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Din inima fierbinte a țării, a partidului 
și poporului, sentimentele cele mai alese 
de dragoste și stimă conducătorului iubit

SfiBBftTOBIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Cil PRILEJUL ANIVERSARII ZILEI DE NAȘTERE

- - - - - - - SCRISOAREA- - - - - - - -  
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R.
Mult iubite și stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU

Felicitări și urări adresate de Comitetul

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere ne 
oferă fericitul prilej de a vă adresa, cu senti
mente de profundă stimă și afecțiune tovără
șească, cele mai calde felicitări și urări de ani 
mulți și fericiți, de multă sănătate și putere de 
muncă, pentru progresul și fericirea poporului, 
pentru triumful cauzei socialismului și comunis
mului în România.

Cu acest prilej sărbătoresc, dorim să aducem 
un vibrant omagiu personalității și activității 
dumneavoastră, să dăm expresie prețuirii și 
dragostei profunde pe care — asemeni întregu
lui nostru partid și popor — vi le purtăm pentru 
înaltele calități de comunist și conducător, pen
tru energia, principialitatea, consecvența și pa
siunea revoluționară cu care, încă de la cea mai 
fragedă vîrstă, v-ați angajat în lupta pentru slu
jirea intereselor fundamentale ale clasei munci
toare, ale întregii națiuni, pentru cauza nobilă a 
libertății, independenței și suveranității scumpei 
noastre patrii. Este unanim recunoscută și apre
ciată magistrala contribuție pe care ați adus-o 
și o aduceți, acționînd neobosit în fruntea parti
dului și statului — aplicînd creator principiile 
socialismului științific în condițiile concrete din 
România — la dezvoltarea gindirii și practicii 
revoluționare, la elaborarea celor mai corespun
zătoare soluții pentru asigurarea mersului înainte 
al patriei, la înfăptuirea politicii noastre interne șl 
externe, consacrată înflăririi multilaterale a eco
nomiei, științei și culturii, ridicării vieții poporu
lui pe noi trepte de civilizație și progres. Uriașa 
dumneavoastră capacitate creatoare, excepțio
nalul talent organizator și conducător pe care 
îl manifestați cu strălucire, în toate împrejură
rile, numeroasele soluții originale, cu adevărat 
înnoitoare pe care le elaborați și le promovați 
cu consecvență în cele mai diferite sectoare ale 
vieții noastre economice, politice și sociale, dina
mizează puternic intreaga operă de construcție 
socialistă din patria noastră.

Prețuim in mod deosebit aportul dumneavoas
tră inestimabil la întărirea partidului nostru co
munist, la creșterea continuă" a rolului său con
ducător in întreaga viată a societății. Pentru în
tregul activ de partid și de stat, pentru toți co
muniștii constituiți un înalt exemplu de luptă 
neobosită pentru întărirea continuă a legăturii 
partidului cu masele largi, pentru așezarea tutu
ror raporturilor din cadrul societății pe principiile 
eticii și echității, ale democrației noi, socialiste 
— în cadrul căreia și-au găsit împlinirea aspira,- 
țiile tuturor fiilor patriei, români, maghiari, ger
mani, sirbi sau de alte naționalități — cale sigură 
spre afirmarea plenară a personalității umane, 
spre înflorirea multilaterală a întregului popor. 
Prin legătura strînsă pe care o mențineți cu în
tregul popor, prin prezența permanentă, nemijlo

cită în toate |udețele țării — în unitățile indus
triale, la sate, în instituții științifice, culturale sau 
de învățămînt — prin dialogul viu pe care ii des- 
făș.urați cu toate categoriile de oameni ai muncii, 
ați introdus în viața partidului și a statului nostru 
un spirit nou, de înaltă responsabilitate socială, 
comunistă, de puternic avînt în muncă, de ordine 
și disciplină, de dăruire totală față de cauza so
cialismului, a progresului și înfloririi patriei, 
înalta principialitate pe care o manifestați in în
făptuirea politicii naționale, de deplină egalitate 
între toți cetățenii și în toate domeniile, a făcut 
8ă sporească și mai mult stima și dragostea 
oamenilor muncii aparținînd naționalităților con
locuitoare față de dumneavoastră, eminent con
ducător al partidului și statului nostru.

Tot ceea ce au înfăptuit partidul șl poporul 
nostru în ultimul deceniu și jumătate — deceniu 
care se înscrie drept cea mai fecundă perioadă 
din întreaga istorie a țării — este organic legat 
de numele dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Pentru toate aceste 
calități, pentru strălucitele succese obținute de 
România pe calea progresului și bunăstării, vă 
bucurați de profunda stimă și adînca prețuire a 
întregului popor, ferm hotărît să acționeze strins 
unit în jurul partidului, al dumneavoastră, spre 
binele și înflorirea patriei socialiste.

Militînd consecvent pentru dezvoltarea impe
tuoasă a țării, dumneavoastră reprezentați astăzi 
cel mai autorizat prompter al nobilelor aspirații 
de pace și progres ale poporului român, sîntețl 
un strălucit luptător pentru cauza generală a 
socialismului, a colaborării și prieteniei între po
poare. Este unanim apreciată contribuția deosebit 
de valoroasă pe care o pduceți la promovarea 
principiilor noi de relații între partide, de deplină 
egalitate și respect reciproc, consecvența Impre
sionantă cu care acționați în vederea întăririi 
coeziunii tuturor forțelor revoluționare, democra
tice, antiimperialiste. Prin întreaga dumneavoastră 
activitate internațională v-ați afirmat ca o mare 
personalitate a epocii contemporane, ca un inflă- 
cărat militant pentru dezvoltarea relațiilor cu țările 
socialiste și întărirea unității și colaborării lor, 
pentru solidaritate și colaborare cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, pentru extin
derea, în spiritul coexistenței pașnice, a legătu
rilor României cu toate țările lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Prin fermitatea cu care 
luptați pentru așezarea relațiilor dintre state pe 

baza egalității, respectului Independenței și su
veranității naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, dați întregii lumi 
un înalt exemplu de responsabilitate pentru cau
za păcii și progresului tuturor popoarelor. Pre
zența dumneavoastră activă, deschisă și cura
joasă, ca reprezentant al României, în momentele 
cele mai importante pe care le cunoaște istoria 
contemporană, găsește un puternic ecou in opi
nia publică mondială, cohtribuind la soluționarea 
constructivă, în spiritul păcii și progresului a 
problemelor complexe ale umanității. Lupta,dum
neavoastră consecventă pehtru' triunîful ’cauzei 
destinderii, securității și colaborării, inițiativele 
și eforturile pe care le depuneți pentru stingerea 
focarelor de conflicte și încordare, pentru solu
ționarea pe cale politică, prin tratative, a tutu
ror problemelor litigioase, pentru lichidarea sub
dezvoltării și făurirea noii ordini economice in
ternaționale, v-au impus în conștiința popoarelor 
lumii ca o proeminentă personalitate a vieții po
litice internaționale, întîmpinată cu bucurie pe 
toate meridianele lumii. Ați adus și aduceți ast
fel României un mare prestigiu pe plan mondial, 
făcînd ca țara noastră să se bucure de prietenia 
sinceră a tuturor națiunilor.

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere în 
acest an — anul celui de-al Xll-lea Congres al 
partidului și al celei de-a 35-a aniversari a elibe
rării patriei — ne oferă, mult stimate și iubite 
tovarășe Ceaușescu, prilejui de a vă asigura încă 
o dată de hotărîrea noastră fermă de a acționa 
neabătut, strîns uniți în jurul dumneavoastră, 
pentru binele și fericirea întregului nostru popor, 
pentru transpunerea în viață a mărețului Program 
al partidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, pentru pacea și progresul umanității.

Vă dorim, din inimă, să ne trăiți întru mulți 
ani, iubite tovarășe Ceaușescu, să aveți multe 
și mari satisfacții in întreaga dumneavoastră ac
tivitate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
cu toți cei dragi și apropiați. Să vă aflați mereu 
tînăr și plin de energie în fruntea partidului și 
statului, conducînd cu aceeași fermitate și înțe
lepciune destinele poporului nostru, înaintarea 
patriei pe calea socialismului, libertății, indepen
denței șl prosperității I

Primiți, vă rugăm, urarea tovărășească, pe 
care v-o adresăm cu toață căldura inimilor noas
tre : „La mulți ani, tovarășe Nicolae Ceaușescu I"

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Politic Executiv al C. C.
Vineri, 26 ianuarie, membrii Comi

tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. au sărbătorit, în cadrul unei 
ceremonii, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu 
prilejul aniversării zilei sale de naș
tere.

La ceremonie, care a avut loc la 
sediul C.C. al P.C.R., au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, . tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dăscăles- 
cu. Ion Dincă, Emil Drăgănescu. Ja
nos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
"Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil , Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Richard Winter. Vasile 
Mușat. Marin Vasile.

Cu sentimente de Înaltă-stimă și 
respect, de profundă dragoste și pre
țuire, membrii Comitetului Politic

v
Executiv l-au felicitat călduros pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în a- 
ceastă zi aniversară. îmbrățișîndu-1 
cu deosebită afecțiune, cei prezenți 
i-au urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu multă sănătate, viață lun
gă, putere de muncă, noi și strălu
cite succese în activitatea de mare 
răspundere, în fruntea partidului și 
statului, pentru binele și fericirea în
tregului nostru popor, pentru înflo
rirea continuă a patriei, pentru creș
terea prestigiului și a rolului Româ
niei socialiste în lume.

In această zi de 26 ianuarie, deve
nită atit de scumpă inimilor oame
nilor muncii din patria noastră, 
membrii Comitetului Politic Execu
tiv au adus omagiul lor fierbinte o- 
mului, revoluționarului, conducătoru
lui iubit al partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care re
prezintă în conștiința țării cel mai 
pilduitor exemplu de slujire plină de 
abnegație, pasiune și nestrămutată 
credință comunistă, a partidului și 
pdporului, a cauzei generale a socia
lismului, păcii, prieteniei și colabo
rării între națiuni.

Masă oferită de Comitetul Politic Executiv 
al C. L al P. C. R.

Cuvintul tovarășului 
Ștefan Voitec

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să-mi Îngăduiți ca și cu acest prilej, la ani

versarea zilei dumneavoastră de naștere, să dau ex
presie profundelor sentimente ale membrilor Comite
tului Politic Executiv de înalt respect, de deplin devo
tament, de nețărmurită dragoste și prețuire, de recu
noștință pentru tot ce ați făcut și faceți pentru cauza 
partidului și poporului nostru, pentru cauza umanității 
insăși.

îndelungata dumneavoastră luptă revoluționară, 
strălucita dumneavoastră activitate in fruntea partidu-
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe ambasadorul R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri di
mineață, pe Petar Danailov, amba
sadorul Republicii Populare Bulgaria 
la București, la cererea acestuia.

Ambasadorul bulgar a inminat to

varășului Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul aniversării zilei sale de naștere, 
un mesaj de prietenie din partea to
varășului Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

al P.C.R.
în vibrantul lor omagiu, membrii 

Comitetului Politic Executiv au dat 
expresie prețuirii și dragostei pe care 
întregul nostru partid și popor Ie 
poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai de seamă fiu al națiunii noas
tre, de a cărui viață și activitate re
voluționară se leagă în mod indes
tructibil marile înfăptuiri în con
strucția socialistă din ultimul dece
niu și jumătate, cea mai rodnică pe
rioadă din istoria țării. Odată cu a- 
ceste simțăminte profunde, s-a rea
firmat voința Comitetului Politic 
Executiv, a Comitetului Central al 
Partidului, a tuturor comuniștilor, a 
oamenilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, de a 
acționa ferm hotărîți, strîns uniți în 
jurul partidului și al secretarului său 
general, pentru înfăptuirea mărețului 
Program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
mulțumit călduros pentru felicitările, 
gîndurile și sentimentele ce i-au 
fost exprimate cu prilejul aniversării 
zilei sale de naștere.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc pentru urările și felicitările 

pe care mi le-ați adresat, pentru cuvintele tovărășești, 
prietenești. Menționez și cu acest prilej faptul că toate 
realizările obținute de poporul nostru în dezvoltarea 
socialistă a țării, în înfăptuirea politicii interne și in
ternaționale a României sînt legate de linia justă a 
partidului nostru, de activitatea desfășurată de între
gul partid, de clasa muncitoare, de țărănime și inte
lectualitate. de toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care înfăptuiesc neabătut Programul
(Continuare în pag. a V-a) 

mulțumit pentru mesaj și a expri
mat dorința ca relațiile de strînsă 
prietenie .și colaborare româno-bul- 
gare să se dezvolte în continuare pe 
multiple planuri, în folosul ambelor 
noastre popoare, al cauzei socialis
mului, păcii și cooperării internațio
nale.

Din întreaga 
tară, mesaje 

de înaltă 
cinstire, 

de profundă 
afecțiune 

și deosfOită 
prețuire 
adresate 

tovarășului 
Nicolae 

Ceaușescu 
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Anul calendaristic are 12 luni 
dar la cnnsumul de energie - doar 11

!■■■

Cum a reușit colectivul de la întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și industrie alimentară Timișoara să 
economisească o cantitate de energie 

mului intreprinderii pe timp
echivalentă consu 

de o lună
Energia electrică reprezintă o im

portantă avuție națională și. tocmai 
de aceea, reducerea substanțială a 
consumurilor, economisirea ei pe 
toate căile constituie o sarcină de 
mare răspundere a tuturor colecti
velor, o problemă majoră a planului 
pe acest an. Așa au gindit și așa 
gîndesc și oamenii muncii de la între
prinderea mecanică pentru agricultu
ră și industrie alimentară din Timi
șoara. Gîndind astfel și acționînd în 
consecință, ei au reușit să economi
sească anul trecut 250 megawați-oră 
energie electrică. Este mult? Este pu
țin ? Va putea oricine să aprecieze 
dacă subliniem că energia electrică 
economisită este echivalentă cu con
sumul unității pe timp de o lună.

Cum se numește comutatorul ma
nevrat cu atita pricepere de oamenii 
muncii din această întreprindere ? 
înainte de a avea un prim răspuns 
este de relevat că, In ultimii ani, 
consumul specific de energie elec
trică (in megawați-oră la un milion 
lei producție industrială) a fost redus 
continuu — și anume : ■ 1976 — 
MWh ; 1977 — 8,2 MWh ; 1978
7,6 MWh.

— Noi ne-am concentrat atenția 
două direcții principale. începe să 
explice ing. Emil Moldovan, direc
torul întreprinderii. Prima se referă 
la îmbunătățirea randamentului ener- 
getio al proceselor tehnologice, prin 
reproiectări și adaptări de tehnologii 
noi, cu eficiență ridicată. A doua in
clude capitolul 
ganizatofjce.

Stăruim mai 
din urmă grup

— Am procedat la revizuirea și re
facerea circuitelor de forță și lumină, 
sectorizarea consumului de energie 
pe principalii consumatori, la decu
plarea automată a mașinilor-unelte 
și transformatoarelor de sudură la 
mersul in gol. Aș vrea să subliniez 
că toate aceste măsuri stabilite pe 
baza unor studii aprofundate, coordo
nate de comisia energetică din între
prindere, au putut fi aplicate operativ 
datorită caracterului lor concret, 
practic.

— Multe din măsurile aplicate sint 
comune și altor unități. Două

9,5

In 
n“

măsurilor tehnico-or-

mult asupra acestui 
de intervenții.

prezintă, după părerea noastră, ele
mente de noutate și asupra lor v-am 
ruga să insistați : cuplarea și decu
plarea automată a instalației de ilu
minat și deconectarea automată, la 
mersul în gol, a utilajelor.

— împreună cu specialiștii din com
partimentul energetic și din secțiile 
de producție am examinat la fața lo
cului soluțiile cele mai avantajoase. 
După ce s-au separat majoritatea in
stalațiilor de iluminat de cele de 
forță, chiar în tabloul general, și s-a 
asigurat sectorizarea consumurilor pe 
instalațiile din secțiile de producție, 
s-a trecut la exploatarea in condiții 
de economicitate a rețelei de ilumi
nat industrial. In acest scop au fost 
montate echipamente de automati
zare a operațiilor de cuplare și decu
plare a instalațiilor, în funcție de ni
velul de iluminare naturală, pe bază 
de relee fotoelectrice. In momentul 
în care nivelul iluminării din afară 
scade sub o anumită valoare stabilită 
dinainte, dispozitivul electronic de 
tip „Luxomat", prevăzut cu o fotore- 
zistență sensibilă la gradul de ilumi
nare. comandă aprinderea luminii. In 
mod analog se comandă și stingerea 
luminii. Vreau să adaug că aceste 
echipamente dispun de posibilitatea 
intervenției manuale în zilele nelu
crătoare, astfel îneît becurile să nu 
ardă fără folos.

— în secțiile de producție am con
statat sectorizarea iluminatului pe 
locuri de muncă, creîndu-se posibili
tatea aprinderii și stingerii sursei lu
minoase fără a influenta iluminatul 
general al secției. Ne-ar interesa efi
cienta acestei măsuri, pe nedrept în
târziată in unele părți.

— Bfe această cale, în cazul nostru 
puterea instalată in rețeaua de ilu
minat s-a redus cu 56 la sută, adi
că la mai mult de jumătate, ceea ce 
ne-a permis să restrîngem numărul 
corpurilor de iluminat de aproape 
3 ori.

Cealaltă cale de economisire a 
energiei electrice o constituie elimi
narea mersului in gol al utilajelor, 
prin decuplarea automată pe timpul 
pauzelor tehnologice. După căutări 
și experimentări insistente, specia
liștii de la I.M.A.I.A, Timișoara au

găsit soluții economice și. totodată, 
ușor de aplicat.

— Am pornit de la analiza regimu
lui de funcționare a fiecărui tip de 
utilaj, pentru a stabili precis utila
jele la care se justifică din punct de 
vedere economic deconectarea auto
mată la mersul în gol — ne spune 
inginerul Ion Diaconu. Acestea sînt 
cele cu regim de lucru intermi
tent ori de seurtă durată : mașinile- 
unelte și aparatele de sudură. Specia
liștii noștri au conceput un dispozitiv 
de deconectare automată, general va
labil pentru toate procesele tehnolo
gice, dispunînd de posibilitatea regla
jului în timp. Elementele utilizate, țin 
să precizez, sînt ieftine și la îndemî- 
na oricui.

Așa s-a acționat. Ce s-a realizat ? 
Prin eliminarea mersului în gol, 
consumul de energie electrică a fost 
redus cu 10—14 la sută în cazul uti
lajelor de putere medie (7—16 kW) și 
cu aproape jumătate la aparatele de 
sudură, care într-un schimb funcțio
nau în gol circa 4 ore.

în acest an, pe „cadranul" econo
miilor planificate, acul indicator este 
fixat de timișoreni în dreptul unei 
cifre exigente : 7,2 MWh pentru un 
milion de lei producție industrială. 
Sînt stabilite și căile de acțiune 
pentru atingerea acestei „cote" mai 
reduse : generalizarea decuplării au
tomate la mersul în gol Ia toate utiJ 
lajele și instalațiile, schimbarea sis
temului de ventilație, îmbunătățirea 
unor tehnologii, ca și modificări con
structive la unele repere.

