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Un fierbinte omagiu al partidului, al poporului

SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
SOLEMNITATEA DE LA SEDIUL

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
DECRET PREZIDENȚIAL 

privind conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I 

tovarășei Elena Ceaușescu
Pentru activitatea îndelungată în mișcarea muncitorească, 

revoluționară, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea și 
afirmarea științei românești, pentru aportul deosebit la înfăp
tuirea politicii partidului și statului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere,
Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I tovarășei Elena Ceaușescu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Simbătă, 8 ianuarie, a avut loc, la 
sediul C.C. al P.C.R., solemnitatea 
decorării tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pentru 
activitatea îndelungată in mișcarea

Scrisoarea
Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.O.R. adresată 
tovarășei Elena Ceaușescu

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Ne face o deosebită plăcere ca, la aniver

sarea zilei dumneavoastră de naștere, să vă 
adresăm, în numele Comitetului Politic Exe
cutiv a! Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, calde felicitări tovărășești 
și cele mai bune urări de sănătate, succese 
și multă fericire.

împreună cu întregul partid și popor, dăm 
o înaltă prețuire bogatei și complexei dum
neavoastră activități, contribuției inestima
bile pe care, alături de mult stimatul și 
iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ați adus-o și o aduceți la marea 
operă de construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei și înaintare a tării spre comunism.

Sărbătorirea, in acest an. a zilei dumnea
voastră de naștere coincide cu aniversarea

a peste 40 de ani de activitate revoluționa
ră, pe care ați desfășurat-o cu un fierbinte 
devotament și remarcabilă abnegație pentru 
triumful idealurilor de dreptate socială și 
națională ale poporului român.

însușindu-vă din fragedă tinerețe ideile 
socialismului, ați participat la marile bătă
lii purtate de clasa muncitoare, a cărei fiică 
sînteți, de masele latgi populare împotriva 
exploatării burghezo-moșierești, a fascismu
lui și a războiului hitlerist, pentru democra
ție și socialism, ați contribuit activ la lupta 
Partidului Comunist Român — în rîndurile 
căruia v-ați angajat ca tînără uteclstă — 
oferind un remarcabil exemplu de militant 
comunist pentru libertatea și independența 
patriei. Recunoașterea uriașei contribuții pe 
care ați adus-o și o aduceți necontenit la 
progresul multilateral pe care îl cunoaște

Masă 
tovărășească 
oferită de 

Comitetul Politic 
Executiv 

al C.C. al P.C.R.

Înaltă prețuire 

a contribuției 
aduse la dezvoltarea 

științei romanești 
Tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întîlnit cu oameni de 
știință, care i-au înmînal 
mesaje de felicitare cu pri
lejul aniversării zilei sala 

de naștere
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muncitorească, revoluționară, pen
tru contribuția remarcabilă la dez
voltarea și afirmarea științei româ
nești,, pentru aportul deosebit la în
făptuirea politicii partidului și stâ-
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntul tovarășei
Elena Ceaușescu

Stimați tovarăși,
Doresc să exprim cele mai calde mulțumiri 

Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al partidului pentru scrisoarea și 
urările pe care mi le-a adresat cu prilejul 
aniversării zilei mele de naștere. De aseme
nea, mulțumesc călduros conducerii de 
partid și de stat pentru înalta distincție ce 
mi-a fost acordată astăzi — Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să văd în. 
aceste calde manifestări o expresie a apre
cierii pe care partidul și poporul nostru o 
dau activității mele ca activist al Partidului 
Comunist Român, contribuției aduse la în
făptuirea politicii partidului de construcție 
a socialismului, de dezvoltare în ritm înalt 
a economiei, științei și culturii, de ridicare 
continuă a gradului de bunăstare și civili
zație al întregului nostru popor.

Aniversarea zilei mele de naștere coincide 
cu împlinirea a peste patru decenii de acti
vitate în rîndurile mișcării revoluționare, 
ale Partidului Comunist Român, Doresc să 
subliniez că momentul intrării mele în 
partid a reprezentat un moment esențial 
pentru întreaga mea viață. Am activat în 
mișcarea revoluționară, in rîndurile tinere

ÎN ZIARUL DE AZI:
UN CLIMAT DE MUNCA 
EXEMPLAR, caracterizat de 
înaltă ținută științifică, de 
grijă profundă pentru creș
terea cadrelor, pentru 

eficiența cercetării

Răspuns muncitoresc, prin 
fapte al constructorilor 
și mentorilor de la Telea- 
jen. Mari instalații ale 
combinatului petrochimic 

au început să producă

tului comunist, iar apoi ca membră a 
Partidului Comunist Român. Am considerat 
întotdeauna că nu există o satisfacție mai 
mare decît aceea de a sluji cauza clasei 
muncitoare — din rîndurile căreia m-am 
ridicat — cauza celor mulți, cauza partidu
lui, a poporului meu.

Nu aș putea să nu amintesc, în aceste 
momente, faptul că am avut marea fericire 
ca, încă din perioada ilegalității, să lucrez 
nemijlocit alături de tovarășul meu de viață, 
care a constituit pentru mine un înalt exem
plu de dirzenie și dăruire totală în lupta 
revoluționară, de nestrămutată încredere în 
victoria cauzei drepte a clasei muncitoare, 
a partidului nostru.

Este pentru mine o mare satisfacție să 
văd realizîndu-se astăzi, în țara noastră, 
idealurile de libertate, dreptate și echitate 
ale partidului, să fiu părtașă la marile 
transformări revoluționare petrecute în 
acești ani în patria noastră, la marile 
izbînzi pe care poporul român le-a dobîndit, 
sub conducerea partidului, în vasta operă 
de edificare a societății noi, socialiste. Se 
poate spune că niciodată/ in întreaga sa is
torie, poporul nostru n-a avut o asemenea
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1979 - an al calității noi, superioare,

al înaltei eficiențe în întreaga 

activitate economică 

CHEMAREA LA InTKICERI 
adresată de orgaoizatia 

județeană Cluj a P. C. R. 
tuturor organizațiilor 

județene de partid
Rezultatele remarcabile obținute de oamenii muncii în dezvoltarea 

economico-socială a țării, în creșterea necontenită a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor ilustrează convingător justețea, realis
mul și umanismul profund al politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României și de înaintare a patriei spre comunism.

însuflețiți de pilduitoarea dăruire a secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de grija pe care o poartă înfloririi tuturor județelor 
patriei, de sprijinul permanent și îndemnurile sale comuniste, oamenii 
muncii din țara noastră, dînd dovadă de înaltă responsabilitate patriotică, 
muncind cu pasiune, au încheiat primii trei ani ai cincinalului cu reali
zări remarcabile în toate domeniile de activitate economico-socială.

încadrîndu-se organic in rîndul constructorilor conștienți ai noii orin- 
duiri, oamenii muncii clujeni r- români, maghiari și de alte naționalități 
— in frunte cu comuniștii, înfrățiți în muncă si idealuri, angajați plenar 
in înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xî-lea și Con
ferința Națională ale partidului, au obținut noi și importante succese în 
dezvoltarea economico-socială a județului, realizînd sarcinile ce le-au 
revenit pe primii trei ani ai cincinalului cu 58 zile mai devreme.

în cursul anului J978, industria județului Cluj a realizat peste preve
derile planului importante cantități de produse fizice, depășind, pe această 
cale, cu peste 1 la sută sarcinile la valoarea producției nete și cu 3,7 la 
sută sarcinile la producția globală. Planul productivității muncii a fost în
deplinit în proporție de 101,3 la sută, întregul spor de producție realizat 
față de 1977 fiind obținut pe seama acestui factor. Ca urmare a reducerii 
consumurilor tehnologice de materii prime, materiale, energie si combus
tibil, s-au obținut însemnate economii față de costurile planificate. Pre
vederile, planului de investiții au fost realizate în proporție de 105,6 la sută.

Puternic mobilizați de vibranta chemare a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, da a întări și dezvolta în 
ritm susținut economia țării, ca o contribuție adusă cauzei socialismului 
și păcii in lume, conștienți de importanța realizării exemplare a Planului 
național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1979, an hotfirîtor 
in înfăptuirea mărețelor obiective ale cincinalului, oamenii muncii din 
județul Cluj, sub conducerea organizațiilor de partid, nu-și vor precupeți 
eforturile, capacitatea lor creatoare pentru obținerea unor rezultate supe
rioare în întreaga activitate.

în acest scop se va acționa cu exigență .și fermitate pentru aplicarea 
neabătută a măsurilor stabilite de conducerea partidului în direcția per
fecționării mecanismului economic, întăririi autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare a unităților, folosirii cît mai depline 
a capacităților de producție și a forței de muncă, valorificării cu maximă 
eficiență a resurselor materiale, gospodăririi judicioase a materiilor prime, 
combustibilului și energiei, înnoirii și modernizării produselor și tehnolo
giilor, factori determinanți care duc de la acumuiări cantitative la o nouă 
calitate superioară.

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii clujeni, fără 
deosebire de naționalitate, organizația județeană de partid adresează 
celorlalte organizații județene de partid, oamenilor muncii din INDUS
TRIE. CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI și CIRCULAȚIA MĂRFURI
LOR chemarea patriotică la întrecere pentru îndeplinirea exemplară și 
depășirea sarcinilor din Planul național unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1979.
Pentru transpunerea neabătută fn viață a sarcinilor ce ne revin din 

obiectivele stabilite de Conferința Națională a partidului, pentru a întîm- 
pina cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român cu noi și
(Continuare în pag. a Il-a)

Tehnologii moderne în siderurgie
Siderurgiști) din Întreaga tară sînt 

hotăriți ca în acest an să realizeze o 
producție sporită de metal. în acest 
scop au fost luate numeroase mă
suri de ordin tehnic și organizatoric. 
Oțelăriile electrice, de pildă.- au fost 
dotate cu cuptoare de mare capaci
tate, iar unele au fost înzestrate cu 
transformatoare de înaltă putere. Au 
fost, de asemenea, puse la punct di
ferite soluții industriale pentru pro
ducerea de oțeluri cu degazare. de- 
zoxidare și aliere în vid, ceea ce 
conferă metalului calități superioare. 
Totodată, au fost create condiții pen
tru extinderea procedeului de tur
nare continuă a oțelului prin care se

Construcții noi pentru
Noul an aduce o extindere consi

derabilă a construcțiilor școlare din 
întreaga țară. în învățămîntul supe
rior. de exemplu, el consemnează 
darea în folosință a noi spații de 
studiu destinate tinerilor care se 
pregătesc la Universitatea din Cra
iova- și Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești, ce vor totaliza aproape 
7 000 mp. Astfel, Facultatea craio- 
veană de medicină se extinde cu 
moderne laboratoare care vor conti
nua integrarea învățămîntului cu ac-' 
tivitatea de cercetare științifică și 
practica solicitată de profesie, săli

obțin importante economii de ener
gie față de soluțiile clasice, precum 
și o reducere substanțială a consu
mului de metal la producția de la
minate finite pline. Siderurgiștii din 
Galați vor extinde această metodă 
de la 31 Ia sută în 1978 la 38 la sută 
in 1979. Tot aici, prin unele perfec
ționări tehnologice, reducerea timpu
lui afectat refacerii zidăriei conver
tizoarelor. a duratei reviziilor și re
parațiilor se va realiza, cu aceleași 
agregate, un spor de producție în a- 
cest an de un milion de tone de 
oțel. Măsuri similare sînt in curs 
de aplicare și la Reșița, Tlrgoviște, 
Călan și Cimpia Turzii. (Agerpres),

învătămmtul universitaro
de cursuri, seminarii și lectură. După 
recenta recepționare a laboratoare
lor de utilaj petrolier, foraj și extrac
ție. viitorii specialiști in domeniul 
petrolului și gazelor vor deveni be
neficiarii unui mare amfiteatru in 
care se vor ține cursurile.

Pentru îmbunătățirea permanentă 
a condițiilor de viață și studiu ale 
tineretului universitar, in mai multe 
centre universitare : București. Iași 
Timișoara. Craiova, Brașov. Petro
șani. Ploiești și Pitești, se vor înălța 
noi cămine însumînd peste 3 000 de 
locuri.
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adresată de organizația 
județeană Cluj a P. C. R. 

tuturor organizațiilor 
județene de partid

(Urmare din pag. I)

importante realizări în creația materială și spirituală, oamenii muncii din 
județul Cluj se angajează la :

I. In activitatea industrială
_ Realizarea peste prevederile planului anual a unor importante can

tități de produse fizice necesare economiei naționale, printre care :
— utilaje tehnologice
— sîrme din otel trase la rece
— cabluri din otel
— armături
— electrozi de sudură
— ciment
— prefabricate din beton
— corpuri abrazive
— medicamente in valoare de
— produse din mase plastice
— mobilier in valoare de
— hirtie
— tricotaje
— încălțăminte

500 tone
3 000 tone

500 tone
110 tone
400 tone

20 000 tone
10 000 mc

500 tone
18 milioane lei

225 tone
14 milioane lei

7 milioane mp
70 mii bucăți
10 mii perechi

2. Depășirea valorii producției nete industriale planificate cu 2,4 la 
sută, respectiv cu 215 milioane lei, din care cel puțin 85 la sută pe seama 
producției fizice suplimentare.

3. Depășirea planului la producția globală industrială cu 2 la sută, 
respectiv cu 550 milioane lei.

4. Livrarea către fondul pieței a unor produse peste prevederile pla
nului in valoare de 70 milioane lei.

5. Depășirea sarcinilor planificate de livrare la export cu cel puțin 
1 la sută.

6. Creșterea ponderii produselor noi și reproiectate in valoarea pro
ducției marfă cu cei puțin 4 la sută peste cea planificată.

7. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii, determinată 
pe baza producției nete, eu 14 la sută ; fată de 1978, peste 90 Ia sută 
din sporul de producție se va objine pe seama creșterii productivității 
muncii.

8. Depășirea cu 1 Ia sută a indicelui planificat de utilizare a mași- nilor-unelte.
9. Reducerea consumurilor tehnologice planificate și obținerea, pe 

această cale, a unor economii de :
— 1 000 tone metal
— 5 milioane kWh energie electrică
— 4 000 tone combustibil conventional.
10. Obținerea de economii fată de costurile materiale planificate în 

valoare de 30 milioane lei.
11. Realizarea peste prevederile planului a unui volum de beneficii 

de cel pu(in 40 milioane lei.
12. Conceperea și realizarea prin forte proprii, în cadrul activității de 

autodotare, a unor mașini, utilaje, instalații și aparataje in valoare de 
peste 100 milioane lei.

13. Pentru valorificarea unor resurse secundare de materii prime și 
materiale, vom înființa în unitățile industriale încă 5 secții sau ateliere 
pentru producția unor bunuri de larg consum.

II. In activitatea de investiții-construcții
1. Devansarea termenelor de punere în funcțiune cu minimum 30 de 

zile la 10 capacități de producție.
2. Punerea la dispoziția populației, cu 30 de zile înainte de termen, 

a 1 500 apartamente.
3. Depășirea cu 1 Ia sută a prevederilor de plan la productivitatea 

muncii în constructii-montaj, determinată pe baza producției nete.
4. Obținerea unor economii în valoare de cel puțin 10 milioane lei, 

prin reducerea cheltuielilor de producție planificate în activitatea de con
structii-montaj.

5. Reducerea consumurilor tehnologice normate și obținerea, pe aceas
tă cale, a unor economii de :

— 1 000 tone ciment ;
— 400 tone metal ;
— 100 mc material lemnos.

III. In activitatea de transporturi

1. Transportul feroviar
— îmbunătățirea indicilor planificați de utilizare a mijloacelor de 

transport cu 1 la sută la viteza comercială, cu 0,5 la sută la greutatea 
medie brută a trenurilor de marfă și cu 1 la sută la încărcătura statică 
a vagoanelor, asigurîndu-se. pe aceste căi. creșterea capacității de trans
port cu peste 400 000 tone.

— Depășirea sarcinilor de plan la productivitatea muncii cu 1 la sută.
— Reducerea timpului planificat de imobilizare în reparații a locomo

tivelor diesel cu minimum 5 000 ore.
— Diminuarea consumurilor planificate și economisirea pe această 

cale a 400 000 kWh energie electrică și 1 000 tone combustibil conventional.
— Obținerea unor economii in valoare de 1,5 milioane lei, prin redu

cerea cheltuielilor de transport planificate.
— Depășirea cu 2 milioane lei a planului anual de beneficii.

Institutul Central de Chi
mie. O adevărată citadelă a 
științei; cu 27 de unități 
care concentrează in cadrul 
lor toate forțele din dome
niile cercetării si proiectă
rii. din laboratoare uzinale 
si din învătămîntul supe
rior. Acest puternic centru 
de cercetări — care asigură 
industriei 
eficiente, 
(peste 80 
capacități ... __
din cele dezvoltate in acest 
cincinal sînt realizate pe 
bază de concepție proprie), 
-competitive ne plan mon
dial — poartă. în tot ceea 
ce întreprinde, amprenta 
personalității științifice a 
directorului său general, 
tovarășa academician dr. 
ing. Elena CEAUȘESCU, 
savant de prestigiu și con
ducător al întregii activități 
de cercetare si inginerie 
tehnologică desfășurate in 
tara noastră în ramura chi
miei. Despre contribuția 
deosebit de importantă la 
dezvoltarea activității de 
cercetare științifică, despre 
perseverenta, tenacitatea, si 
dăruirea in această nobilă 
profesie, ca si despre uma
nismul si înțelegerea cu 
care tovarășa Elena 
Ceausescu analizează si so
luționează aspecte legate de 
buna desfășurare a activi
tății ne-au vorbit, zilele a- 
cestea. numeroși specialiști.

Secția elastomeri. Aici 
s-au inițiat si dezvoltat cer
cetările pentru obținerea 
cauciucurilor sintetice sub 
conducerea directă a tova
rășei Elena Ceaușescu. Pe 
baza unei noi tehnologii, ori
ginale, elaborate în această 
secție, a fost pusă în func
țiune, la Combinatul petro
chimic Brazi, o instalație 
cu o capacitate anuală de 
producție de 30 000 tone 
cauciuc noliizonrenic. un 
produs cu proprietăți apro
piate de ale cauciucului na
tural.

„Cauciucul poliizonrenic 
fabricat Ia Combinatul pe
trochimic Brazi deține o po
ziție de virf intre nrodusele 
noastre chimice afirmate si 
căutate pe piața mondială
— ne spune ing. Constantin 
Andrei. șeful secției 
ICECHIM de la acest com
binat. Noua tehnologie — 
de la faza de cercetare si 
de proiectare a utilajelor. 
Dină la obținerea produsu
lui finit — este o realizare 
a cercetătorilor noștri : ea 
ne dă posibilitatea de a va
lorifica la nivel sunerior 
materiile prime indigene, 
de a obține p-oduse cu va
loare foarte mare. Este o 
mîndrie pentru colectivul 
nostru de a ni se fi în
credințat punerea în va
loare — împreună cu spe
cialiștii din producție — a 
unei asemenea cercetări de 
prestigiu".

Adăugăm la toate aces
tea că. datorită îndrumări
lor primite, s-a realizat un 
produs calitativ superior 
încă de la începutul intră
rii în funcțiune a acestei 
instalații, ceea ce înseamnă 
că cercetarea a asigurat so
luția cea mai bună pentru 
a fi aplicată în producție, 
în prezent, din cauciucul 
poliizonrenic se fabrică an
velope auto atit pentru ne
voile economiei tării, cit si 
pentru export. Ne-am refe
rit numai la acest produs, 
deoarece este semnificativ 
pentru modul cum acțio
nează conducătorul institu
tului în afirmarea com
petentei și stimularea pa
siunii colectivului în di
recția valorificării supe
rioare a materiilor prime 
de care dispune tara, a po
tențialului de gîndire. a 
creativității cercetătorilor.

„Văd în această realizare, 
ca și în numeroase altele
— subliniază ing. Silvia Bit
tman, șefa secției elasto- 
meri — contribuția efectivă 
a conducătorului institutu
lui. Dacă facem un bilanț, 
putem spune că de la un

chimice soluții 
tehnologii noi 

la sută din noile 
de producție și

singur sortiment de cauciuc 
care se fabrica între anii 
1960—1970, prin activitatea 
desfășurată pe baza cerce
tărilor inițiate sub directa 
sa îndrumare, industria 
noastră chimică va ajunge 
să realizeze întreaga gamă 
de cauciucuri sintetice care 
se produc în țările cu teh
nica cea mai dezvoltată. 
Urmărim cu multă atenție 
și satisfacție felul în care 
sînt apreciate contribuțiile

constituie cele 1 900 produ
se noi și sortimente chimi
ce realizate pină acum in 
actualul cincinal. Elemen
tele de bază ale acestor re
zultate rezidă în spiritul 
de exigentă imprimat de 
conducerea institutului. în 
preocuparea pentru intra
rea în funcțiune a instala
țiilor industriale, în per
manenta prezentă a to
varășei Elena Ceaușescu pe 
platformele noilor instala-

„Tineret — cercetare chi
mică — eficientă economi
că". desfășurată sub direc
ta îndrumare a tovarășei 
Elena Ceaușescu, care a fost, 
în același timp, și pre
ședintele de onoare al se
siunii, 
stituie 
tizare 
mărea 
stitut, 
dornic

„Am

Toate acestea con- 
o elocventă concre- 
a grijii pentru for- 
tineretului din in- 

tineret competent și 
de afirmare.
simțit permanent

tului a acordat-o tineretu
lui a propulsat energia a- 
cestuia in direcții creatoa
re : planul de cercetare 
s-a realizat mult mai rapid 
pentru că tinerii au acțio
nat cu tot dinamismul și 
entuziasmul specifice vir- 
stei. Totodată, tinerii s-au 
călit ca oameni, ca cerce
tători, ca specialiști. „Da
torită acestei politici de 
promovare a tineretului, 
menționa secretarul comi-

pentru eficienta cercetării

Gînduri și aprecieri ale specialiștilor de la Institutul Central de Chimie

științifice ale tovarășei 
academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, prețuirea , de 
care se bucură pe plan 
mondial ca om de știință și 
ca om politic".

