această chemare are 
un puternic ecou in conștiința oa
menilor cinstiți de pe toate meridia
nele, care văd în președintele Româ
niei un exponent al celor mai pro
funde aspirații și interese ale uma
nității. Cît privește poporul nostru, 
el își manifestă hotărirea de a nu 
precupeți nimic, a pune totul în miș
care pentru a face ca ideile generoa
se ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
chemarea sa însuflețită cu ptivlre la 
dezarmare să devină realitate.

Prof. Tudor DRĂGANU 
membru al Academiei de științe 
sociale șl politice,
președintele Comisiei constituționale 
și juridice o M.A.N,

„Este necesară adoptarea unui document 
politic, de substanță, pentru impulsionarea 

edificării securității europene"
— Intervenții la Reuniunea de la Belgrad —

BELGRAD 21 — Trimisul special 
Agerpres transmite : Dezbaterile re
uniunii de la Belgrad a statelor par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa conti
nuă să se desfășoare într-o atmo
sferă de lucru, atît in ședințele ple
nare, cît și în ședințele organelor de 
redactare.

Luind cuvîntul în ultima ședință 
plenară, șeful delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti. a reafir
mat necesitatea ca Reuniunea de la 
Belgrad să se încheie cu un docu
ment politic, de substanță, cuprinzînd 
măsuri concrete de impulsionare a 
aplicării prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, conceput ca un tot 
unitar, și de adîncire a procesului 
edificării securității și dezvoltării 
cooperării in Europa.

în acest scop — a arătat vorbito
rul — este nevoie să se negocieze cu 
spirit de răspundere, să fie accelerat 
ritmul și să crească eficienta activi
tății de redactare în toate organele 
reuniunii. încit documentul final al 
acesteia să poată fi elaborat cît mai 
curîrid posibil. Pentru îndeplinirea 
acestei sarcini este necesar să fie 
respectate cu strictețe toate hotă- 
ririle intilnirii pregătitoare de la Bel
grad, adoptate prin consens de către 
reprezentanții statelor participante.

CAIRO

0 cuvîntare a președintelui Anwar El Sadat
CAIRO 21 (Agerpres). — La Cairo 

a avut loc. sîmbătă, o reuniune ex
traordinară a Adunării Poporului. Cu 
acest prilej, informează agenția

În sprijinul drepturilor legitime 
ale poporului palestinian

— O scrisoare a Comitetului special al O.N.U. —
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. pen
tru exercitarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian a dat pu
blicității la sediul Națiunilor Unite 
din New York conținutul unei scri
sori adresate Israelului și Egiptului, 
Siriei, Iordaniei, Libanului și celor 
doi copreședinți ai Conferinței de 
pace de la Geneva — U.R.S.S. și 
S.U.A. — reafirmînd dreptul palesti
nienilor la autodeterminare, la inde
pendență și suveranitate națională. 
Documentul a fost, de asemenea, în- 
minat secretarului general al O.N.U., 
președintelui Consiliului de Secu
ritate și președintelui sesiunii din 
toamna trecută a Adunării Generale.

Scrisoarea enunță patru principii 
considerate cele mai importante în 
problema menționată, și anume : im
posibilitatea unei soluții care să nu

în cadru] aceleiași ședințe, șeful 
delegației iugoslave, ambasadorul 
Milorad Peșici, s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru adoptarea unul do
cument final semnificativ politic, 
care să conțină măsuri concrete. 
Pentru aceasta, a arătat vorbitorul, 
este nevoie să se manifeste voință 
politică și să se ia în considerare 
interesele tuturor statelor partici
pante, in așa fe! încit. pe baza pro
punerilor formulate în timpul lucră
rilor. documentul final al reuniunii 
să trateze problemele maiore, esen
țiale ale edificării securității euro
pene.

în același spirit. în favoarea adop
tării de măsuri concrete s-au pro
nunțat și delegațiile Elveției. Italiei, 
Norvegiei, Irlandei. Angliei. R. F. 
Germania și Maltei.

La rindul său. șeful delegației po
loneze a susținut ca documentul fi
nal a) reuniunii să includă sarcinile 
concrete ale reuniunilor de experți 
care. în cadrul „urmărilor Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa", să examineze probleme con
crete ale securității și cooperării pe 
continent.