Experiența dobîndită de colectivul 
de la I.M.A.I.A. Timișoara, rezultatele 
concrete sînt valoroase. în mod nor
mal, ea trebuie să fie cunoscută și de 
alții și aplicată. Un Început s-a fă
cut. Pe plan local a fost organizat 
un schimb de experiență acasă Ia cei 
care s-au convins primii, prin munca 
lor, că pot fi obținute rezultate meri
torii. S-au convins, nici nu era greu, 
și oaspeții. Dar mat departe ? Pe cind 
vom afla de transferul experienței 
bune de la I.M.A.I.A. în alte unități 
economice ?

Cunoscuta întreprindere „Eiectromureș" din Tg. Mureș — unitate înzes
trată cu utilate moderne, la care lucreazâ numeroși muncitori și tehni
cieni tineri. în anul 1978. planul producției nete a fost realizat în pro
porție de 103,9 la sutâ. Pentru anul 1979, harnicul colectiv de la „Elec- 
tromureș" și-a propus sâ reolizeze o producție suplimentară în valoare 
de peste 40 milioane lei, concretizată, între altele, în mașini și aparate 
electrice de uz casnic, conductori, echipament electric, antene pentru 

televiziune și utilaje tehnologice. (Gh. Giurgiu)
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Dezvoltarea transporturilor navale
Pavilionul românesc. pe oceanele lumii

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Noi capacități 
în producție

Două noi capacități, din sute
le de obiective industriale care 
urmează să fie puse în funcți
une în cursul acestui an, s-au 
aliniat zilele acestea la startul 
producției. Este vorba de uni
tatea de utilaj petrolier și 
de o alta de faianță artis
tică. Prima, organizată în 
spațiile existente ale Între
prinderii de utilaj petrolier 
Tirgoviște, care va produce anu
al 625 tone armături industriale 
de reglaj destinate echipării a- 
gregatelor de extracție și inter
venție. Cea de-a doua capacita
te, o secție de faianță, ce va 
produce anual peste 5 milioane 
obiecte de menaj, și-a început 
activitatea în cadrul Întreprin
derii de sticlărie și faianță Si
ghișoara, ale cărei produse sînt 
cunoscute în peste 30 de țări.

Agregat 
pentru controlul 

calității produselor
Specialiștii Institutului de cer

cetări și proiectări tehnologice 
pentru industria construcțiilor 
de mașini au realizat uri agregat 
complex pentru efectuarea' con
trolului calitativ automatizat 
direct pe fluxul de fabricație. 
Materializarea proiectului în ca
drul întreprinderii de osii și 
boghiuri din Balș a permis ob
ținerea unor, importante econo
mii. prin eliminarea importului 
instalațiilor de acest gen, pre
cum și o însemnată reducere a 
termenului de prelucrare și o 
certitudine sporită asupra cali
tății produselor. (Agerpres)

Azi vă informăm despre

SICAP-o ingenioasa
instalație industriala

Vă propunem următoarea ima
gine : o hală industrială populată 
cu 256 războaie de țesut. Pină aici 
nimic nou : peisajul arhicunoscut 
al țesătoriilor. La locul lor, per
soanele calificate, gata să intervină 
cind vreunul din utilaje dă semne 
de neliniște : i s-au terminat „pro
viziile" de materii prime, o dere
glare neprevăzută, „hachițe" de 
moment care pun în pericol 
cursivitatea procesului tehnologic. 
Lucrătorul nu-și face griji : pe pos
tamentul său, pe post de Argus, 
SICAP vede tot, înregistrează cu 
fidelitate, semnalizează cu prompti
tudine în fond, asta și este SiCAP: 
o instalație de urmărire, control și 
prelucrare automată a parametrilor 
utilajelor.

Cel mai ușor ne poate lămuri 
despre rostul aducerii pe lume a 
acestui cerber inginerul Cornelius 
Barbu, șeful proiectului. Cu cre
ionul în mină și o coală de hîr
tie în față, radiografiază didactic 
personalitatea instalației cu nume 
și destinație incitante.

— Prin urmare, ce face SICAP ?
— Culege automat datele despre 

producția utilajelor. Culege date 
privind muncitorul aflat in schimb, 
articolul ce se execută, staționările 
utilajelor. Semnalizează lipsa ma
teriei prime, defecțiunile electrice, 
nevoia reglajelor.

— O grijă adevărat părintească 
pentru eliminarea timpilor morți...

Cu aceeași grijă „părintească" 
semnalizează și staționările nede
clarate, ca și rămânerile sub normă. 
Instalația a dovedit că poate re
duce timpii de staționare cu 10 la 
sută; evident, crește productivita
tea muncii.

— Tehnologia de realizare ?

— Componente electronice speci
fice generației g treia. Unitatea 
centrală este microcalculatorul FE
LIX MC 8, respectiv FELIX MC 18 
în cazul unui număr mult mai mare 
de mașini.

— Care ar fi domeniile de utili
zare ?

— Proiectantul general al insta
lației este Institutul de proiectări 
tehnologice pentru industria ușoară. 
Beneficiarul imediat, Fabrica de co
voare plușate Alba Iulia. Instalația 
poate fi la fel de utilă in industria 
construcțiilor de mașini, la secțiile 
de prelucrări mecanice și asam
blări, in transporturile navale, la 
macarale portuare, in industria mi
nieră pentru exploatările la zi.

— Am înțeles că sinteți deja în 
bune" aleposesia unor „semne 

ceputului de drum.
— Bine zis, semne, 

tegorie — distincțiile

In-

O primă
__  _____,__  acordate. . 

stalația a fost brevetată in Româ
nia și in Statele Unite. Ea are deja 
o medalie de argint la Geneva și o 
diplomă de onoare la Sofia. Deține, 
de asemenea, un premiu in cadrul 
Festivalului național „Cintarea Ro
mâniei". Cealaltă categorie de
semne bune : solicitările din partea 
unor beneficiari externi.

— Mai aveți ceva de adăugat în 
completarea acestei sumare fișe bio
grafice ?

— Subproiectantul — catedra de 
calculatoare de la Politehnică- Exe
cutantul : Întreprinderea dp echipa
mente periferice. Și numele colegi
lor mei implicați in „apariția" in
stalației : ing. Dan Năpar, ing. Gh. 
Petrescu.

ca- 
In-

N. UDROIU

Chimiștii
Colectivul întreprinderii chirilice 

„Sinteza" din Oradea are de reali
zat in acest an importante sarcini 
economice. Concomitent cu un spor 
însemnat de producție, în întreprin
dere trebuie finalizate o serie de 
acțiuni menite să asigure creșterea 
mai accentuată a gradului de pre
lucrare a materiilor prime și diver
sificarea producției.

în primele decade din ianuarie, 
eforturile muncitorilor și specialiș-

orădeni diversifică
tilor de aici s-au concentrat asupra 
creării condițiilor tehnice necesare 
intrării in funcțiune a instalației de 
pentasulfură de fosfor. Aflată 
acum în probe tehnologice, această 
instalație — cu un înalt grad de au
tomatizare — constituie în același 
timp și o premieră 
chimică românească. Totodată, prin 
aplicarea soluțiilor elaborate 
specialiștii unității, o altă instalație, 
de curînd intrată în funcțiune —

în industria
de

producția
cea pentru produse organo-fosfori- 
ce, intens solicitate de beneficiari 
— își va spori capacitatea de pro
ducție cu aproape 25 la sută.

Merită relevat că. in două deca
de ale lunii ianuarie, colectivul în
treprinderii și-a realizat ritmic, 
conform programelor de producție, 
sarcinile 
perioadă, 
un aspect 
aspirine.

stabilite pentru această 
(C. Dan). în fotografie : 
din secția unde se fabrică

Experiența înaintată - „grăuntele de auru

al agriculturii noastre
căi deUna din cele mai eficiente 

sporire a producției de carne este 
creșterea greutății animalelor la tăie
re, aceasta fiind atit în interesul uni
tăților agricole care realizează veni
turi mal mari, cit și al economiei 
țării. La Consfătuirea de lucru con
sacrată problemelor agriculturii din 
februarie anul trecut s-a arătat că o 
creștere cu 10 la sută in greutate, la 
întregul nostru efectiv destinat tăie
rii, ar asigura 120 000—140 000 sau 
chiar 150 000 tone de carne in plus. 
Rezerve mari de creștere în greutate 
a animalelor se află îndeosebi în 
complexele și fermele de ingrășare 
a taurinelor. Datele furnizate de direc
ția zootehnică din Ministerul Agri
culturii arată că limitele de greutate 
lă taurinele livrate anul trecut de că
tre unitățile de profil variază de la 
300 la aproape 400 kg, ceea ce este 
foarte mult. Se poate aprecia deci că 
potențialul productiv al raselor noas
tre este superior față de rezultatele 
de pină acum și că este insuficient 
pus în valoare.

Pentru a se obține randamente su
perioare la producția de carne se 
cere ca întregul efectiv de animale 
destinat tăierii să treacă prin îngră- 
șătorii. în acest scop s-au con- 
sffuit complexe cu flux tehnolbgic 
industrial pentru ingrășarea tauri
nelor, unități caracterizate 
tr-un sistem constructiv și 
logic modern. Este și motivul 
care organele agricole au 
pentru fiecare complex zone de un
de își procură vițeii destinați creș
terii și îngrășării. Așa cum re
zultă dintr-o recentă investigație in 
ferme și complexe zootehnice din 
județul Brăila, calitatea vițeilor nu 
corespunde cerințelor, Iar normele 
de furajare și îngrijire nu sînt apli
cate peste tot. Ca urmare, unele uni
tăți livrează animale la greutăți mai 
mici decit cele prevăzute.

în complexele intercooperatiste de 
la Siliștea și Gemenele se îngrașă 
anual cîte 6 000 de taurine, din care 
aproape două mii peste prevederile 
planului. Aceste unități, cît și coo
perativele agricole Bărăganu, Victo
ria și altele au zone delimitate pre
cis pentru procurarea vițeilor din 
cooperativele agricole crescătoare de 
vaci și de la gospodăriile populației- 
La complexele de la Siliștea și Ge- 
menele, ca și la cooperativa agricolă 
Bărăganu, s-au constituit loturi de 
animale care pot fi îngrășate și li
vrate la o greutate medie de cel pu
țin 400 de kg. Este una din măsu
rile care au permis cooperativei din 
Bărăganu să livreze, anul trecut, tau
rine îngrășate la o greutate medie 
de 378 kg, față de numai 310 kg Ia 
C.A.P. Victoria. O diferență de 70 
kg carne în viu exprimă două mo
duri de a gîndi și acționa pentru or
ganizarea creșterii și îngrășării ani
malelor. Chiar și complexele de la 
Siliștea și Gemenele au livrat tau
rine îngrășate la greutăți inferioare 
celor stabilite. Ce determină această 
situație ?

Calitatea vițeilor, mărirea potenția
lului productiv al acestora reprezintă 
condiția primordială pentru creșterea 
greutății medii a animalelor. Conclu
dentă este următoarea constatare fă
cută de tovarășul Constantin Sandu, 
directorul complexului Gemenele : 
vițeii slabi sau tarațl, proveniți de la

cooperativele agricole Silistraru. Tu- 
fești și altele, cresc mai puțin in 
greutate cu 200—250 g pe zi, în com
parație cu cel aduși de la coopera
tivele Țibănești, Romanu, Mircea 
Vodă, Mohreanu, Mihail Kogălni- . 
ceanu. Diferențele se mențin cîteva 
săptămîni, uneori mai mult, timp în 
care, la numărul mare de animale 
rulate, se pierd zeci de tone de carne. 
Soluționarea acestei probleme impli
că întărirea cooperării între îngrășă- 
torii și fermele de vaci, preluarea 
vițeilor într-un timp cît mai scurt 
după tătare, plata acestora în raport 
cu normele de calitate. Complexele 
moderne construite dispun de con
diții optime pentru a crește vițeii 
mici, dar pentru a obține rezultate 
superioare pe ansamblul județului

prin- 
tehno- 
pentru 
stabilit

este necesar ca și !n lngrășătoriile de 
tip gospodăresc ale cooperativelor 
agricole să fie amenajate spatii și 
boxe corespunzătoare. Poate nu ar 
fi lipsit de interes un sistem de coo
perare pe bază de relații economice 
reciproc avantajoase, astfel Incit fur
nizorii de viței și cei ce îi îngrașă să 
fie părtași la cîștig ca și la pagubă.

Furajarea rațională are un rol ho- 
tăritor pentru obținerea unei canti
tăți cit mai mari de carne din fiecare 
tonă de nutrețuri și o greutate spo
rită la livrare. în unele unități, prin- 
tr-o bună furajare a animalelor se 
obțin sporuri In greutate de 1 kg pe 
zi. In altele însă, creșterea zilnică nu 
depășește 400—500 grame. Anul tre
cut, la cooperativa agricolă Victoria, 
de exemplu, sporul zilnic în greutate 
a fost de numai 300 grame. în loc de 
700 cît s-a planificat. Furajarea in- 

-4> suficientă, greutatea medie redusă, 
menținerea unor locuri goale tn în- 
grășătorie au dus la diminuarea pro
ducției de carne, planul de livrare 
fiind realizat în proporție de numai 
45 la sută. Era de așteptat ca defi
cientele care au determinat aceste 
rezultate nesatisfăcătoare să fie în
lăturate. Or, din cauza lipsei de preo
cupare din partea consiliului de con
ducere nu s-au amenajat nici acum 
bazine pentru umectarea și fermen
tarea furajelor. Ce folos că se fac 
operațiunile care necesită consum de 
energie electrică — tocarea și măci
narea furajelor — dacă nu sint apli-

cate metodele care permit creșterea 
digestibilitățli acestora fără nici un 
alt consum de energie ! în lipsa ba
zinelor, furajele se aduc în încăperi 
insuficient dotate, situate la capătul 
celor 9 grajduri, se cheltuie deci e- 
nergie, efort fizic și timp, fără nici 
o șansă de recuperare. întrucît a- 
ceastă situație se constată In majo
ritatea îngrășătoriilor de taurine, ctt 
și in fermele de vaci ale cooperati
velor agricole se cer reanalizate pro
iectele și programele de modernizare 
a acestor unități, acordindu-se prio
ritate investițiilor destinate amena
jării și dotării bucătăriilor furajere. 
Se resimte și lipsa aportului S.M.A. 
la mecanizarea lucrărilor care nece
sită un volum mare de muncă In tn- 
grășătoriile de taurine. Semn că unii 
specialiști din S.M.A. mai consideră 
încă, în mod greșit și nejustificat, că 
mecanizarea agriculturii se poate 
opri la poarta fermei zootehnice. Este 
o- mentalitate păgubitoare care tre
buie curmată. în tot cursul anului șl 
în mod deosebit în perioada de iarnă, 
zi de zi se cere ca furajele să fieii 
preparate pe bază de norme tehnice]; 
precise pentru hrănirea rațională șl 
creșterea in greutate a animalelor.

Utilizarea deplină a capacității in- j 
grășătoriilor este o cerință esențială 
pentru creșterea producției de carne. 
Fiecare loc gol în grajduri înseamnă, 
Zilnic, un minus de 700—800 grame 
carne. îr.tr-un singur grajd al coope
rativei Victoria sint 50 de locuri 
goale. Un timp mai lung sau mai 
scurt rămîn locuri goale și după li
vrarea animalelor Îngrășate.

în interesul creșterii producției da 
carne, organele agricole au datoria 
să sprijine și să îndrume cooperati
vele pentru a furniza viței de cali
tate, să asigure corelarea planurilor 
de livrare a animalelor și de popu
lare a îngrășătoriilor. Experiența 
bună în furajare, în formarea lotu
rilor de animale alese pentru a ajun
ge la greutăți superioare este de na
tură să ofere certitudinea că nutre
țurile vor fi convertite in carne, in 
mod eficient. Aspectele constatate in 
județul Brăila demonstrează necesi
tatea aplicării operative, cu mai 
multă exigentă și responsabilitate, a 
programelor de ingrășare a anima, 
lelor, luării unor măsuri hotări'.e 
pentru evitarea pierderilor, a sacri
ficărilor de necesitate, neeconomice, 
creșterea și livrarda întregului efec
tiv la greutatea maximă, punerea în 
valoare a întregului potențial al ra
selor noastre în scopul creșterii pro
ducției de carne.

CZ. BORDEIANU

Vagoane de mare capacitate
. întreprinderea de vagoane din 
Arad va asimila în acest an 19 ti
puri noi de vagoane de mare capa
citate destinate unităților cu speci
fic metalurgic.

Primele produse din această fa
milie au ieșit de pe banda de mon
taj a întreprinderii arădene chiar in 
această lună. întreprinderea meta
lurgică „Industria sîrmii" din Cim- 
pia Turzii va primi 5 vagoane in-

termediare și 2 basculante, dotate 
fiecare cu cite două oale de zgură, 
iar întreprinderea de osii și boghiuri 
din Balș. 4 vagoane de turnare, cu o 
capacitate de 230 tone fiecare. De a- 
semenea. se găsesc intr-un stadiu 
avansat de construcție 8 vagoane 
basculante pentru Combinatul de 
oteluri speciale din Tirgoviște și 6 
vagoane speciale pentru cocseria 
întreprinderii „Victoria" din Călan.

Capacitatea întregii noastre flote 
maritime din 1960 este echivalentă 
cu aceea a unuia din marile minera
liere produse in ultimii ani de șan
tierele noastre navale, iar cea din 
1965, echivalentă cu capacitatea pe
trolierului „Independența" de 150 000 
tdw. Dezvoltarea economică rapidă 
a tării noastre, lărgirea schimburilor 
economice și cooperarea în producție 
cu alte state, participarea activă la 
diviziunea internațională a muncii au 
pus și pun cerințe din ce in ce mai 
mari în fața transporturilor mariti
me. care cunosc o creștere fără pre
cedent atit in ce privește volumul 
mărfurilor transportate, cît și al to
najului. Astfel, numai anul trecut, 
cu flota proprie s-au transportat cu 
2 milioane tone mărfuri mai mult de
cit in anul 1977, iar în primii trei ani 
ai actualului cincinal, flota mariti
mă și-a dublat capacitatea, ajungind 
la ‘n tonaj total de 2,3 milioane tdw. 
Astăzr, navele sub pavilion românesc 
sînt o Pi-zentă frecventă in zeci de 
porturi de >-> toate continentele.

Transportul maritim va cunoaște 
si în acest an ,reșteri substanțiale 
datorită sporim *inporturilor și ex
porturilor de mâr^_j prjn extin
derea relațiilor S2^!-ciale și cu alte 
țări ale lumii. Volut de mărfuri ce urmează să se transț cu £lota 
proprie se Preve^e ,®â țscă cu 3 
milioane tone față de “f1. '78. iar 
traficul portuar cu < milioah în vederea asigurării cerinței 
transport flota maritimă va fi 
tată în acest an cu unități navale îi Urnind 525 mii tdw, în majoritate 
mineraliere de 55 000 tdw și un pe- 
taoîier de 150 000 tdw. Pină la finele 
dncinalulul. capacitatea flotei noas
tre va atinge 3.4 milioane tdw.