„Unul dintre cele mai 
mari merite ale tovarășei 
acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu — apreciază ing. 
dr. Iuliu Moldovan, direc
tor adjunct științifjc al In
stitutului de cercetări chi
mice — este acela de a fi 
imprimat cercetării în chi
mie un nivel superior, cu 
un caracter precis de nou
tate, nivel care depășește 
ceea ce am văzut în institu
te similare din străinătate. 
Competenta în problemele 
de elastomeri este similară 
celei manifestate în toate 
celelalte domenii de cerce
tare. atit de diferite, ale 
chimiei. Rezultatul acestei 
remarcabile îndrumări5 îi

ții. în preocuparea pentru 
respectarea riguroasă a 

, noilor tehnologii. Toate a- 
cestea au imprimat muncii 
cercetătorilor un rol activ, 
dinamic, o deosebită abne
gație".

în Institutul Central de 
Chimie își desfășoară acti
vitatea un mare număr de 
specialiști tineri, cărora li 
s-au încredințat teme com
plexe de cercetare; ei s-au 
afirmat, alături, de ceilalți 
specialiști cu experiență în
delungată, susținînd comu
nicări de specialitate, cu 
caracter teoretic și prac
tic. Ia importante re
uniuni științifice din tară 
și străinătate si la Con- 

, greșul 'național de chi
mie, amplă manifestare 
științifică, cu un puter
nic răsunet internațional. 
La sfîrsitul anului tre
cut a avut loc în in
stitut sesiunea științifică

această grijă manifestată 
față de noi, tinerii, ne spu
neau cercetătorii Emil Pă- 
trașcu, secretarul comite
tului U.T.C., și Sorin Ștai- 
cu. Am fost puternic im
presionați cînd, la intrarea 
in institut, tovarășa Elena 
Ceaușescu a stat de vorbă 
eu noi, căutînd să ne cu
noască bine pe fiecare, să 
ne afle dorințele ; apoi 
ne-a îndrumat și a urmă
rit modul cum ne integrăm 
în activitate, cum ne în
deplinim sarcinile din pla
nul de cercetare. Faptul 
că încă de la început, cînd 
nu eram decît niște tineri 
absolvenți, dînsa a mani
festat o mare încredere în 
forțele noastre, ne-a sti
mulat, ne-a încurajat, ne-a 
dat aripi. Acum vrem să 
dovedim că am meritat a- 
ceastă încredere".

încrederea pe care di
rectorul general al institu-

tetului de partid, lng. Vio
rica Dobrescu, institutul 
nostru are acum o pleiadă 
de iscusiți ingineri și cer
cetători tineri, capabili să 
abordeze curajos și să ducă 
la bun sfîrșit idei îndrăz
nețe — de la elaborarea te
mei pină la finalizarea ei în 
produse competitive. Pre
ocuparea pentru nou, pen
tru ridicarea calității mun
cii de cercetare, pentru 
perfecționarea profesiona
lă a cadrelor, care se re
găsesc în nenumărate acți
uni inițiate de organizația 
de partid, U.T.C, sindicat, 
poartă amprenta omului 
de partid care este tova
rășa Elena Ceaușescu. Da
torită ajutorului valoros 
pe care-1 primim, viața de 
partid din institut a dobin- 
dit o bogată experiență. 
Ca un rezultat esențial al 
îndrumărilor de care 
bucurăm, as remarca

ne 
ridi-

carea calității in toate do
meniile de activitate, im
plicit in munca de partid. 
Preocuparea serioasă pen
tru ca in tot ce se între
prinde să se urmărească 
obținerea unei eficiente cit 
mai ridicate a muncii a 
sporit ifitr-o însemnată 
măsură nivelul exigentei 
cadrelor noastre de partid, 
a specialiștilor".

„Calităților de bun orga
nizator ale tovarășei aca
demician dr. ing. Elena 
Ceausescu, arăta secretarul 
științific al institutului, 
ing. Gavril Musca, le dato
răm înființarea, sub con
ducerea sa. a primului in
stitut central de chimie — 
unitate etalon de organi
zare și de planificare a 
cercetării, pe baza căruia 
au fost apoi înființate alte 
11 institute centrale ale di
feritelor ramuri industriale. 
De asemenea, integrarea tu
turor specialiștilor din in- 
vățămîntul de chimie in 
echipele complexe de cer
cetare. Tot inițiativei tova
rășei Elena Ceaușescu îi 
datorăm trecerea activității 
de cercetare pe principii 
economice pentru legarea 
nemijlocită a cercetării de 
producție".

Cei mai multi specialiști 
din institut au subliniat 
înalta valoare a politicii de 
cercetare științifică pro
movate cu consecvență de 
directorul general al insti
tutului central. Una din 
principalele caracteristici 
este orientarea fermă a 
cercetării spre satisfacerea 
cerințelor economiei națio
nale prin finalizarea in cel 
mai scurt timp a cercetări
lor. Un exemplu edifica
tor : recent a fost creat un 
nou tip de unitate de cer
ce tare-producție (întreprin
derea de cercetare si pro
ducție materiale semicon
ductoare), menită să sa
tisfacă. intr-un domeniu al 
tehnicii de virf. necesitățile 
de materiale ale industriei 
electronice. „Este meritul 
tovarășei Elena Ceausescu, 
afirma directoarea între
prinderii, ing. Diamanta 
Laudoniu. că a găsit soluția 
cea mai eficientă pentru 
realizarea în cel mai scurt 
timp a unor materiale de 
foarte mare puritate, de o 
înaltă tehnicitate, care se 
aduceau din import, chel- 
tuindu-se însemnate fon
duri valutare. în ultimii trei 
ani s-au realizat materiale 
de acest fel care au con
tribuit la reducerea im
porturilor cu peste 180 mi
lioane lei. De asemenea, pe 
baza noilor materiale de 
foarte mare puritate obți
nute in Institutul Cen
tral de Chimie, s-au realizat 
în țară, pentru prima dată, 
safire și rubine sintetice 
necesare industriei electro
nice. Lucrez din 1959 în 
institut, dar vreau să arăt 
că numai cu sprijinul con
cret, permanent, cu în
drumarea tovarășei 
Ceaușescu am reușit să 
realizăm aceste premiero 
tehnico-științifice".

Sînt, toate acestea, reali
zări care ilustrează eloc
vent orientarea clară și fer
mă spre abordarea celor 
mai importante și actuale 
probleme ale cercetării. în 
strînsă legătură cu cerin
țele majore ale economiei, 
cu progresele științei con
temporane, imprimată de 
tovarășa Elena Ceaușescu 
activității din domeniile 
atit de diverse ale chimiei 
— calea sigură de a oferi 
producției noi tehnologii și 
produse de înaltă calitâte. 
competitive pe plan mon
dial, toate avînd la bază 
spiritul novator al cercetă
torilor noștri, al crea
tivității tehnico-științifice 
românești, dorința arză
toare de progres a oameni
lor muncii din România so
cialistă.

Elena MANTU

2. Transportul auto
— Depășirea indicelui planificat de utilizare a capacităților de trans

port auto cu 1 la sută, respectiv cu 300 tonc-kilometri pe tona capacitate.
— Depășirea sarcinilor de plan la productivitatea muncii cu 3 la sută, 

respectiv cu 3 900 tone-kilomeiri pe lucrător.
— Reducerea cheltuielilor de transport planificate la 1 000 tone-ki- 

lometri cu 2,6 lei. ceea ce va determini depășirea planului de beneficii 
cu 2 milioane lei.

— Reducerea consumurilor planificate de carburanți șl obținerea unor 
economii de 800 tone combustibil convențional.

IV. In domeniul circulației mărfurilor 

și prestațiilor de servicii
1. Punerea la dispoziția populației a unui volum sporit de mărfuri, 

intr-o gamă sortimentală mult îmbunătățită și depășirea, pe această bază, 
a planului de desfacere cu amănuntul cu minimum 15 milioane lei.

2. Înființarea a 10 noi activități in domeniul servirii populației șl de
pășirea cu 5 milioane lei a sarcinilor planului prestărilor de servicii către 
populație.

3. Reducerea cheltuielilor de circulație planificate, respectiv depășirea 
planului de beneficii cu minimum 2 milioane Iei.

Ne exprimăm deplina convingere că întrecerea ce se va desfășura 
între organizațiile județene de partid va contribui la o mai bună mobili
zare a resurselor materiale și umane 'existente în economie, la valorifi
carea superioară a acestora, va contribui la accelerarea ritmului de creș
tere a producției materiale și la îmbunătățirea substanțială a laturilor ei 
calitative, asigurind. totodată. întîmpinarea celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român cu un bilanț rodnic în toate domeniile de 
activitate.

COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BACĂU Construcții sociai-cuiturale
Pe lingă marile obiective industria

le ce se inaltă pe platforma petro
chimică Borzești. la Eacău sau la 
Dărmănești. in județul Bacău vor fi 
construite în acest an numeroase edi
ficii social-culturale și numeroase lo
cuințe. Printre acestea se numără 
peste 6 000 de apartamente, cămine 
pentru nefamiliști cu aproape 1 600 
de locuri. 2 cinematografe, 7 școli, 
săli de sport, dispensare, cantine,

spații comerciale. în municipiile 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bacău și 
in alte orașe din județ se află în di
ferite stadii de construcție circa 3 000 
de apartamente și numeroase spații 
comerciale. Va intra în funcțiune o 
fabrică de elemente spațiale prefa
bricate cu o capacitate anuală de 
4 000 de apartamente, o nouă fabrică 
de betoane și mortare, precum și încă 
o balastieră. (Gheorghe Baltă)

Imagine panoramicâ a Combinatului petrochimic Teleajen Foto : E. Dichiseanu

Acum, la început de an, pe marele șantier al Combinatului petrochi
mic Teleajen-Ploiești au început să producă sau se află in preajma in
trării in funcțiune patru importante instalații — de fracționare a 
gazelor, de hidrogenare a benzinei, de desulfurare a gazelor, de re
formare catalitică — precum și diferite instalații aferente. Montorii și 
constructorii, împreună cu inginerii, specialiștii și operatorii beneficia
rului, lucrind umăr la umăr, au reușit să termine intr-Un timp scurt 
probele mecanice : in ritm alert, dar cu cea mai mare răspundere 
pentru buna funcționare a fiecărui utilaj și agregat, s-au efectuat și 
probele tehnologice.

nilor, mobilizînd întregul colectiv la 
învingerea greutăților, la grăbirea 
ritmului de lucru pe șantier. Ingine
rul Ion Tudose, directorul Trustului 
de construcții industriale Ploiești, 
aprecia că in ultimul timp activita
tea pe șantier s-a desfășurat mult 
mai bine și datorită unei foarte 
strinse conlucrări între constructori, 
proiectanți și beneficiari. „Ne-am în-

viciului de investiții al combinatului, 
a ținut să evidențieze efortul deose
bit depus de montori, sub conducerea 
inginerului Tudor Andreoiu. pentru 
instalarea intr-un timp foarte scurt 
a unor utilaje de mare complexitate 
tehnică, unele în premieră în Ce pri
vește tehnologiile de fabricație. Este 
vorba de reactorul de la reformare 
catalitică, compus din trei bucăți și

— Desfășurarea în bune condiții a 
probelor demonstrează că s-a lucrat 
cu inaltă responsabilitate la montaj 
— ne spune ing. Petre Vilcu, directo
rul combinatului. în primele sase zile 
din acest an, la instalația de hidro
genare a benzinei s-au produs 3 500 
tone benzină. De asemenea, la insta
lația de fracționare a gazelor s-au 
obținut în același răstimp peste 1 500 
tone materie primă (fracție C?—C-,), 
iar la instalația de desulfurare a ga
zelor — aflată pe aceeași platformă — 
s-au obținut 260 tone gaze de rafină
rie. materie primă pentru alte pro
duse. Nu peste mult timp va intra 
în exploatare și instalația de refor
mare catalitică.

— De ce anume va beneficia eco
nomia națională prin punerea în 
funcțiune a acestor noi capacități ?

— începînd cu luna ianuarie, 
aceste instalații vor produce pe par
cursul anului 22 400 tone gaze pen
tru chimizare, 26 700 tone gaze liche
fiate și 360 000 tone benzine superi
oare. Sintem abia la început, dar pe 
măsură ce operatorii, maiștrii și in
ginerii noștri vor cunoaște mai pro
fund „tainele" funcționării instalații
lor, procesele tehnologice, producția 
vă crește cu siguranță. Holăriroa 
noastră este să atingem cit mai re
pede parametrii proiectați.

Din discuțiile avute pe șantier am

Răspuns muncitoresc, prin fapte al constructorilor 
și mentorilor de la Teleajen

Mari instalații ale combinatului petrochimic 
au început să producă

reținut că, în ultimele săptămini, pe 
platforma Celor trei instalații s-a lu
crat in ritm susținut, în special la 
montaj. Datorită bunei organizări a 
muncii, ordinii și disciplinei, unele 
echipe au înregistrat creșteri de pro
ductivitate de 20—40 la sută față de 
lunile anterioare. S-au evidențiat în
deosebi formațiile de montori con
duse de maiștrii comuniști Ion Sîrbu 
și Ion Ionescu. De altfel, se cuvine 
subliniat că, în toate cazurile, co
muniștii s-au aflat în fruntea acțiu-

tîlnit des la fața locului toți factorii 
de decizie și am stabilit din mers, 
operativ, ceea ce este de făcut — ne 
spune directorul trustului. Am fost 
puternic sprijiniți de comitetul jude
țean de partid, de Centrala industria
lă de rafinării și petrochimie, de 
multe colective industriale din jude
țul Prahova, mai ales prin comple
tarea efectivului de oameni ne șan
tier si prin trimiterea la timp, la 
montaj, a utilajelor necesare" .

Inginerul Costel Chiru, șeful ser-

avind o greutate de 83 tone, de ba
teria compusă din 6 schimbătoare de 
căldură (76 de tone), de coloane de 
stripare (60 de tone) și altele, care, 
în ciuda tuturor dificultăților, au fost 
montate într-un timp record, lucră
rile fiind în același timp de calitate 
ireproșabilă. „înebipuiți-vă — spunea 
inginerul — că la aceste trei insta
lații, ca și la parcurile de rezer
voare,, s-au pus cap la cap, după 
calculele din proiect, utilaje, agre

gate, piese tehnologice etc., cu o 
greutate totală de 3 000 de tone".

Pe șantier s-au aflat permanent 
— preocupați să apropie intrarea in 
exploatare a instalațiilor, să asigure 
funcționarea lor în condiții de per
fectă siguranță, tehnologică — și spe
cialiști ai Institutului de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectare 
pentru rafinării Ploiești — dr. inginer 
.Adrian Nastasi. inginerii Doru Popes
cu. Cornel Ștefănescu și alții, care au 
conceput noile capacități. Totodată, 
este de relevat că, din timp, conduce
rea combinatului a asigurat pregă
tirea operatorilor și maiștrilor care lu
crează la noile instalații ; aceștia au 
urmat cursuri de specializare în uni
tăți similare de la Brazi și Pitești, 
au lucrat cot la cot cu montorii la 
instalarea utilajelor, au participat la 
efectuarea probelor. I-am văzut la 
lucru pe operatorii Iordache Anghe- 
lache, Gheorghe Nedelcu, Ion Ol- 
teanu și pe mulți alții ; cu toții se 
simt de pe acum „ca la ei acasă", 
mînuind ci siguranță aparatura noi
lor instalații.

Abnegația și înalta responsabilitate 
în muncă de care au dat dovadă 
constructorii, montorii, proiectanții, 
toți cei care au participat la reali- 
zarea acestor ■> instalații ilustrează 
hotărîrea lor fermă de a răspunde 
muncitorește, prin fapte, îndemnuri
lor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
scurta termenele de punere în func
țiune, de a face cît mai eficientă a- 
ceastă mare investiție petrochimici 
din județul Prahova.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Soînteii"
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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Scrisoarea

Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R.

Cuvintul tovarășei 
Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

astăzi țara noastră este reflectată 
de prezența dumneavoastră deose
bit de activă la nivelul superior 
al conducerii partidului nostru, de 
înaltele funcții încredințate de 
partid și popor, pe care le înde
pliniți cu strălucire. împreună cu 
noi toți, comuniștii, întregul popor 
român dau o înaltă apreciere 
aportului deosebit de prețios pe 
care îl aduceți la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta
tului de dezvoltare în ritm înalt a 
economiei naționale, a științei, teh
nicii și culturii, de creștere susți
nută a nivelului de trai material și 
spiritual al întregii națiuni, de în
tărire continuă a independenței și 
suveranității patriei noastre libere 
și demne, de înălțare a ei pe culmi 
tot mai înalte de civilizație și pro
gres.

în cele trei decenii și jumătate 
care au trecut de la eliberare, v-ați 
consacrat activității științifice, re- 
marcîndu-vă ca o mare personali
tate în rîndul cercetătorilor din do
meniul chimiei, ramură importantă 
a economiei noastre naționale. 
Titlurile de doctor în științe și 
membru al Academiei Republicii 
Socialiste România, cărora li se a- 
daugă numeroasele titluri de „Doc
tor honoris causa" și „Membru de 
onoare" acordate de institute supe
rioare și academii din numeroase 
țări ale lumii reprezintă larga re
putație profesională de care vă 
bucurați în rîndul oamenilor de 
știință din țară și străinătate. 
Sînt cunoscute și apreciate pe 
toate meridianele inițiativele dum
neavoastră puse în slujba am
plificării contactelor dintre oa
menii de știință români și din 
alte țări, pentru ca toate cu
ceririle geniului uman, minunatele 
succese ale științei să fie folosite 
nu pentru distrugere, ci pentru 
progres și civilizație, pentru o via

tă mai îmbelșugată și mai bună a 
tuturor locuitorilor planetei noas
tre.

Partidul, întregul nostru popor 
dau o înaltă apreciere contribuției 
de seamă pe care ați adus-o și o 
aduceți la promovarea politicii ex
terne a partidului și a României 
socialiste de dezvoltare a colabo
rării cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială, pentru participarea activă 
și constructivă a tuturor statelor la 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane, la crearea 
unui climat de destindere și secu
ritate, la înfăptuirea dezarmării și 
garantarea păcii pentru toate po
poarele.

Activitatea dumneavoastră ca 
membru al conducerii partidului și, 
totodată, ca strălucit om de știin
ță reprezintă pentru noi toți, ca 
de altfel pentru toți cetățenii țării 
— români, maghiari, germani, sîrbi 
sau de alte naționalități — un în- 
suflețitor exemplu, un îndemn de 
a acționa permanent, cu întreaga 
capacitate si putere de muncă pen
tru înfăptuirea exemplară în via
ță a hotărîr.ilor celui de-al XI-lea 
Congres și ale Conferinței Națio
nale ale partidului.

Cu aceste gînduri, vă dorim, sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, 
ani multi și luminoși, multă sănă
tate și putere de muncă, pentru a 
încununa cu noi succese și satis
facții înaltele învestituri acordate 
de partid, pentru a contribui ală
turi de noi. de toți comuniștii, de 
întregul nostru popor, la transpu
nerea în viață a mărețului Program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

în această zi memorabilă vă 
adresăm din toate inimile noastre 
tradiționala urare „La mulți ani", 
tovarășă Elena Ceaușescu !

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I)
forță unită, conștientă, care să-l 
însuflețească și să-1 conducă în 
lupta pentru o viată liberă, inde
pendentă, demnă și fericită, cum 
este Partidul Comunist Român. 
Niciodată ca acum, poporul, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, din patria noastră 
n-au fost mai strîns uniți în jurul 
partidului, al Comitetului Central, 
al secretarului general al parti
dului.

De politica Partidului Comunist 
Român, de creșterea continuă a 
rolului său conducător în societa
te sînt organic legate dezvoltarea 
dinamică pe care o cunoaște astăzi 
întreaga noastră țară, realizările pe 
care poporul român le dobîndește 
zi de zi pe calea accelerării pro
gresului său economic și social, a 
ridicării României pe trepte tot 
mai înalte de civilizație și bună
stare. Politica externă activă a 
partidului și statului nostru de 
pace și colaborare, de dezvoltare a 
relațiilor cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, 
aportul său constructiv la soluțio
narea marilor probleme ale vieții 
internaționale, la cauza dezarmă
rii, a destinderii și securității în 
luhne au adus poporului nostru ne- 
numărați prieteni pe toate meri
dianele planetei, au făcut ca Româ
nia să se bucure de un binemeritat 
prestigiu pe plan mondial. îndepli- 
nindu-mi înaltele răspunderi în
credințate de partid, de popor, 
mi-am adus și îmi aduc contribu
ția la înfăptuirea în viață a acestei 
politici.

Desigur, vorbind de politica 
noastră generală, nu pot să nu mă 
refer la grija deosebită a, partidu
lui nostru pentru dezvoltarea și în
florirea continuă a științei, pentru 
situarea fermă la baza noii orîn- 
duiri pe care o edificăm a celor 

mai avansate cuceriri ale gîndirii 
științifice și tehnice moderne. Tră
iesc o mare satisfacție pentru fap
tul că, în domeniul meu de activi
tate, împreună cu ceilalți oameni 
de știință, îmi pot aduce nemijlo
cit contribuția la înfăptuirea poli
ticii partidului privind legarea tot 
mai strînsă a cercetării științifice 
de cerințele concrete ale vieții, la 
progresul și afirmarea tot mai pu
ternică — atît pe plan național, cît 
și internațional — a științei româ
nești.