în contextul ’ dezbaterilor referi
toare la „urmările C.S.C.E.", delega
ția Austriei a propus ca viitoarea re
uniune a reprezentanților țărilor par
ticipante la C.S.C.E. să se desfășoare 
la nivel ministerial.

M.E.N., președintele Anwar El Sadat 
a rostit 0 amplă cuvîntare in care 
s-a referit la ultimele evoluții din 
Orientul Apropiat.

țină pe deplin seama de interesele 
poporului palestinian ; contribuția 
hotărîtoare Ia o reglementare globală 
și definitivă a crizei din Orientul 
Mijlociu pe care o va aduce reali
zarea deplină a drepturilor inaliena
bile ale poporului palestinian de a 
reveni la căminele sale, de a intra 
în posesia bunurilor sale și de a ob
ține autodeterminarea, independența 
și suveranitatea națională ; partici
parea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, reprezentantul poporului 
palestinian, pe picior de egalitate cu 
celelalte părți, la toate eforturile, 
deliberările și conferințele asupra 
problemei Orientului Mijlociu, sub 
auspiciile Națiunilor Unite ; inadmi- 
sibilitatea dobîndirii de teritorii prin 
forță și obligația Israelului de a eva
cua, în întregime și rapid, întregul 
teritoriu ocupat în acest fel".

spania Succes marcant 
al comisiilor muncitorești 5

MADRID 21 (Agerpres). — Comi
siile muncitorești — sindicatele de 
tendință comunistă din Spania — au 
întrunit cel mai mare număr de su
fragii Ia alegerile sindicale desfășu
rate la începutul lunii ianuarie și ale 
căror prime rezultate au fost date pu
blicității la Madrid. Agenția C.I.F.R.A., 
care difuzează această știre citind 
surse sindicale, menționează că din 
cei 4 648 de delegați desemnați în 498 
■de întreprinderi, comisiile muncito
rești dispun de 1 883 reprezentanți 
(40.51 la sută). Pe locul doi se situ
ează Uniunea generală a oamenilor 
muncii, de tendință socialistă, care 
are 995 de reprezentanți.

agențiile de presă transmit:
Primul ministru ui An- 

gOleir Lopo do Nascimento, l-a pri
mit pe ambasadorul român la Luan
da. Ion Moraru, în cadrul convorbi
rii, primul ministru al guvernului an
golez a exprimat dorința extinderii 
și diversificării schimburilor comer
ciale. ca și a cooperării economice 
dintre cele două țări în diferite do
menii de interes comun.

Acord cubanezo-omeri- 
CGn« ^ntr"un comunicat de presă 
comun, dat publicității la Havana, la 
încheierea convorbirilor purtate între 
16 și 19 ianuarie de delegații ale tru
pelor de frontieră ale Ministerului de 
interne cubanez și ale Serviciului de 
frontieră al S.U.A., se relevă că a 
fost semnat un acord privind îmbu
nătățirea comunicațiilor dintre cele 
două țări. Totodată, se precizează că 
Republica Cuba și S.U.A. vor lua 
măsuri de întrajutorare în apele in

EVOLUȚIA COMPLEXULUI SPAȚIAL 
„SALIUT-6" - ,;SOIUZ-27-'

MOSCOVA 21 (A-
gerpres). — Evoluția 
in spațiu a complexu
lui spatial „Saliut-6“ 
— „Soiuz-27", precum 
și a navei cosmice de 
transport „Progress-1“ 
continuă.

Sîmbătă, activitatea 
la bordul lui „Saliut- 
6“ a inceput la ora 8 
dimineața. Cosmonau
ta-și-au inceput ziua 
de muncă prin verifi
carea funcționării di
verselor sisteme și a- 
parate. Apoi au lucrat 
la documentație și au 
executat alte lucrări. 
Potrivit datelor con
trolului medical, luri 
Romanenko și Gheor-

ghi Greciko se simt 
bine.

In ce privește as
tronava „Progress-1“, 
agenția T.A.S.S. men
ționează că vineri sea
ra s-a realizat o co
recție a traiectoriei ei 
de zbor. Atit la bor
dul complexului spa
tial cu cosmonauți la 
bord, cit și la bordul 
navei „Progress-1“ a- 
paratele și sistemele 
funcționează normal.