Pentru asigurarea traficului_ de i - 
export ți tranzit, care crește an 

dî ăn sta acordat o atenție deose-

bită șl amenajării porturilor mariti
me și mecanizării operațiunilor. Tot
odată, s-au continuat lucrările de 
troducere în activitatea portuară 
tehnologiilor noi de transport 
bază de paletizare. pachetizare 
conteinerlzare. care permit reduce
rea staționării navelor sub opera
țiunile de încărcare-descărcare, creș
terea volumului de trafic și micșo
rarea efortului fizic al docherilor. 
Vor fi puse în funcțiune noi capaci
tăți portuare la Constanța, Galați, 
Brăila și se vor intensifica lucrările 
în porturile maritime Constanța Sud- 
Agigea, Midia, Sulina, Mangalia si 
Tulcea în vederea devansării capa
cităților prevăzute a fi puse în func
țiune în anii următori.

A crescut permanent și 
fluvial : de la 3,4 milioane 
1970 la 8,3 milioane tone 
trecut. Sarcinile prevăzute 
fi realizate atit prin îmbunătățirea 
gradului de utilizare a flotei, redu
cerea staționării în porturi în aștep
tarea remorcherelor, asigurarea re
parării la timp a navelor, cît si prin 
dotarea cu noi nave de mare ca
pacitate — șlepuri, ceamuri. remor
chere etc.

Prin dezvoltarea industriei. în lo
calitățile de la Dunăre se prevăd și 
pe mai departe creșteri mari în 
transportul fluvial. Flota nepropul
sată va fi dotată în continuare cu 
44 nave, însumînd 70 000 tone, și cu 
un număr însemnat de remorchere 
și împingătoare. Se vor pune in 
funcțiune noi capacități de trafic în 
porturile Cernavodă. Giurgiu. Or
șova. Moldova Veche. Drencova și 
Yvor continua in ritm susținut dez- 
mtarile în porturile Călărași. Mah- 
Tr. StHirșova, Zimnicea și Drobeta

in- 
a 

pe 
si

traficul 
tone în 
în anul 
au putut

Al. PLAIEȘU

De la consumuri 
depășite 

la economii
în cadrul rubricii „Economisirea 

severă a energiei electrice și com
bustibilului", apărută în ziarul 
nr. 11 267, erau amintite unele din
tre unitățile economice care in luna 
octombrie a anului trecut depăși
seră consumul planificat de energie 
electrică. Printre acestea figura și 
COMBINATUL DE CELULOZA ȘI 
HÎRTIE DIN CĂLĂRAȘI. Cauzele? 
„In luna octombrie am consumat 
mai multă energie electrică din sis
temul național deoarece repararea 
turboagregatului nr. 3 din centrala 
electrotermică s-a prelungit peste 
termenul prevăzut, se arată în răs
punsul semnat de tovarășul C. Ro 
taru, directorul combinatului. 
In prima parte a lunii noiembrie, 
întreprinderea „Energoreparații" 
din București a terminat revizia 
turboagregatului, care a fost pus 
in funcțiune imediat. Ca urmare, 
bilanțul energetic al combinatului 
s-a îmbunătățit. In luna de
cembrie am realizat chiar unele 
economii la consumul de energie 
electrică. Această schimbare a si
tuației se datorește atit depășirii 
planului la producția de energie 
electrică în centrala proprie, cît și

reducerii consumurilor specifice de 
energie la principalele produse".

Sintem încredințați că oamenii 
muncii de la Combinatul de celu
loză și hîrtie din Călărași vor ac
ționa în continuare cu răspundere, 
îneît să realizeze în acest an. lună 
de lună, economii de energie 
electrică.

Intervenție operativă, 
eficientă

Cu cîtva timp în Urmă, la Com
binatul de lianți din Hoghiz s-a 
întocmit un program de măsuri 
pentru eliminarea neajunsurilor 
existente în activitatea aceste* 
mari unități economice. Din păcate, 
după aceea, s-au aplicat prea pu
ține din măsurile preconizate. Așa 
se face că în articolul intitulat 
„Construcțiile se înaltă cu ciment, 
nu cu explicații", apărut in ziarul 
nr. 11 254, erau semnalate o seric 
de greutăți întîmpinate de colecti
vul combinatului în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Din răspunsul 
trimis la redacție de CENTRALA 
CIMENTULUI, semnat de tovară
șul Opriș Silviu, director general, 
reiese că, de data aceasta, s-a ac
ționat în mod operativ, eficient.

„tn primul rind, pentru a nu 
stînjeni activitatea de pe șantiere, 
contractele neonorate de Combina-

tul de lianți din Hoghiz au fost 
redistribuite la celelalte fabrici de 
ciment. Apoi, imediat după apariția 
articolului, 60 de specialiști din 
centrală și sector au fost detașați 
la Hoghiz pentru remedierea de
fecțiunilor și asigurarea funcționă
rii utilajelor. Totodată, s-a trecut 
la reorganizarea activității de repa
rații, echipele de intervenție fiind 
completate cu 150 muncitori. Pe de 
altă parte, s-au asigurat din im
port două garnituri de cărămizi 
refractare pentru inzidirea cuptoa
relor de clincher, iar la Combina
tul de lianți și materiale refractare 
din Turda au fost luate o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea fa
bricației cărămizilor, tn vederea 
unei mai bune aprovizionări cu 
materii prime a combinatului de la 
Hoghiz au fost aduse patru auto
basculante de 27 tone și s-a asigu
rat personalul de servire in trei 
schimburi. Măsurile luate șt spri
jinul primit din partea organelor 
locale de partid au dus la îmbu
nătățirea activității, producția de 
ciment crescind simțitor in ultime
le luni ale anului trecut, tn conti
nuare, există condiții pentru creș
terea producției la un nivel care 
să asigure realizarea indicatorilor 
de plan pe anul 1979“.

Din răspunsul primit se desprin
de că atunci cind se intervine ener
gic, iar măsurile stabilite se aplică 
cu stăruință și răspundere, rezul-

țațele nu întîrzie să apară. Este un 
exemplu plin de Învățăminte pen
tru modul în care trebuie acționat 
și în alte unități economice cind se 
ivesc asemenea situații nedorite.

Potrivit studiilor 
de marketing

în ancheta economică efectuată la 
Întreprinderea textilă „Oltul" din 
Sfîntu Gheorghe, apărută în ziarul 
nr. 11 255, sub titlul „Reducerea 
consumurilor materiale — o acțiu
ne de cea mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea accelerată a 
economiei, pentru o calitate supe
rioară în activitatea întreprinderi
lor", se sublinia necesitatea studie
rii mai atente a cererilor partene
rilor externi, astfel îneît în timpul 
anului să nu intervină modificări 
între sarcinile de plan și producția 
ce trebuie realizată. în răspunsul 
semnat de tovarășul N. Florescu, 
director general în MINISTERUI 
INDUSTRIEI UȘOARE, se mențio
nează următoarele :

„Pentru realizarea unei producții 
de țesături de bumbac pentru ex
port care să corespundă solicitărilor 
clienților externi, se efectuează di
verse studii de marketing, 
întreprinderea de comerț 
„Romănexport" a elaborat

Astfel, 
exterior 
un stu-

diu amplu cu privire la perspecti
vele exportului de țesături de 
bumbac in perioada 1980—1985, in 
care au fost precizate măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru adap
tarea cit mai rapidă a producției la 
cererile pieței. Prin intermediul 
Centralei industriei bumbacului, 
acest studiu a fost pus la dispozi
ția întreprinderilor care lucrează 
sau care vor lucra pentru export 
Datorită faptului că desfacerea 
unor produse ale industriei ușoare 
are un caracter sezonier sau este 
supusă influenței modei, clienții 
externi pot face insă specificații la 
contractele încheiate cu circa 45 do 
zile înaintea livrării, prin care pre
cizează culorile și contexturile. In- 
tr-o asemenea situație s-a aflat și 
întreprinderea textilă „Oltul" din 
Sf. Gheorghe, unde clientul extern 
a solicitat șifon France în locul și- 
fonului Tușnad. Din această cauză, 
valoarea producției nete realizate a 
fost influențată negativ. Pentru 
perioada următoare, organele de 
specialitate din minister și centrală 
vor lua măsurile cele mai eficiente 
pentru 
torilor 
dere".

Prin
mod concret ce eficiență 
acțiunile și studiile Întreprinse.

Ion TEODOR

îndeplinirea tuturor indica- 
de plan in fiecare

urmare, rămîne să

intreprin-

vedem in 
vor avea
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DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, MESAJE DE ÎNALTĂ CINSTIRE, 
DE PROFUNDĂ AFECȚIUNE Șl DEOSEBITĂ PREȚUIRE 

ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul aniversării zilei de naștere

Asemenea unui șuvoi neîntrerupt, din toate colțurile țârii 
sosesc vibrante mesaje de aleasă prețuire, stimă, dragoste 
și adîncă recunoștință prin care oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, comite
tele județene de partid, colectivele de conducere ale 
ministerelor, organizațiilor de masă și obștești, adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere, calde urări de viață lungă, sănătate și 
putere de muncă în fruntea partidului și a statului, spre 
binele și fericirea poporului, a patriei socialiste.

„Cinstind cu profund respect ziua 
dumneavoastră de naștere, cinstim, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. o viată eroică și 
o activitate eroică, un înălțător și 
pilduitor exemplu de devotament 
nemărginit fată de patrie și popor, 
de hotărire, dîrzenie, înțelepciune și 
demnitate, de profunzime în gîndire 
și fermitate în acțiune — se spune în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARGEȘ AL P.C.R. Dăm o de
plină aprobare activității dumnea
voastră de întărire continuă a capa
cității de apărare a patriei noastre 
socialiste, și în același timp realizării 
cu hotărire a programului de ridicare 
permanentă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor.

Trăim sentimente de înaltă mindrie 
patriotică, știind că prețuirea pe care 
v-o • poartă poporul român este înso
țită de respectul și admirația întregii 
omeniri fată de responsabilitatea și 
fermitatea cu care acționați pentru 
crearea în lume a unui climat sănătos 
de prietenie, colaborare, securitate și 
pace, pentru eliminarea din politica 
internațională a practicilor de forță 
și dictat, pentru dreptul sacru al fie
cărui popor de a-și făuri de sine 
stătător propriile destine.

Adresindu-vă și cu acest prilej 
nemărginita noastră recunoștință 
pentru grija deosebită pe care o 
purtați dezvoltării economico-sociale 
a județului nostru. în contextul dez
voltării accelerate a întregii țări, 
reinnoim angajamentul solemn să 
muncim fără preget, să milităm cu 
hotărire pentru întronarea ordinii și 
disciplinei muncitorești desăvîrșite în 
toate colectivele de muncă, să mun
cim cu pasiune si răspundere comu
nistă pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan pe 
1979 și pe întregul cincinal".

„Sărbătorind ziua dumneavoastră 
de naștere r-:,se menționează in 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R. ȘI A CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN — 
oamenii muncii prahoveni dau glas 
hotăririi lor ferme de a face totul 
pentru a-și onora exemplar sar
cinile ce le revin în al patrulea an al 
cincinalului, de a întîmpina cu noi și 
mărețe înfăptuiri Congresul al 
XII-lea al partidului și cea de-a 
XXXV-a aniversare a victoriei insu
recției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste de la 23 Au
gust 1944.

Grija și atenția pe care le ma
nifestați permanent fată de oamenii 
muncii din județul Prahova, in ca
drul statornicei preocupări pe care o 
arătați față de toate județele patriei 
noastre, ne însuflețesc in lupta pe 
care o desfășurăm pentru continua 
înălțare a patriei noastre socialiste.

în spiritul exigenței comuniste de 
care ne cereți să dăm dovadă în 
orice împrejurare. vom depune, 
eforturi înzecite pentru înfăptuirea 
integrală a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale aie 
partidului, luptind cu energie pentru 
eliminarea neajunsurilor care mai 
persistă în activitatea noastră si în
vingerea dificultăților cu care ne 
mai confruntăm, afirmînd astfel prin 
fapte de muncă dorința de a răspun
de imperativelor noii calități în toate 
domeniile vieții economice și sociale.

Cu hotărirea fermă de a spori 
substanțial contribuția județului la 
dezvoltarea generală a scumpei noas
tre patrii, prahovenii vă transmit din 
mimă, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai bune urări de 
sănătate, putere de muncă, ani multi 
și fericiți, spre binele eroicului nostru 
popor, pentru înflorirea multilaterală 
și creșterea prestigiului international 
al României socialiste !“

„Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, se arată in mesajul BI
ROULUI MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE, constituie un minunat prilej 
de a da glas sentimentelor noastre 
de dragoste, stimă și respect pe care 
le nutrim față de dumneavoastră, fiu 
devotat al partidului și poporului și 
de a vă adresa cele mai respectuoase 
felicitări, urări de sănătate, viață în
delungată și multă putere de mtțncă.

Exprimindu-ne profunda prețuire 
pentru îndelungata și prodigioasa 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară desfășurată din fragedă tinerețe 
în conducerea mișcării muncitorești 
din țara noastră, pentru deosebita 
contribuție la continua întărire a 
partidului și statului, vă dorim din 
inimă noi și remarcabile succese in 
lupta ce o dcsfășurați neobosit pen
tru independența patriei noastre so
cialiste. pentru libertate, pentru drep
tate. pentru asigurarea păcii si pro
gresului omenirii și vă asigurăm că 
vom milita în permanentă, cu toată 
puterea noastră de muncă, pentru 
realizarea mărețelor obiective înscrise 
în Programul partidului nostru.

Cu aceste gînduri și sentimente, vă 
rugăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să ne în
găduiți a vă adresa tradiționala urare 
„La multi ani 1“

„Dînd glas celor mai alese senti
mente de dragoste și prețuire, pe 
care comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe însoritele plaiuri dobrogene, 
tineri și virstnici, le nutresc unanim 
față de dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului, revoluționar consec
vent, comunist de omenie — se arată 
in mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. — vă 
adresăm, cu prilejul zilei dumnea
voastră de naștere, cele mai calde 
urări de sănătate și putere de mun
că. spre binele și fericirea întregii 
națiuni, spre triumful păcii si în
țelegerii intre popoare.

Păstrăm adînc întipărite în inimi 
îndemnurile dumneavoastră pe care 
ni le-ati adresat permanent. îndeo
sebi cu ocazia vizitelor de lucru 
efectuate în județul Constanta, și vă 
informăm, stimate tovarășe secretar 
general al partidului, că acționăm cu 
energie sporită pentru traducerea lor 
în viață.

încă o dată vă adresăm urarea de 
a trăi ani multi și fericiți, multă să
nătate și putere de muncă în nobila 
activitate ce o desfășurati în fruntea 
partidului și statului, pentru continua 
înflorire și prosperitate a patriei 
noastre socialiste".

„Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii de pe aceste străvechi meleaguri 
ale patriei — români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționalități 
— COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R. vă adresează, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai sincere și respectuoase fe
licitări, urîndu-vă din adîncul inimii 
multă sănătate, fericire și neostenită 
putere de muncă spre gloria parti
dului, a întregului nostru popor, spre 
binele și progresul scumpei noastre 
patrii, al cauzei socialismului, păcii și 
prieteniei dintre toate popoarele lu
mii.

Folosim acest prilej pentru a vă 
exprima, încă o dată, profunda pre
țuire și vibranta admirație pentru 
modul înălțător în care v-ați închi
nat întreaga viață, de revoluționar 
înflăcărat, măreței opere de construi
re a socialismului și comunismului, 
înfăptuirii idealurilor de libertate si 
dreptate socială, de viață nouă și fe
ricită ale întregii noastre națiuni. 
Ctitor al României moderne, v-ați 
afirmat totodată ca personalitate 
proeminentă a vieții politice interna
ționale, avînd un rol fundamental in 
creșterea fără precedent a presti
giului patriei noastre in lume.

Muncind și acționînd sub imboldul 
viu al vieții și activității dumnea
voastră neobosite, spre care se în
dreaptă admirația profundă a tuturor 
locuitorilor județului Timiș, vă asi
gurăm că vom depune toate efortu
rile pentru a transpune în noi și 
rodnice bilanțuri istoricele hotărîri 
ale Congresului al Xl-lea și Conferin
ței Naționale. întimpinînd. astfel, prin 
succese ale eficienței și calității, mă
rețele evenimente ale anului : Con
gresul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român și cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării patriei".

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN BACAU AL P.C.R. se arată: 
„Cu prilejul aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, comuniștii, toți 
oamenii muncii din< județul Bacău 
vă adresează cele mai calde fe
licitări și vă exprimă cea mai 
profundă și înaltă cinstire, admi
rație si prețuire pentru strălu
cita activitate pe care o desfă
șurati în fruntea partidului și statu
lui. pentru contribuția inestimabilă ce 
o aduceți la făurirea destinului nou 
al României socialiste, la cauza pro
gresului și civilizației epocii noastre.

Aducem, totodată, elogiul activi
tății dumneavoastră de luptător 
neobosit și internaționalist consec
vent pentru triumful păcii, dreptății 
și echității sț>ciale — chintesență a 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, strălucită pecete a gîn- 
dirii și inițiativelor dumneavoastră, 
onorate 'de medalia de aur a păcii și 
premiul .,Simba" — distincții în care 
se răsfrîng seninul cerului nostru 
albastru. dorința dintotdeauna de 
pace a românilor, astăzi virtute 
printre virtuțile lumii contemporane.

Oamenii muncii din județul Bacău 
nu vor uita niciodată ajutorul per
manent primit din partea conducerii 
partidului, personal a dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care ați venit în mijlocul 
nostru și ne-ați povățuit, ne-ați în
drumat și mobilizat. -Perspectivele 
minunate ce se deschid județului 
nostru sint nemijlocit legate de grija 
constantă manifestată de conducerea 
partidului, de dumneavoastră perso
nal. pentru dezvoltarea multilatera
lă. armonioasă și a acestei zone.

Angajați plenar in realizarea hotă
rîrilor Congresului al Xl-lea și als 
Conferinței Naționale ale partidului, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că legămîntul nos
tru este la fel de ferm ca întotdea
una : vă vom urma în cele mai cu
tezătoare aspirații, spre binele pa
triei și al poporului, al edificării lu
minoase a vieții noastre noi. comu
niste.

Să ne trăiți multi ani și buni, iubit 
și intelept conducător !“

„întruchipînd în mod desăvîrșit 
aspirațiile, idealurile și voința po
porului, ati devenit simbolul său de 
demnitate națională, de dreptate, 
neatîrnare. libertate și progres 
social, simbolul omeniei și afirmării 
multilaterale a personalității umane, 
simbolul unității de granit a parti
dului, națiunii și tării și bravul lor 
conducător — se arată în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R.

Prin activitatea dumneavoastră 
prodigioasă și multilaterală, teoretică 
și practică, tezaurul gîndirii mate- 
rialist-dialectice si istorice, al gîndi
rii social-politice și practica revolu
ționară au fost substantial îmbogă
țite. Ochii întregii lumi sînt îndreptați 
spre atitudinea și soluțiile românești 
formulate de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in scopul salvgardării 
păcii, cooperării și înțelegerii între 
popoarele lumii. în consens cu 
aspirațiile fiecărei națiuni, pe baza 

respectării independentei si suverani
tății. a neamestecului în treburile 
interne, pentru triumful rațiunii și al 
principiilor eticii și echității în rela
țiile dintre state, națiuni și popoare.