Programul adoptat de Congresul 
al XI-lea privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism deschide perspective minuna
te în fața întregului nostru popor. 
Vreau să vă asigur, stimați tova
răși, să asigur Comitetul nostru 
Central, întregul partid că și în 
continuare mă voi strădui să fac 
totul pentru a-mi aduce, împreună 
cu ceilalți tovarăși, contribuția la 
înfăptuirea acestui măreț program, 
că voi munci întotdeauna cu abne
gație și energie pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului — 
politică pe care o slujesc cu în
treaga mea ființă din cei mai ti
neri ani ai vieții mele și care nu 
cunoaște țel mai înalt decît bună
starea și fericirea poporului, liber
tatea și demnitatea națiunii noas
tre socialiste.

Mulțumind încă o dată pentru 
cuvintele de apreciere rostite aici, 
pentru numeroasele felicitări și 
urări pe care le-am primit din 
partea comuniștilor, a oamenilor 
muncii din întreagă țară, doresc să 
închei cu cele mai bune urări pen
tru Comitetul Central, pentru mă
rețul nostru partid și pentru poli
tica sa înțeleaptă, pentru minuna
tul nostru popor, făuritor conștient 
al socialismului și comunismului în 
România, pentru înflorirea conti
nuă a scumpei noastre patrii ! 
(Aplauze).

Masă tovărășească oferită
de Comitetul Politic Executiv al C. C. ai P. C. H

In onoarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. cu 
prilejul aniversării zilei sale de naș
tere. Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român a oferit, sîmbătă, 
6 ianuarie, la Palatul Primăverii, o 
masă tovărășească.

Au participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășii Manea Mănescu. Iosif Banc. 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă, Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană. Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 

Ion Coman. Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu. Ludovic Fazekas. Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Richard Winter, Vasile 
Mușat, Marin Vasile, cu soțiile.

Toastînd în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășul ' Ștefan 
Voitec i-a urat. în numele tuturor 
celor prezenți. multă sănătate, viață 
îndelungată si fericită. împreună cu 
întreaga familie, multă putere de 
muncă pentru a obține. în conti
nuare. succese remarcabile, pentru a 
contribui, alături de strălucitul condu
cător al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la în
făptuirea grandioasei opere de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Răspunzînd. tovarășa Elena 
Ceaușescu a mulțumit încă o dată 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. pentru urările adresate și a 
exprimat hotărirea de a-și aduce. în 
continuare, contribuția. împreună cu 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, cu întregul 
nostru partid și popor, la. realizarea 
mărețului Program de dezvoltare în 
ritm intens a economiei, științei și 
culturii, de ridicare a nivelului de 
trai al celor ce muncesc»

Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat 
secretarului general al partidului, 
tuturor participanților la masa to
vărășească urări de sănătate și 
succese în întreaga activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui" și statului nostru au felicitat 
călduros pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
urîndu-i din toată inima ani multi și 
fericiți.

înaltă prețuire a contribuției
Tovarășa Elena Ceaușescu s-a întilnit cu oameni de știință, 

care i-au înmînat mesaje de felicitare 
cu prilejul aniversării zilei sale de naștere

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu a primit in 
cursul zilei de sîmbătă pe tovarășii 
Ion Ursu. președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
Nicolae Giosan. președintele Acade
miei de Științe Agricole și Silvice. 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice. Suzana Gâdea. ministrul 
educației și învătămîntului. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de Științe Sociale si Politice, Ion 
Anton. Cristofor Simionescu și Șer- 
ban Țițeica. vicepreședinți ai Acade
miei Republicii Socialiste România. 
George , Ciucu. rectorul Universi
tății București, și Aurel Groapă, di
rector tehnic la Institutul Central de 
Chimie.

Oamenii de știință au înmînat 
tovarășei Elena Ceaușescu mesaje de 
felicitare cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere. In același timp, a 
fost oferit un volum care Înmănun
chează cele mai valoroase lucrări 
elaborate de tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu colaboratori 
din cadrul Institutului de Cercetări 
Chimice, studii susținute la diverse 
reuniuni de specialitate din țară și 
de peste hotare. împreună cu acesta 
au fost înmînate numerele omagiale 
ale „Revistei de chimie" și revistei 
„Materiale plastice", care ilustrează 
contribuția deosebită a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la dezvoltarea cercetării 
științifice românești și. in mod deo
sebit. a celei din sfera chimiei — do
meniu de vîrf al științei contempo
rane.

Mulțumind oamenilor de știință 
pentru mesajele și felicitările ce i-au 
fost adresate, tovarășa Elena 
Ceaușescu a arătat că succesele deo
sebite pe care știința românească 
le-a obținut în ultima perioadă se 
datoresc în primul rînd condițiilor 
deosebite create de Partidul Comu
nist Român și statul nostru socialist, 
dăruirii cu care cei ce lucrează în 
acest important sector înfăptuiesc 
sarcinile trasate de partid. Tovarășa 
Elena Ceaușescu a adresat, de ase
menea. mulțumiri oamenilor de știin
ță pentru strînsa colaborare, expri- 
mînd hotărirea de a-și pune și în 
viitor întreaga capacitate de muncă 
în slujba propășirii științei româ
nești. a prosperității poporului ro
mân. a înfăptuirii luminosului Pro
gram de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei spre comunism.

★
„Cercetătorii, inginerii, proiectan- 

țli. cadrele didactice, toți cei ce vă 
prezintă astăzi omagiul lor — se 
spune in mesajul Biroului executiv 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie — dau expresie înaltei 
stime, admirației și dragostei pe 
care o nutresc pentru dumneavoas
tră. personalitate excepțională a vie
ții noastre științifice si social-nolitice. 
care, alături de iubitul conducător al 
partidului si statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. aduceți 

în permanentă o strălucită contribu
ție la progresul, fericirea și prestigiul 
de astăzi al scumpei noastre patrii.

îngăduiti-ne, mult stimată to
varășă academician Elena Ceaușescu, 
să ne exprimăm convingerea că 
opera înfăptuită de dumneavoastră 
prin coordonarea unitară a întregii 
activități de cercetare, inginerie și 
învătămînt in domeniul chimiei în 
cadrul Institutului Central de Chimie 
șl legarea strînsă. nemijlocită a aces
tuia de industrie reprezintă un 
desăvîrșit exemplu de transpunere în 
viată a concepției revoluționare a 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asupra integrării organice a științei 
și tehnologiei cu producția și “nvă- 
tămîntul. un model de organizare și 
eficientă spre care năzuiesc și de la 
care învață toate ramurile economiei 
noastre naționale.

Alături de excepționalele dumnea
voastră merite științifice. înalta etică 
de om de știintă devotat binelui si 
bunăstării omenirii pe care o ma
nifestați prin întreaga dumneavoas
tră activitate a atras stima, prețuirea 
și admirația unor largi medii știin
țifice și social-politice. concretizate 
în învestirea dumneavoastră cu 
peste 20 de prestigioase titluri și 
distincții. Cu mîndrie și dragoste, vă 
adresăm, și cu acest prilej deosebit, 
omagiile noastre respectuoase pentru 
gloria adusă științei, conștiinței și 
sufletului românesc.

Invătînd în permanentă de la 
iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, să muncim pen
tru prezentul și viitorul nostru cu 
profunzime științifică și. totodată, cu 
încredere și vigoare muncitorească, 
revoluționară, urmînd exemplul dum
neavoastră. ne angajăm să facem 
totul pentru a îndeplini marile sar
cini trasate de partid științei si teh
nologiei naționale, să apropiem cu 
încă un cincinal înfăptuirea minuna
tului Program elaborat de Congresul 
al XI-lea. să ne pregătim așa cum 
se cuvine pentru întîmpinarea celui 
de-al XII-lea Congres al partidului 
nostru".

„Academia Republicii Socialiste 
România — se arată în mesajul Pre
zidiului acestui înalt for științific si 
de cultură al tării — este onorată de 
a avea ca membru o personalitate de 
valoarea și prestigiul dumneavoastră, 
ilustru savant, militant neostenit 
pentru continua dezvoltare si afir
mare a stiintei românești". In conti
nuare. în mesai se spune : „Bineme
ritata recunoaștere care se manifestă 
pe plan international fată de excep
ționalele dumneavoastră merite de 
om de știintă și om pol’tic 
ne umnle inimile de bucurie si mîn
drie patriotică. Numeroasele distinc
ții primite din partea unor renumite 
academii. instituții de cercetare și 
de învătămînt de peste hotare repre
zintă o grăitoare dovadă a înaltei 
aprecieri date muncii stăruitoare pe 
care o depuneți pentru angaiarea 
științei românești In ansamblul dez
voltării socialiste multilaterale a tării, 

pentru înflorirea științei universale, 
pentru deplina valorificare a virtuți
lor ei de promovare a păcii și înțele
gerii intre popoare.

Exprimîndu-ne sentimentele noas
tre de profund respect și de caldă 
admirație, vă dorim, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, multă sănătate, 
putere de muncă, fericire, noi îm
pliniri în strălucita și rodnica activi
tate pe care o desfășurați pe tărîm 
științific și politic".

„Este o deosebită plăcere pentru 
noi să fim purtătorii de cuvînt ai tu
turor celor ce lucrează în industria 
chimică — unanimi în a vă adresa 
cele mai calde felicitări și urări de 
viată lungă, sănătate, fericire, noi 
împliniri de seamă în tot ce în
treprindeți — se spune în mesajul 
Ministerului Industriei Chimice.

înaltele titluri științifice si aca
demice cu care ați fost distinsă re
prezintă pentru noi toți un prilej de 
satisfacție, o recunoaștere a valorii 
școlii românești de chimie.

Prezența dumneavoastră alături de 
iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în toate momen
tele de seamă ale vieții noastre 
sociale, politice, economice, pe ma
rile platforme ale industriei chimice, 
pe șantiere. în uzine și laboratoare 
reprezintă o dovadă grăitoare a 
rolului de mare însemnătate pe care 
îl aveți în întreaga activitate a 
partidului și statului nostru.

Rezultatele de mare valoare pe 
care cercetătorii și proiectanții din 
unitățile apartinînd Institutului Cen
tral de Chimie le-au obținut, gradul 
lor ridicat de aplicabilitate s-au ma
terializat în succese de seamă ale 
industriei noastre chimice, au con
tribuit la situarea acesteia pe unul 
din locurile fruntașe in lume".

în mesajul Consiliului științific al 
Institutului Central de Chimie se 
relevă : „In această zi. care pentru 
noi toti este o mare sărbătoare, do
rim să vă asigurăm, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. de înalta 
prețuire și respectul pe care vi le 
purtăm si să vă mulțumim din toată 
inima pentru competenta, clarviziu
nea si perseverenta cu care condu
ceți si îndrumați colectivul nostru.

Institutul Central de Chimie, crea
ție a concepției dumneavoastră îna
intate de conducere și organizare a 
activității științifice, rod al expe
rienței dumneavoastră nemijlocite 
de cercetare, a obținut an de an suc
cese tot mai remarcabile, devenind 
principalul factor al dezvoltării in
dustriei chimice românești.

Lucrările dumneavoastră științifi
ce. cunoscute astăzi în întreaga lu
me. au devenit opere de referință în 
domeniul chimiei macromoleculare. 
meritele dumneavoastră de strălucit 
om de știintă cunoscînd o consa
crare tot mai viguroasă pe plan in
ternational.

Importantele titluri științifice și 
valoroasele distincții care v-au fost 
acordate de prestigioase instituții și 

foruri științifice din numeroase țări 
ale lumii constituie pentru noi. ca 
și pentru întregul nostru popor, pri
lej de satisfacție și mîndrie patrio
tică.

Cu profundă dragoste și recunoș
tință. cu dorința fierbinte de a fi 
demni de înaltul dumneavoastră 
exemplu de competentă și dăruire, 
ne angajăm, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. ca. sub conducerea 
și îndrumarea dumneavoastră, să 
luptăm pentru creșterea continuă a 
eficientei activității noastre, să ne 
perfecționăm metodele de lucru, să 
folosim mai bine cadrul organiza
toric pe care ni l-ați creat, să asi
gurăm prin activitatea noastră gene
rală realizarea în mod corespunzător 
a treptelor de dezvoltare prevăzute 
pentru industria chimică de Pro
gramul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie".

„Alături de întreaga intelectualitate 
a poporului român, se arată în me
sajul Academiei de Științe Sociale și 
Politice, vă exprimăm înalta noastră 
prețuire pentru participarea directă 
și inspirată și aportul major, ca 
membru al conducerii partidului, la 
elaborarea și realizarea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului. la ridicarea nivelului de viată, 
material și spiritual, al poporului 
nostru, ca și pentru prestigioasele 
dumneavoastră lucrări științifice, de
venite opere de referință ale dome
niului de specialitate, cu care ati îm
bogățit știintă românească și a căror 
valoare se bucură de recunoașterea 
unanimă a oamenilor de știintă din 
tară și de peste hotare.

Oamenii de știință, preocupați de 
prezentul și viitorul acțiunii si gîn
dirii social-politice românești, de 
contribuția acestora la dezvoltarea 
patriei, vă exprimă. în același timp, 
gratitudinea lor colegială, pentru a- 
tenția si sprijinul acordate dezvol
tării cercetării științifice românești, 
în general, și activității academiei 
noastre în promovarea științelor so
ciale și politice. în special. în creș
terea aportului acestora la înfăptui
rea Programului partidului, al Româ
niei de mîine".

In mesajul Ministerului Educației 
si învătămîntului se spune : „Vă ru
găm să ne permiteți să exprimăm, și 
cu această ocazie, sentimentele de 
adîncă recunoștință pentru sprijinul 
permanent pe care îl acordați vastei 
munci de înfăptuire a politicii parti
dului si statului în domeniul învătă- 
mintului. pentru dragostea și grija 
de mamă oe care o purtați tuturor 
copiilor tării, fără deosebire de na
ționalitate. creșterii tinerei generații 
în spiritul iubirii fierbinți fată de 
patrie", partid și popor, al celor mai 
nobile idealuri ale socialismului și 
comunismului.

Cu nemărginită satisfacție si mîn
drie patriotică urmărim si aprobăm 
din toată ființa noastră prodigioasa 
dumneavoastră activitate desfășurată 
împreună cu cel mai iubit fiu al po

porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru transpunerea în 
viată a Programului de înflorire con
tinuă a României socialiste.

Acum, la aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, fericită coinciden
tă cu început de nou an. vă dorim 
din toată inima, mult stimată si iu
bită tovarășă Elena Ceaușescu. viată 
lungă, putere de muncă si noi împli
niri pe tărîmul activității științifice, 
politice si sociale, cărora le-ati dăruit 
și le dăruiți întreaga viață, pricepere, 
energie si pasiune spre afirmarea 
științei românești. înfăptuirea poli
ticii interne si externe a partidului, 
spre binele si propășirea patriei 
noastre socialiste".

Solemnitatea de la
Comitetului Central al

(Urmare din pag. I)
tului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere.

La solemnitate au participat to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășii Manea 
Mănescu. Ștefan Voitec. Iosif Banc, 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu. Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu. Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă. Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Gheorghe Oprea, 

în mesajul Prezidiului Academiei 
de Șiiinte Agricole și Silvice se 
spune : „Exprimăm aprecierile noas
tre cele mai sincere pentru îndelun
gata dumneavoastră activitate în 
slujba construirii societății socialiste 
în România, pentru remarcabila con
tribuție la dezvoltarea stiintei româ
nești. unanim recunoscută în tară si 
peste hotare, meritele dumneavoas
tră fiind atestate prin numeroasele 
titluri științifice si diplome acordate 
de cele mai prestigioase așezăminte 
științifice si de învătămînt românești 
si străine.

Cercetarea științifică în domeniul 
chimiei — de care agricultura bene

Gheorghe Pană, Ion Pățan. Dumi
tru Popescu. Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdet. Ștefan Andrei, 
Ion Coman. Mihai Dalea. Miu Do- 
brescu. Ludovic Fazekas. Mihai 
Gere. Nicolae Giosan. Vasile Patiii- 
neț. Ion Ursu. Richard Winter. Va
sile Mușat. Marin Vasile.

Tovarășul Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
guvernului, a dat citire Scrisorii 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român adresate tovarășei 
Elena Ceaușescu. 

ficiază din plin — s-a dezvoltat si 
se dezvoltă sub directa si înteleapta 
dumneavoastră conducere, contri
buind din plin la edificarea impe
tuoasă a industriei chimice românești 
— cel mai dinamic sector al econo
miei noastre naționale.

Cu acest prilej vă exprimăm ad
mirația noastră pentru prodigioasa 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară alături de cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. închinată ' idealurilor 
Partidului Comunist Român si cauzei 
construcției socialismului si comu
nismului în România",

sediul 
partidului
Tovarășul Ștefan Voitec. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a inminat tova
rășei Elena Ceaușescu înalta distinc
ție Ordinul „Steaua Republicii So- 
cialis'te România" clasa I. conferit 
prin decret prezidențial.

A luat cuvintul tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au feiicitat-o cu 
deosebită căldură pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. i-au exprimat cele mai 
alese urări de sănătate, viată înde
lungată și putere de muncă.
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Consiliul Frontului Unității Socialiste

Precum bine se știe, Frontul Uni
tății Socialiste este un organism larg 
reprezentativ, cu caracter permanent, 
care reunește în jurul și sub condu
cerea partidului comuniștilor toate 
forțele politico-sociale ale colectivită
ții noastre socialiste, toate organiza
țiile de masă și obștești, uniunile de 
creație, societățile și asociațiile cul- 
tural-științifice, într-un cuvînt, întreg 
poporul muncitor de pe cuprinsul 
tării.

în afară de obiectivele și modali
tățile de activitate politico-educativă 
specifice fiecăreia dintre organizațiile 
componente, există un șir de sarcini 
și acțiuni ce revin pe acest tărîm 
consiliilor F.U.S. în mod special. Por
nind de la această realitate, ne-am 
adresat tovarășului Ion Popa, secre
tar al consiliului F.U.S. din sectorul 
3 al Capitalei, rugîndu-1 să ne îm
părtășească unele aspecte din expe
riența obținută aici în această di- 
recție.

— RĂSPÎNDIREA cunoștințe
lor POLITICE ȘI ȘTIINȚIFICE, 
EDUCAȚIA MATERIALIST-ȘTIIN- 
Ț1FICA A MASELOR LARGI DE 
CETĂȚENI, iată una dintre sarcinile 
cele mai de seamă ce au fost 
încredințate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu consiliilor F.U.S., în ca
drul vastei activități politico-educa
tive desfășurate la diverse eșaloane 
și cu variate mijloace sub conduce
rea organelor și organizațiilor de par
tid — a tinut să precizeze, de la bun 
început, interlocutorul nostru.

— Ținînd seama de configurația so- 
cial-economică a sectorului, unul 
dintre cele mai puternic industriali
zate din Capitală, și, în consecință, 
de prezența în această zonă a Bucu- 
reștiului a unui puternic contingent 
al clasei muncitoare, cum e conce
pută activitatea pe linia răspîndirii 
cunoștințelor ?

— Firește, sîntem conștienti de fap
tul că eficiența oricărei activități de 
acest gen depinde în cel mai înalt 
grad de adaptarea ei la nivelul de

dintr-un sector bucureștean
noi cuceriri ale științei contemporane 
se organizează îndeosebi la căminele 
culturale. De un larg răsunet printre 
cetățenii acestor comune se bucură 
brigăzile științifice, alcătuite din spe
cialiști invitați din Capitală și cadre 
didactice, alti intelectuali ce își duc 
activitatea în școlile, întreprinderile 
sau instituțiile din comune. Mai ales 
acum, în lunile de iarnă, țăranii coo
peratori, gospodinele, pensionarii din 
aceste comune — ca, de altminteri, 
și cetățenii din diferite cartiere ale 
sectorului — iau parte cu plăcere și 
interes în special la serile de între
bări și răspunsuri, în răstimpul căro
ra tovarăși competenți explică, pe te
meiul ultimelor rezultate ale investi
gațiilor științifice, felurite fenomene 
ale naturii, apariția vieții și a omu
lui pe pămînt.

— Ce alte forme îmbracă munca 
politico-educativă specifică de care 
răspunde direct consiliul F.U.S. ?

— Trebuie să mai relevăm. în acest 
context. IMPORTANȚA EDUCATI
VĂ A ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR 
DE CONTROL AL OAMENILOR 
MUNCII, care, în viziunea noastră, au 
nu numai menirea de a verifica. în 
felurite domenii, cum se respectă ho- 
tărîrile partidului și legile tării, cum. 
se aplică normele bunei serviri a' 
cetățenilor, dar și de a contribui la 
educarea lucrătorilor din magazine, 
ateliere ale cooperației, instituții sa
nitare. de ocrotire a copiilor etc. în 
spiritul principiilor eticii 
socialiste.

— Ați putea să ne dati 
xemple privind această 
latură a activității lor ?