Cosmonauta Vladi
mir, Djanibekov și O- 
leg Makarov, care au 
efectuat un zbor spa
tial la bordul navei 
cosmice „Soiuz-26", au 
lucrat, timp de citeva

LUNI ÎNCEP ÎN ITALIA

Consultările politice pentru formarea
noului

ROMA 21 (Agerpres). — Reprezen
tanții celor șase partide italiene care 
au semnat în iulie anul trecut acor
dul programatic, pe baza căruia și-a 
desfășurat activitatea cabinetul de- 
misionar, prezidat de Giulio An
dreotti. au încheiat vineri redactarea 
într-o nouă variantă a principalelor 
puncte ale acestui acord în ce pri
vește problematica de ordin econo
mic, în urma propunerilor prezentate 
de forțele politice și de sindicate. 
Pe baza acestui document — men
ționează agenția A.N.S.A. — se vor 

ternaționale. precum și de aplicare 
a legii privind traficul de stupefian
te și acțiunile teroriste împotriva 
traficului maritim.

Conferința extraordinară 
a Partidului Liberal din Ma
rea Britanie, dcsfă?urală sîmbătă 
la Blackpool, a adoptat o moțiune 
prin care se hotărăște continuarea 
acordului parlamentar cu Partidul 
Laburist.

Iarnă grea la New York. 
Joi și vineri, la New York au căzut 
ninsori masive, care au dat celui mai 
mare oraș american aspectul unei 
stațiuni pentru practicarea sporturi
lor de iarnă. Specialiștii apreciază că 
viscolul care s-a abătut asupra me
tropolei de pe litoralul Atlanticului 
se numără printre cele mai violente 
pe care le-a cunoscut orașul în ul
timele trei decenii.

zile, la bordul stației 
„Saliut-6“ și s-au re
întors pe Pămint cu 
nava cosmică „Soiuz- 
26“, au sosit, simbătă, 
la „Orășelul stelar". 
Printre cei ce au ve
nit în intimpinarea 
lor se aflau rudele 
cosmonauților, con
structori ai tehnicii 
spațiale sovietice, per
soane care au partici
pat la pregătirea mi
siunii spațiale a lui 
Djanibekov și Maka
rov. Aprecierea spe
cialiștilor a fost una
nimă in sensul că ex
perimentul a fost rea
lizat in condiții exce
lente.

guvern
desfășura tratativele pentru formarea 
noului guvern.

Aceeași sursă precizează că prin
cipalele capitole ale documentului 
economic se referă la bugetul statu
lui, situația sudului Italiei (Mezzo- 
giorno).

Observatorii politici din Roma a- 
preciază că elaborarea în comun a 
documentului, ca „un element de cla
rificare" in faza consultărilor politice 
pe care le inițiază luni premierul de
semnat. Giulio Andreotti.

Declarația P.C. din Ecuador:

„0 importantă victorie 
populară"

QUITO 21 (Agerpres). — C.C. al 
Partidului Comunist din Ecuador a 
publicat o declarație. în care apre
ciază rezultatele referendumului care 
a avut loc în Ecuador, la 15 ianua
rie. ca o victorie importantă a po
porului. Votînd pentru o constituție 
nouă, în sprijinul căreia s-a pronun
țat un larg front de stingă, majori
tatea ecuadorienilor s-au pronunțat 
pentru drepturi politice mai largi, 
pentru ' întărirea sectorului de stat 
în economie, pentru o politică ex
ternă independentă.

Proiectul de buget al
S.U.A. Președintele J. Carter a îna
intat Congresului proiectul de buget 
pentru exercițiul financiar 1979, care 
totalizează 500,2 miliarde dolari. De
ficitul antecalculat al noului buget 
este de 60.6 miliarde dolari. Proiec
tul bugetar prevede o reducere cu 
25 miliarde dolari a impozitelor asu
pra veniturilor individuale și ale 
companiilor — măsură apreciată de 
administrație ca fiind necesară pen
tru crearea unui milion de noi locuri 
de muncă in cursul anului fiscal 1979. 
Din totalul bugetului, 115,2 miliarde 
dolari reprezintă cheltuielile militare 
— cu aproximativ 10 miliarde mai 
mult decît in exercițiul curent.

Congresul internațional 
pentru folosirea energiei 
SOlare de 'a *a care au parti
cipat 350 de delegați din 52 de țări, 
a examinat realizările științifice în 
domeniul respectiv și planurile cer
cetărilor viitoare.