Dînd glas sentimentelor comuniști
lor. ale tuturor oamenilor muncii 
clujeni — români, maghiari și de altă 
naționalitate — de mîndrie patriotică, 
gratitudine și recunoștință fierbinte 
pentru tot ce întreprindeți spre înflo
rirea patriei noastre socialiste, slu
jirea păcii și a progresului în întreaga 
lume, vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe secretar general, de hotă- 
rîrea noastră de a ne face întreaga 
datorie fată de partid, tară și popor 
și vă adresăm urarea, pornită din 
adîncul ființei noastre, de multă 
sănătate, putere de muncă și viată 
lungă, pentru a cîrmui cu aceeași 
clarviziune și fermitate revoluționară, 
măreața operă de făurire a celei mai 
drepte si umane orînduiri sociale — 
orînduirea comunistă — pe pămîntul 
României. La multi ani 1“

în mesajul adresat de COMITETUL 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se 
arată : „Patriot și revoluționar dirz, 
profund devotat clasei muncitoare, 
poporului din rândurile căruia v-ați 

• Impresionante expresii ale coeziunii întregului 
popor în jurul partidului, sentimente de profundă 
recunoștință față de tovarășulNicolae Ceaușescu 
pentru neobosita sa activitate pusă în slujba 
înfloririi patriei socialiste, a colaborării 
și înțelegerii intre popoare, a cauzei păcii 
și comunismului.

• Profundă mindrie patriotică pentru marile 
victorii dobîndite in construcția socialistă in 
decursul ultimilor 15 ani.

• înflăcărate angajamente ale oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de alte naționalități 
de a munci fără preget pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a hotărîrilor istorice 
ale Congresului al Xl-lea.

ridicat, ati luat parte din cea mai 
fragedă tinerețe la lupta comuniști
lor, a celor mai, progresiste forțe 
pentru libertate si dreptate socială, 
participînd activ, cu o remarcabilă 
consecventă, la luptele duse de partid 
pentru răsturnarea vechiului regim, 
pentru instaurarea puterii, popu
lare. fiind totdeauna uri înalt 
exemplu de dăruire pentru cauza 
libertății și fericirii poporului, a 
dezvoltării rapide și multilaterale a 
României de azi.

Animați de profundul spirit de 
dăruire și eroism prin care slujiți 
aplicarea în viată a hotărîrilor parti
dului. toti oamenii muncii din Dolj 
sînt mobilizați cu responsabilitate 
pentru îndeplinirea exemplară a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
Xl-lea și de Conferința Națională, a 
sarcinilor asumate de județ pe în
tregul cincinal. Și cu acest prilej vă 
asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului, pentru mărirea eficienței 
muncii sociale si obținerea unei noi 
calități în toate sectoarele de activi
tate. imperative indispensabile pro
cesului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă
mîntul românesc".

„Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, se arată în 
mesajul BIROULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU 
ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE, în nu
mele oamenilor de știință, al cerce
tătorilor, inginerilor, cadrelor didac
tice, al tuturor celor ce muncesc în 
domeniul științei, tehnologiei și in
troducerii progresului tehnic din țara 
noastră, vă rugăm să ne permiteți 
să vă adresăm cele mai calde felici
tări, însoțite de urările noastre, din 
toată inima, de ipultă sănătate, feri
cire și viată îndelungată, alături de 
onorata dumneavoastră familie, noi 
și strălucite succese în opera istorică 
pe care o înfăptuiți conducînd Româ
nia spre culmile civilizației socialiste 
și comuniste.

în fiecare an, sărbătoreasca zi de 
26 ianuarie constituie pentru noi toti 
un moment de înălțare sufletească în 
care, dorind, cu dragoste fierbinte, 
noi împliniri celui mai bun fiu al 
poporului nostru în lupta sa revolu
ționară pentru demnitatea și fericirea 
țării — dumneavoastră, iubite tovarășe 
Secretar general al partidului și pro

ședințe al republicii — ne întărim 
mereu convingerea că destinul po
porului nostru este indisolubil legat 
de triumful mărețelor idealuri care 
vă călăuzesc întreaga viată.

Am pășit în noul an cu bucurie și 
încredere, însuflețiți de luminosul 
mesaj pe care l-ați adresat țării, de 
exemplul dumneavoastră, cel care, 
veghind fără preget la liniștea și bu
năstarea națiunii, cultivînd cu grijă 
izvoarele de înțelepciune și vitalitate 
ale trecutului nostru istoric și con
struind în mod științific viitorul nos
tru comunist, întruchipați astăzi con
știința vie a întregului nostru popor, 
chezășia afirmării sale în frămîntata 
lume in care trăim.

Sîntem hotăriți să facem totul spre 
a folosi pe deplin prilejul fără sea
măn pe care partidul nostru, dum
neavoastră personal îl dați fiecărui 
cetățean și om al muncii din Româ
nia, de a-și valorifica întreaga capa
citate creatoare în cadrul luptei în
tregii națiuni pentru ridicarea țârii 
în rîndul statelor dezvoltate ale lumii. 
Ne angajăm să ne sporim eforturile 
spre a pune puterile științei și teh
nicii în slujba bunăstării, păcii șl în
țelegerii între popoare — țeluri ale 
noastre și ale întregii omeniri pro

gresiste — pentru deplina transpu
nere în viață a minunatului Program 
al partidului nostru, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism".

„Animați de aceleași vibrante sen
timente. comuniștii și toți oamenii 
munci’ din comerțul socialist. CON
SILIUL DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI COMERȚULUI INTE
RIOR ȘI COMITETUL DE PARTID 
vă adresează, iubite conducător al 
partidului și' țării, urările cele mai 
calde de sănătate și fericire, de ani 
multi și de mari împliniri în tot ce 
inițiați și înfăptuiți, multă putere de 
muncă și rodnicie a eforturilor pe 
care le depuneți fără preget în glo
rioasa bătălie a realizării nobilelor 
idealuri comuniste in patria noastră 
prosperă și mereu înfloritoare.

învinui ce a trecut, mai mult ca 
oricind, oamenii muncii din comerț 
v-au simțit alături de preocupările 
lor, prezența secretarului general al 
partidului, a președintelui republicii 
la consfătuirea pe țară, organizată 
din inițiativa dumneavoastră, fiind 
un moment ce se înscrie cu litere de 
aur în istoria comerțului românesc.

Acum, cînd am trecut în anul ho- 
tăritor al cincinalului calității supe
rioare, vă raportăm, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
depășirea planului desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul cu aproape 3 
miliarde lei, expresâe a aportujui la 
înfăptuirea țelului suprem al parti
dului — ridicarea continuă a nivelu
lui de trai, a calității vieții întregu
lui nostru popor.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere. Consiliul de 
conducere al Ministerului Comerțului 
Interior și Comitetul de partid, în 
numele comuniștilor și al tuturor oa
menilor muncii din comerț, vă asi
gură. mult iubite tovarășe secretar 
general al partidului, că munca pe 
care o vom depune va avea ca unic 
țel îndeplinirea în întregime a obiec
tivelor și sarcinilor care ne revin în 
actuala etapă.

Din adîncul ființei noastre, spre 
fericirea și prosperitatea întregului 
nostru popor, vă facem tradiționala 
urare ... .,La mulți ani !“, viață în
delungată și glorioasă, încununată de 
marile victorii ale socialismului și 
comunismului în România".

„în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, români, maghiari, 

germani și de alte naționalități, de 
pe frumoasele noastre plaiuri, se 
arată în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. Șl 
AL CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN, vă adresăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, expresia celor 
mai vii și calde sentimente de dra
goste. cinstire și recunoștință, și cele 
mai vii și calde felicitări la aniver
sarea zilei dumneavoastră de naștere.

Acest fericit moment a devenit o 
minunată sărbătoare a partidului și 
tării, reverberînd adînc în conștiința 
noastră, a tuturor fiilor gliei stră
bune, aducindu-ne prilejul omagierii 
fierbinți a celui mai înțelept bărbat 
al națiunii, demn și inspirat ctitor al 
tumultuosului prezent socialist si al 
mărețului viitor comunist al patriei. 
Numele si personalitatea dumnea
voastră s-au gravat adînc si strălu
citor. prin însemnul cugetului mereu 
treaz și al faptei pline de cutezanță, 
pe frontispiciul grandiosului edificiu 
al României noi. moderne, impunîn- 
du-se prin contribuții determinante 
în toate domeniile vitale ale societă
ții noastre, în fundamentarea si apli
carea în viată a întregii politici in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, ca un strălucit exemplu 

de patriotism înflăcărat și spirit re
voluționar. însuflețit de un profund 
umanism socialist.

în această zi sărbătorească, vă 
rugăm să ne îngăduiți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm cele mai calde urări 
de viată îndelungată, cu sănătate, 
spre a încununa cu noi împliniri stră
lucitul efort prin care vă puneți 
înțelepciunea strălucitoare, excepțio
nala dumneavoastră putere de muncă, 
în slujba fericirii națiunii noastre, a 
fericirii tuturor popoarelor, a idealu
rilor făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte, spre gloria si măreția 
scumpei Românii îiifloritoare".

„Dînd expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, de înaltă pre
țuire. adîncă considerație si recu
noștință ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii români și maghiari, 
față de prodigioasa activitate ce o 
desfășurati în fruntea .partidului și 
statului nostru, pentru cauza prospe
rității întregului popor — se mențio
nează în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN — 
vă adresăm, cu prilejul aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere, cele 
mai calde și sincere urări de sănă
tate, multă putere de muncă spre bi
nele și fericirea tuțuror celor ce tră
iesc și muncesc în scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România.

Folosindu-ne și de acest minunat 
prilej, dorim a vă raporta că orga
nizația județeană de partid, tști oa
menii muncii din industrie. ’ de pe 
șantierele de construcții, din agricul
tură. din instituții au inceput noul an 
de producție cu entuziasm și deplină 
dăruire, fiind ferm hotăriți să nu-și 
precupețească eforturile pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, pentru ca. împreună cu între
gul nostru popor, să facem din acest 
an. al celui de-al XII-lea Congres al 
partidului nostru, ca și din cei urmă
tori, o epocă de mari izbînzi.

Ne exprimăm și de această dată 
dragostea nemărginită, dorința de a 
vă ști mereu în fruntea partidului si 
statului nostru pe dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pildă strălucită de slujire 
plină de devotament și abnegație a 
intereselor și aspirațiilor vitale ale 
națiunii noastre, a independentei și 
securității patriei, h idealurilor socia
lismului. păcii și progresului în lume.

Ne exprimăm din nou satisfacția 

profundă și mîndria patriotică pen
tru poziția activă, militantă, con
secvent principială, receptivă la pro
blemele și frămîntările lumii contem
porane. pe care o adoptați cu fermi
tate pentru întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, cu toate popoarele si sta
tele lumii: de adoptare a unor mă
suri practice de dezarmare, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Alăturînd omagiul nostru urărilor 
pe care vi le adresează azi întregul 
nostru popor, vă dorim, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu. multă să
nătate. viață îndelungată și fericire 
dumneavoastră, mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, tuturor celor 
ce vă sînt dragi, pentru a conduce și 
pe mai departe destinele României 
socialiste spre viitorul comunist"^ ♦ -

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
— mineri, siderurgiști, constructori, 
energeticieni, țărani cooperatori, in
telectuali — de pe această străveche 
vatră a neamului românesc — se re
levă în mesajul trimis de COMITE
TUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
P.C.R. — în consens cu sentinjentele 
întregii noastre națiuni, dau o înaltă 
apreciere contribuției hotărîtoare 
aduse de dumneavoastră, în fruntea 
partidului și statului, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului, a Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
fermă a României spre comunism. 
Ne exprimăm și de această dată_ de
plina aprobare și adeziune față de 
activitatea dumneavoastră revolu
ționară consacrată apărării suve-r 
ranității și independenței naționale, 
afirmării tot mai puternice a Româ
niei în viața internațională.

Pășind în cel de-al patrulea an al 
cincinalului, analizăm cu răspundere 
în aceste zile, în adunările generale 
ale oamenilor muncii, resursele ma
teriale și umane pentru a da un 
puternic avînt întrecerii socia
liste, pentru valorificarea deplină a 
potențialului tehnico-productiv exis
tent in fiecare unitate.

tn aceste momente de emoționantă 
sărbătoare și de fierbinte manifes
tare a dragostei nețărmurite a între
gului partid și popor prilejuite do 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rugăm, mult stimate to
varășe secretar general, să primiți 
legămîntul solemn al comuniștilor, 
a! tuturor hunedoreniloF, de a_Xi în
totdeauna un detașamept de nădejde 
al partidului, hotărîrea lor unanimă 
de a întîmpina Congresul al XII-lea 
al partidului și cea de-a 35-a ani
versare a eliberării patriei printr-o 
contribuție mereu sporită și mai 
eficientă la prosperitatea, indepen
dența, suveranitatea și măreția 
României socialiste".

.Urcarea vertiginoasă, fără prece
dent. a României pe treptele dezvol
tării. creșterea prestigiului ei pe 
toate meridianele globului sint 
nemijlocit legate de numele dumnea
voastră. de prodigioasa activitate, 
plină de patos revoluționar si înaltă 
răspundere patriotică, pusă în slujba 
prosperității tării, a triumfului cauzei 
păcii și colaborării între toate po
poarele lumii — se arată în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R. ȘI AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Este o legitimă mîndrie pentru noi 
toți, ca de altfel pentru întregul 
nostru partid și popor că, prin tot 
ceea ce faceți, aduceți un imens și 
hotărîtor aport la elaborarea și în
făptuirea politicii științifice, profund 
realiste a partidului si statului nostru, 
aduceți o inestimabilă contribuție la 
rezolvarea celor mai importante și 
complexe probleme ale vieții interna
ționale. fapt ce vă situează printre 
cele mai proeminente personalități 
ale lumii contemporane.

Cu aceste alese și înălțătoare sen
timente ce le nutrim toți cei care trăim 
și muncim pe această strămoșească 
vatră de istorie — români, maghiari, 
germani — vă urăm. încă o dată, din 
adîncul inimilor, ani multi și rodnici 
de viată, multă fericire și sănătate, 
mereu aceeași mare și viguroasă 
putere de muncă, spre binele si pro
pășirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă".

„Devotat cu întreaga ființă poporu
lui român v-ați angajat din fragedă 
tinerețe în focul marilor bătălii ale 
clasei muncitoare pentru libertate și 
dreptate socială, și v-ati închinat 
viata luptei pentru fericirea poporu
lui român. înfruntînd cu demnitate 
și curaj anii grei ai ilegalității, cu 
•credința fermă de nezdruncinat în 
triumful socialismului în patria noas
tră — se arată în mesajul COMITE
TULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

în anii socialismului v-ațl con
sacrat întreaga energie si capacitate 
creatoare, dinamismul și excepțio
nalul talent organizatoric ^edificării 
noii orînduiri. lipsite de exploatare, 
avind fericitul prilej și satisfacția să 
contribuiti personal la înfăptuirea 
visurilor cărora le-ati consacrat cei 
mai frumoși ani ai vieții.

Oamenii muncii din județul Ia
lomița. ca și cei din întreaga țară, 
nutresc pentru dumneavoastră sen
timente de profundă stimă, dragoste 
și respect pentru că, în tot ce s-a 
înfăptuit în acești ani pentru viața 
nouă- fericită și îmbelșugată pe care 
o trăiesc, pe care o edifică în con
tinuare pentru generațiile viitoare, 
contribuția dumneavoastră este hotă- 
ritoare in toate domeniile.- Marile 
noastre succese se leagă nemijlocit 
de activitatea prodigioasă ce o des
fășurati cu înțelepciune, pasiune re
voluționară și neasemuită dragoste 
fată de pămîntul nostru strămoșesc.

Militînd consecvent pentru dezvol
tarea continuă a patriei noastre, 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai autorizat 
mesager al aspirațiilor de progres ale 
poporului român, cu intransigența și 
clarviziunea ce vă caracterizează, vă 
preocupați cu înaltă răspundere in- 
ternaționalistă de promovarea unei 
politici constructive, de pace și co
laborare, între popoare. pentru

triumful principiilor echității și drep
tății în viata internațională, fapt 
pentru care România și-a cîștigat 
numeroși prieteni pe toate meridia
nele globului și se bucură de un de
osebit prestigiu în lume".

„Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere oferă comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din județul Bo
toșani un minunat prilej de a vă ex
prima cea mai adîncă dragoste, pre
țuire și recunoștință pentru tot ceea 
ce ați făcut și veți întreprinde, desti
nat binelui și fericirii poporului, pen
tru modul strălucit în care conduceți 
destinele patriei noastre libere, inde
pendente și suverane pe calea socia
lismului și comunismului, pentru 
neobosita activitate desfășurată pe 
plan internațional în scopul consoli- 

“• dării destinderii și păcii, al dezvol
tării colaborării dintre toate statele 
lumii — se arată in mesajul BIROU
LUI COMITETULUI JUDEȚEAN BO
TOȘANI AL P.C.R. ȘI COMITETU
LUI EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Aidoma întregului partid și popor 
și pentru noi locuitorii acestor stră
vechi meleaguri rdmânești, data de 
26 ianuarie 1918. ziua dumneavoastră 
de naștere, a celui care încă din fra
gedă adolescentă s-a integrat în 
rindurile detașamentului de avangar
dă al celor mai demni și mai în
drăzneți fii ai națiunii. în lupta dîrză. 
neînfricată pentru cea mai nobilă si 
mai dreaptă cauză umană, semnifică 
o zi definitiv intrată in istoria noas
tră milenară. Iar astăzi, avindu-vă 
mereu în frunte, trăim o profundă și 
angajantă mîndrie patriotică, știin- 
du-vă apreciat și elogiat pe toate 
meridianele globului drept una din 
cele mai proeminente personalităt’ 
ale contemporaneității.

Vă asigurăm și cu acest înălțător 
prilej, scumpe și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmîridu-vă 
neabătut exemplul, vom face tot ceea 
ce depinde de noi pentru ca si locui
torii plaiurilor botoșăneire să se 
bucure din plin de binefacerile socia
lismului și comunismului — tel căruia 
l-ați dedicat întreaga dumneavoastră 
viață, putere de muncă și creație, și 
care este înscris cu litere de aur în 
hotărîrile Congresului al Xl-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului".

„LUCRATORII DIN MINISTERUL 
FINANȚELOR, în frunte cu comu
niștii. alăturindu-se -sentimentelor în
tregului popor, vă adresează cele mai 
calde felicitări cu prilejul zilei dum
neavoastră de naștere și a peste 45 
ani de activitate revoluționară.

De activitatea dumneavoastră sînt 
strîns legate strălucitele victorii ob- 
țipute de către poporul român în 
lupta sa pentru eliberare socială șl 
națională, în opera grandioasă de 
construcție a noii societăți. Sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. poporul 
român a obținut realizări istorice în 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii.

Este cunoscută de întregul popor 
imensa contribuție pe care dumnea
voastră o aduceți atit la elaborarea, 
cît și la înfăptuirea politicii externe 
a partidului și statului nostru de 
dezvoltare a colaborării cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele, fără deo
sebire de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor egalității în drep
turi. independentei naționale, nea
mestecului în treburile interne, drep
tului suveran al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta.