— Firește. Iată, bunăoară, unita
tea de control al oamenilor muncii 
din secția motoare a uzinelor „23 
August", unitate condusă de tovară
șul Marin Șurub, muncitor specia
list, nu s-a mulțumit numai să con
state unele deficiente în organizarea 
și desfășurarea muncii la magazinul 
pentru piese de schimb „Dacia", si
tuat la parterul blocului nr. 6 din

*

pregătire și sfera de interese ale fie
cărei categorii socio-profesionalc. în 
acest sens, trebuie să menționăm și 
faptul că, in concepția noastră, con
siliul F.U.S. al sectorului trebuie nu 
numai să inițieze acțiuni proprii, dar 
și să coordoneze, să înmănuncheze, 
sub îndrumarea directă a comitetului 
de partid al sectorului, acțiunile ini
țiate de celelalte organizații de 
masă și obștești. Avînd în vedere 
ponderea deosebită pe care o ocupă 
muncitorimea industrială în cuprin
sul sectorului, un accent deosebit pu
nem pe activitatea desfășurată în a- 
ceastă direcție de sindicate, în strîn- 
să colaborare cu universitatea cultu- 
ral-științifică â municipiului Bucu
rești Astfel, la uzipele „23 August", 
la I.M.U.A.B., F.R.B.. IPROLAM.
„Electroaparataj" au fost organizate 
cursuri șl prelegeri, la care au parti
cipat peste o mie de cursanți, 
pe teme ca : „Apariția vieții pe 
pămînt", „Știința și religia în via
ța omului", „Cauzele sociale și 
politice ale 1 recrudescentei secte
lor religioase în epoca actuală" 
etc. Demnă de atenție ni se pare ex
periența dobîndită în această direcție 
de clubul uzinelor „Republica", unde 
a fost organizat un ciclu de expuneri 
ateist-știintifice pentru navetiști, ex
puneri ce s-au ținut la ore anume 
alese pentru a nu se suprapune cu 
orarul trenurilor și autobuzelor si 
care au avut drept țel, printre altele, 
să pregătească un șir de propagan
diști temeinic informați din rîndul 
chiar al navetiștilor, cărora li s-a în
credințat misiunea ca, la rîndul lor, 
în răstimpul călătoriilor de la și spre 
locurile de muncă, să desfășoare con
vorbiri cu tovarășii lor de călătorie 
pe teme din acest domeniu.

— De sectorul 3 aparțin și un șir de 
comune, ceea ce presupune acțiuni 
adaptate la specificul populației ru
rale...

— E vorba, într-adevăr, de comu
nele Dobroești si Pantelimon, unde 
acțiunile de popularizare a celor mai

PROGRAMUL 1

■

17,45
17,50

Șoimii patriei
Film serial pentru copil : Cărțile 
junglei. Episodul 20
Pentru căminul dumneavoastră 
Viața satului
De strajă patriei

8.00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot Înainte 1
9,10 “ .....................
9,20

18.40
19.00
19.20
20.00
21,05

și echității
cîteva e- 
importantă

șoseaua Pantelimon, și nici să dea 
unele sugestii, izvorîte din experien
ța dobîndită la secția motoare, pri
vind Aiodul de depozitare a pieselor 
pe sortodimensiuni. dar a transfor
mat controlul într-o autentică școală 
a eticii cetățenești pentru cei ce 
muncesc în respectivul magazin. La 
fel a procedat și unitatea de control 
al oamenilor muncii de la întreprin
derea „Republica", de sub conduce
rea inginerului Marin Flămînzeanu. 
care controlează spitalul clinic „23 
August", cea mai mare unitate sani
tară de pe teritoriul sectorului : s-a 
instaurat obiceiul ca. după efectua
rea controalelor, cu sprijinul și, a- 
desea, în prezenta doctorului Ale
xandru Iorgulescu. directorul spita
lului, să se organizeze discuții am
ple cu lucrătorii secțiilor controlate, 
discuții care iau înfățișarea unor 
profunde dezbateri etice referitoare 
la rolul personalului medical în men
ținerea stării de sănătate a oameni
lor muncii din sector. Desigur, nu 
negăm că mai există încă deficiente 
pe acest tărîm : 
de control care 
consemnarea în 
constatate, fără 
pe un important instrument 
tiv. Ne străduim să generalizăm ex
periența celor mai bune formații în 
acest domeniu pentru a face din în- 
rîurirea etico-cetătenească a contro
lului o realitate definitorie a clima
tului nostru moral.

— Sînt, prin urmare, suficiente e- 
lemente în activitatea dumneavoastră 
spre a conchide că...

— ...Nu există domeniu, nu există 
categorie a populației asupra căreia, 
prin cele mai variate forme și mij
loace. consiliul F.U.S. al sectorului 
să nu-și exercite o puternică și efi
cientă influentă educativă, cu conse
cințe favorabile în modelarea trăsă
turilor omului înaintat al societății 
noastre.

9,45 
10,00
11.15 ________ „______
11.45 închiderea programului
13.15 Telex 
13.20'Album duminical
16.15 El Mundial — Argentina. (Partea 

a IlI-a a retrospectivei Campio
natului mondial de fotbal 1978) 
Publicitate
Film serial : „Will Shakespeare". 
(Episodul 1). Producție a studiou
rilor engleze. în rolurile principa
le : Tim Curry, Nicholas Clay, 
Meg Wynn Owen. Patience Collier. 
Ian Me Shane, Keith Baxter, John 
McEnery. Regia : Peter Wood. 
Mark Cullingham, Robert Knights 
Micul ecran pentru cei mici 
Telejurnal 
Prestigiul chimiei românești 
Glas de bucurie 1
Film artistic : „întoarcere 
timp". Premieră TV. (Producție a 
studiourilor americane)

22,20 Telejurnal • Sport ,

PROGRAMUL 2

11,45

Teleșcoală
Concert educativ — Orchestra sim
fonică a
Enescu" 
închiderea

Filarmonicii „George

programului

LUNI, 8 IANUARIE 1979
PROGRAMUL 1

Telex

Sinaia : stația telecabinei

Pentru acest sezon o ••

teatre VASLUI
Se dezvoltă baza materială a turismului

întîlnim încă unități 
se limitează doar la 
registru a lipsurilor 
a folosi controlul ca 

educa-

Victor BIRLADEANU

A apărut
4

16,00
16.05 Emisiune m limba maghiară 
19,05 - - -
19.20
19,30
19.50
20.20

21,10
21,40
21,55
22,15
22,30

Muzică populară 
1001 de seri 
Telejurnal 
Panoramic
Roman foileton : Putere fără glo
rie. (Episodul 19).
Orizont tehnico-ștllnțlflc
Dor călător.
Cadran mondial 
Telejurnal 
închiderea programului

PROGRAMUL 2

17,00 Intilnire cu satira și umorul (re
luare)

17,30 Cenaclul tinerilor de la Școala 
populară de artă din București 
Muzică populară 
Documentar TV 
în alb și 
1001 de seri

18.00
18.10
18.30
19,20
19.30 Telejurnal
19,50 —'

negru : Lassie

20,15

21.05
21,10

Film serial 
marinarul

în tălmăciri co-

de aproape

pentru copii : Sindbad 
(reluare)

Muzică simfonică 
regrafice 
Publicitate 
Telex

21,15 Un fapt văzut 
reportaj 

21,35 Film se. rial : Om _____
(Reluarea episodului 36)

bogat, om sărac.

menea, să nu se abuzeze de alcool 
(alcoolicii sînt cei mai predispuși la 

, pneumonii severe). Pe cit este posi
bil vom căuta să ne obișnuim cu fri
gul, printr-o „călire" obținută prin 
mers pe jos și gimnastică practicate 
zilnic, sport, cît mai multă mișcare 
în aerul curat. Să respectăm regulile 
de igienă, lăsînd să intre lumină so
lară în cameră, evitînd stîrnirea pra
fului. în caz de tuse ori de strănut 
să protejăm fața cu batista, pentru 
a împiedica poluarea atmosferei din 
jur cu microbi și transmiterea bolii, 
în caz de guturai, este recomandată 
folosirea de șervețele de hîrtie, care 
se aruncă după utilizare, ceea Ce 
constituie un act igienic, preferabil 
utilizării batistelor obișnuite.

— In caz de îmbolnăvire, de apari
ție a unei viroze respiratorii, care 
este conduita corectă, cum trebuie 
procedat ? .

— Bolnavul de

recomandă acestor

gripă sau de o altă 
viroză respirato
rie cu febră (con
trolată cu termo
metrul) trebuie să 
rămînă în casă, să 
nu mai circule, 
pentru a nu-și a- 
grava boala si 

transmite si altora.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Coana Chirița — 10, 
Moartea uțtimului golan — 15, 
Romulus cel Mare — 19,30, (sala 
Atelier) : Zoo — 10,30, Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Recital de chi
tară î TURAN MIRZA KAMAL 
(S.U.A.) — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11.
a Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei —• 10,30, La calul bălan
— 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala SchiW Măgiireanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30.
O Teatrul Mic : Unchiul Vania —
10.30. Pluralul englezesc — ' 
e Teatrul de comedie : 
timp — 19.
e Teatrul ..Nottara" (sala 
gheru) : Micul infern — 10. Adio 
Charlie — 19.30. (sala Studio) : 
Audiență la consul — 10,30, Rouă 
pe trotuare — 19.
G Teatrul Ciulești (sala Giulești): 
O familie îndoliată — 10. Rochia- 
Autograful —- 19.30, (sala Majestic): 
Serenadă tîrzie — 10: 19.30.
G Teatrul evreiesc de stat : Cine 
se teme de... Romeo și Julîeta —
— 11, Cel care primește palme —
19.30.
G Teatrul satiric-muzical „C. Tă> 
nașe" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 11: 19.30. Sala 
Palatului) : Omul care aduce rî- 
sul — 20.
G Teatrul ..Ion Vasilescu" î Fire 
de noet — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți î
19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : 
grăsani — 10.30: 17.
• Teatrul ..Țăndărică" : . 
Sînziana — 10: 12.
G Circul București : Bravo
— 10; 16: 19,30.

/ K > - - <
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19.30.
N-am

Ma-

Trei

Ileana

circul!

cinema
• Poveste de dragoste șl onoare: 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18.15: 20 30.
• Dialog peste ani : CAPITOL — 
9, 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Cele patru nunți ale Iul Mari-
sol : LUCEAFĂRUL — 9: 11.15;
13,30; 15.45; 18: 20. FESTIVAL — 
9; 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20.15, FA
VORIT — 15; 17.30; 20.
• Totul pentru fotbal : SCALA
— 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20,15.
MELODIA — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 
18: 20,15, MODERN — 9: 11.15:
13,30: 15 45: 18; 20.15.
• Lanțul amintirilor : PATRIA — 
9: 12; 15.30; 19, BUCUREȘTI — 
9 30; 12,30; 15.45; 19.15, FEROVIAR
— 9: 12,30: 16; 19,30.
• Ecaterina Teodoroiu: CENTRAL
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
VOLGA — 9; 11.15: 13,30; 15.45:
18.15: 20.30. TOMIS — 9; 11,15:
13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Dueliștii : VICTORIA — 9;
11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.15.
o Agentul liniștit : MUNCA — 9: 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
o Insule in derivă : EXCELSIOR 
—l 15,45; 18: 20.15. AURORA — 9: 
11.15: 13.80: 15.45: 18: 20.'
• Acțiunea „Arsenal" : LIRA — 
9; 11.15: 13.30: 15.30: 18: 20.15.
• Iarba verde de acasă : TIM
PURI noi — 9: 11,15: 13.30; 15,45: 
18: 20.
e Optimiștii : grivita — 9:
11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• înainte de tăcere : COSMOS
— 9; 11,15; 13.30; 15: 17.30: 20.
o Hamlet : DOINA — 15.30: 19.
• Sandokan — tigrul Malaieziei : 
PALATUL SPORTURILOR SI 
CULTURII — 18.
o Contele de Monte Cristo (am
bele serii) ’ — 9.45. Canarul și vis
colul — 18.30, Cu sufletul la gură
— 20.30 : CINEMATECA.
a Din nou impreună : CINEMA 
STUDIO — 10: 12; 14: 16; 18: 20. 
BUZF-STI — 9; 11.15: 13.30; 15.45: 
18: 20.15.
0 Orașul-fantomă : DACIA — 9: 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Regăsire : DRUMUL SĂRII — 
9; 11.15: 13.30: 15.30: 18': 20.15.
0 Principiul dominoului: BUCEGT
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Cianura și... picătura de ploaie: 
FERENTARI — 15.30: 17.30: 19.30.
• Fiul „Feței palide" : GIULEȘTI
— 15 30: 17.45; 20.
o Gustul și culoarea fericirii : 
COTROCENI — 9: 11.15: 13.30;
15 45: 18: 20.15.
0 Aurul lui Mackenna : FLO-
REASCA — 15.30; 19. FLACARA
— 9: 12.30: 16: 19.
• Program de vacanță : FLO-
REASCA — 9; 11: 13.
• Revanșa : POPULAR — 9: 11.15; 
13.30: 15.43: 18: 20.15.

ft
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harta turistică a județuluiPe ............ _ .
Vaslui, ce se dezvoltă accelerat și 
armonios, a apărut hotelul ..Can- 
temir“, situat în centrul orașului 
Huși. El va avea peste 100 de locuri, 
situate pe patru niveluri și unități 
de alimentație publică, la parter și 
subsol. Cei ce poposesc în acest an

• £

.xj

„Revista română de
Din sumar : „Unitatea si inde

pendenta națională, permanente ale 
gindlrii si faptei românilor" (Gheor- 
ghe Zaharia) ; „Făurirea statului 
national unitar român, rezultat al 
luptei maselor populare" (Constan
tin Botoran) ; „Unirea din 1918, un 
deziderat si un drept istoric al po
porului român. Recunoașterea in
ternațională a Unirii" (Mircea Mu
sai) ; „Trăsături ale politicii exter
ne a României în perioada interbe
lică" (Viorica Moisuc) ; „Lupta 
fortelo.r revoluționare, democratice 
si patriotice din România pentru 
apărarea independentei si suvera
nității naționale, a integrității teri
toriale. împotriva fascismului" (Ion

studii internaționale11
Calafeteanu. Alexandru Cernatoni); 
„Rezolvarea problemei naționale, 
componentă a edificării noii orîn- 
duiri în România" (Ion Mitran) ; 
„Suveranitatea si independenta na
țională. principii de căpetenie ale 
politicii externe a României" (Ște
fan A. Andrei).

Revista mai cuprinde rubricile : 
Documente de politică externă 
românească. Note și comentarii, 
Recenzii. Jurisprudenta română de 
drept International privat. Activita
tea A.D.I.R.I.

Revista are si o ediție în limbi 
străine — „Revue Roumaine 
d’Etudes Internationales" — (arti
cole in limbile engleză, franceză, 
rusă).

la Vaslui vor dispune și de noi uni
tăți de alimentație publică. Ele vor 
.fi amplasate la parterele unor 
blocuri din ansamblul de locuințe 
care a prins contur in zona cen
trală a reședinței județului. (Cră
ciun Lăluci).

De la A D A S

Prima tragere LOTO 2 din acest an
Administrația de 

Pronosport anunță că 
Loto 2 din acest an 
duminică 14 ianuarie 
nuitele trageri bilunare, desfășu
rate după o formulă tehnică simplă 
și avantajoasă, participantilor li se 
oferă multiple posibilități de a ob
ține autoturisme și importante 
cîștiguri în numerar de valori fixe 
și variabile. Se efectuează 3 extra
geri. în continuare, a cite 4 numere 
fiecare. în total 12 numere din 
Cîștigurile au valori variabile 
categoriile -I—IV si valori fixe

Stat Loto- 
prima' tragere 
va avea loc 
1979. La obiș-

categoriile V—VI (respectiv 200 lei 
pentru variantele cu 3 numere din 
totalul de 12 extrase și 100 lei pen
tru variantele cu 2 numere din 
4 ale uneia din cele 3 extrageri).

Participarea — pe bilete seria ,R“ 
de 10 lei. completate. cu o variantă 
achitată sută la sută sau cu patru 
variante achitate fiecare în propor
ție de 25 la sută. Indiferent de cota 
jucată, toate biletele participă Ia 
cele trei extrageri. Biletele pot fi 
procurate pînă sîmbătă 13 ianuarie

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștință celor in
teresați că pot contracta „Asigura
rea facultativă complexă a gospo
dăriilor". care cuprinde în unul si 
același contract trei feluri de asi
gurări : asigurarea bunurilor, asigu
rarea de accidente produse la domi
ciliu. asigurarea de răspundere ci
vilă legală. în asigurare sint cu
prinse aproape toate bunurile exis
tente intr-o .gospodărie : mobilier, 
obiecte casnige. imbrăcăminte. co
voare. aparate de radio, televizoare, 
mașini de cusut, -frigidere, produse 
agricole, viticole, pomicole, produse 
animaliere si alimente, materiale 
de construcții si multe altele. Ad
ministrația Asigurărilor de Stat 
plătește despăgubiri în cazurile de 
pagube la bunurile asigurate, pro
vocate de o multitudine de riscuri, 
ca de exemplu : incendiu, explozie, 
inundație, ploaie torențială, furtu
nă : avgrii accidentale produse la 
instalațiile de gaze. apă. canal sau 
încălzire : pierdere sau dispariție 
a bunurilor cauzate de riscurile' 
asigurate etc. în asigurarea de acci
dente sînt cuprinși pentru urmările

accidentelor întimplate la domici
liu : soții, precum și părinții și 
copiii acestora dacă în mod stator
nic locuiesc si gospodăresc împreu
nă. în baza asigurării de răspun
dere civilă legală, ADAS plătește 
sumele datorate potrivit legii fată 
de proprietar pentru unele pagube 
produse la imobil, precum si su
mele datorate terților pentru acci
dentarea persoanelor si avarierea 
bunurilor lor la domiciliul asigura
tului. Totodată, ADAS plătește și su
mele datorate cu titlu de dezdau- 
nare locatarilor apartamentelor în
vecinate. pentru pagube la bunurile 
asigurabile ori la elementele de 
construcție ale apartamentelor res
pective, cauzate de o inundație pro
dusă în apartamentul asiguratului. 
Prima de asigurare este de 2 lei 
pe an pentru fiecare 1 000 de lei din 
suma asigurată stabilită, la cererea 
asiguratului, pentru bunurile din 
gospodărie.

Peritru încheierea asigurării vă 
puteti adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
agentilor si inspectorilor de asigu
rare sau. direct, oricărei unităti 
ADAS.

Sezonul rece favorizează apariția, 
mai frecventă, a unor afecțiuni res
piratorii provocate de numeroase vi
rusuri (există peste o sută de viru
suri respiratorii), precum si de dife
riți microbi. Despre posibilitățile de 
prevenire și tratare a acestor boli 
ne-a vorbit prof. dr. docent Marin 
VOICULESCU, directorul Spitalului 
de boli infecțioase Colentina.

— Foarte multe persoane iși pun 
întrebarea dacă există organisme mai 
sensibile, cu o anumită predispoziție, 
la diferite boli, in sezonul rece.

— Există, într-adevăr, organisme 
mai susceptibile față de aceste afec
țiuni și care pot face forme mai se
vere de boală. Așa sînt copiii mici 
(îndeosebi sugarii), gravidele, bătri- 
nii și toti suferinzii cu boli cronice 
ca : bronșită cronică, astm, emfizem 
pulmonar, boli de inimă, de rinichi, 
diabeticii. Pe toti aceștia, noi. medi
cii, îi considerăm „persoane cu risc", 
înjelegind prtn a- 
ceasta că, în caz 
de îmbolnăvire, 
ele fac, de regu
lă, o boală mai 
severă, ori pot 
face mai frecvent 
complicații bacte
riene. De aceea se
persoane prudență, evitarea contac
telor cu bolnavii, a circulației în a- 
glomerații (unde aerul este poluat 
mai mult), a frigului. Vaccinarea 
antigripală este de asemenea indicată, 
în primul rînd. acestor persoane „cu 
risc".

Se constată că fiecare accentuare a 
frecvenței virozelor respiratorii duce 
la creșterea numărului de pneumo
nii, bronhopneumonii, otite, sinusite 
și angine. Această asociere între vi
roze și bolile bacteriene amintite se 
datorește unui efect predispozant 
particular al virozelor respiratorii. 
Anume că virusurile respective alte
rează mucoasa căilor respiratorii, 
deschizînd astfel, prin leziunile 
create, mii de porti de intrare pen
tru bacterii ca : stafilococi, pneumo- 
coci, streptococi etc., care provoacă 
pneumonii, bronhopneumonii, otite, 
mastoidite ș.a.

— Ținînd seama de acest efect al 
virozelor respiratorii de sensibiliza
re a organismului față de o serie de 
microbi, mai ales In sezonul rece, vă 
rugăm să indicați măsurile de pre
venire a lor.

— Ideal ar fi să putem preveni in- 
. tegral virozele respiratorii, măsurile 
și căile fiind la îndemîna tuturor. Se 
recomandă evitarea vizitelor la per
soane bolnave ori în familii unde 
știm că a apărut o viroză respira
torie. „Persoanele cu risc", la care 
ne-am referit mai sus, vor fi și mai 
atente evitînd. în perioada de iarnă, 
circulația în aglomerații (piețe, ma
gazine, săli de spectacol), deplasările 
prelungite și inutile în frig ori în 
zone poluate cu fum și gaze de com
bustibil. îmbrăcămintea să fie adec
vată, în funcție de temperatura me
diului, a aerului. Vom căuta să men
ținem rezistența normală a organis
mului, prin somn suficient și hrană 
rațională, cuprinzînd fructe, porto
cale, lămîi, mere sau un supliment 
de vitamina C (1—2 tablete de 200 mg 
pe zi). Este necesar să se renunțe 
la fumat, deoarece fumatul scade re
zistența față de aceste boli și, de ase-

pentru a nu o _____
Imensa majoritate a cazurilor de 
gripă și a celorlalte viroze respira
torii evoluează cu forme 'obișnuite, 
ușoare, care necesită un tratament 
aplicabil la domiciliu, așa cum se 
spune adesea „la gura sobei", și cu 
mijloace foarte simple : frectii cu 
soluția Galenica sau _Carmol„ ceaiuri 
fierbinți, aspirină (1—3 tablete pe zi) 
sau — pentru cei ce nu suportă as
pirina — algocalmin ori antinevral
gice. Se pot lua diferite calmante ale 
tusei : Calmotusin, Codenal (pentru 
calmarea tusei uscate) sau siropuri 
expectorante în caz de tuse produc
tivă. în camera pacientului se va 
menține o temperatură călduță, evi- 
tîndu-se însă căldura excesivă și us
cată, care irită mucoasa respiratorie 
făcînd-o mai puțin rezistentă.