Atentat. Postu'de radi° Addis 
Abeba, citat de agenția Reuter, a- 
nunță că un grup de persoane necu
noscute l-au ucis cu focuri de armă 
pe colonelul Kassaye Mandcfro, ad
ministratorul regiunii Kaffa. din sud- 
vestul Etiopiei.

PEKIN

întrevedere între președintele C. C. al P. C. Chinez 
și premierul francez

Semnarea unui acord-cadru de
PEKIN 21 (Agerpres). — Hua 

Kuo-fen, președintele C.C. al P. C. 
Chinez, premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, l-a primit, 
sîmbătă, pe Raymond Barre, pnm- 
ministru al Republicii Franceze, 
aflat în vizită oficială la Pekin. în 
cursul convorbirii — menționează 
agenția China Nouă — s-a realizat un 
schimb de vederi asupra dezvoltării 

N. COREU

O falsă perplexitate
fn general, perplexitatea se definește ca uimire, surprindere, 

uluire. Cauzele pot fl variate — o surpriză explozivă, o bizarerie
dezorientantâ, un paradox de proporții De regulâ, un fenomen ilogic, 
sau antilogic, care blocheazâ, fie și temporar, capacitatea de înțe
legere.

...La reuniunea de la Belgrad s-a discutat mul.t despre drepturile 
omului. S-au auzit pledoarii patetice, asemeni unor incantații de 
vrajă care te făceau să te crezi intr-o lume idilică, precum micuța 
Alice în Țara Minunilor: o lume in care nici nu mai existau 
arme, armate și arsenale, stive din bombe cît o clopotniță și rachete 
cit un coș de fabrică. Ar depinde doar de respectivele drepturi ca 
pacea și securitatea să se pogoare din ceruri, lin, alb și diafan. Tot 
ca in scrierile lui Andersen, neîntrecutul — sau poate întrecutul ? 
autor de basme. Pentru copii.

Săptămina aceasta s-au reluat lucrările reuniunii.
Aproape concomitent, agențiile au transmis două știri.
...Una, ca un ecou, anunța transferarea — de peste ocean, către o 

țară din Europa occidentală — a unui șir de batalioane de artilerie. 
Ultraperfecționată — artilerie cu încărcătură nucleară. Piesele vor 
putea folosi și bombe cu neutroni.

Pe treptele Istoriei, omul a beneficiat, succesiv, de dreptul de 
a fl tăiat, săgetat, insullțat, archebuzat, împușcat, bombardat. Acum, 
în numele securității, are încă un drept: de a fi neutronizat.

...A doua știre se referă Io criza de guvern dintr-o altă țară occi
dentală. O țară cu situație economică grea, apăsătoare și cu atmo
sferă politică și mai apăsătoare. Criza, cu intregul ei cortegiu de 
seisme sociale, s ar fi putut evita, prin permiterea participării la gu 
vern a comuniștilor Această necesitate a fost susținută de forma
țiuni politice reprezentind, statistic, 50 la sută din alegători, practic 
majoritatea poporului.

S-a opus, însă, o minoritate.
Și încă cineva: s-au opus experții în pledoarii patetice, care și-au 

exprimat dezagrementul net. Sau, cu delicatețe, interdicția.
Ar trebui, deci, să înțelegem că drepturile omului permit refu

zarea sau ignorarea sau negarea, delicate ori nu, a drepturilor po
litice ale majorității unui popor. Altfel, n-am ajunge oare să confun
dăm opoziția din exterior cu Ingerințu sau cu imixtiunea ?

...Tare-i complicată, doamne, problema acestor drepturi. Deși 
cîteodată lucrurile sint cusute nu cu ață albă, ci cu fringhie albă.

Pentru că așa I cîteodată și diplomația. Ca o dantelă fină, țe
sută din odgoane sau parime marinărești.

. .Șl așa se naște, cîteodată, perplexitatea Deși, corectă, este 
exprimarea din titlu.

cooperare științifică și tehnică 
relațiilor de prietenie dintre China 
și Franța, precum și asupra unor 
probleme internaționale de interes 
comun. în aceeași zi, la Pekin a fost 
semnat un acord-cadru de cooperare 
științifică și tehnică între China și 
Franța. La ceremonia semnării, vice- 
premierul Den Siao-pin și premierul 
Raymond Barre au rostit alocuțiuni 
în care au apreciat importanța acor
dului încheiat.
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