îndelungata dumneavoastră acti
vitate revoluționară. puterea de 
muncă și energia, pasiunea revolu
ționară și dîrzenia. grija pe care o 
manifestați' necontenit pentru pro- 

. greșul și prosperitatea țării noastre 
sînt pentru noi toți, pentru întregul 
popor, un exemplu minunat de slu
jire cu devotament a intereselor cla
sei muncitoare, a poporului român, 
a cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Cu prilejul acestei aniversări vă 
adresăm. împreună cu întregul nos
tru popor, urările noastre cele mai 
bune de sănătate, viață îndelungată, 
urările de succes deplin în activita
tea pe care o desfăsurați ca secretar 
general al partidului și președinte al 
republicii noastre, pentru binele po
porului român, pentru gloria patriei 
noastre, pentru triumful cauzei so
cialismului, comunismului și păcii 
in lume".

„Prezența dumneavoastră în frun
tea partidului și statului, uriașa dum
neavoastră putere de gîndire și ac
țiune, patosul revoluționar,, umanis
mul și patriotismul fierbinte care vă 
caracterizează întreaga muncă și via
ță au ridicat patria noastră pe culmi 
de progres și civilizație — se arată 
in mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN VILCEA AL P.C.R.

Trăim sentimente de vibrant patrio
tism pentru prestigiul internațional 
al României de azi, prestigiu confe
rit de strălucita dumneavoastră per
sonalitate, de activitatea dumnea
voastră neobosită și clarvăzătoa
re pentru cauza socialismului și 
păcii, pentru crearea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe pămînt.

Suflet din sufletul poporului, con
știința vie a epocii noastre, gîndirea 
dumneavoastră cutezătoare a pus te
melii sigure viitorului de aur, liber 
și independent al patriei, personalita
tea dumneavoastră reprezintă pentru 

, . întregul nostru popor chezășia sigură 
a înfloririi multilaterale a țării, a 
mersului ei ascendent spre zorile co
munismului.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, învă- 
țind necontenit din exemplul dum
neavoastră luminos de muncă și viață, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vilcea își vor consacra întrea
ga energie pentru a face din acest 
an, hotărîtor în îndeplinirea cu 
succes a cincinalului, anul unor bo
gate și rodnice înfăptuiri, aducindu-și 
întreaga contribuție in măreața operă 
de edificare socialistă .și comunistă 
a scumpei noastre patrii.

La mulți ani ! Să ne trăiți 1“
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cu... lopeți
In zilele in care au fost 

cole puternice și au căzut
pezi mari, vreo 300 de băcăuani 
au plecat la vînătoare cu... lo
peți, in loc de puști. Infruntind 
gerul aspru și îndărătnicia nă
meților, ei au transportat in fon
durile de vinătoare de la Răchi- 
toasa. Căluți, Ghimeș. Slănic- 
Moldova și Minăstirea Cașin 
peste 20 tone de furaje concen
trate, finuri și sare pentru hra
na animalelor. In același timp, 
au croit spre punctele de ali
mentație pirtii in lungime de 
peste 45 de km.

Nici n-apucau bine vînătorii 
să plece, că in urma lor și apă
reau cerbii și căprioarele. De 
n-ar intilni și niscai braconieri...

I
I
I
I

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI

Un excelent cadru de afirmare
a creativității tinerilor

I
| Iași-Galați

I
I

I in... I

I
de zile! I

I
I
I

I
I
I
I

„Mașinexportimport" București 
anunța prin telex Întreprinde
rea mecanică din Galați că 
strungul carusel așteptat ur
mează să-i sosească intr-o zi, 
cel mult două, din direcția Iași. 
Dar ziua trecea, săptămina tre
cea, luna trecea și 
mai venea.

Ce credeți că se 
Strungul cu pricina 
tat" de ceferiștii ieșeni aproape 
o lună de zile pe linie moartă. 
Cu chiu, cu vai, , a plecat la 
drum la 8 decembrie 1978 și a 
ajuns la 16 decembrie la Tecuci, 
dar fără nici un document în
soțitor. Habar n-avea nimeni al 
cui o ft colosul acela de 30 de. 
tone. Investigațiile au durat mai 
bine de o lună, pină la 20 ia
nuarie, in .actualul an. de. grație 
cind. in sfirșit, a ajuns la des
tinație. Ocazie cu care s-a rea
lizat și un record absolut de vi
teză ceferistă : aproape 150 me
tri pe zi! Sic, melcule !

strungul nu

intimplase 1 
fusese „ui-

I
Cum
s-a pierdut 

I un deget... 
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Doi cetățeni se aflau in holul I 
restaurantului „Central" din Ag- | 
nita. Spre ei s-a îndreptat, la 
un moment dat. un anume Va- 
sile Corciu, cafe a provocat un 
scandal de pomină. Apoi, nici 
una, nici două. Corciu s-a nă
pustit cu pumnii asupra celor 
doi. Văzind că nu-i poate dovedi 
prea ușor pe amândoi, Corciu 
l-a prins pe unul de mină și 
l-a mușcat de un deget. L-a 
mușcat atit de tare, incit l-a lă
sat pe bietul om fără degetul 
cu pricina, pentru toată viața.

După cum ne informează Mir
cea Pașca, procuror-șef din Me
diaș, Corciu a fost condamnat 
la un an și două luni închisoare.

I
I
I
I
I

Si ziceau
9

că-s prieteni
Marian Tărău din orașul Ur

lați se* lăuda pe toate drumurile 
că are în persoana lui V.P. din 
Ploiești pe cel mai bun și drag 
prieten. De cite ori avea un ne
caz, la el se ducea, cu bani de 
la el se împrumuta, sfaturi de 
la el cerea. Deunăzi, Tărău nu 
și-a găsit prietenul acasă. Cum 
știa insă unde lăsa cheia de la 
ușă, a intrat frumușel înăuntru 
și — ca un prim semn de mare 
prietenie — l-a ușurat de 3 250 
lei. Cind V.P. i s-a plins 
sese prădat, Tărău insuși 
na de mama focului. A 
oară, tot din... prietenie, 
i-a luat un casetofon și 
obiecte. Dar cind a fost 
tot el, Tărău, s-a arătat 
surprins : „Auzi, să mă arate el 
cu degetul !■ $i mai zicea că-mi 
e prieten..."

că fu
ll căi- 

doua 
Tărău 

alte 
prins, 
foarte

Autobuzul 
lui Păcală

In apropierea Casei de cultu
ră din orașul Vinju Mare, jude
țul Mehedinți, se află un auto
buz. Unii zic că 
tobuz este și in 
funcționare. Dar 
lor e că, în loc 
de-aia i-a dat fabrica roate, stă 
și zace. $i nu de o zi. două sau 
nouă, ci — nici n-o să vă vină 
să credeți ! — de 2 (doi) ani și 
4 (patru) luni de zile IU

Și acum, să te bufnească risul, 
nu alta, aflind cauza cauzelor 
imobilizării bietului autobuz. 
Cind a intrat in dotarea Casei 
de cultură, nu i s-a prevăzut in 
schemă și... șofer.

Unde ești, Păcală ?

respectivul au- 
bună stare de 
culmea culmi- 
să circule, că

Nesăbuință»
Zilele trecute, trei maramure

șeni, pe nume Petru Mîrza, Ni- 
colae Popan și Ioan Bela au ve
nit la lucru in Feldioara, jude
țul Brașov. După încheierea 
formalităților de rigoare, cei 
trei s-au gindit să se cinstească 
cu un pahar de tărie. Si cum 
auzise unul din ei că o băuturică 
bunicică s-ar putea obține și din 
spirt medicinal, n-au stat prea 
mult in cumpănă și au cumpărat 
o sticlă cu astfel de spirt. L-a 
preparat Petru Mirza, după o 
rețetă numai de el știută. A 
doua zi dimineață. Petru Mirza 
a fost găsit fără viață, iar cei
lalți doi in stare de comă.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii1
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Efortul stimulării creativității ele
vilor in procesul de învătămînt se 
întregește cu cel învestit în cercurile 
de creație științifică, tehnică și ar
tistică, adică al activităților din peri
metrul „timpului liber“, desfășurate 
diferențiat și după preferințele fie
căruia. Evaluarea rezultatelor printr-o 
gamă largă de stimulente — eviden
țieri verbale sau la panouri de 
onoare, distincții, brevete de inven
ții, premii, popularizare in expoziții, 
reviste școlare și la radioteleviziune, 
trimitere în tabere sau in excursii 
speciale etc, — determină o intensă 
concentrare a efortului creator spre 
domeniile predilecte.

într-un sondaj făcut la complexul 
școlar „Steagul roșu“ din Brașov, 
printre candidații admiși în anul I 
de studii, am aflat că toți cei situați 
în fruntea plasamentului la proba 
practică .proveneau din rîndul foști
lor membri ai unor cercuri tehnice 
din casele pionierilor și șoimilor pa
triei. Mai mult, s-a confirmat in 
timp că avantajul înregistrat la 
admitere de candidații din aceas
tă categorie s-a menținut și chiar 
amplificat de-a lungul 
larizări. ei intrînd in 
fruntea promoției. Iată, 
prinderile timpurii de ____
sculelor și mașinilor, cele bazate pe 
cunoașterea proprietăților materiale
lor prelucrate, din perspectiva înde
letnicirilor extrașeolare, se alătură, 
cu eficientă, achizițiilor școlare in 
profesia dată. Performantele acestor 
tineri s-au remarcat — bineînțeles, 
cu nuanțe diferite, de la caz la caz 
— în bogăția, ușurința și rapiditatea 
asociațiilor dintre imaginile pieselor 
si mecanismelor cu care lucrau (flui
ditatea gindirii). în capacitatea de a 
modifica prompt mersul raționamen
telor în funcție de situațiile nou 
create (flexibilitatea adaptării) și 
caracterul inedit al răspunsurilor pe 
care le dădeau diferitelor probleme 
(originalitatea soluțiilor). Dacă ana
lizăm aceste elemente, constatăm că 
ele nu sint altceva decît trăsăturile 
omului creativ.

într-un experiment efectuat la trei 
tipuri de cercuri tehnice, din două
zeci de case ale pionierilor și șoi- 

... milor patriei, am constatat că rezul
tatele cele mai semnificative pe linia 
stimulării creativității copiilor s-au 
obținut prin cultivarea curiozității, a 
conduitei lor interogative captată in

întregii șco- 
producție in 
deci, că de- 
minuire a

dezbateri pro și contra unei soluții, 
prin stimularea imaginației spre cău
tarea variantelor posibile pentru 
completarea unor scheme tehnice, 
problematizarea construcțiilor ini
țiate pînă la desprinderea regulii, 
legii sau principiului care le gene
rează. promovarea originalității mo
dalităților de realizare, stîrnirea spi
ritului competitiv, a curajului asu
mării riscurilor ș.a. Dinamica spori
rii, din ultimii ani. a cercurilor teh- 
nico-aplicative și științifice ale pio
nierilor și școlarilor atestă o atrac
ție tot mai mare spre aceste dome
nii. Dacă în anul școlar 1975—76 
existau 34 655 asemenea cercuri cu 
1 055 589 membri, ceea ce reprezenta 
46.77 la sută din totalul acestei cate
gorii de vîrstă, în 1976—77 nu
mărul cercurilor s-a ridicat la 39 444 
și cel al membrilor la 1 426 209 (59,73 
la sută), iar în 1977—78 s-a ajuns la 
78 555 cercuri cu 1 844 870 membri 
(71,30 la sută). Se conturează perspec
tiva cuprinderii copiilor în activi
tatea extrașcolară tehnico-aplicativă, 
pină în anul 1980, în 
la sută, dinamică ce 
rințelor de pregătire 
tinerelor generații.

Rezultatele strălucite Înregistrate 
de participantei la concursul de crea
ție tehnico-științifică a pionierilor și 
elevilor, desfășurat în cadrul Festi
valului national 
niei“, sînt și mai 
explică prin forța 
ții sociale ce le ______... ____
patriei sînt pătrunși tot mai mult de 
cerințele promovării progresului, ale 
necesității desfășurării unor activi
tăți menite să ridice potențialul teh
nologic al economiei, să valorifice in
tens resursele locale de materii pri
me. Cum. altfel, s-ar putea explica 
participarea lor pasionantă la reali
zarea unor aparate destul de compli
cate : audiofoane. amplificatoare au
dio și stereo, interfoane, detectoare 
fotoelectrice, osciloscoape, truse ale 
electroniștilor. mașini de injectat
mase plastice, simulatoare de zbor, 
carturi, aeromodele cu fuselaje aero
dinamice, navomodele suple și ele
gante etc ? în expoziția republicană, 
unde sint expuse cele mai reprezen
tative creații ale copiilor, au început 
să apară mențiuni ce indică utilita
tea practică a fiecărui aparat sau 
construcție. De exemplu. „Centrala 
solară", realizată de un grup de pio-

proporție de 75 
corespunde ce- 
profesională a

„Cintarea 
grăitoare. Ele Se 
puternicei motiva- 
străjuiește. Copiii

Româ-

nieri din Brașov, se 
cerea de energie și 
mulatorul de zbor", 
are scop didactic 
turi. „Examinatorul 
la Motru, este folosit în procesul de 
învătămînt, cutare mașină in indus
trie ș.a.m.d. Creativitatea se mai ma
nifestă, de asemenea, și sub forma 
inițiativei copiilor pentru găsirea 
unor variate modalități de desfășu
rare a muncii patriotice de care să 
beneficieze plenar societatea.

Festivalul national „Cîntarea Româ
niei “ a însemnat și o multiplicare și 
diferențiere fără precedent a forme
lor de participare a copiilor la ac
tivități artistice multilaterale, in 
cercuri, echipe, formații, cluburi ș.a. 
Valorificarea tradițiilor culturale ale 
poporului nostru a stat în atentia 
cercurilor de creație artistică și a 
concursurilor adiacente (literar, plas
tic. foto, cinematografic), care se 
preocupă și de găsirea unor noi mo
dalități de oglindire a prezentului 
socialist. Este demn de amintit și 
numărul mare al membrilor echipe
lor și formațiilor de interpretare ar
tistică la care, de asemenea, coefi
cientul de creație nu este de negli
jat. Spre a sprijini și mai mult sti
mularea imaginației, 
fanteziei creatoare a 
tele „Cutezătorii" și 
inițiat recent, tot' în ... 
lului național „Cîntarea 
concursul de creație și 
tehnico-științifică și de artă plastică 
„Atelier 2000", care incită gîndirea 
vizionară a copiilor spre surprin
derea, în machete funcționale, a ca
racteristicilor de bază ale perioadei 
de la sfirșitul mileniului al doilea.

Impulsul creator insuflat de Festi
valul național „Cîntarea României" 
asppra îndeletnicirilor din timpul li
ber al pionierilor și școlarilor exer
cită un transfer 
ției lor școlare, 
influentă este 
multe interese 
trezite în procesul 
Dar. firește, dezvoltarea capacităților 
creatoare ale copiilor, larga deschi
dere a corolei talentelor acestora in 
ambele domenii — școlar și extra- 
școlar — este funcție imprescriptibilă 
a măiestriei pedagogice a îndrumă
torilor lor.

aplică tn produ- 
la încălzit, „Si

de la Timișoara, 
pentru aeropor- 

cibernetic", de

Virtuțile decorativului întruchipate
în estetica obiectivului cotidian

inventivității și 
copiilor, revis- 
„J6barăt“ au 

cadrul Festiva- 
României". 
anticipație

pozitiv asupra situa- 
De altfel, respectiva 
dialectic reciprocă, 

extrașcolâre fiind 
de învătămînt.

Prof. dr. Patița SILVESTRU

De treizeci de ani se aprind luminile rampei
pentru mineri

Spectacole pentru
muncii

Teatrul de stat din 
Valea Jiului a împlinit 
treizeci de ani de ac
tivitate. în urmă cu 
trei decenii, o echipă 
de actori, regizori, re
gizori tehnici, sceno
grafi și mașiniști au 
venit la Petroșani și au 
Întemeiat un teatru 
menit să aducă în via
ța minerilor bucuriile 
culturii, ale actului 
artistic. Era și acesta 
un semn al unui nou 
destin pentru cei care 
trăiseră, in trecutele 
orinduiri, amara via
ță a exploatării.

Primul spectacol — 
Caragiale („O scrisoa
re pierdută"), cea mai 
nouă premieră — Ca
ragiale („Năpasta"), 
între ele 225 de pre
miere (12 premiere ab
solute și 4 premiere 
pe țară). 8 970 de repre
zentații cu 2 434 965 
spectatori.

„D’ale carnavalului" 
de I. L. Caragiale, 
„...Eseu" de T. Mușa- 
tescu, ;,Trandafirii ro- 
șii‘‘ de Zaharia Birsan, 
„Steaua fără nume"

din Valea
de Mihail Sebastian, 
„Suflete tari" de Camil 
Betreseu, 
acela 
sodia 
I. D.
Ianke 
Victor
Tudbse" de B. Șt. De- 
lavrancea, „Vicleniile 
lui Scapin" de Moliere, 
„Jocul dragostei și al 
întimplării" de Mari- 
veaux, „Intrigă și iu
bire" de Fr. Schiller, 
„Profesiunea doamnei 
Warren" de G. B. 
Shaw, iată doar cîteva 
din piesele repertoriu
lui național și univer
sal cărora inimoasa 
trupă de la Petroșani 
le-a dat expresie ar
tistică în spectacole 
pentru mineri la Pe
troșani, Lupeni, Lo- 

. nea, Petrila, Uricani în 
treizeci de ani de 
muncă stăruitoare.

Actorul Ilie Ștefan 
care se află aici de la 
primul spectacol, gîn- 
dindu-se Ia cele trei 
decenii închinate 
cesităților 
ale celor ce

.,Amurgul 
violet". ..Rap- 

transilvană" de 
Sirbu. „Take, 
și Cadîr" de 

Ion Popa, „Hagi

DE LA
Casa de Economii și Consem- 

natiuni face cunoscut depunăto
rilor că tragerea la sorți a obli
gațiunilor C.E.C. pentru acor
darea ciștigurilor pe luna ianua
rie a.c. va avea loc în ziua de 
miercuri. 31 ianuarie a.c.. orele 
16,30, în sala Casei de cultură 
„Petofi Săndor" din Capitală,

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 17; 
20. (sala Atelier) : Trei pe o ban
că — 16, Poezie, muzică, dans — 
19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica 
„Banatul" din Timișoara. Dirijor : 
KAROL ANBILD (R. P. Polonă). 
Soliști : IOANA MOGOȘ, STELA 
DINULESCU — 20. (Sala Studio) : 
„După-amiezile muzicale ale tine

librărie 
mp, dis-

oamenii

lași. Cea mal mare 
a țării, însumind 2 700 
pune la parter de spațiu pen
tru reuniunile cenaclurilor lite
rare, saloane de carte, diverse 
expoziții și manifestări culturale 

Foto : S. Cristian

Pentru prima dată, anul acesta, 
asistăm la organizarea unui Salon 
municipal al artelor decorative, ală
turi de tradiționalele saloane închi
nate picturii, sculpturii și graficii. 
Faptul este cu atit mai îmbucurător 
cu cit marchează, fără putere de tă
gadă. o diversificare ă preocupări
lor și căutărilor în domeniul arte
lor decorative ; cu atit mai mult cu 
cit marchează. în acest dome'niu de 
real interes economic și artiștic, 
orientări noi și interesante. Triena
lele de arte decorative, numeroasele 
expoziții personale organizate nu
mai in ultimul an, calitatea deose
bită a multora dintre ele au con
tribuit progresiv la afirmarea rolu
lui -artelor decorative in peisajul 
plastic actual. Ele au constituit 
simptomul si în același timp mijlo
cul unei mai largi participări a a- 
cestor domenii cu multiple și ine
dite posibilități de dezvoltare in 
viata noastră culturală și socială.