— Antibioticele intră in tratamen
tul acestor viroze ?

— în gripă, ca și 
roze respiratorii, nu 
tite, nici sulfamide 
Dulana sau Sulfametin", ___ __
unii bolnavi, constituie o medicație 
iluzorie ca efect și periculoasă prin 
consecințele toxice ce apar uneori). 
Antibioticele. în aceste cazuri, pot 
selecta microbi rezistenți. favorizînd 
complicații mai grele, cu bacterii, re
zistente la antibiotice, sau apariția 
de micoze și alergii (erupții). Este 
uimitor, totuși, cu cită ușurință unele 
persoane se decid să recurgă la an
tibiotice și sulfamide. Prescrierea 
unui antibiotic o face numai medicul 
în cazul persistenței febrei sau apa
riției unei complicații (otită, sinusită, 
preumonie etc.).

Ținînd seama că gripa și celelalte 
viroze respiratorii pot lăsa, în conti
nuare, o stare de slăbiciune, în con
valescență se va acorda atenție re
facerii prin somn suficient și alimen
tație substanțială, care să conțină 
toți factorii nutritivi, inclusiv vita
mine, pentru creșterea rezistenței or
ganismului și o vindecare completă.

în celelalte vi
se iau antibio- 
(„O tabletă de 

cum cer

Convorbire consemnata de
Elena MARIN

„Lozul Anului nou“
De cîteva zile, prin agențiile 

Loto-Pronosport și vînzătorii 
volant! s-a pus . în vînzare 
„Lozul Anului nou" — emi
siune specială limitată, care be
neficiază și de cîștiguri supli
mentare în valoare de 1 700 000

lei acordate de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport. Se pot 
cîștiga autoturisme „Dacia 1 300" 
și „Skoda 105 L“ și numeroase 
premii de 50 000, 10 000, 5 000 
lei etc.

Din trenul 
de Brașov lipsea 

un calator
Iarna aceasta a fost și parcă n-a fost la 

fel ca toate celelalte la Brașov. Zăpadă a 
căzut, destul de devreme, schiorii s-au în
dreptat în valuri spre Poiană, copilărimea 
ciopor cu săniile pe Dealul Melcilor și to
tuși... Pentru prima oară în ultimii șapte 
ani. ceva a lipsit din specificul localității- 
A venit vacanta, a venit Moș Gerilă, au 
venit turiști români și străini, dar n-a mai 
venit jurisconsultul Trustului de construc- 
tii-montaje miniere din București ! 1"'
mul drum al acestui pitoresc vizitator 
urbei de la poalele Tîmpei se pare 
consumat pe data de 16 noiembrie, 
de prima zăpadă.

Păcat ! Era o prezentă originală, 
om, băbuță, puști sau chiar sugar 
dintr-un oraș într-altul cu un rostișor, cit 
de mic. Fie că e specialist și pune o uzină 
pe roate, fie că' e nou născut și răstoarnă 
o casă la pămînt, oricine are o treabă, chiar 
dacă treaba e să-i împuieze capul lu’ mam’ 
mare. Numai jurisconsultul trustului care 
construiește mine în București trecea Car- 
pații total de pomană. Era un fel de urmaș 
al lui Farfuridi : ,.O dată pe an fix, _am 
n-am treabă, mă duc la tribunal la 
șov“.

încă din luna septembrie a anului 
revizorul C.F.I. al respectivului trust i 
ise o posibilă fraudă la șantierul din 
dioara condus de inginerul Cașcaval, 
constata că o crescătorie de porci contrac
tase cu șantierul de săpat mine construcția 
(la kilogram !) a unui gard de fier. Șantie
rul încasase contravaloarea a 7 000 kg de 
gard, dar în jurul crescătoriei se întindea

Ulti-
• al 

că s-a 
înainte

Orice 
circulă

Bra-

1971, 
intu-
Fel- 

, Se

de patru ori mai multă îngrăditură. Per
spicace, revizorul l-a luat din scurt pe șe
ful de șantier : „Ce-ați făcut, tovarășe 
Cașcaval, v-ați întins la oala cu smîntînă ?“ 
Atît de din Scurt l-a luat, că n-a avut timp 
nici să întocmească acte ca lumea. Pleca 
trenul.

Trustul a sesizat procuratura. După trei 
luni de verificări, cauza, lipsită de probe, 
a fost clasată. în acest stadiu, oficiul juri- • 
die și conducerea trustului puteau să-și 
spună : „Am încercat muntele cu degetul. 
Nu ne-a mers, hai să ne punem pe treabă 
și să lămurim : e pagubă, ori nu e pagu
bă ? Și dacă nu e, să ne vedem de ale 
noastre". în loc să procedeze așa, adică ra
țional și eficient, dînșii s-au hotărît să sape 
în steril. Și au introdus acțiune civilă la 
judecătorie.

Abia ce a început judecata și, la primul 
termen, trustul reclamant trimite următoa
rea adresă : „vă rugăm să suspendați ju
decata cererii noastre, în vederea procură
rii și a altor dovezi". „Altor" avea, desigur, 
tentă eufemistică, deoarece pînă în acel 
moment nu existau nici un fel de. dovezi. 
Dar să trecem peste asta și să observăm că 
unitatea a depus acțiunea, a încărcat rolul 
instanței, a pus lume în mișcare numai 
așa... ca să aibă ce să se suspende.

Conform legii, aveau la dispoziție un an. 
Aduceau dovezi pînă în maximum a 365-a zi 
— reîncepea judecata, nu se. prezentau, ac
țiunea se perima. Dar cum era să se întim- 
ple așa ceva 1 Te joci cu jurisconsulții trus
tului ? Nu în a 365-a zi, ci în a 364-a ei_ 
s-au și înființat. E drept, fără dovezi, dar 
cu o adresă : „Vă rugăm a repune pe rol 
cauza, fixînd un termen cu citarea părți
lor, pentru a se putea soluționa acest pro
ces". Judecătoria a emis 24 de citații. Drept 

, răsplată a primit și ea o telegramă. în 33 
de cuvinte. Oficiul juridic cerea ca dosarul 
să fie strigat după ora 11,00 că „vine dele
gat din București !“ Instanța a vibrat de 
emoție, iar membrii completului și-au 
spus : „Pușchea pe limbă 1 Cum era să

strigam dosarul mai devreme 1 Să privăm 
dezbaterile de participarea somităților de 
la trust ?“ Au așteptat cu înfrigurare deș
teptarea din somn și sosirea cu un tren co
mod a ilustrului reprezentant. Se zvonise 
prin sala' pașilor pierduți că acesta o să so
sească însoțit de o gardă de corp, care să-i 
păzească probele.

N-a venit nici 
a venit cu ceva 
pîrîți care să fie .... __ ___ _ __
ferite, din Suceava și București, din Tîrgu 
Mureș și Vaslui. S-a fixat termen data de 
4 mai și s-au emis alte citații.

în ziua fixată ce face trustul ? Cere din 
nou suspendarea cauzei. De ce, nu s-a pre
cizat. Nu s-a adus nici un motiv, lăsînd loc 
liber speculațiilor. Pohte că se apropia se
zonul cald și oficiul juridic avea procese 
de repus pe plaje — rectificăm ! — pe rol, 
la Constanța. Poate de altceva... Cert e că, 
după ce a ruginit frunza din vii și rîndu- 
nelele-au plecat, cucii oficiuliii juridic au 
început să-și caute din nou oul de hîrtie 
lăsat în cuib Ia Brașov. „Vă rugăm a emite 
citațiile cuvenite la domiciliile indicate". 
Iarăși se emit 24 de citații. Iarăși oamenii 
iau loc în trenuri, mașini sau pe șaua-bici- 
cletei, ținînd drumul Brașovului... Ca să 
asculte — ce ? Că reprezentantul trustului 
solicită a treia oară „suspendarea judecății 
pentru reanalizarea și completarea probe
lor"; Era pe 16 noiembrie 1973.

Pe 9 noiembrie 1974 (deci cu o săptămî- 
nă înainte de încă un termen de perima
re)... Nu vă mai spunem, că ați ghicit. Da, 
repunere pe rol și citații. Apoi, s-a cerut 
un termen mai lung, ca... să se repete ci
tarea. La termenul mai lung s-a anunțat 
că „se încearcă o reanalizare a situației, 
pentru a se constata dacă aceasta se poate 
soluționa pe cale administrativă". Au re- 
analizat ce-au reanalizat, dar pe 26 decem
brie 1974 iar au venit pîn-la Brașov să 
strige „Io-la-la-la-riuu !“ Adică... suspen
dare.

Am uitat să spunem totuși că, între

cu gardă, nici cu probe, 
și mai și: un tabel cu 19 
chemați din 10 județe di-

timp, se făcuse și a nouăsprezecea parte 
dintr-un pas înainte. Adică se anunțase că 
trustul renunță Ia pretențiile împotriva 
unuia din cei 19 pîrîți, deoarece s-au înțe
les cu acesta pe cale amicală. Omisiunea 
nu e gravă însă. La 8 decembrie 1975, cînd 
s-a cerut a nu știu cita oară repunerea 
pe rol a dosarului, trustul, ca să mal spar
gă monotonia acestui joc de-a hai să ne ju
decăm, hai să nu ne judecăm, a solicitat 
să fie din nou pus pe drumuri și respecti
vul, al 19-lea pirit.

Dosarul petrece încă un revelion, al șa
selea, pe peronul așteptărilor fără rost. 
Anul nou 1976 se arăta însă cu semne bune : 
s-a primit la tribunal o hîrtiuță cît două 
bilete de troleibuz. Grefa a crezut că-i 
vorba de-un răvaș. într-un fel chiar era ră
vaș, conținea o surpriză, dar o surpriză pe 
ton* cam acid : Ce se întîmplă cu dosarul 
— întrebau ritos cei din conducerea trustu
lui bucureștean — de ce nu s-au mai emis 
citații, că ne plictisim și vrem iar să ne 
judecăm. Prin dimensiunile hîrtlei, expe
ditorii voiau să facă aluzie nu la plăcinte, ci 
la faptul că sînt puși pe economii.

După ce au economisit o jumătate de 
coală de hîrtie, sau chiar trei sferturi, re- 
clamânții, ce să mai facă ? Să ceară, din nou 
suspendarea. Au anunțat totuși și o veste 
senzațională : „Organele noastre de C.F.I. 
sînt în curs de a face o verificare a docu
mentației cu care dovedim prejudiciul". 
Cam ambiguu, dar era o speranță. O spe
ranță care a dăinuit doi ani și jumătate, 
timp în care a mai fost scos și repus pe 
rol de două ori, au mai urmat vreo zece 
termene de judecată, au mai fost trimise 
citații, telegrame, au mai venit oameni să 
mai asculte vocea aprodului strigîndu-i 
fără rost, s-a făcut și o expertiză care a 
costat două mii de lei, numai dovezi în sus
ținerea serioasă a acțiunii nu s-au adus.

în total, pefttru acest dosar au avut plă
cerea să îmbrace roba 26 de judecători și 
asesori, 12 grefieri, au fost emise 286 de ci
tații (timbrate cu valoarea de 2,55 lei fie-

care), s-au notat la instanță 50 zile de pre- 
zență-om. Nu socotim numărul procurorilor 
și nici < cheltuielile făcute la anchetă, nu 
adunăm biletele de tren și diurnele juris- 
consulților care veneau doar să strige „Io- 
la-la-riuu — suspendare ! Io-la-riu — re
punere pe ro-ol !“ în schimb, în ultima 
parte, de la răvaș încoace, s-au economisit 
în total vreo două virgulă, zero, zero unu 
coli de hîrtie velină.

Procesul a fost pierdut de trust, bineîn
țeles.

Culmea e că gardul de patru ori mai lung 
(Jecît a încasat șantierul tot nu se știe cum 
a fost construit. Se admite ipoteza că me
seriașii din subordinea inginerului Cașca
val aveau sindromul de a tăia țevi și a ră
suci fier beton prin somn. De unde fier ? 
Se crede că îl obținea crescătoria împrej
muită ; odată cu purceii, se îngrășa si bel
ciugul lor. Pînă ce ajungea material de con
strucție.

Din caietul 
grefierului

„La numai trei zile după căsătorie, din 
buzunarul piritului a căzut un bilet, prin 
care cineva, denumindu-l -George», ii ce
rea să vină -acasă că îmi este foarte rău» 
rezultind că e vorba de situații de ordin in
tim care implicau a se cheltui niște bani".

(Din epilogul ^scurtei căsătorii a 
soților C. — dosarul 5128 al judecă
toriei sectorului 5).

„In privința pătuțului și a căruciorului 
pentru copii, soțul pirit a susținut că aces
tea sint bunurile sale proprii".

(Judecătoria Odorheiu Secuie'sc, 
dosar 237/1978).

Serțjlu ANDON
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I un fapt din I
' Tovarășului ABDEL FATTAH ISMAIL

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit, 
Președintele Prezidiului' Consiliului Suprem al Poporului 

al Republicii Democrate Populare Yemen
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— La gară ! Repede, să, nu 
pierdem trenul !

Dar pasagerii din taxiul con
dus de Ioan Olah din Satu Mare 
au pierdut în ziua aceea trenul. 
Deși grăbiți, unul nu s-a su
părat cînd taximetristul i-a ru
gat să coboare din mașină chiar 
înainte de a ajunge la garș.

Ce se intîmplase ? în timp ce 
încerca să depășească, regula
mentar, un autobuz cu călători; 
Ioan Olah a zărit, deodată, un 
pantof zburînd prin aer. A 
frînat brusc. O femeie fusese 
lovită de autobuz. Taximetris
tul n-a stat o clipă pe gînduri. 
în locul grăbiților pasageri, a 
urcat în mașină femeia acciden
tată și a dus-o la spital. Tocmai 
la timp pentru o intervenție 
chirurgicală salvatoare.

Este numai una din nenumă
ratele întîmplări cu care se în- 
tilnește

— De
crez pe 
Olah — 
care să ___
ment. Pentru că, să fim sinceri, 
distracția cu taxiul costă. Dar, 
așa cum ați scris în faptul acela 
divers, mi-a fost dat să am și 
eu doi astfel de clienți. dar în- 
timplarea cu ei a fost mult 
mai dramatică decit s-a putut 
spune in cîteva rinduri. Cei 
doi s-au urcat în mașină în 
stația centrală de taxi din 
Satu Mare și mi-au cerut să-i 
duc pînă în satul Decebal. A- 
jungind in sat. i-am întrebat 
unde să opresc, dar mi-au spus 
că merg mai departe, că ei vor 
să se plimbe. La ieșirea din sat, 
am oprit în apropiere de stația 
de autobuz și i-am rugat să 
coboare. întrucît pină acolo fă
cuseră comanda. Intr-o clipă, 
individul de lingă mine mi-a 
încolăcit brațul în jurul gîtului 
și a scos cuțitul : ..Dacă nu ne 
plimbi, te tai !“ Am refuzat ca
tegoric. știind că 
adică 
pleca 
uitat 
și pe 
în mînă, după care . 
țit cum mă împunge in coastă. 
Fiind tîrziu din noapte, pe șo
sea — nici țipenie de om sau 
mașină. Deodată, am zărit, la 
mare distantă, o mașină venind 
din sens invers. Și atunci...

Șt atunci, cu calm și prezență 
de spirit, deși se afla 
două... cuțite, intrucit I 
de semnalizare de la 
era lingă piciorul sting, a în
ceput să alterneze faza scurtă 
cu faza lungă. Cei doi. au intrat 
în panică. Profitind de clipa lor 
de derută, cu o zvîcnire neaș
teptată. taximetristul a reușit 
să-i înșface de mîinile în care 
aveau cuțitele, răsucindu-le cu 
toată forța nebănuită pe care 
ți-o dă o asemenea împrejurare 
limită. în același timp, conti
nua să semnalizeze disperat 
mașina care se apropia tot mai 
mult. Cind a ajuns în apropiere, 
o clipă i s-a părut că va opri, 
dar a trecut mai departe. în 
bezna adincă produsă de mo
mentul intersectării farurilor, 
taximetristul a deschis ușa. ros- 
togolindu-se afară. Buimăciți, 
indivizii au ieșit și ei din ma
șină. dar noaptea de smoală 
parcă il ..înghițise" pe șofer. 
Bănuindu-1 pe aproape, l-au ru
gat să-i ierte, să se împace. să-_i 
ducă unde i-o duce numai să 
nu-i lase în cîmp. Ioan Olah a 
mers în sat și a anunțat mili
ția. Lingă mașină, unul din cei 
doi plimbăreți nocturni își pier
duse actele. Au fost repede de
pistați. apoi judecați și condam
nați...

— 'Ceea ce m-a mîhnit mai 
> mult și mai mult — reia firul

povestirii Ioan Olah — nu a 
fost nici spaima pe care am 
tras-o, văzindu-mi, cum se zice, 
moartea cu ochii, nici șoferul 
care n-a oprit, deși l-am sem
nalizat insistent, in disperare, 
cit faptul că respectivii erau 
tineri fără căpătîi. îmi place să 
cred că după ce vor ieși de 
..acolo". își vor face și ei un 
rost în viată. Așa cum odată, 
m-a rugat unul să-l duc cit mai 
repede să nu piardă autoouzul 
I.T.A. ..Dar in direcția aia mai 
sînt și alte autobuze" — i-am 
zis eu. „Or fi. dar vreau să 
ajung mai repede la ai mei. 
Dumneata nu poți să știi ce în
seamnă să stai departe de ei. 
Eu am făcut o prostie, un scan
dal. am ispășit cîteva luni, dar 
gata, m-am lecuit".' La . cobo- 
rire. mi-a mulțumit frumos, că 
nu pierduse autobuzul...

Despre același Ioan Olah ne-a 
fost dat să publicăm anul trecut 
încă un fapt divers. Mai exact, 
o scrisoare de mulțumire pe 
care i-o adresa un sătmărean 
care își uitase în mașină port- 
moneul cu toate actele și cu o 
foarte mare sumă de bani. Cind 
Olah i l-a adus acasă, neatins, 
omul a vrut să-1 răsplătească 
într-un fel. Văzînd că nu vrea 
nimic, nici în ruptul capului, 
păgubașul i-a spus: „Știu că la 
volan nu se bea. dar pentru 
cinstea ta. dă-mi voie să fac și 
eu o mică „cinste" și să-ți trimit 
acasă măcar o ladă cu bere", 
întrucît nici așa n-a putut să-l 
înduplece, a scris despre fapta 
Iui rubricii noastre. în ziua în 
care a fost publicat faptul di
vers. a cumpărat zeci și zeci de 
ziare „Scînteia" și le-a împăr
țit gratuit tuturor taximetriști- 
lor și altor șoferi sătmăreni, să 
afle si să se bucure de fapta de 
omenie « colegului lor.

— în ziua aceea — ne spune 
loan Olah — am fost poate mai 
emoționat ca niciodată. Care 
cum mă întilnea. mă felicita, 
îmi stringea mîna. Gesturi sim
ple. care valorează milioane 1

un taximetrist.
ani de zile de cînd lu- 
taxi — ne spune loan 
am intilnit puțini clienți 
facă plimbări de agre-

fără mașină, 
mai departe, 
prin oglindă, 
cel din spate

fără mine, 
tot nu pot 
Cind m-am 
l-am văzut 
cu un cuțit 
i l-am sim-

între 
butonul 
„Volgă"
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Petre POPA 
Octav GRUMEZA

Calea ferată are o pondere de
osebită în cadrul sistemului circu
lator pe care il reprezintă trans
porturile pentru întreaga economie 
națională. Numai in anul care a 
trecut, pe calea ferată s-au trans
portat cu 11,5 milioane tone mărfuri 
mai mult decît în anul precedent, 
realizîndu-se și o depășire fată de 
plan de peste 3 milioane tone. Vo
lumul transporturilor reflectat în 
tone kilometri convenționali în
registrează. de asemenea, depășiri.

La realizarea acestora au con
tribuit, printre altele, numeroase 
modernizări și sporuri de capacita
te, din rîndul cărora menționăm 
dezvoltarea parcului de material 
rulant, care a fost dotat cu locomo
tive electrice și diesel de mare 
capacitate, cu vagoane de marfă, 
de diferite tipuri și destinații — 
platforme, cisterne, pentru trans
portul cimentului, minereurilor etc., 
cu peste 140 vagoane moderne con
fortabile de călători — toate de 
producție românească.