Sălile de la parter (rezervate ex
pozițiilor 
colecțiilor 
tru prima 
municipal 
re pe de o parte ineditele resurse 
ale creativității individuale, iar pe 
de altă parte formula binară artă 
— industrie. Creatorii propun acum 
obiecte de artă decorativă capabile 
să corecteze monotonia producției 
de serie, dar in același timp vădesc 
o marcată preocupare pentru lucrul 
realizat nu numai în industrie, ci 
în primul rind in folosul industriei. 
Influența, de pildă, a creației artis
tice asupra produsului industrial, 
exercitată cu prilejul numeroaselor 
simpozioane de ceramică si sticlă
rie, a fost binefăcătoare. Nu numai 
expozițiile organizate cu obiecte- 
prototipuri realizate în aceste îm
prejurări. dar si numeroase lucrări 
prezentate acum fac încă o dată 
actuală problema creării unui me
diu activ în care imaginația crea
toare să asigure depășirea calitati
vă a stadiilor deja atinse.

Noile exigențe calitative si can
titative impuse sectorului de cera
mică și sticlă de dezvoltarea eco
nomică. de cerințele în continuă 
creștere ale populației au făcut nu 
nupiai posibilă, dar obiectiv ne
cesară dezvoltarea acestor două 
ramuri ale artelor decorative pe 
suportul solid al metodelor de lucru 
industriale. Trezind interesul jus
tificat al unor categorii sociale din 
ce in ce mai largi, această apli
care a imaginației și inventivită
ții creatoare care, răspunzind unor 
realități sensibile se reintegrează 
activității sociale, depășește, desi
gur, sfera aprecierilor pur estetică 
sau tehnice făcînd loc, în mod firesc, 
argumentelor de ordin 
social care au făcut și 
necesară prezenta lor. 
în domeniul ceramicii 
bogat reprezentate in 
mă ediție a salonului, 
forme spațiale originale, cit și pro-

totipuri destinate multiplicării lor 
industriale. Sint. de fapt, două 
aspecte ale aceluiași mare proces 
de colaborare cu industria — me
nită pe de o parte să sprijine e- 
fectiv dezvoltarea creației originale 
(asigurînd condițiile tehnice deose
bit de perfecționate pe care a- 
ceasta nu le poate avea), iar pe de 
altă parte, să contribuie la pro
ducerea de noi modele pentru pro
ducția de serie. în expoziția de la 
Muzeul colecțiilor, ceramiști ca 
Patriciu Mateescu, Costel Badea, 
Ioana Șetran, Alexie Lazăr Flo
rian, Tereza Panelli . Bubă, Dragoș 
Gănescu, Ion Berendea, Ion Mi- 
hăescu, Gh. Rizoiu sau sticlari ca 
Laurentiu Anghelache. Dan Băn- 
cilă„ Șerban Popa, Adrian Nicula, 
Ovidlu Bubă, Valentin Dumitrescu, 
Eugenia Barac Enescu au știut să

ne
spirituale 
dau țării

C. E. C

temporare) din Muzeul 
adăpostesc, așadar, pen- 
oară un amplu Salon 
menit să pună in valoa-

Pe marginea 
Salonului municipal 
de arte decorative

mari Instituții. în ambele cazuri, 
căutările stilistice nu pot fi privite ca 
scop in sine, ci ca momente spre con
stituirea unui adevărat stil decora
tiv modern românesc. De la cro
matica rafinată a tonurilor natu
rale de lină la fastuoase violențe 
cromatice, de la rigoarea unor mo
tive geometrice ritmate pe mari 
suprafețe la organizarea unor am
ple compoziții tematice, fie că au 
fost respectate convențiile bidimen- 
sionalității (ca. de pildă, în lucrările 
de mare frumusețe plastică sem
nate de Ileana Balotă, Lucreția 
Pacea, Elena Haschke Marinescu, 
Gh. Spiridon. Graziela Stoichiță, 
Cella. Grigoraș Neamțu, Șerbana 
Drăgoescu, Maria Vagii. Toma 
Roată), fie că au fost încercate po
sibilitățile de expresie pe care trl- 
dimensionalitatea le poate oferi 
(Theodora și Ion Stendl, Berta Mra- 
zek Benko, Viorica Mihăescu, Da
nielii Grușevski, Geta Lungu. Elena 
Laza), ele atestă, de fiecare dată, 
universuri artistice bine definite.

Reunite într-o încăpere cu lu- - 
crări destinate parcă unei camere 
a copiilor, originalul Joc de șah 
proiectat de Irina Predescu. im- 
primeurile viu colorate semnate de 
Adriana Păunescu sau amuzantele 
jucării realizate de Valentina 
Andrei și Angela Nicolau aduc, 
în contextul întregii expuneri, o 
notă de umor, de optimism.

Sectorul, distinct prezentat acum, 
al imprimeurilor și confecțiilor, 
aflat mai direct în conexiune cu 
calitatea producției industriale, ne 
prezintă o gamă largă de impri
meuri. Nu este greu de demonstrat, 
în prezenta lor. că adevăratul 
succes economic este condiționat 
<le calitate din punct de vedere al 
execuției, de finețea și bunul gust 
al proiectelor. Așadar, ceea ce la 
prima vedere ar putea să pară 
doar o exigentă -de ordin estetic ■ 
tehnic, se vădește aici a fi un in
strument . de eficiență economică 
sigură, de succes comercial. Con-

economic și 
fac obiectiv 
Lată de ce, 
și sticlăriei, 
această pri- 
intîlnlm atît

îmbine armonios aceste două forme 
ale colaborării cu industria, mate
rializate atît în forme sculptural- 
decorative unicat, cit și în obiecte 
utilitare, unele de o deosebită 
frumusețe.

în domeniul artelor decorative, 
progresul estetic se definește și 
prin noutate, prin originalitatea 
formei pe care artistul știe să o 
creeze pentru un obiect Utilitar cu
noscut. Dorința artiștilor bucu- 
reșteni de a răspunde cu Origina
litate exigențelor impuse de de- 
signul modern în domeniul pro
iectării unor aparate tehnice a cu
noscut realizări remarcabile, ca de 
exemplu aparatul foto de mărit și 
reprodus (Adriana Surcel Opriș), ________ ______ ___
radioreceptor (Mihai Maxim), Spot fectiile, de o rafinată eleganță, 
(Geza Asztalos), radio cu două in
cinte acustice și picup stereo (A- 
lexandru Nestor), telefon (Ale
xandru Ghilduș).

îhtr-un domeniu oarecum în
rudit — acela al proiectării unor 
corpuri de iluminat, loan Cadar, 
Mihaela • Cvasnevski, Eulalea Gă
nescu Crișan, Dumitru Florian, 
Valentin Dumitrașcu, au creat 
cu fantezie si știința folosirii ma
terialelor obiecte decorative origi
nale. atractive.

Frumusețea, forța de expresie a 
fibrei textile au fost folosite de 
creatorii din domeniul tapiseriei 
pentru a reliefa și potenta idei ar
tistice variate, pentru a sublinia 
odată mai mult modernitatea, a- 
cestei arte tradiționale. Eforturile 
artiștilor s-au îndreptat atit în di
recția creării unor lucrări de mici, 
dimensiuni atît de necesare interio
rului modern, cit și a celor de di
mensiuni monumentale menite să 
încălzească, să învioreze pereții unor

realizate de Katalin Varga. Matei 
Constantin Negreanu, Marga Tu- 
țuianu, asociate bijuteriilor origi
nale semnate de Marin State Minea 
și Corina Ștefănescu, sporesc inte
resul pentru acest sector al expo
ziției. Consemnind, fie și foarte 
sumar, succesele pe care primul 
Salon municipal al artelor decora
tive le aduce in atenția publicului 
trebuie să menționăm că la baza 
realizărilor viitoare, stă judicioasa 
utilizare nu numai a' forțelor artis
tice actuale, ci și a unor impor
tanți factori economici. Lucrurile 
nu trebuie să se oprească aici. E 
timpul ca aproape toate domeniile 
industriei ușoare .să beneficieze de 
o cit mai înaltă exigență, de o cit 
mai responsabilă veghe a calității. 
Progresele înregistrate pină acum 
în domeniul artelor decorative sînt, 
în acest sens, o garanție a succe-

■ selor viitoare.
Marina PREUTU

prețiosul cărbune, spu
nea :

„Am venit foarte ti
neri și ne-am maturi
zat aici odată cu în
tregul destin al Văii 
Jiului. Tot timpul am 
avut conștiința că ac
tul de cultură pe care 
îl împlinim este și un 
profund act social și 
de .educație. Totul a 
evoluat aici enorm în 
cei treizeci de ani. 
Cind am venit, în 
mine Se lucra cu cai 
și cu tîrnăcoape. A- 
cum trăim epoca ma
rii mecanizări. Mine
rul însuși e altul. Poa
te că ceva am făcut și 
noi pentru acest pro
ces. Și. personal, sint 
mindru".

într-un fel. slujitorii 
Thaliei se află și ei, 
aici, în Valea Jiului, 
Pe frontul cărbunelui. 
Să le urăm și mai 
multe succese și mai 
multe aplauze, mereu 
mai adinei satisfacții 
pentru împlinirea mi
siunii lor.
Mihai CARANFIL

între

str. Zalomit nr. 6. Cu acest pri
lej. Casa de Economii și Con
semna tiuni acordă 9 825 cîști- 
guri în valori cuprinse
50 000 de lei și 800 de lei. Tra
gerea Ia sorți fiind publică, cei 
interesați sînt invitați a lua 
parte la efectuarea acesteia.

retului*. Carmen Ridiche — pian. 
Dorin Marc — contrabas — 18.
• Opera Română : Conacul cu 
stafii — 19.
• Teatrul de operetă : Nesfîrșit, 
zborul Măiastrei — Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 15. La Li
lieci — 19.30, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 15, Tineri căsă
toriți caută cameră — 19.30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30, (la Sala Palatului) : Zăpă
citul — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Mița în sac — 19.30, (sala

, Cunoscut, mai .ales, ca 
poet, deși bibliografia scrie
rilor sale, destul de întinsă, 
cuprinde și alte genuri, Flo
rin. Mugur își afirmă brusc 
și aproape imprevizibil o 
certă vocație de scriitor ca
pabil să alcătuiască întinse 
și armonice construcții ro- , 
manești. Cu „Ultima vară 
a lui Anlim", roman apărut 
nu de mult la editura „Car
tea Românească", prozatorul 
etalează convingător virtuți 
doar întrezărite in scrierile 
anterioare. Narațiunea curge 
sigur, planurile ei nume
roase. dar nu complicate, 
se articulează coerent după 
o arhitectonică numai apa
rent modernistă. în .fond 
mult mai apropiată de ldeea 
cuadraturii clasice, perso
najele au biografii, deși tfr 
neori, cam ciudate, situații
le nu depășesc normalul, cu 
toată atracția prozatorului 
spre situații fantastice. în 
fond simple povestiri sau 
basme în ansamblul larg al 
romanului, el însuși o cu
prinzătoare poveste.

Redus la o schemă funda
mentală, firul epic este des
tul de simplu. Alexandru 
Antim, fost poet, fost di
rector adjunct la casa de 
cultură, angajat al unei în
treprinderi de transport, 
intelectual cu studii neîn
cheiate. trimite de pe pa
tul unui spital scrisori u- 
nui oarecare Adrian Ste- 
rescu. Departe de a fi un

schimb de epistole. întrea
ga narațiune este o lungă 
confesiune relatată la per
soana întii. unde prezența 
interlocutorului este suge
rată doar de aluzivele tri
miteri la scrisorile acestuia. 
Antim, omul care nu s-a 
crezut niciodată ratat, re
memorează, cu cele din 
urmă puteri, citeva de-

peramentul povestitorului, 
dar și cu tonusul mediului 
ambiant, vetust, ușor pră
fuit, nu lipsit însă. în unele 
cazuri, de patina unei anu
mite nobleți. Ceea ce izbeș
te este monotonia, absenta 
dramaticului, gustul pen
tru schimbare, nu pentru 
că această schimbare nu ar 
exista, ea se simte în tot

supra interioarelor, a de
taliului insolit, autorul, ase
menea lui G. Călinescu și, 
mai aproape de noi. lui 
Constantin Toiu, realizează 
o proză de atmosferă, care 
curge lent, dar care-și gă
sește justificarea tocmai in 
această lentoare. Fără în
doială. distingem aici și 
Semnele unei maniere ro-

Romanul unei vieți
cenii din viata petrecu
tă intr-o reședință de 
raion, la Ogrinzi. Acest a- 
parent 
asistăm 
log, nu 
realități 
fapte ; ai, dimpotrivă, sen
zația gratuității totale a 
celor relatate, se simte 
chiar plăcerea de a povesti, 
deși cele povestite nu sînt 
întotdeauna plăcute, am 
putea spune că adesea 
chiar dimpotrivă, fiindcă 
lumea care a generat aceste 
amintiri nu excelează prin 
calități înalte șl virtuți deo
sebite.

Toată mărturisirea este 
făcută calm, fără accente 
dramatice, in acord cu tem-

dialog, in realitate 
la un lung mono- 
caută să justifice 
sau să clarifice

romanul, cea mai mare 
parte a personajelor au 
trecut prin toate metamor
fozele generate de anii de
ceniului al șaselea, ci fap
tul de a accepta monotonia, 
de a cufunda în banal to
tul, de la activitatea coti
diană la iubire și prietenie. 
Această senzație ■ este în
tărită și de insistenta cu 
care autorul intirzie asu
pra lucrurilor vechi, încăr
cate de istorie, de felul 
cum le privește, le încearcă 
tăria, lustrul si frumuse
țea, le scrijelează cu un
ghia pentru a le descoperi 
trăinicia și, mai ales, le 
caută trecutul, poveștile la 
care au fost martore de-a 
lungul anilor. Insistînd a-

manești. care prin exces 
riscă să transforme pagini 
memorabile in ornamente 
zadarnice.

Cele cincisprezece scrisori, 
înșirate 
tole ale 
a fi și 
tiere în
Fără Ostentație, dar perse
verent și metodic. Antim 
își călăuzește tînărul inter
locutor spre adevărurile 
vieții, așa cum sînt in rea
litate, căutînd să-i insufle 
mai presus de orice demni
tatea și respectul fată de 
sine, față de persoana u- 
mană. Ideea de om, ca 
ființă suverană, este adevă
ratul laitmotiv al romanu
lui, ceea ce-1 face pe na-

în tot atitea capi- 
romanului. doresc 

un proces de ini- 
adevărurile vieții.

rator să exclame, reluînd 
o veche obsesie a prozato
rului. prezentă și in poezie, 
după care „toți oamenii* au 
nume de regi". Ajungem 
astfel la vocația subterană 
a prozei, aceea de a transmi
te, asemenea tuturor ope
relor viabile, adevăruri mo
rale, de a recrea, prin mij
loace proprii și specifice li
teraturii, dimensiuni ontice.

„Ultima vară a lui An
tim" are și calitatea esen
țială de a. oferi cititorului 
satisfacțiile unei lecturi 
superioare, de care numai 
un scris artistic in adevăra
tul Sens al cuvîntului este 
capabil. Prin acest ro
man descoperim in Flo
rin Mugur nu numai un 
scriitor matur, stăpin pe 
mijloacele sale, un scriitor 
origihal, cu resurse pe care 
le putem bănui importante, 
ci și posibilitățile intrinseci 
ale literaturii noastre de a 
oferi constant vieții cultu
rale noi și viguroase ta
lente. de a fi capabilă să se 
hrănească neîntrerupt din 
propria ei substanță. Apa
riția unei cărți bune a în
cetat de mult să mai fie o 
întimplare și, așa cum do
vedește și acest roman, li
teratura noastră actuală are 
posibilitatea să ofere con
stant opere cu substanță și 
tinută artistică remarcabile.

Emil VASILESCU

Studio) : Rouă pe trotuare — 19. 
a Teatrul Giulești (sala Giu- 

' Iești) : Omul care a văzut moar
tea — 19,30, (sala Majestic) : Se
renadă tîrzie — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec (premieră)
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce risul — 19,30.
a Teatrul „fon Vasilescu* : Scene 
din viața unui bădăran — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : După datina străbună
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Re
creația mare — 10; 17.

a Teatrul „Țăndărică* : Pisica 
de una singură — 17.
a Circul București : Bravo cir
cul ! — 16; 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

cinema
• Drumuri In cumpănă : SCALA
— 15,30; 17,45; 20. GRIVIȚA — 
15,15; 17,45; 20.
• Poveste de dragoste și onoare : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.

• Detectiv particular : PATRIA
— 15,30; 18; 20, BUCUREȘTI —
15,45: 18; 20.15.
a Cind alături este un bărbat : 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
• Conspirația tăcerii : LUCEA
FĂRUL — 15,45; 18; 20, FESTIVAL
— 15,45; 18; 20,15, MELODIA —
15.45: 18; 20,15.
a Vlad Țepeș : FEROVIAR — 
15,30; 19, GLORIA — 16; 19. AU
RORA — 16; 19.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14.30; 17,30; 20,15, GIULEȘTI - 
14,30; 17,30; 20,15. TOMIS — 14.30: 
17.30; 20.30.
• Totul pentru fotbal : VICTO
RIA — 15.30; 17,45; 20. COTRO-
CENI — 15.30; 17,45; 20.
a Compania a 7-a sub clar de

lună: EXCELSIOR — 15.45; 18;
20,15, MODERN — 15: 17,30; 20. 
FLAMURA — 15,45; 18: 20.
• Sonată pe malul lacului : CEN
TRAL — 15; 17,30; 20.
• Tom și Jerry — 15; 16,30,
împușcături sub clar de lună — 
18; 20 : DOINA.
a Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol : EFORIE —• 15; 17,30; 20.
a Avocata : BUZEȘTI — 15,15;
17.30; 20.
• Ochii Shivanei : DACIA — 15; 
17 30; 20.
a Din nou împreună : LIRA — 
15,30; 18; 20, ARTA — 15.30; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna : BUCEGI 
— 15,15; 17.45; 20, VIITORUL — 
15: 17,30; 20.

• Ecaterina Țeodoroiu : FEREN
TARI — 15; 17,15; 19,30. COSMOS
— 15; 17,30; 20.
a Al treilea jurămint : DRUMUL 
SĂRII — 16; 19.
• Agentul liniștit : PACEA — 16; 
18; 20.
• Dueliștii î FLOREASCA — 15;
17 30 ‘ 20
a Te oblig să trăiești : POPU
LAR — 15; 17,30; 20.
• Orașul-fantomă : VOLGA — 15; 
17,30; 20.
• Cascadorii : MIORIȚA — 15.30; 
17,45; 20, MUNCA — 15: 17,30; 20. 
a E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : FLACĂRA — 15; 17.
• Dialog peste ani : PROGRESUL
— 16: 18; 20.
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Cu prilejul sărbătoririi tovarășului Nicolae Ceaușescu Semnarea unui protocol economic 
româno - sovietic

Masă oferită de Comitetul Politic Executiv
al C. C. al P. C.

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a oferit, vineri, o masă 
In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu 
prilejul aniversării zilei sale de naș
tere.

Au luat parte membri și membri

supleanti al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R.

Adresindu-se tovarășului 
Ceaușescu. a luat cuvîntul, în 
Comitetului Politic Executiv 
al P.C.R.. tovarășul Ștefan

Mulțumind pentru urările și senti
mentele exprimate, a 
tovarășul NICOLAE

Toți cei prezenți

Nicolae 
numele 
al C.C. 
Voitec.

luat cuvîntul 
CEAUȘESCU. 
l-au felicitat

R.
cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Membrii Comitetului Po
litic Executiv i-au urat. încă o dată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
toată dragostea, multă sănătate, pu
tere de muncă, forță creatoare și 
multi ani în fruntea partidului și sta
tului. spre binele si prosperitatea 
poporului nostru, spre măreția și 
gloria României socialiste.

Mesaje de felicitare de peste hotare

Cuvîntul tovarășului 
Ștefan Voitec

(Urmare din pag. I)
lui și statului nostru constituie pentru noi toți un mi
nunat exemplu de dăruire comunistă, de slujire devo
tată a intereselor fundamentale ale poporului român, 
de apărare a independentei și suveranității țării noas
tre, de ridicare a patriei noastre socialiste pe cele mai 
înalte trepte de civilizație și progres. Folosim și acest 
prilej pentru a sublinia nobilele dumneavoastră stră
danii, lupta dumneavoastră neclintită pentru pace și 
colaborare în lumea întreagă, contribuția dumneavoas
tră remarcabilă la soluționarea, in interesul popoare
lor, a marilor probleme cu care se confruntă lumea 
contemporană, la creșterea continuă a prestigiului și 
rolului României socialiste in concertul națiunilor 
lumii.

Gîndurile și sentimentele de care sîntem animați in 
această zi de aniversare a zilei dumneavoastră de 
naștere sînt o expresie a dragostei nețărmurite pe care 
întregul nostru popor, toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, le nutresc față de dumneavoastră, 
conducătorul iubit și stimat al partidului și statului 
nostru, a hotăririi lor nestrămutate de a traduce în 
viață cu succes mărețele sarcini trasate de Congresul 
al XI-lea, de a acționa cu toată fermitatea pentru în
făptuirea politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Vă rog să-mi permiteți să vă transmit, în numele 
tuturor celor prezenți, cele mai calde felicitări și, din 
adîncul inimilor' noastre, să vă adresăm urările cele 
mai fierbinți de multă sănătate și fericire, de viață 
îndelungată, de neslăbită putere de muncă pentru 
victoria socialismului și comunismului în țara noastră, 
pentru triumful cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
între toate popoarele lumii. Doresc, totodată, să adre
sez aceleași vii urări, multă sănătate tovarășei Elena 
Ceaușescu, întregii dumneavoastră familii.

Cu aceste ginduri izvorite din inimă, doresc să toas
tez in sănătatea dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Să ne trăiți intru mulți ani, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, spre binele și fericirea întregului nostru 
popor I (Aplauze).

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 
partidului comunist — ce corespunde intereselor vitale 
ale întregii noastre națiuni.

De asemenea, doresc să menționez și de această 
dată că Comitetul nostru Central, Comitetul Politic 
Executiv, îndeplinindu-și îndatoririle față de partid, 
față de popor, asigură înfăptuirea cu fermitate în 
viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a politicii 
generale a partidului.

Desigur, nu doresc să discutăm acum despre munca 
Comitetului Politic Executiv, dar trebuie spus că acti
vitatea sa asigură aplicarea hotărîrilor plenarelor Co
mitetului nostru Central, unirea eforturilor comuniș
tilor, ale întregului popor în înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
precum și pe plan internațional, a politicii de dezvol
tare a relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, de colaborare cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu forțele progresiste 
și antiimperialiste de pretutindeni, a politicii României 
consacrate destinderii, colaborării și păcii, intereselor 
vitale ale tuturor popoarelor lumii.

îmi exprim convingerea că întregul nostru partid, 
Comitetul Central, Comitetul Politic Executiv, celelalte 
organe de partid își vor îndeplini neabătut răspunde
rile ce le revin, acționînd pentru înfăptuirea politicii 
noastre interne și externe, pentru ridicarea continuă a 
bunăstării generale a poporului. întărirea indepen
denței și suveranității patriei, dezvoltarea colaborării 
României cu toate statele pe baza principiilor de ega
litate și respect reciproc.

In ce mă privește, vă asigur — și doresc să asigur 
cu acest prilej întregul nostru partid, întregul popor 
— că voi face totul pentru a-mi îndeplini răspunde
rile încredințate de partid și popor, că voi acționa, în 
deplină unitate, pentru înfăptuirea politicii partidului. 
Nu voi precupeți nimic pentru ca poporul nostru să 
se bucure tot mai din plin de cuceririle socialismului, 
de pace și independență.

Cu aceasta, doresc să ridic paharul pentru poporul 
nostru și pentru partidul nostru, pentru Comitetul 
Central, pentru Comitetul Politic Executiv, pentru uni
tatea de nezdruncinat a partidului nostru, pentru uni
tatea poporului nostru în jurul Partidului Comunist 
Român. (Aplauze).

Către Secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, In numele comuniștilor și oamenilor 
muncii bulgari și personal în numele meu, vă adresez cele mai cordials 
felicitări și sincere urări de sănătate bună, fericire personală și succese noi 
în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere spre binele Republicii 
Socialiste România și. poporului frate român.

Am convingerea că și în viitor prietenia tradițională șl colaborarea 
multilaterală între țările noastre se vor dezvolta și aprofunda în interesul 
popoarelor bulgar și român, al unității comunității socialiste, al cauzei păcii 
și socialismului în lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al C.C. al P.C.B., 

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă prietene,
Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, îmi face o 

mare plăcere să vă adresez felicitări din inimă și să vă urez multă sănătate 
și fericire.

îmi amintesc, cu atest fericit prilej, de Întregul sprijin pe care 
dumneavoastră 11 acordați eforturilor noastre vizînd realizarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlociu, bunăstării popoarelor din această zonă, 
cauzei păcii și securității in lume.

Adreslndu-vă cele mai calde salutări, tmi exprim speranța că, sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere, poporul prieten al României iși va 
îndeplini aspirațiile.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Fericitul prilej al celei de-a 61-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere îmi prilejuiește deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre 
felicitări din toată inima.

Nu am nici o îndoială că Înțelepciunea șl curajul Excelenței Voastre vor 
avea un rol semnificativ în făurirea unei păci juste și trainice în zona 
Orientului Mijlociu.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate, fericire personală și Ia mulți ani.
HUSSEIN

Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, am mărea 
plăcere de a vă transmite felicitările mele cele mai călduroase. Vă rog să 
primiți, Excelență, cele mai bune urări de succes deplin în conducerea țării 
și poporului dumneavoastră pe calea progresului și prosperității, precum și 
de sănătate și fericire personală.

VEȘTI DIN ȚARĂ
Economii de metal. Co~ 

lectivul întreprinderii mecanice din 
Cugir, județul Alba, evidențiat a- 
deseori datorită consecventei cu 
care promovează progresul tehnic, 
a aplicat recent in producție noi 
tehnologii de lucru, rod al creației 
proprii, care au ca obiectiv reduce
rea consumului de metal și moder
nizarea produselor. Realizarea prin 
matrițare pe ciocane, prese si ma
șini de forjat a unor repere obținu
te. anterior prin alte procedee teh
nice se soldează cu economisirea a 
14 kg și respectiv 42 kg metal pe 
produs la mașinile de frezat uni
versale și mașinile de frezat dantu
ră. Numai la producția de mașini 
de cusut.' înlocuirea execuției unor 
repere prin așchiere cu realizarea 
lor prin sinterizare se obțin anual 
16 tone economii de metaL (Ștefan 
Dinică).

Pentru mineri. Recent au 
fost deschise două noi cantine pen
tru minerii din Comănești. iar pen
tru cei de la minele Leorda și Ver- 
mești un club muncitoresc. în ate
liere s-a introdus încălzirea cen
trală și s-a îmbunătățit transportul 
în comun al muncitorilor de la mină 
la domiciliu. Aceste infăptuiri so- 
cial-culturale se alătură celor reali
zate anterior : spitalul, dispensarele 
și numeroasele blocuri de locuințe 
construite pentru minerii din 
această zonă a țării. (Gh. Baltă).

Un nou mijloc de trans
port pe cablu. Recent a înce_

put construcția unui nou mijloc de 
transport pe cablu, care va asigura 
o legătură directă între Valea Timi
șului și cabana Bunloc, respectiv, 
pîrtia de sclii existentă pe acest 
versant si o legătură mult mai u- 
șoară spre cabana Piatra Mare. Noul 
telescaun, dotat cu echipament ro
mânesc. va parcurge 1 800 metri, cu 
o diferență de nivel de 350 metri, 
transportind 400 de persoane pe 
oră. (Nicolae Mocanu).

Construcții noi pe litoral. 
„Qrfeu", „Amiral"., „Comandor" sînt 
denumirile noilor construcții turistice 
de pe litoral care se finalizează în a- 
ceste zile în stațiunea Mamaia. Al
cătuind un complex hotelier, ele 
dispun , de 710 locuri, restaurante, 
precum și de săli de spectacole. Ca
merele, cu vedere spre mare, avind 
confort sporit, vor fi mobilate după 
un proiect al specialiștilor departa
mentului economiei forestiere. 
(George Mihăescu).

Fabrică de prefabricate 
din beton armat. La Tg Jiu 
se află în construcție Fabrica de 
prefabricate din beton armat. A- 
ceastă nouă unitate va realiza, pe 
lingă panouri mari, elemente spa
țiale — produse „în premieră" în 
această zonă a țării. întreprinderea 
județeană de ^construcții-montal, 
principalul beneficiar al produselor 
acestei noi unități industriale, <va 
realiza în județ, în acest an, peste 
3 700 de apartamente și numeroase 
alte obiective social-edilitare. (D. 
Prună).

Complex comercial mo
dern. La AShita, oraș în plină 
dezvoltare economico-socială. a fost 
dat in folosință un mare și modern 
complex comercial — „Dacia", Noua 
Uhitate dispune de opt raioane co
merciale. hotel, restaurant și o linie 
cu autoservire pentru preparate 
calde. Prin darea in folosință a 
complexului „Dacia" au fost create 
condiții pentru diversificarea rețe
lei comerciale din oraș. (Nicolae 
Brujan).

Se dezvoltă rețeaua uni
tăților prestatoare de ser
vicii ora?u^ Darabani a luat 
ființă O nouă cooperativă meșteșu
gărească avind 12 secții prestatoare 
de servicii către populație. De ase
menea. în ansamblurile de locuințe 
din Parcul Tineretului, Primăverii 
din Botoșani și Alexandru loan 
Cuza din Dorohoi. uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșugă
rești a înființat, in acest an, alte 10 
noi secții prestatoare de servicii, 
urmînd să creeze Ia sate alte 55 noi 
secții similare.’ (Silvestri Ailenei).

Două linii de maxi-taxi. 
întreprinderea de transport orășe
nesc Galați a primit în dotare 10 
microbuze cu opt locuri fiecare, ma
șini ce vor alcătui două linii de 
maxi-taxi. Rutele acestora vor lega 
cartierele Dunărea și Aeroport de 
gara de călători, contribuind astfel 
la îmbunătățirea transportului in 
comun la Galați. (Dan Plăeșu).

★
Președintele Republicii Socialiste Ro-- 

mânia, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
a primit, cu ocazia zilei de naștere, o 
telegramă de felicitare din partea lui 
Mohamed Husni Mubarak, vicepre
ședinte al Republicii Arabe Egipt, în 
care se spune, între altele : „îmi face 
o deosebită plăcere să adresez Exce
lenței Voastre cordiale felicitări cu 
ocazia aniversării zilei de naștere și 
să vă urez viață lungă, sănătate, fe
ricire și succese".

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

★

Au trimis, de asemenea, telegrame 
de felicitare ambasadorii U.R.S.S. — 
V. L Drozdenko, Portugaliei — An
tonio Novaes Machado, Italiei — Er
nesto Mario Bolasco, Spaniei — Jose 
Carlos Gonzales-Campo Dai Re, 
R.P.D. Coreene — Sin In Ha, Maro
cului — Boubker Boumahdi, Vene- 
zuelei — Juan Uslar Pietri, prof. 
Jean Touscoz, președintele Univer
sității din Nisa, dr. Arthur Schmid, 
consilier național — Partidul Națio
nal Elvețian, Louis Nagel — Paris.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Fotbal în „Cupa României"
• La 28 februarie — 16 meciuri • Cele mai interesante partide: F. C. 
Constanța — Steaua, „U" Cluj-Napoca — S. C. Bacâu și Steagul roșu — 
U.T.A. • Jocurile Olimpia — Politehnica lași și A.S A. — Gloria Buzdu 

vor avea loc pe terenuri neutre
Vineri a avut loc tragerea la sorți 

a „16"-imilor „Cupei României" la 
fotbal, fază în care intră în competi
ție și cele 18 echipe divizionare A. 
Iată programul partidelor (prime
le echipe sînt gazdele meciurilor) : 
Sticla Turda—C.S, TirgoViște ; F.C. 
Constanta—Steaua ; Victoria Că
rei—Sportul studențesc ; Muscelul 
Cîmpulung—Dinamo București ; Chi
mia Brazi—F.C. Baia Mare ; Minerul 
Ghelar—F.C. Argeș.; Dinamo Sla
tina—Chimia Rm, Vîlcea ; Universi
tatea Cluj-Napoca—S.C. Bacău ; Con

structorul Iași—Jiul ; Steagul Roșu 
Brașov—U.T.A. ; Metalul București— 
Corvinul ; Laminorul Nădrag—Uni
versitatea Craiova ; F.C.M. Galați— 
F.C. Bihor ; Energia municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej—Politehnica Timișoa
ra.

Celelalte două partide : Olimpia 
Satu Mare—Politehnica Iași și A.S.A.— 
Gloria Buzău vor avea loc pe tere
nuri neutre. Toate partidele sînt pro
gramate pentru 28 februarie cu înce
pere de la ora 15.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Tovarășul Janos Fazekas, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior, a primit, 
vineri, pe V. G. Bicikov. adjunct al 
ministrului comerțului interior al 
U.R.S.S.. și P. I. Brel, prim-adjunct 
al ministrului comerțului interior al 
R.S.S. Bieloruse.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor de mărfuri dintre ministerele 
de comerț interior din cele două 
țări.

în aceeași zi a fost semnat Proto
colul privind schimbul de bunuri de 
consum dintre cele două ministere, 
care prevede creșterea si diversifi
carea in continuare a schimburilor 
de mărfuri.

Protocolul a fost semnat de Nico
lae Bozdog, prim-ariiunct al minis
trului comerțului interior, șl V. Q. 
Bicikov, adjunct al ministrului co
merțului interior al Uniunii Sovie
tice.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, vineri, pe 
Anthony Looijen, director executiv 
la Banca Internațională pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
care se află în țara noastră.

în cadrul întrevederii a fost abor*

dată evoluția raporturilor financiar- 
hancare dintre instituțiile române de 
resort și B.I.R.D.

Au participat Iulian Bituleanu, ad
junct al ministrului, și Gheorghe Po
pescu, președintele Băncii de inves
tiții.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

traliei. vineri după-amiază, la Casa 
de cultură a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a avut loc o manifestare culturală.

în cadrul unei expuneri prezen
tate cu această ocazie, ziarista Ve
nera Anghel a înfățișat activitatea 
depusă de poporul australian pentru 
accelerarea dezvoltării șale multila
terale. pentru instaurarea unor rela
ții de pace si prietenie între- toate 
popoarele lumii.

zilei
Au participat membri ai conduce

rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a In

diei. ambasadorul acestei tărl la 
București, Așhok Kumar Ray, a 
rostit vineri o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12,35 Curs de limbă spaniolă
12,55 Curs de limbă franceză
13.15 Concert de prînz
14.15 Reportaj TV. Clmpul, ferma — lo

cul de muncă al fiecărui specia
list

14,40 Melodii populare
•15,05 stadion
18,25 Un fapt văzut de aproape — repor

taj
16,45 Agenda culturală
17,10 Clubul tineretului... la Ecran-Club
18,00 Ianuarie 1979 — Cronica evenimen

telor politice interne șl interna
ționale

18,20 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret. Anii de aur al comediei cu 
Glove Slingers, Monte Collins, 
Tom Kennedy, Hugh Herbert

19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei În economie 
20,00 Teleenciclopedla
20.30 Film serial : „MinultorU de bani“. 

Episodul I. Producție a studiouri
lor americane. Cu : Kirk Douglas. 
Christopher Plummer, Anna Bax
ter, Lome Green, Helen Heyes, 
Suzan Flannery, Marisa Paven, 
Patrick O’Neal și alții. După ro
mânul cu același titlu al scriito
rului Arthur Hailey

21,25 De la o glumă la alta. Pagini din 
literatura satirică

21,55 Telejurnal a Sport
22,10 Program de romanțe

Premiere energetice

A apărut: „ANALE DE
Sumarul revistei se deschide cu 

rubrica ..60 de ani de la marea Uni
re", cuprinzînd : Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Sesiunea 
solemnă comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste și Marii Adunări Na
ționale consacrată sărbătoririi a șase 
decenii de la făurirea statului națio
nal unitar român ; „Hotărîrea Sesiu
nii solemne comune a C.C. al P.C.R., 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale" ; Sesiunea științifică pe 
tema „Făurirea statului național uni-

ISTORIE" nr. 6/1978
tar român — moment crucial în lupta 
maselor populare pentru libertate și 
progres".

Rubrica „2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și 
independent", inserează articolele : 
„Unirea este sufletul poporului, glasul 
României" de Mircea Mușat ; „Tran
silvania de la daci la 1918. Două mi
lenii de luptă și muncă pentru men
ținerea și afirmarea ființei și dem
nității naționale" de Ilie Ceaușescu ; 
„Războiul popular, formă superioară 
de luptă a poporului român pentru 
.apărarea libertății și independenței 
patriei" de( Constantin Căzănișteanu.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 ianuarie. în țară : Vreme în 
răcire ușoară. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații locale mai 
ales sub formă de ploaie și burniță în 
jumătatea de sud a țării $1 sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare în ce
lelalte regiuni. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 8.și plus 2 grade, iar cele maxi
me între minus 3 și plus 7 grade. Cea
ță, dimineața și seara, și, izolat, condi
ții de polei. în București : Vreme în 
răcire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii slabe. Vînt mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

Aseară, la Giessen (R.F. Germa
nia), in competiția masculină de 
handbal „Cupa Cupelor" s-a dispu
tat meciul dintre formația română 
Minaur Baia Mare si echipa vest- 
germană T.V. Huttenberg. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 23—22 (11—12) 
in favoarea handbaliștilor români, 
întîlnirea retur va avea loc la 3 fe
bruarie la Baia Mare.