S-au făcut dublări de linii de 
cale ferată în cadrul secțiilor 
Sibiu — Vințul de Jos. Bîrlad — 
Iași, Tecuci — Bărboși, Cluj-Napo
ca — Ciucea, Jilava — Giurgiu etc. 
Au continuat lucrările de electri
ficare pe diferite porțiuni ale ma
gistralelor cu intensitate mare_ de 
trafic cum sînt: București 
stanța. Ploiești — Adjud, 
Beclean ș.a„ pe lungime 
300 de kilometri. Pentru 
capacității de trafic și a siguranței 
circulației s-au realizat centralizarea 
electrodinamică a 750 macazuri și 
darea în funcțiune a circa 370 km 
bloc de linie automat. Au con
tinuat lucrările la mecanizarea și 
automatizarea triajelor și

★
După cum informează 

mentul căilor ferate. în 
rele zile vor fi puse în 
încă o serie de trenuri 
tare. Astfel, elevii care 
iază în 
taberele de la Toplița. Tușnad-Băt. 
Malnaș-Băi, Sf. Gheorghe și Pre
deal pot circula cu trenul 426 par
tea a II-a de la Ciceu pină la 
Predeal și apoi cu trenul 334 care 
sosește în București la ora 21.20. 
Pentru copiii care și-au petrecut 
vacanta Ia Predeal, Sinaia sau 
Bușteni este pus la dispoziție. în 
aceeași zi, trenill 3284 care sosește 
în Gara de Nord la ora 20,35. Men
ționăm, de asemenea : trenul 93

— Con- 
Deda — 
de circa 
sporirea

la extin-

Departa- 
următoa- 
circulație 

suplimen- 
se înapo- 

ziua de 9 ianuarie din

derea unor tehnologii de transport 
moderne pe bază de pachetizare, 
paletizare și conteinerizare, preve
derile de plan la acest capitol fiind 
depășite cu 4,1 la sută.

în contextul dezvoltării rapide a 
întregii economii naționale continuă 
și în acest an lucrările de moderni
zare și de creștere a capacităților 
pe calea ferată, în vederea asigu
rării cerințelor crescînde de trans
port.

Parcul de material rulant ur
mează să crească cu peste 5 500 va
goane marfă de diferite tipuri și 
destinații, cu 150 de vagoane de 
călători și un însemnat număr de 
locomotive diesel și electrice. Vor 
fi puse în funcțiune noi capacități 
de transport ca urmare 
liniilor de cale ferată în 
Cluj-Napoca — Ciucea, 
Vințul de Jos. Bîrlad — 
rei — Tăndărei etc., în lungime de 
140 km. De asemenea, se realizează 
electrificarea liniilor magistrale 
București — Roșiori — Craiova și 
Adjud — Suceava. Continuă acțiu
nea de mecanizare și automati
zare a triajelor, extinderea blocu
lui de linie automat și centraliza
rea automată a macazurilor, pre
cum și a tehnologiilor moderne de 
transport pe bază de pachetizare, 
paletizare și conteinerizare.

Lucrările de modernizare și dez
voltare amintite, ca si o serie de 
măsuri tehnlco-organizatorice vor 
permite ca în acest an. în condi
țiile creșterii productivității muncii, 
să se realizeze o creștere a volu
mului de bunuri transportate cu 
7,7 la sută, iar a 
kilometri de 4,1

♦
a II-a 
cu plecarea din Gara 
ora 16,30 în zilele de 8 și

a dublării 
secțiunile: 

Sibiu — 
Iași. Fău-

indicatorului tone 
la sută.

(București—Con
de

partea 
stanța). 
Nord la
9 ianuarie ; trenul 82 (Constanța— 
București), cu plecare din Constanța 
la ora 8,59 în zilele de 9 și 10 ia
nuarie ; trenul 666/865 (Iași—Con
stanța), cu plecare din Iași la ora 
5.27 în ziua de 10 ianuarie ; trenul 
866/665 (Constanta—Iași), cu ple
care din Constanța la ora 16,55 în 
ziua de 10 ianuarie. De notat că în 
perioada pînă la 10 ianuarie, trenu
rile rapide și accelerate sînt supli
mentate cu cite unul sau două va
goane.

ADEN
Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Consi

liului Suprem al Poporului al Republicii Democrate Populare Yemen îmi 
oferă prilejul de a vă adresa felicitări și cele mai bune urări de succes, 
sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului țării dum
neavoastră.

Sînt convins că relațiile de conlucrare rodnică statornicite între țările 
noastre, bazate pe stimă, respect și avantaj reciproc, se vor intensifica și 
diversifica în continuare, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și 
colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului BENJAMIN HENRY SHE ARES

Președintele Republicii Singapore
SINGAPORE

Realegerea dumneavoastră In funcția de președinte al Republicii Singa
pore îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa felicitări sincere 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes în activi
tatea pe care o desfășurați.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD
Prim-ministru al Republicii Democrate Populare Yemen

Cu ocazia reînvestirii dumneavoastră tn funcția de prim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate Populare Yemen, vă transmit felicitări și cele 
mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

R. P. CHINEZA

„Porfi larg deschise 
gîndirii cutezătoare"

Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, s-a intilnit sîm- 
bătă dimineața cu George de Morais- 
Monti, ministrul petrolului al Repu
blicii Populare Angola, aflat în țara 
noastră, într-o vizită de prietenie.

în cursul întîlnirii au fost discutate 
probleme de interes comun privind 
dezvoltarea raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre cele

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
La Sinaia, peste cîteva zile

Deschiderea sezonului competițional 
de bob și sanie

Zăpada căzută din abundență în 
ultimele zile și, firește, temperatura 
scăzută constituie pentțu. iubitorii 
sporturilor de iarnă, pentru organi
zatorii de competiții prilej de bucu
rie și de activitate intensă. La Si
naia, Predeal, în Poiana Brașov — 
ca să ne referim la cele mai cunos
cute gazde ale competițiilor specifice 
iernii — pirtiile și pistele respective 
sint luate cu asalt. Concursurile or
ganizate în cadrul.
bucură de prezența a numeroși elevi, 
care sînt încă în vacanța de iarnă. 
„Contăm, în acest sezon, pe faptul 
că pirtiile se prezintă în bune con
diții. iar sportivii și noi. organi
zatorii, am luat măsuri din vreme 
pentru ca întrecerile să se poată 
desfășura din plin, chiar dacă tem
peratura va deveni mai ridicată — ne 
spunea, acum cîteva zile, prof. Paul 
Popa, președintele clubului sportiv 
orășenesc Sinaia întrecerile de bob 
și sanie vor fi, in acest an, mai nu
meroase și, sperăm, cu participări 
dintre cele mai valoroase. Prin forul 
nostru de specialitate, am 
au confirmat participarea 
cipiu, o serie de sportivi 
pe plan internațional".

Pe pista de bob de la
unde amenajările au început încă 
de acum citeva săptămîni — se 
desfășoară în aceste zile antrena
mente la bob și sanie, se fac ulti
mele retușuri și revizuiri ale insta
lațiilor aferente, 
este prevăzut la 
viitoare. Este posibil să ia startul și 
unii dintre boberii noștri fruntași, 
al căror debut în sezonul interna
țional actual a fost meritoriu, pro
mițător 
treceri, 
jul de

„Daciadei" se

invitat, și 
de prin- 
cunoscuți

Sinaia

Primul concurs 
finele săptăminii

pentru viitoarele mari în- 
După cum se știe, echipa- 

4, condus de Dragoș Panai-

BRAȘOV: 
în construcție, o nouă 
instalație de transport 

pe cablu
în masivul Postăvarul au început 

lucrările de execuție -a unei noi in
stalații de transport pe cablu, care 
va lega Poiana Brașov de Cristianul 
Mare. Noul mijloc de transport va 
avea o lungime de 2 800 metri și o 
diferență de nivel de 720 metri. El 
va fi echipat cu două cabine de cîte 
60 locuri, cu 20 
lecabina cu cea 
existentă azi în 
lae Mocanu).

mai multe, decît te- 
mai mare capacitate 
țara noastră. (Nico-

© „ZGÎRIE-NORI" 
SUBACVATIC. Pentru a a- 
junge la „punga" de țiței des
coperită în adîncul mării. în 
dreptul vărsării fluviului Mis
sissippi în Golful Mexic, spe
cialiștii s-au văzut nevoiți să 
pună la punct o tehnică nouă 
de exploatare. Aceasta, pen
tru că zăcămintul, estimat la 
16 milioane tone, se află la 
305 metri sub nivelul fundu
lui mării, adîncimeă apei in 
zona respectivă atingind. la rîn
dul ei. 300 metri, iar platfor
mele de foraj subacvatic exis
tente fiind utilizabile pentru ex
tracția țițeiului de la adincimi 
maxime de 200 m. Așa se face 
că în regiunea respectivă se 
află in construcție un adevărat 
zgîrie-nori subacvatic care, pe 
la mijlocul deceniului viitor, 
cind va fi terminat, va depăși 
cu 386 m înălțimea celebrului 
zgirie-nori newyorkez „Empire 
State Building". Montarea și a- 
samblarea se face la fata locu

zilei
două țări și popoare, precum și 
unele aspecte ale, vieții politice in
ternaționale actuale.

★
Ieri a sosit la București Cen Su- 

lian. noul ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Populare 
Chineze în -Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

tescu, s-a clasat pe locul 4 la cam
pionatele Tțrolului și pe locul 3 in 
„Cupa Batiner", desfășurate pe pif
tia olimpică de la Igls, în prezența 
majorității așilor bobului european, 

între întrecerile internaționale 
următoare, la care vor fi

între 
imediat 
prezenți boberii noștri, se numără 
și „Trofeul Carpați" (27 ianuarie, la 
Sinaia). ~ 
pentru 
forțele 
publica 
publica 
tria, Elveția și din

La sanie, activitate in care ne pu
nem nădejdi în 
olimpic, primele 
ționale pentru 
mare majoritate 
citori) vor avea 
Sinaia în zilele 
(„Criteriul tineretului") și 17—18 fe
bruarie („Cupa Bucegi"). între spor
tivii alături de care se vor pregăti 
și vor concura reprezentanții noștri 
se vor afla membrii lotului de sanie 
al U.R.S.S., așteptați să sosească în 
primele zile ale săptăminii viitoare.

Să sperăm că, în acest an, vom 
avea atît la bob, cît și la sanie 
semne mai evidente de progres!

O ocazie deosebit de utilă 
ei de a-și măsura din nou 
cu renumiți

Federală
Democrată

Turneul handbaiiștilor 
francezi în țara noastră

Echipa reprezentativă masculină de 
handbal a Franței și-a început tur
neul în. tara noastră întîlnind asea
ră la Arad formația locală Gloria. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
17—12 (11—3) în favoarea handbaiiș
tilor români. Principalii realizatori ai 
gazdelor au fost Jenea (5) și Buruc 
(4). De la oaspeți s-au remarcat 
Geoffry (3), Martinet și Giraud (cîte 
2 goluri). Au asistat peste 1 500 spec
tatori.

boberi din Re- 
Germania, 
Germană, 
alte țări.

Re- 
Aus-

acest an pre- 
concursuri interna- 
sportivii noștri (în 
elevi și tineri mun
iție pe pîrtia de la 
de 3—4 februarie

I. DUMITR1U
A

IN
© Ieri a fost reluat campionatul 

republican de hochei pe gheață. în 
Capitală, pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", echipa Dinamo 
a întrecut cu 7—0 (2—0, 1—0, 4—0) 
formația Unirea Sf. Gheorghe.
• Echipa masculină de handbal 

H. C. Minaur Baia Mare, aflată în 
turneu în Austria,, a susținut un 
meci amical cu reprezentativa țării- 
gazdă. Handbaliștii români au ciști— 
gat cu scorul de 29—17 (12—9).

O Cunoscuta revistă americană de 
specialitate „Tennis Magazine" a pu
blicat in ultimul său număr clasa
mentele pe anul 1978 ale celor mai 
buni jucători și jucătoare de tenis 
din lume. în clasamentul feminin, 
pe primele cinci locuri se află Chris 
Evert, Martina Navratilova, Evonne 
Goolagong, Virginia Wade si Wendy 
Turnbull. Campioana româncă Vir
ginia Ruzici ocupă locul 6. fiind ur
mată de Kerry Reid. Tracy Austin. 
Billie Jean King și Betty Stove.

La masculin, pe primul loc a fost 
clasat Jimmy Connors, urmat de 
Bjbrn Borg, Vitas Gerulaitis, Guiller
mo Vilas, Eddie D.ibbs, John Mc
Enroe, Brian Gottfried, Raul Rami-

lui, în mare parte chiar sub 
apă. cu ajutorul unor macarale 
plutitoare, al unor sisteme com
puterizate de telecomandă și ca
mere TV de urmărire a lucră
rilor și, bineînțeles, a echipe
lor de scafandri. în final, cînd 
segmenții subacvatici, cît și 
platforma propriu-zisă vor fi 
fost montate. întreaga „insulă" 
Va cîntări 46 000 tone.

© ALCOOLUL Șl TU
TUNUL în timp ce speranța 
de viață a femeilor din Franța 
a ajuns la 77,2 ani (una din cele 
mai ridicate din lume), cea a 
bărbaților este de numai 69.1 
ani. mortalitatea în rîndurile 
bărbaților situindu-se pe primele 
locuri în întreaga lume occiden
tală. Motivele acestei situații 
au constituit obiectul unui 
studiu întreprins recent de o 
echipă a Institutului sănătății 
șl cercetării medicale. Echipa a 
ajuns la concluzia că mortalita

Azi, în campionatul 
feminin de handbal

Astăzi se desfășoară jocurile celei 
de-a treia etape a campionatului na
țional feminin de handbal. în Capi
tală, cu începere de la ora 18. în 
sala sporturilor de la Floreasca se 
va disputa meciul dintre echipele 
bucureștene Universitatea și Rapid, 
Iată întîlnirile programate în țară : 
Hidrotehnica Constanța — Construc
torul Baia Mare ; Rulmentul Bra
șov — Știința Bacău ; Universitatea 
Timișoara — Progresul București și 
Mureșul Tg. Mureș — Confecția 
București.

INFORMAȚII UTILE 
PENTRU 

AUTOMOBILIȘTI
La Administrația Asigurărilor de 

Stat automobiliștii pot contracta — 
în condiții avantajoase — diferite 
feluri de asigurări facultative auto, 
care acoperă o multitudine de 
riscuri, altele decît cele acoperite 
în cadrul asigurării prin efectul 
legii de răspundere civilă auto, cum 
sint : asigurarea pentru orice avarii 
— casco (care cuprinde și riscul de 
furt, fără adaos de primă) ; asigu
rarea autoturismelor numai pentru 
pagubele produse ca urmare a acci
dentelor de circulație ; asigurarea 
autoturismelor numai pentru pagu
bele produse de incendiu și calami
tăți ; asigurarea autovehiculelor 
pentru furt ; asigurarea suplimen
tară pentru cazurile cînd autovehi
culul este condus de alte persoane 
decît asiguratul sau rude ale aces
tuia ; asigurarea autovehiculelor in 
legătură cu utilizarea lor la con
cursuri, întreceri sau antrenamente 
pentru acestea : asigurarea de acci
dente a conducătorilor de autotu
risme si a altor persoane aflate în 
autoturisme : asigurarea autovehi
culelor cu valabilitate numai m 
afara teritoriului Republicii Socia
liste România.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot adre
sa responsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agentilor si in
spectorilor de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau. direct, oricărei unități 
ADAS. (Publicitate).

Conceptul modernizării își pune 
pecetea pe întreaga activitate a 
Chinei populare. Pe zidurile orașelor 
mari ca Pekin și Șanhai, sau ale 
unor localități mai mici, pierdute în 
imensitatea țării, afișe mari, colo
rate, înfățișează fie sondori pe fun
dalul unul cîmp petrolier — moder
nizarea industriei — fie țărani con
ducted tractoarele — modernizarea a- 
griculturii — fie oameni de știință 
între retorte complicate — mo
dernizarea științei și tehnicii. Unul 
din afișe proclamă cu litere mari: 
„Să deschidem larg porțile gîndirii 
cutezătoare", 
sesc multiple 
putut să ne 
cu prilejul 
R. P. Chineză.

Să cităm cîteva 
dat în folosință ....... 
ter electronic chinez pentru infor
mații telefonice ; a intrat în func
țiune prima stație terestră de comu
nicații numerice prin satelit ; a în
ceput construirea unui gigant accele
rator de particule. Sînt doar cîteva 
din realizările pe tărîmul acti
vității tehnico- 
științifice chine
ze < 
luni. __
zintă răspunsul 
în fapte al oa
menilor de știință, __ _____ __
nicienilor la chemarea adresată de 
Partidul Comunist Chinez întregului 
popor de a transforma China, pînă 
la sfîrșitul actualului secol. într-o 
țară socialistă puternică, cu o in
dustrie și agricultură moderne, cu o 
știință și tehnică înfloritoare.

în acest nou „marș lung" al Chinei, 
știința și tehnica reprezintă pîrghiile 
de bază ale modernizării celorlalte 
sectoare ale economiei naționale. 
Principalele sarcini ce revin cerce
tării șl tehnicii noi în strategia dez
voltării au fost jalonate în planul de 
dezvoltare al științei și tehnicii pe' 
perioada 1978—1985, adoptat în pri
măvara anului trecut de cei 6 000 de 
participanți la Conferința națională 
în problemele științei, convocată de 
C.C. al P. C. Chinez. Potrivit hotări- 
rilor conferinței, peste opt ani China 
va trebui să se apropie sau să atingă 
nivelurile mondiale ale anilor ’70 în
tr-o serie de ramuri importante ale 
științei și tehnicii ; să dispună de 
800 000 de lucrători calificați în acti
vitatea de cercetare și de mijloace 
moderne de experimentare științifi
că ; să încheie procesul de realizare 
a sistemului național de cercetare ști
ințifică și tehnologică in măsură să 
acopere toate ramurile de studiu și 
cercetare. Sînt nominalizate în acest 
plan 108 proiecte de lucru din 27 de 
sfere de activitate, un loc important 
revenind industriei, agriculturii, re
surselor energetice, materiilor prime, 
electronicii, tehnologiei spațiale, ingi
neriei genetice.

Măsurile privind recrutarea și for
marea cadrelor de cercetători se și 
traduc in viață. La Universitatea 
Sinhua din Pekin (cu profil politeh
nic), am întîlnit în sala de lectură a 
bibliotecii un grup de copii de 14—16 
ani, cu înclinații deosebite pentru stu
diul matematicii, fizicii, chimiei, care, 
în mod excepțional, au intrat în rîn
dul studențimii. In baza reformei ad
miterii în învățămîntul superior din 
1977, ei au avut dreptul să candideze 
la examenul de admitere la univer
sitate fără să fi încheiat ciclul secun
dar și fără să fi atins vîrsta studen
ției. Din cei peste 1100 de candidați 
promovați la examenul de admitere 
în această citadelă a științelor exac
te, 168 sînt tineri din categoria „stu- 
denților-juniori". Colegiile și univer
sitățile au devenit puternice centre

Aceste cuvinte își gă- 
concretizări, de care am 
dăm • nemijlocit 
unei

seama
recente vizite în
exemple : a fost 
primul compu-

mic viinivr- *
dlEnieUltre“re- însemnări de călătorie

inginerilor șl teh-

de formare multilaterală a persona
lului științific și tehnic calificat. Au 
fost înființate în ultimii doi ani circa 
60 de universități și institute de învă- 
țămînt superior, numeroase facultăți 
și secții, pentru a se realiza o judi
cioasă repartizare a unităților de in- 
vățâmînt pe teritoriul țării. La Uni
versitatea Sinhua, care are 11 facul
tăți și 50 de secții, cunoștințele teo
retice dobîndite la cursuri sint îm
binate cu munca productivă în ate
lierele fabricii proprii, care execută 
cu ajutorul studenților. comenzi de 
produse cuprinse în planul de stat. 
Viitorii specialiști sînt implicați nu 
numai în activitatea de producție, ci 
și în cea de cercetare și proiectare, 
în atelierul pentru- construcții de ma
șini funcționează un strung echipat 
cu un sistem computerizat pentru 
comandă numerică, iar în sala de 
calculatoare electronice cîteva mode
le de miniordinatoare realizate de 
profesori și studenți.

Avînd în vedere numărul mare al 
candidaților la admiterea în învăță- 
mîntul universitar — șase milioane 
in 1978 (pentru circa 300 000 locuri) — 

este încurajat „în- 
vățămîntul porți
lor deschise" — 
școli la locul de 
muncă, cursuri 
serale, prin radio 

și televiziune, prin corespondență. Pe 
lingă comune populare, fabrici și uzi
ne, funcționează unități de lnvăță- 
mînt de nivel mediu și chiar de nivel 
universitar, care-și formează cadre 
proprii de specialiști. Absolvenții 
acestor instituții de învățămînt pri
mesc diplomă de stat și au dreptul 
să fie repartizați pe această bază.

Valorificarea gîndirii creatoare, a 
talentului și inițiativei tuturor oame
nilor muncii, colaborarea strînsă a 
cercetătorilor cu cei ce produc ne
mijlocit, inițierea unei susținute miș
cări de studii și de ridicare a nivelu
lui de cunoștințe al maselor sînt pri
vite drept verigi indispensabile pen
tru înfăptuirea revoluției tehnologice. 
Masele — ne-au explicat interlocu
torii — trebuie să stăpinească secre
tele profesiunii lor, măiestria cea mai 
înaltă, tehnica nouă, să participe la 
experimentul științific in strînsă cola
borare cu specialiștii. Este o exigență 
a progresului tehnico-științific, sin
gura cale care poate duce la introdu
cerea pe scară largă în producție a 
celor mai noi echipamente și teh
nologii.

Programul de dezvoltare accelerată 
a științei și tehnicii preconizează va
riate modalități de ridicare a cu
noștințelor întregului popor și de ca
nalizare a tuturor energiilor țării în
tr-un puternic și unic șuvoi. Despre 
unele din aceste modalități relatează 
pe larg publicațiile chineze, care și-au 
creat rubrici speciale pentru răspin- 
direa cunoștințelor științifice. în ace
lași timp, echipe mobile de specialiști 
pentru popularizarea științei pot fi 
întilnite în întreprinderi, comune 
populare, în diverse instituții. Au 
fost create centre pentru propagarea 
noutăților tehnico-științifice. s-au or
ganizat muzee, expoziții, s-au reali
zat filme, avînd ca scop ridicarea 
nivelului de cunoștințe al maselor, 
întîlnirile pe care delegația noastră 
de ziariști le-a avut în întreprinderi 
și instituții de cercetare, convorbirile 
cu reprezentanți ai vieții științifice 
ne-au dezvăluit preocupările oame
nilor muncii, ale lucrătorilor de pe 
țărîmul științei pentru transpunerea 
în viață a obiectivului de moderni
zare a întregii economii, ca temelie 
a ridicării Chinei populare pe noi 
trepte de progres.

Gabriela BONDOC

(Agerpres)
A

CÎTEVA RÎNDURI

Timpul probabil pentru zilele de 8,
9 și 10 ianuarie. în țară : Vreme rece, 
mai ales în nord-estul țării. Cerul va 
fi mai mult noro,s. Vor cădea precipi
tații slabe locale. îndeosebi sub formă 
de ninsoare. Vînt potrivit cu intensi

ficărl locale de scurtă durată, mal ales 
în zona de munte. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 14 șl minus 2 grade, 
izolat mai coborite în depresiuni, iar 
maximele între minus 6 și rilus 3 gra
de. Izolat mai ridicate. Ceață slabă lo
cală. Izolat, condiții de polei. In Bucu
rești : Vreme în general rece. Cerul va 
fi mal mult noros. Vor cădea precipi
tații slabe. Vînt potrivit, “ 
în creștere ușoară. Ceață

Temneratura 
slabă.

și Corrado Ba-
întrecerile din 

tur-

de șah 
în ora- 
victoria 
care a

rez, Harold Solomon 
razzutti.

© Au luat sfirșit 
cadrul grupelor preliminare ale 
neului international de tenis rezervat
probei de dublu, care se desfășoară 
în sala „Olympia" din Londra. Iată 
programul intilnirilor semifinale : 
Ilie Năstase. Sherwood Stewart — 
Wojtek Fibak. Tom Okker ; John 
McEnroe. Peter Fleming (S.U.A.) — 
Mark Cox, David Lloyd.

® După zece runde. în 
tul mondial de șah pentru 
care se desfășoară la Sas 
(Olanda), se menține lider __
wani (Scoția) — 8,5 puncte, urmat de 
Huergo (Cuba) — 7,5 puncte. Lucian 
Vasilescu (România), care în runda 
a 10-a a întrerupt partida cu Ricardo 
Galindo (Argentina), totalizează 4 
puncte (1).
• în turul II al turneului interna

țional de tenis de la Hobart (Aus
tralia), argentinianul Guillermo Vilas 
l-a învins cu 6—4. 6—2 pe australia
nul Peter Campbell, iar Phil Dent 
(Australia) l-a întrecut cu 6—7. 6—4, 
6—3 pe Ion Țiriac.

campiona- 
juniori II, 
van Gent 
Paul Mot-

O Campionatul european 
pentru juniori £ s-a încheiat 
sul olandez 
lui Van 
totalizat 
în vîrstă 
verși tătii 
campion 
urma acestui succes titlul de maestru 
international. Pe locurile următoare : 
Serghei Dolmatov (U.R.S.S.). 
torul titlului mondial, cu 10.5 
Jim Plaskett (Anglia) — 9 
Margeir Petursson (Islanda) _ 
drag Nikolici (Iugoslavia) — cîte 8 
puncte.

© Cunoscuta echipă olandeză de 
fotbal Ajax Amsterdam, aflată în 
turneu în R. F. Germania, a susținut 
un meci amical cu 
mannia Aachen, care 
divizia secundă a 
vest-german. Gazdele 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
3—0 (1—0).

© într-un meci internațional ami
cal de hochei pe gheată disputat in 
orașul Tampere, selecționata Finlan
dei a întrecut cu scorul de 4—3 (1—1, 
2—1, 1—1) formația Suediei.

Groningen cu 
Wiel (Olanda), 
puncte din 13 posibile. 
19 ani, student al Uni- 
drept din Leiden, noul ’

der
11
de
de
european si-a asigurat in

dețină- 
puncte, 
puncte, 
Si Pe-

formația Ale- 
activează în 

campionatului 
au obtinut o

Fenomene astronomice
în cursul anului 1979 se vor pro

duce mai multe fenomene astrono
mice deosebite. Unul dintre acestea 
s-a și petrecut în noaptea de 4 spre 
5 ianuarie, cînd Pămîntul s-a aflat 
la periheliu, adică în punctul de pe 
orbită cel mai apropiat de Soare. 
Fenomenul opus se va înregistra la 
3 iulie, la ora 23, cînd planeta noas
tră se va afla la afeliu. După cum 
informează specialiștii de la Obser
vatorul astronomic din București, la 
26 februarie va avea loc o eclipsă 
totală de soare, vizibilă în America 
de Nord, Oceanul Atlantic, nord-estul 
Oceanului Pacific, Peninsula Iberică, 
Marea Britanie, sudul Groenlandei.

Pe teritoriul României va putea fi 
observată eclipsa parțială de Lună 
din noaptea de 13 spre 14 martie, fe
nomen care, in faza sa maximă, va 
umbri 0,858 la sută din suprafața dis
cului lunar. Eclipsa va începe la 13 
martie, la ora 21 și 29 minute, și se

ora 0 șl 47va termina a doua zi la 
de minute.

La 22 august va avea loc o eclipsă 
inelară de Soare, vizibilă din sudul 
Americii de Sud, Antarctica, sudul 
Oceanului Pacific și sud-vestul 
Oceanului Atlantic. O eclipsă totală 
de Lună. care, de asemenea, nu se 
va putea vedea din tara noastră, va 
avea loc la 6 septembrie și va putea 
fi observată în Peninsula Kamceatka, 
America de Nord, America de Sud, 
Australia, Noua Zeelandă, Oceanul 
Pacific și Oceanul înghețat de Nord.

Primăvara astronomică va începe 
la 21 martie, ora 7 șl 22 de minute, 
solstițiul de vară va avea loc la 22 
iunie, ora 1 și 56 de minute, echi- 
nocțiul de toamnă la 23 septembrie, 
ora 17 și 17 minute, iar solstițiul de 
iarnă la 22 decembrie, ora 13 și 10 
minute.

(Agerpres)

tea sporită se datorează. în 
principal, unui anumit număr 
de tumori, în geneza cărora al
coolul joacă un rol important. 
S-a subliniat, de asemenea, le
gătura ce există între consumul 
de alcool, asociat cu fumatul. în 
declanșarea mai multor tipuri 
de cancer. în încheierea stu
diului se atrage din nou atenția 
asupra necesității de a fi luate 
măsuri urgente de curmare a 
acestor practici nocive.

® O NOUĂ METO
DĂ DE CONSERVARE 
A SÎNGELUI. Ct>nstltuie ca- 
zuri de excepție cînd bolnavilor 
li se pot face transfuzii de sin
ge direct de la donatori. De o- 
bicei se fac transfuzii cu sînge 
care conține stabilizatori și 
conservanți. Or. aceștia pro
voacă deseori reacții dureroase 
în momentul transfuziei. Oame
nii de știință din Bielorusia au 
conceput un alt procedeu de

DE PRETUTINDENI
conservare a sîngelui. Este vor
ba de trecerea lui prin straturi 
absorbante pe bază de celuloză, 
care filtrează din plasma sang
vină calciul, nu lasă să treacă 
substanțele străine și garantea
ză compoziția minerală.

© MUZICA SI LON
GEVITATEA. Cei care își 
consacră muzicii întreaga viață 
au toate șansele să atingă o 
vîrstă înaintată. La această con
cluzie a ajuns Donald H. Atlas, 
profesor de medicină la Uni
versitatea din San Diego, după 
ce a studiat cu atenție biogra
fiile unuj mare număr de renu- 
miți dirijori din întreaga lume. 
Omul de știință, mare iubitor al 
muzicii, a fost frapat de lon
gevitatea multor șefi de orches

tră. care au rămas activi pînă 
la sfîrșitul vieții. Astfel. Arturo 
Toscanini a' trăit 90 de ani. Bru
no Walter 85. Walter Damrosch 
88, Leopold Stokowski 95. Pe 
baza unei liste cuprinzînd 35 de 
mari dirijori decedați. Atlas a 
calculat o speranță medie de 
viață de 73,4 ani pentru această 
categorie socio-profesională. 
ceea ce reprezintă cu 5 ani mai 
mult decît media de vîrstă a 
bărbaților din America. Profe
sorul consideră că această lon
gevitate se explică mai ales prin 
complexul de factori generați 
de „împlinirea profesională".

© „GOANA DUPĂ 
AUR" ÎN VERSIUNE 
MODERNĂ. în statele a- 
mericane Montana, Wyoming, 
Colorado, ca și în California, a 
început o nouă goană după aur. 
40 de mici mine, care fuseseră 
închise pentru că nu permiteau

o exploatare la scară industria
lă, au reintrat în funcțiune. A- 
ceastă reactivizare a fost stimu
lată de vertiginoasa creștere a 
prețului aurului, dar si de o 
nouă metodă foarte simplă, care 
vine în ajutorul micilor gru
puri de căutători de aur. Mi
nereul aurifer este măcinat, asu
pra prafului rezultat îndreptin- 
du-se un jet de soluție acidă, 
care separă aurul ; se efectuea
ză în continuare o spălare în
tr-o soluție de apă. alcool și 
sodă caustică ; în final, aurul se 
depune printr-un proces simplu 
de electroliză. O mină de mici 
proporții din Nevada, care fo
losește această metodă, obține 
zilnic 50 de uncii de aur. în va
loare de 10 000 de dolari.

© CALCULATOR 
BRĂȚARĂ. O firmă britani
că a pus la punct un microcal
culator de dimensiunile unui

ceas de mînă. Clapele calcula
torului sînt atît de mici, Incit 
trebuie puse în funcțiune cu 
ajutorul vîrfului unui pix. după 
cum se vede în fotografie.

i
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Poziiiî iWta lărgirii competentelor 
supranationaie ale M Eiwe

COMPONENȚA NOULUI GUVERN IRANIAN

PARIS 6 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat agenției France Presse, 
Louis Baillot, responsabil al comisiei 
C.C. al P.C.F. pentru problemele de 
apărare, a reafirmat poziția comuniș
tilor francezi de respingere a încer
cărilor de limitare a suveranității și 
independentei naționale a Franței, 
prin adîncirea integrării in cadrul 
Pieței comune și lărgirea competențe
lor „supranaționale" ale instituțiilor 
comunitare. Astfel, reafirmind rezer
vele P.C.F. față de viitorul parlament 
vest-european. Baillot a apreciat că, 
în cadrul acestuia, vor fi exercitate 
toate mijloacele de presiune econo
mică și politică pentru a constrînge 
Franța să renunțe la apărarea sa na
țională și la armata sa pentru a se

crea o apărare vest-europeană inte
grată N.A.T.O., această tendință fiind 
deja perceptibilă in domeniul arma
mentelor.

„Politica de integrare vest-euro
peană este prezentată ca trebuind să 
conducă la o Europă independentă de 
S.U.A. în scopul evident de a înșela 
o parte a opiniei publice care este în-, 
grijorată de acapararea crescîndă a 
unor sectoare esențiale ale economiei 
franceze de către societățile multina
ționale americane" — a subliniat re
prezentantul P.C.F.

Tn încheiere, el a spus că P.C.F. se 
pronunță, pentru toate aceste motive, 
împotriva așa-zisei „apărări comune 
vest-europene“.

TEHERAN 6 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iranului. Shapur Bakhtiar. 
a prezentat simbătă dimineața șahin- 
șahului Mohammad Reza Pahlavi 
lista noului guvern civil pe care îl 
conduce și care înlocuiește cabinetul 
militar în fruntea căruia s-a aflat 
generalul Gholam Reza Azhari.

După cum informează agenția 
Pars, în noul guvern civil, pri
mul ministru Shapur Bakhtiar deține 
și funcția de ministru de interne, 
între ceilalți membri ai echipei mi
nisteriale figurează : Ahmad Mirfen- 
dereski, ministrul afacerilor externe. 
Rostam Pirasteh, ministrul economiei 
și problemelor financiare, generalul 
Fereydoun Jam, ministrul de război, 
Manuchehr Kazemi, ministrul agri
culturii și resurselor naturale. Yahya 
Sadeq Vaziri, ministrul justiției.

Manuchehr Aryana. ministrul muncii 
și problemelor sociale, Syrus Amou- 
zegar. ministru de stat însărcinat cu 
informațiile și turismul. Lista pre
zentată nu este completă, urmînd a 
fi desemnați încă șase miniștri.

Potrivit agenției U.P.I., noul gu
vern iranian urmează să fie prezen
tat, duminică, parlamentului.

★
Conducta petrolieră Ahwaz — Te

heran. care leagă capitala, Iranului 
de exploatările de țiței de pe țăr
mul iranian al golfului, a fost redes
chisă sîmbătă dimineață.

Redeschiderea conductei, avariată 
în cursul recentelor incidente, va 
permite transportul la Teheran a 
unei părți din benzina stocată în re
giunea Khuzistan.

Evenimentele din Kampuchia Democrată

Reuniunea cvadripartită din Guadelupa
POINTE-A-PITRE 6 (Agerpres). — 

în cadrul reuniunii cvadripartite din 
Guadelupa, președinții Franței. Va
lery Giscard d’Estaing, și S.U.A., 
Jimmy Carter, primul ministru al 
Marii Britanii. James Callaghan, și 
cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, 
au continuat, vineri după-amiază și 
simbătă dimineața, examinarea unor 
aspecte ale actualității internaționale 
și a problemelor economice și de altă 
natură cu care sint confruntate sta
tele respective. Sîmbătă, înainte de 
reluarea convorbirilor cvadripartite, 
președintele Valery Giscard d’Es
taing s-a întîlnit cu cancelarul 
Helmut Schmidt, examinînd, potrivit 
agențiilor de presă, probleme eco
nomice vest-europene, îndeosebi di
vergențele dintre Franța și R.F.G.

cu privire la intrarea în vigoare a 
sistemului monetar vest-european.

★
BASEL 6 (Ager res). — Problema 

sistemului monetar vest-european se 
va afla din nou în centrul discuțiilor 
guvernatorilor băncilor centrale din 
principalele state occidentale, în ca
drul tradiționalei lor reuniuni lunare 
ce se va deschide luni la Basel. 
Cercuri informate citate de agenția 
France Presse apreciază insă că re
uniunea nu va putea adopta nici o 
decizie în această problemă. întrucît 
demarajul sistemului monetar vest- 
european. programat inițial pentru 1 
ianuarie, depinde acum de reglemen
tarea diferendului franco—vest-ger- 
man în legătură cu compensațiile 
pentru produsele agricole din cadrul 
C.E.E.

Represiuni sîngeroase în Nicaragua

PNOM PENH 6 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile interna
ționale de presă, citind postul de ra
dio Vocea Kampuchiei Democrate. 
Ieng Sary. viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe al Kam
puchiei Democrate, a adresat un me
saj președintelui Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., în care se arată : 
„Vietnamul și-a intensificat actele de 
agresiune și invazie împotriva Kam
puchiei Democrate", „divizii vietna
meze au atacat și au pătruns adînc 
pe teritoriul kampuchian de-a lun
gul șoselei nr. 19". Totodată, avioane 
au bombardat în repetate rînduri 
orașul Voeunsai și capitala distric
tului Andaung Pich. precum și zona 
Banlung. Drept urmare, Kampuchia 
Democrată a cerut convocarea Con
siliului de Securitate al O.N.U. pen
tru a lua măsurile necesare „care să 
dea siguranța că Vietnamul înce
tează agresiunea sa și respectă in
dependenta. suveranitatea si integri
tatea teritorială a Kampuchiei De
mocrate".

HANOI 6 (Agerpres). — Repre
zentantul R.S. Vietnam la O.N.U., 
anunță agențiile internaționale de 
presă, citind agenția de presă viet
nameză V.N.A., a dat publicității o 
declarație în care sînt „respinse ca
tegoric" afirmațiile autorităților kam- 
puchiene la adresa Vietnamului, cu
prinse în telegrama adresată secre
tarului general al O.N.U.

Agenția V.N.A. a transmis, tot
odată, o declarație a Comitetului 
Central al Frontului Unit de Salvare 
Națională din Kampuchia (FUSNK) 
— creat recent în zonele în care 
acționează forțe ostile guvernului de 
la Pnom Penh — prin care se res
ping afirmațiile conținute in scri
soarea adresată Consiliului de Secu
ritate de guvernul Kampuchiei De
mocrate.

Luptele de pe teritoriul Kampu
chiei Democrate — se precizează în 
declarație — reprezintă „o chestiune 
internă a Kampuchiei. Celelalte țări 
nu au dreptul să intervină în tre
burile interne ale Kampuchiei" — se 
spune în declarația FUSNK.

MANAGUA 6 (Agerpres). — For
țele militare aeriene ale dictatorului 
nicaraguan Somoza au dezlănțuit 
bombardamente sălbatice asupra u- 
nor zone dens populate din apropie-

provocînd victime și 
materiale.

ORIENTUL
MIJLOCIU

KUWEIT 6 (Agerpres). — La 20 ia
nuarie va avea loc la Damasc o reu
niune cvadripartită la nivel înalt, la 
care vor participa regele Hussein al 
Iordaniei, președinții 
Hassan Ăi-Bakr, și 
Al-Assad. precum și 
mitetului Executiv 
pentru Eliberarea Palestinei.
Arafat, scrie vineri cotidianul kuwei- 
tian „Al Qabas".

★
BEIRUT 6 (Agerpres). — Secreta

rul general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, este așteptat duminică la Bei
rut, unde urmează-să aibă 'întreve
deri cu responsabili ăi guvernului 
libanez în legătură cu lucrările pre
gătitoare ale viitoarei conferințe a 
miniștrilor arabi de finanțe.

Organizarea acestei conferințe

Irakului. Ahmed 
al Siriei, Hafez 
președintele Co
al Organizației 

Yasser

rea capitalei, 
mari pagube

în departamentul Esteli, la 160 km 
nord-vest de Managua, bombarda
mentele au avut loc aproape neîntre
rupt intre orele șapte dimineața și 
cinci după-amiază. în încercarea au
torităților somoziste de a intimida 
populația, care sprijină ferm acțiunile 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională declanșate în cadrul ofensi
vei generalizate antidictatoriale anun
țate de mișcarea de rezistentă popu
lară armată din Nicaragua. Lupte 
grele s-au dat, de asemenea, în zo
nele montane Tular, El Guaylo, 
El Pajarito. El Nance, Las Ladran- 
zas, El Bolson. Rodeo Grande. Las 
Pintadas, Almaciguera și Portillo 
Grande, ^iarul „La Prensa" relatînd 
că ambulanțele guvernamentale au 
transportat din zonă numeroși răniți. 
Nu s-au dat publicității cifre privind 
numărul morților.

Frontul Amplu Opoziționist din 
Nicaragua a dat publicității un co
municat- solicitînd intervenția urgen
tă a O.S.A., deoarece „în țară se 
produce un genocid la adresa popu
lației civile".

„Pacea și unitatea 
sint indispensabile pentru 
progresul țărilor africane"

— declară președintele 
Camerunului

YAOUNDE 6 (Agerpres). — Țările 
africane trebuie să-și consolideze 
unitatea și pacea bazate pe principiile 
recunoscute de Organizația Uniunii 
Africane, de O.N.U. și de mișcarea 
țărilor nealiniate — a declarat pre
ședintele Camerunului, Ahmadou 
Ahidjo.

Pacea și unitatea, a spus eL sînt 
indispensabile pentru realizarea pro
gresului colectiv și individual al sta
telor africane și pentru dobîndirea 
succesului lor deplin in lupta pentru 
completa eliberare a continentului și 
apărarea demnității popoarelor.

Pe de altă parte, șeful statului 
merunez a condamnat regimurile 
siste de la Pretoria și Salisbury 
și-a exprimat solidaritatea cu popu
lația africană, majoritară, din aceas
tă zonă.

CAPRICIILE VREMII

ca- 
ra-

Și

a 
fost hotărîtă in cursul reuniunii ara
be la nivel înalt de la Bagdad, pen
tru reconstruirea Libanului.

Mișcare grevistă 
în Anglia

LONDRA 6 (Agerpres). — Greva 
șoferilor din Scotia și nordul Angliei, 
la 
de 
de 
tă

care participă aproximativ 20 000 
conducători auto de pe camioane 
transport general, a intrat simbă- 
în a patra zi. făcîndu-și simțite 

'tot mai puternic efectele. Sint sistate 
aproape în întregime transporturile 
de produse alimentare și de materii 
prime pentru industrie, precum și 
cele de combustibil. Stocurile de ali
mente ale magazinelor sînt în curs 
de epuizare. Penuria de produse pe
troliere. inclusiv de benzină, a dus la 
închiderea multor centre de distribui
re. Ia reducerea parcului de autobuze 
și taxiuri aflate în circulație, la blo
carea activității unor porturi si la a- 
minarea reluării cursurilor in școli, 
după vacanta de iarnă.

R. S. CEHOSLOVACA. — In ca
drul unei reuniuni a Prezidiului 
C.C. al P C. din Cehoslovacia și a 
guvernului cehoslovac a fost exami
nată situația din țară determinată 
de gerurile puternice, acordindu-se 
o atenție deosebită măsurilor pen
tru asigurarea economiei naționale 
și a populației cu carburanți și 
energie. Printre măsurile discutate, 
relevă agenția CTK, se numără 
reducerea temporară a activității 
unor ~întreprinderi, a iluminatului 
public, a programelor de televiziu
ne, precum și acordarea unor va
canțe temporare in școli.

chemind-o să reducă la strictul 
necesar consumul de energie elec
trică, pentru a nu se ajunge la c 
situație similară celei de la 19 de
cembrie, cind, din cauza supraîn
cărcării rețelei, s-a înregistrat o 
pană de curent de proporții deo
sebite.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri laoțiano-thai- 

lUUdOZO* Pre?edintele R-D.P. Laos, 
Sufanuvong. a primit pe primul mi
nistru al Thailandei, Kriangsak Cho- 
manan. aflat in vizită oficială la 
Vientiane în fruntea unei delegații 
guvernamentale, cu care a avut o 
convorbire. Premierul thallandez a 
avut, de asemenea, convorbiri, des
fășurate într-o atmosferă de cordia
litate și înțelegere reciprocă, cu pri
mul ministru al R.D.P. Laos. Kayso- 
ne Phomvihane — transmite agenția 
Khaosan Pathet Lao. Cu ocazia întâl
nirilor dintre reprezentanții celor 
două țări, s-a exprimat încrederea că 
vizita va marca un pas important în 
întărirea relațiilor de prietenie și 
bună vecinătate dintre Laos și Thai
landa — menționează agenția citată.

Ln Algera avut 'oc 0 reun*une 
a Comisiei naționale de pregătire a 
Congresului Partidului Frontul de 
Eliberare Națională. întrunirea, in
formează agenția A.P.S., a fost pre
zidată de Mohamed Ben Ahmed 
Abdelghani, vicepreședinte a! comi
siei, membru al Consiliului Revolu
ției din Republica Algeriană Demo
cratică și Populară.

Dezvoltarea comerțului 
dintre Portugalia și Angola. 
O delegație comercială portugheză, 
condusă de Repolho Correia, minis
trul comerțului și turismului, va face 
o vizită în R.P. Angola, între 16 și 
21 ianuarie a.c. După cum precizează 
agenția portugheză de știri A.N.O.P., 
delegația va examina cu oficialitățile 
locale perspectivele dezvoltării schim
burilor comerciale dintre Portugalia 
și R.P. Angola.

Stare de urgență în Peru.
Guvernul peruan a decretat starea

de urgență pe întreg teritoriul țării 
si a suspendat garanțiile constituțio
nale privind drepturile individuale. 
Măsura a fost luată ca urmare a 
anunțării, de către majoritatea cen
tralelor sindicale peruane, a organi
zării unei greve generale, marți. 9 ia
nuarie. Ministerul de Interne a fost 
totodată, autorizat să suspende publi
carea periodicelor care incită la 
grevă.

Hotărîre. c c aI p c u s ”
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat hotărîrea „Cu privire la mă
surile suplimentare pentru ocro
tirea naturii și îmbunătățirea uti
lizării resurselor naturale". Ocrotirea 
naturii și utilizarea rațională a re
surselor naturale în condițiile dez
voltării rapide a industriei, transpor
tului. agriculturii, constituie o sarci
nă economică si socială de mare im
portanță a statului sovietic, se arată 
în hotărîre.

Alegerile legislative din 
Bangladesh au fost amina
te pentru data de 18 februarie a.c. — 
informează un comunicat oficial dat 
publicității Ia Dacca. Această nouă 
amînare. urmînd celei prin care data 
alegerilor fusese amînată de la 27 
ianuarie la 12 februarie, are loc în 
urma cererii exprimate în acest sens 
de șapte partide politice.

Nou atac terorist în 
Țara Bascilor.Un nou atentat a 
fost comis în noaptea de vineri spre 
simbătă la Besain, provincia Guipuz- 
coa' din Țara Bascilor. Un polițist a 
fost asasinat cu o rafală de pistol 
automat, atentatului căzîndu-i vic
timă și o tînără femeie.

De la începutul anului, cinci per
soane și-au pierdut viata în Spania 
ca urmare a unor atacuri teroriste.

Regele Juan Carlos al Spaniel a 
adresat un apel membrilor forțelor 
armate și celor de ordine publică, 
cerîndu-le să rămînă fideli democra
ției in condițiile in care are loc o 
escaladare a terorismului basc.

accident. Referindu-se la acci
dentul de cale ferată care a avut loc, 
in noaptea de joi spre vineri. în 
Turcia, primul ministru turc. Biilent 
Ecevit, a precizat. într-o declarație, 
că va fi deschisă o anchetă pentru 
stabilirea cauzelor accidentelor de 
acest fel și pentru luarea măsurilor 
necesare in scopul prevenirii lor. Po
trivit ultimelor știri, numărul morți- 
lor se ridică la aproape 30, iar al ră
ni ților la peste 100. Operațiunile de 
salvare și de degajare a victimelor 
au fost îngreunate de gerul puternic 
— minus 18 grade Celsius.

Producția mondiala de 
otel brut8 fost in 1978 de 712>8 ml_ 
lioane tone, ceea ce reprezintă o creș
tere de 6 la sută față de anul prece
dent. se arată într-un raport al In
stitutului international al fierului si 
otelului. Țările socialiste membre ale 
C.A.E.R. — arată statistica — au pro
dus 211,9 milioane tone în 1978. mar- 
cînd o creștere de 3,8 la sută față 
de 1977 și de 14,5 la sută față de 
1974. Țările capitaliste industrializate 
au produs 466,4 milioane tone, ceea 
ce reprezintă o scădere cu 5.7 la sută 
fată de nivelul anului 1974.

Cinci atentate au fos‘com,M 
la Roma în noaptea de vineri spre 
simbătă. Elemente ale extremei drep
te. aparținind asa-numitului „Front 
național al tineretului", au provocat 
incendii în mai multe cinematografe 
din capitala Italici.

Economia capitalistă la început de an: Semnele de întrebare persistă...

FRANȚA. — Gerul și viscolele pu
ternice continuă să afecteze o mare 
parte din teritoriul Franței. Se a- 
preciază că cel puțin 25 de persoa
ne și-au pierdut viata din cauza 
temperaturilor extrem de scăzute. 
Șute de automobile au rămas blo
cate pe șosele, fiind necesară inter
venția elicopterelor și tancurilor 

. pentru deblocarea acestora. Pentru 
prima dată in 40 de ani, turnul 
Eiffel, cu ascensoarele. blocate și 
cu scările acoperite de gheață, nu 
poate fi vizitat.

Ministrul industriei. Andre Gi- 
raud, a adresat un apel, populației

SPANIA.— Valul de frig care 
s-a abătut asupra Europei a afectat 
in ultimele zile și Spania, ln nor
dul acestei țări. în special in Țara 
Bascilor, șoselele au devenit Im
practicabile pentru automobilele 
neprevăzute cu echipamente spe
ciale. Trenurile sosesc la destinație 
cu mari intirzieri. Zăpada și-a făcut 
apariția chiar și in Insulele Canare, 
fenomen cu totul neobișnuit.

GUATEMALA. — Deși numită 
„tara eternei primăveri", Guatema
la a fost cuprinsă in ultimele zile 
de un val de frig care a provocat 
victime. Astfel, in capitala țării, 
Ciudad de Guatemala, frigul a cau
zat' multor locuitori probteme res
piratorii. iar cinci persoane au în
cetat din viață 
raturîi scăzute, 
ne au murit in 
nango.

din pricina tempe- 
Alte patru persoo- 
orașul Quetzaltb-

Care sînt perspectivele economiei 
occidentale în anul 1979 ? Vor putea 
fi găsite soluții pentru problemele 
economice și, sociale dificile moște
nite de la anul care s-a încheiat ? 
Răspunsurile la asemenea întrebări 
tradiționale la fiecare debut calenda
ristic variază de la pesimism la un 
optimism prudent.

Referindu-se la caracterul aparent 
contradictoriu al acestor prognoze 
economice, un comentator de presă 
occidental amintea de cunoscuta pa
rabolă a paharului văzut ne jumă
tate gol de către pesimiști și pe ju
mătate plin de optimiști. Totuși, chiar 
și optimiștii se văd nevoiți să recu
noască, privind la orizontul anului 
1979, că paharul pe jumătate plin 
conține, de fapt, o băutură amară — 
ține să remarce, nu fără ironie, co
mentatorul amintit. Deși se scontea
ză pe o oarecare atenuare a unor fe
nomene de criză în țările occidentale, 
cortegiul șomajului și inflației va 
continua să însoțească economia ca
pitalistă.

Din multitudinea analizelor si stu
diilor elaborate de numeroase orga
nizații economice, comitete specia
lizate, grupuri de experți. vom cita 
raportul pe anul 1979 al O.C.D.E. 
(Organizația pentru cooperare și dez
voltare economică), dat recent publi
cității la Paris. Documentul averti
zează că în cele 24 de țări capitalisto 
membre ale O.C.D.E. „situația social- 
economică va continua să poarte am
prentele crizei". O asemenea progno
ză se întemeiază pe bilanțul nesatis
făcător al eforturilor de relansare 
economică întreprinse de țările in
dustrializate în cursul anului trecut, 
eforturi care nu au dus decit în 
mică măsură la înlăturarea efectelor 
crizei ce a răbufnit cu acuitate în Oc
cident după 1973—1974. In plus, ex- 
perții O.C.D.E. dezvăluie faptul că ță
rile capitaliste industrializate au cău
tat „panaceul" relansării prin arun
carea poverilor crizei asupra țărilor 
în curs de dezvoltare. O ilustrare a 
acestei politici o constituie deterio
rarea raportului de schimb în dome
niul comerțului dintre cele două 
grupe de state, ca urmare a creșterii 
preturilor produselor industriale rea
lizate de țările bogate și scăderii 
prețurilor materiilor prime exportate 
cu prioritate de țările „lumii a treia".

în consecință, accentuarea carac
terului inechitabil al schimburilor 
economice dintre cele două catego- 

state a contribuit, pe de o

parte, la amputarea unor resurse ne
cesare accelerării progresului tinere
lor state și, pe de altă parte, la 
redresarea balanțelor de plăti ale 
statelor capitaliste avansate, care au 
înregistrat, în 1978, pentru prima dală 
în ultimii cinci ani, un excedent a 
cărui valoare globală se ridică la 
aproape 4 miliarde dolari. „Această 
reîntoarcere la echilibru a țărilor in
dustrializate — recunoaște ziarul 
„LE MONDE" — s-a efectuat, așadar, 
pe seama țărilor în curs de dezvol
tare, al căror deficit comercial a spo
rit in 1978 cu 45 la sută față de anul 
1977. atlngînd nivelul de 34 miliarde 
dolari. Desigur, situația amintită a

cane în primul trimestru al anului 
1979“ — evoluție pusă în legătură cu 
măsurile de creștere a ratei dobinzi- 
lor și de scumpire a creditului în ve
derea jugulării inflației, care riscă să 
provoace o nouă recesiune. Dilema 
Administrației S.U.A. pendulează in
tre „Scylla" inflației și „Charybda" 
recesiunii — nota în mod plastic un 
comentator. De asemenea. în Marea 
Britanic se anticipează o încetinire a 
activității economice — de la 3,5 la 
sută la numai 2 la sută.

In schimb, viteza relații' accelerată 
a celorlalte două mari „locomotive" 
ale economiei capitaliste — Japonia 
(5.7 la sută) și R.F. Germania (4 la

• Intre „Scylla" inflației și „Charybda" șomajului • Ieșirea din 
criză — nu în detrimentul statelor în curs de dezvoltare • Redu

cerea cheltuielilor militare și perspectiva redresării economice

condus la adîncirea disparităților șt 
disproporțiilor din cadrul economiei 
mondiale, a decalajelor economice 
dintre state, la perpetuarea și agra
varea fenomenului subdezvoltării, 
ceea ce este de natură să ducă la 
restrîngerea pieței mondiale, aceasta 
constituind unul din factorii care sti
mulează criza și instabilitatea econo
mică.

Analizînd „moștenirea" economico- 
socială a anului 1978, experții 
O.C.D.E. prevăd pentru 1979 o înceti
nire a creșterii economice a țărilor 
capitaliste la numai 3 la sută. Aceste 
„perspective sumbre" (FRANCE 
PRESSE) ale economiei capitaliste in 
1979 se datorează. în principal, așa 
cum notează specialiștii, scăderii 
considerabile a ritmului — în jur de 
2 la sută față de 3.7 la sută în 1973 
— activității industriale in S.U.A., 
care, furnizează. împreună cu R.F.G. 
și Japonia, 60 la sută din produsul 
național brut al lumii capitaliste, ju- 
cind rolul unui „diapazon" care dă 
(tonul conjuncturii internaționale. 
Ziarul ..FINANCIAL TIMES" citea
ză previziunile unui grup de specia
liști americani care afirmă că „eco
nomia S.U.A. se va încetini în mod 
dramatic", o recesiune in 1979 fiind 
„foarte posibilă". „Un specialist in 
conjunctură nu prevede catastrofele" 

economistului
eare nu 

el însuși

sută) — ar putea „să Încălzească" 
întrucîtva conjunctura de ansamblu. 
„Totuși, să nu ne facem iluzii — 
avertizează revista „L’EXPÎIESS". 
Relansarea va fi modestă. Anul 1979 
va rămine un an de conjunctură 
scăzută".

Astfel, raportul O.C.D.E. estimează 
că șomajul va continua să ia propor
ții. afectind. în al doilea trimestru 
al anului 1979, peste 18 milioane de 
oameni, adică 5,5 Ia sută din popu
lația activă a țărilor capitaliste, fată 
de nivelul actual de 5.25 la sută.

Concomitent, cadența inflației se 
va încetini numai cu „foarte puțin", 
în majoritatea țărilor membre ale 
O.C.D.E. previziunile fiind de o rată 
anuală medie de 6,5 la sută fată de 
6,7 la sută în 1978. Creșterea prețu
rilor se va menține însă cu mult ri
dicată peste această 
Britanie (10 la sută), 
sută), Franța (9,5 la

Pe plan monetar, 
un transfer de putere dinspre S.U.A. 
către Europa, prin instituirea noului 
sistem monetar vest-european, bazat 
pe asigurarea unei anumite stabili
tăți a paritătțlor, la adăpost de fluc
tuațiile dolarului, care i=i continuă 
degringolada. Comentatorul eco
nomic al agenției France Presse 
aorecia că acest eveniment repre
zintă „prima contestare concretă a

medie în Marea 
Italia (10 la 

sută) etc.
1979 marchează

rolului de lider al monedei ameri
cane".

In fine, noua etapă a crizei ener
getice este apreciată ca fiind de na
tură să sporească și mai mult viru
lența manifestărilor complexe, pe 
multiple planuri, ale crizei pe scena 
economică occidentală. Potrivit esti
mărilor experților, recenta hotărîre a 
țărilor O.P.E.C. (Organizația țărilor 
exportatoare de petrol) de majorare 
eșalonată, in cursul .acestui an. a pre
țului petrolului va determina o 
creștere cu cel puțin 0,5 la sută 
a inflației și, totodată, o încăr
care a notei de plată a țărilor 
consumatoare cu 12—14 miliarde do
lari. Această situație — scrie FRANCE 
PRESSE — vine să reamintească lu
mii occidentale un lucru pe care 
începuse să-l uite odată trecută 
„alerta" de la sfirșitul anului 1973 : 
caracterul precar al surselor de apro
vizionare cu petrol și necesitatea in
troducerii unul regim sever de eco
nomisire, concomitent cu promovarea 
unor noi surse energetice.

Unul din principalii factori 
gravanți ai acestor evoluții de pe
scena economiei mondiale îl consti
tuie. fără îndoială, menținerea chel
tuielilor pentru înarmări la un plafon 
ridicat, ceea ce înseamnă deturnarea 
unor importante fonduri în scopuri 
neproductive, contribuind la restrîn
gerea activității, reducerea volumu
lui investițiilor și a gradului de fo
losire a capacităților de producție in 
economia civilă. Calculele specialiș
tilor demonstrează că înarmările 
devorează într-un an echivalentul 
scorului economiei mondiale ne 3—4 
ani. In același timp, intensificarea 
înarmărilor accentuează proporțiile 
șomajului, agravează 
stabilitatea financiară.

Iată de 
tot mai 
realiste, 
reducerii 
adoptării unor 
dezarmare nu ar putea decit să con
tribuie ta redresarea situației econo
miei mondiale, stimulînd concen- 

i trarea eforturilor si resurselor in 
direcția activității'productive, pentru 
dezvoltarea și creșterea bunăstării 
tuturor popoarelor.

Viorel POPESCU

inflația

a-

și in-

relevă 
lucide, 

linia 
a 

măsuri efective de

cum 
voci 

pe
ce, așa

numeroase 
orice măsură
cheltuielilor militare,

— sună aforismul 
francez Jacques Plassard. 
ezită, totuși, să prevadă 
„o creștere zero a economiei ameri-

evoca soarta grea a 
din multe zone ale 
în R.S.A., de pildâ, 
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Opinia publică progresistă din Spa- 
nio a condamnat cu fermitate noul 
atac terorist, in urma căruia și-a 
pierdut viața guvernatorul militar al 
Madridului. Comitetul Executiv al P.C. 
din Spania a chemat, intr-o declarație 
specială, forțele progresiste din în
treaga țară să-și unească eforturile 
pentru contracararea provocărilor for
țelor extremiste. în fotografie: as
pect de la o demonstrație împotriva 
terorismului, pentru consolidarea cu

ceririlor democrate
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ACTUALITATEA IN IMAGINI
• ESSEN: Armele de distrugere în masă - 

în afara legii f
LONDRA: Copiii împotriva 

apartheidului

Pilda Luceafărului

în numeroase țări 
ale lumii con
tinuă să se des
fășoare noi și 
ample demonstra
ții de protest îm
potriva escaladă
rii înarmărilor, 
care creează pri
mejdii uriașe pen
tru întreaga ome
nire. Imaginea a- 
lăturată surprin
de un aspect din 
timpul unei de
monstrații care a 
avut loc în orașul 
vest-german Es
sen : reprezentan
ții tinerei genera
ții — cea mai ex
pusă în cazul u- 
nei conflagrații 
— cer să se pună 
capăt imediat fa
bricării bombelor 
cu neutroni și a 
altor arme 
distrugere în 

să.

bit®
im>‘ ■ :

1979 a fost proclamat „Anul 
internațional al copilului", pri
lej de a 
copiilor 
globului, 
unul din 
rită malnutrlției și diferitelor 
boli; numeroși alții trăiesc sepa
rați de părinții lor. victime ale 
persecuțiilor regimului de la 
Pretoria, in fotografie : un grup 
de copii negri și albi făcind 
parte din organizația „Pionierii 
Mandela" — care poartă nume
le liderului Congresului Națio
nal African. Nelson Mandela, 
aflat in temniță de aproape 
două decenii — demonstrează 
in fața ambasadei R.S A. din 
Londra împotriva realităților tra

gice ale apartheidului

MADRID: Condamnarea fermă a actelor teroriste

Se petrec atîtea pe pămint, câ ne îndreptăm destul de rar privirile 
spre cer

Și pe bolta albastră mai sînt, destul de des, nori, încît nu întot
deauna se văd soarele ori stelele nopții, frumoasele stele ale nopții. 
Și cea mai frumoasă dintre ele — Steaua păstorului.

Denumită și Luceafărul.
Numai sensibilitatea poetului de geniu a putut să o reprezinte 

ca frumosul tinăr, biînd și melancolic, ademenit să coboare alune- 
cind pe-o rază...

Numai dragostea de frumos l-a făcut pe om să-i dea planetei, 
pentru strălucirea sa de diamant aprins, numele zeiței frumuseții.

Pentru că, in realitate, planeta Venus nu este nici blîndă, nici 
frumoasă.

Este o furie o infernului, o planetă cumplită, dușmană feroce a 
vieții. Are o atmosferă de gaz carbonic, peste care plutesc nori de 
acid sulfuric, fugăriți de uragane puternice. Nu are apă. nu are oxi
gen. temperatura, de cuptor încins, urcă la aproape 500 de grade. 
Astrofizicienii au depistat presiuni de 90 de atmosfere — asemeni 
celor din marile odincîmi ale mărilor terestre —- soiul planetei fiind 
acoperit cu mantii de plumb.

Cumplită planetă, cumplită lume! Și totuși de mare Interes știin
țific pentru om. căci studierea factorilor care au dus la dezastrul 
planetei poate elucida riscurile fenomenelor de poluare atmosferică.

Dar se petrec atîtea pe pămint, incit ne îndreptăm destul de rar 
privirile spre cer.

Și au trecut, destul de anodin, știrile de la Sfîrșltul anului despre 
grupul de sonde și rachete care au străpuns centura de toc. au 
trecut prin norii de acizi și au pătruns în lumea „luciferică" a 
Luceafărului.

Grupul sondelor, din metale ultradure, aliaje superioare de titan, 
cu ferestre din diamant și safir au străbătut, practic, împreună abi
surile cosmice.

Proveneau din țări și lumi diferite, opuse, dar nu s-au luptat între 
ele, n-au căutat să se distrugă, au -călătorit, relativ alături, pașnic, 
cuminte și liniștit.

S-au așezat lin pe scoarța planetei infernale, trimițînd apoi omului 
date de cea mai mare însemnătate. într-un fel, conlucrind, într-o 
lume de infern, pentru om, pentru întreaga omenire.

Poate câ, totuși. Terra are cite ceva de invâțat de la Venus?
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