în sala „Pierre de Coubertin", din 
Paris, încep astăzi întrecerile tradi
ționalei competiții internaționale 
masculine de floretă pentru „Cupa 
Martini". Printre participant! se nu
mără și scrimerii români Petre Kuki, 
Mihai Țiu, Tudor Petruș, Florin Ni
colae și Petre Buricea.

După o zi de repaus, finala turneu
lui zonal de șah de la Varșovia a 
continuat cu runda a patra, în care 
Mihai Ghindă a remizat cu Andras 
Adorjan, iar partida dintre marii 
maeștri Florin Gheorghiu și Zoltan 
Ribli s-a întrerupt.

în clasament conduc Sax, Adorian 
(ambii Ungaria) și Smejkal (Ceho
slovacia). cu cite 2,5 puncte, urmați 
de Florin Gheorghiu (România) —

2 puncte (1), Mihai Ghindă (Româ
nia) — 2' puncte. Ribli (Ungaria) — 
1,5 puncte (1), Prandstetter (Ceho
slovacia) și Sznapik (Polonia) — cite 
1 punct.

în runda a treia a „Cupei Euro
pei" la șah pentru junioare, competi
ție care se desfășoară în localitatea 
iugoslavă Kula, jucătoarea româncă 
Viorica Ilie a învins-o pe Simona Pe
ters (Belgia), iar Marina Pogorevici 
a pierdut la Marta Kovacs (Ungaria).

în clasament condtlc Nana Ioseliani 
(U.R.Ș.S.), și Deborah Ewans (Tara 
Galilor), cu 2 puncte si cite o partidă 
întreruptă. Viorica Ilie (România) 
ocupă locul șase, cu 1,5 puncte.

în turul II al turneului internatio
nal feminin de tenis de la Hollywood 
(Florida), jucătoarea româncă Virgi
nia Ruzici a invins-o in două seturi, 
cu 6—4, 6—2, pe americana Betty 
Ann Stuart.

în celelalte trei partide disputate 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Dianne Fromholtz—Sue Barker 
6—4, 6—4 ; Virginia Wade—Betsy Na- 
gelsen 6—4, 6—1 ; Greer Stevens—
Janet Newberry 6—1, 6—4.

Paradoxal în aparentă, „premiere
le" mai importante ale energeticii 
sovietice în actualul sezon friguros 
au fast oferite nu de. șantierele unor 
regiuni cu climă blîndă. ci de cele 
situate în Siberia sau dincolo de Cer
cul polar. Veștile despre inaugura
rea, în asemenea zone climatice, da 
sorocul fixat și chiar înainte de ter
men. a unor noi cetăți ale luminii 
au pus in evidentă strădaniile deo
sebite ale constructorilor și montori- 
lor energeticieni.

în cea de-a doua parte a lunii ia
nuarie. un colectiv tinăr — cel de pe 
șantierul centralei termoelectrice de 
mare capacitate de la Peciora
(R.S.S. Autonomă Komi) — anunța
că, în condițiile dificile ale nopții
polare prelungi
te si extrem de
geroase, a reu
șit să pună sub 
tensiune, la ter
menul programat, 
primul agregat 
complex, care trimite acum ener
gie îri rețeaua de distribuție republi
cană. S-a asigurat astfel ca, încă în 
acest an, noua termocentrală — ini
ma energetică a complexului terito
rial de producție Timan—Peciora — 
să furnizeze o cantitate de energie 
electrică ce întrece de două ori ceea 
ce realizează la ora actuală celelalte 
unități termoelectrice existente pină 
atunci în republică.

O altă recentă „premieră" a avut 
Ioc la Saiano-Șușensk, pe cursul su
perior al fluviului Enisei. Aici. In 
corpul barajului, aflat în plin proces 
de construcție, a fost montat și dat în 
exploatare, la sfîrșit de decembrie, 
primul hidroagregat de 640. MW pu
tere instalată, din cele zece cite va 
avea in total noua hidrocentrală si- 
beriană. Acestuia 1 se vor adăuga, in 
cursul anului 1979, alte două hidro- 
turbine, multiplicind astfel potenția
lul hidrocentralei, a cărei capacitate 
finală va însuma 6,4 milioane kW.

Punerea în funcțiune a celui dinții 
agregat al nodului hidroenergetic Sa
iano-Șușensk a deschis o etapă ca
litativ nouă în activitatea șantieru
lui, prefigurînd amplificarea lucrări
lor de valorificare a potențialului a- 
cestui mare fluviu — declara ziariș
tilor V. Sadovski, șeful direcției cen
tralei de construcții „Krasnoiarskges- 
troi". precizînd că din momentul 
producerii primelor milioane de 
kW/h a început, practic, compensa
rea investițiilor alocate, iar pină la 
darea definitivă în exploatare a tu
turor agregatelor, prin energia elec
trică obținută în chiar decursul pro
cesului de construcție vor fi recupe
rate în întregime fondurile cheltuite.

Centrala hidroelectrică de la Saia
no-Șușensk este, cronologic, a doua 
mare amenajare de pe Enisei, prima

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA'

fiind cea de la KraSnolarsk. care ur
mează a fi depășită acum. Ea este am
plasată în locul unde fluviul, după 
ce scapă din strînsoareâ ultimelor 
bastioane de piatră ale lanțului mun
tos Saian. iși face intrarea în depre
siunea Minusinsk.

Elementul principal al construcției 
de aici este barajul, ridicat, deocam
dată, la numai 80 de metri înălțime, 
ceea ce înseamnă doar o treime din 
cota finală. Curbura acestui arc de 
beton turnat peste ape, cu o deschi
dere de peste un kilometru — se a- 
vîntă parcă in întîmpinarea undelor 
învolburate, iar capetele sale se rea- 
zimă solid de malurile stincoase și 
abrupte ale fluviului. Stăvilarul tre
buie să încorporeze, potrivit calcule

lor prealabile, 
minimum 10 mi
lioane de metri 
cubi de beton.

Dar acțiunile 
vizind fructifica
rea complexă a 

potențialului Eniseiului nu se vor 
opri la punctul Saiano-Șusensk. Mulți 
dintre constructorii și montorii de 
aici își anunțau intenția ca. după 
ce-șl vor fi încheiat treburile pe șan
tier. să „poposească" pe fluviu in jos, 
unde se preconizează implantarea al
tor „trepte" ale „cascadei siberiene". 

Despre perspectivele energetice ale 
arterei siberiene ne-a vorbit minis
tru] energeticii și electrificării al 
U.R.S.S., Piotr Neporojnii : „în per
spectiva apropiată vor fi amplasate, 
intre actualele amenajări de amploa
re de la Saiano-Șușensk și Krasno- 
iarsk. încă două asemenea complexe 
hidroenergetice — ne relata interlo
cutorul. Ulterior, cascada va mai in
clude în constelația ei o hidrocentra
lă la confluenta fluviului cu afluen- 
tul Angara, precum și o alta la văr
sarea riului Nijne Tungusk, fiecare 
dimensionate pentru producții de or
dinul de la 30 miliarde kW/h în sus. 
Cea din urmă dintre hidrocentralele 
menționate urmează să-și trimită e- 
nergia electrică obținută din forța 
apelor Eniseiului în partea europea
nă a tării, prin intermediul viitoare
lor noduri energetice de la Urengoi 
șl Surgut către Ural și apoi, mal 
departe, în sistemul national unic", 

înfăptuirea acestor proiecte este, 
desigur, circumscrisă pe durata mai 
multor cincinalei în schimb, hidro
centrala Saiano-Șușensk a devenit — 
îndată după „premiera" celui dinții 
agregat — nucleul energetic de bază, 
ce va alimenta cu energie electrică 
complexul industrial în curs de for
mare la poalele Salanului, care va 
reuni în total mai bine de 100 de 
combinate și întreprinderi de pro
porții.

Mihai CORUT

• JUBILEU LINGVIS
TIC. De curind s-a împlinit un 
secol de la crearea de către dr. 
L. Zamenhof a limbii esperanto. 
De fapt, esperanto s-a „născut" 
de două ori : o dată la 7 decem
brie 1878. cinct Zamenhof a pre
zentat colegilor de la Universi
tatea din Varșovia o primă ver
siune a noii limbi, versiune dis
trusă ulterior, in timp ce auto
rul era plecat să-și continue 
studiile in străinătate, si apoi în 
1887, cind medicul polonez a pu
blicat primul său manual de es
peranto. Tn lume sînt cunoscuți 
cel puțin o sută de inventatori 
de limbi artificiale, dar dintre 
toate aceste limbi s-a impus es
peranto — vorbită astăzi de cir
ca un milion de persoane — da
torită în special simplității și

logicii sale, ca și scopului pro
pus. de a se constitui intr-un 
instrument de promovare a 
păcii și cooperării internațio
nale. Anumite posturi de radio 
— Belgrad, Varșovia, Beijing 
(Pekin), de pildă, —au emisiuni 
în esperanto ; in lume sînt edi
tate circa două sute de reviste 
in esperanto.

© OXIGENUL Șl VI
GOAREA FIZICĂ. ?lie> 
odată cu înaintarea în virstă, 
oxigenarea corpului — a orga
nelor și țesuturilor — devine 
deficitară. Menținerea acestui 
proces la valorile din tinerețe 
ar putea reda corpului vigoarea 
și rezistenta — este de părere 
fizicianul prof. Manfred von 
Ardenne din R.D.G. Acest lu
cru ar fi posibil gratie

unei terapii extrem de sim
ple. aflate deocamdată in fază 
experimentală. Ea constă. în 
esență, în administrarea unor 
preparate cu un înalt conținut 
de vitamina Bl, pacientul pe- 
trecîndu-și cite 6 ore pe zi in
tr-o încăpere al cărei aer are o 
concentrație de oxigen de 2—3 

. ori mai mare decit aerul atmos
feric. Asemenea tratamente ar 
fi recomandabile în special îna
intea unor operații grele, care 
reclamă o rezistentă sporită a 
organismului.

• „BAKO" SAU „CE
LĂLALT ȚĂRM". Regizorul 
francez Jacques Champreux a 
terminat, de curînd. un film re
marcabil consacrat vieții munci
torilor africani emigranti. film

apreciat elogios de către critica 
de specialitate, fiindu-i decer
nat. de altfel. Premiul „Jean 
Vigo". una din cele mai presti
gioase distincții ale cinemato
grafiei franceze. „Bako" (in- 
tr-una din limbile africane de 
circulație „Celălalt țărm") este 
folosit de muncitorii emigranti 
africani pentru a desemna, cu 
un termen generic, lumea occi
dentală. Filmul zugrăvește 
soarta tristă a unor muncitori 
africani nevoiți. datorită secetei 
din Sahel, să-și caute de lucru 
in afara țării. Avatarurile lor 
se constituie intr-un puternic 
act de acuzare împotriva celor 
care caută să profite de situa
ția muncitorilor emigranti. com-

portindu-se fată de el ca niște 
adevărati traficanti de sclavi ai 
vremurilor moderne. Realizat la 
un înalt nivel artistic, filmul lui 
Champreux constituie un exem
plu de ancorare a cinematogra
fiei în realitățile vremurilor 
noastre.

• ATLAS AL GHEȚU
RILOR Șl ZĂPEZII. Oa
menii de știință sovietici lu
crează în prezent, din inițiativa 
Uniunii internaționale de geode
zie și geofizică, la elaborarea 
primului atlas mondial al ghe
țurilor si Zăpezii. La întocmirea 
hărților, o contribuție importan

tă au Informațiile șt datele fur
nizate de cosmonauti și sateliți. 
Atlasul va fi de mare ajutor în 
căutarea de soluții și chiar re
zolvarea. în viitor, a problemei 
apei potabile in lume. Conform 
calculelor efectuate de specia
liștii sovietici, masele de ghea
tă și zăpadă ascund rezerve 
uriașe de apă dulce — cam atit 
eît ar aduna toate rîurile și flu
viile din lume in 700 de ani.

• BICICLETA SI A- 
VANTAJELE El. Anul trecut 
în Anglia s-a vîndut un număr 
record de biciclete. Numai o 
singură fabrică, de pildă, a 
desfăcut în cu sul anului trecut 
aproape 900 000 de biciclete, din 
care 60 la sută pentru export. 
Acest record. în strînsă legă

tură cu penuria de combustibili, 
se dovedește profitabil nu nu
mai pentru fabricile respective, 
ci și pentru practicantii mersu
lui pe bicicletă — un adevărat 
izvor de sănătate.

• SECRETUL ALIAJU
LUI. într-o mică localitate, 
Debagram, situată în statul 
Bengalul de Vest, arheologii in
dieni au descoperit recent o 
statuie a lui Budha șezînd, 
înaltă de un metru, a cărei ve
chime este apreciată la 1 000 de 
ani. Interesul stirnit de această 
descoperire constă în faptul că 
statuia a fost turnată din alia
jul a opt metale diferite, „rețe
ta" respectivă reprezentind un 
secret care s-a pierdut

• OMUL CEL MAI 
RAPID. Acest titlu poate 
reveni, cu deplină îndrep
tățire, schiorului american Steve 
Mac Kinney, care, coborind 
panta de la Portillo (Chile) 
— cu o înclinație de <£ 1° 
grade — a atins viteza excep
țională de 200,22 km pe oră. Te
merarul sportiv a declarat că’ nu 
intenționează să se oprească 
aici, „tmi propun să ating o vi
teză de 220 km/oră, a declarat 
el. Totul depinde numai de an
trenament". Și, totodată, firește, 
de curaj. Multi experți conside
ră că deocamdată Mac Kinney 
riscă să rămînă fără adversar, 
singurul concurent cu care ar 
putea să se întreacă fiind el în
suși.
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SESIUNEA COMITETULUI PENTRU DEZARMARE Manifestări consacrate împlinirii
DE LA GENEVA

'w„.

GENEVA 26. — De la trimisul nostru 'special, D. Ținu : In ca
drul sesiunii Comitetului pentru dezarmare de la Geneva au luat 
cuvintul, pină in prezent, șefii de delegații ai majorității statelor 
membre ale acestui organism.

O primă idee ce s-a desprins din 
luările de cuvint ă fost aceea că, 
prin constituirea Comitetului pentru 
dezarmare, comunitatea națiunilor 
dispune de un organism nou. demo
cratic, care, prin larga sa reprezen
tare. prin normele așezate la baza 
activității sale, poate și trebuie să-și 
ducă la îndeplinire misiunea încre
dințată de forumul mondial al de
zarmării. „Noi privim comitetul ca 
un început semnificativ, menit 
imprime un impuls procesului 
dezarmare — declara ministrul 
cerilor externe al Republicii 
Lanka. Creșterea numărului 
membri, adoptarea regalilor noi 
procedură, rotația în conducerea 
crărilor, consensul, caracterul 
deschis altor state membre — toate 
acestea conferă comitetului un nou 
rol și o nouă răspundere".

Schimbarea intervenită în nego
cierile de dezarmare — sublinia, de 
asemenea, ministrul de externe al 
Franței — corespunde unei realități 
evidente : dezarmarea nu este o 
problemă a cîtorva puteri, ci o pro
blemă a tuturor. Concepția nouă 
despre desfășurarea lucrărilor comi
tetului. constînd. între altele. în re
nunțarea la copreședinție și în adop
tarea regulii consensului în luarea 
hotărîrilor. înseamnă materializarea 
principiului egalității statelor în 
privința dreptului la securitate.

In acest context, numeroși vorbitori 
au salutat hotărirea Franței de a se 
alătura eforturilor statelor membre 
ale comitetului in căutarea de so
luții în problemele grave ridicate de 
competiția înarmărilor.

în numeroase intervenții a fost 
evidențiată prioritatea de care tre
buie să se bucure adoptarea unor 
măsuri eficiente pentru limitarea 
cursei înarmărilor nucleare și tre
cerea la dezarmarea nucleară. A- 
ceasta este prima și cea mai urgen
tă sarcină a noului comitet — sub
linia șeful delegației U.R.S.S. Deși 
este vorba de o sarcină extrem de 
dificilă, trebuie acționat cu perseve
rență. pas cu pas, spre atingerea a; 
cestui. obiectiv. La aceasta nu există 
o alternativă rezonabilă. Se impune, 
de aceea. începerea consultărilor în 
cadrul comitetului pentru ca nego
cierile concrete în această problemă 
să demareze cel mai tîrziu la înce
putul anului viitor. Negocierile pri
vind adoptarea unor măsuri de de
zarmare nucleară — a declarat re
prezentantul sovietic — trebuie să 
meargă in paralel cu adoptarea unor 
măsuri internaționale de ordin poli
tic și juridic destinate să contribuie 
la întărirea securității tuturor state
lor.

La rîndul său. șeful delegației Ja
poniei, apreciind că inaugurarea lu
crărilor Comitetului pentru dezarma
re este de natură să deschidă un nou 
capitol în istoria negocierilor de dez
armare, arăta că tara sa. care a cu
noscut în mod dureros efectele bom
bardamentelor atomice, se pronunță 
cu toată fermitatea pentru abolirea 
definitivă a acestor arme, a tuturor 
armelor de distrugere în masă.

în Intervenția sa. ministrul aface
rilor externe al Suediei a relevat re
lația organică dintre dezarmare și 
dezvoltare.

Șeful delegației Venezuelei arăta. 
In legătură cu această problemă, că

să 
de 

afa- 
Sri
de 
de 
lu- 
său

pacea și securitatea internațională 
‘ hti pot ff asigurate Intr-o lume în 
care națiunile sînt separate prin dis
parități economice atît de mari și in 
continuă creștere. Nu prin acumulări 
de armamente se poate obține secu
ritatea, ci prin dezarmare, care ar 
elibera imensele resurse înghițite 
astăzi de producția de arme, pentru 
folosirea lor în scopul progresului 
economic și social al tuturor națiuni
lor.

Șeful delegației Iugoslaviei sublinia 
în același sens că o pace și o secu
ritate durabile nu pot fi realizate pe 
baza acumulării de arme și a întăririi 
blocurilor militare, ci numai prințr-o 
reducere rapidă și substanțială a ar
mamentelor și a forțelor armate, prin 
adoptarea de măsuri eficace în ve
derea eliminării tensiunilor și a ro- 
glementării conflictelor pe cale paș
nică. Din păcate — arăta reprezen
tantul iugoslav — Comitetul pentru 
dezarmare se întrunește într-un mo
ment în care blocurile militare au 
imprimat un nou impuls cursei înar
mărilor. Aceasta obligă cu atît 
mult la concentrarea eforturilor 
vederea stopării acestei

In cuvintul său. șeful . .
Pakistanului a subliniat importanța 
Documentului final al sesiunii spe
ciale a Adunării Generale consacra
te dezarmării, care s-a pronunțat îm
potriva oricăror tentative de îm
părțire a lumii în sfere de influentă. 
„Un climat propice dezarmării poate 
fi creat numai prin normalizarea si
tuațiilor din regiunile în care o serie 
de conflicte și tensiuni pun în peri
col pacea în întreaga lume" — a spus 
reprezentantul Pakistanului.

Reprezentantul S.U.A. a insistat, în 
intervenția sa. asupra necesității unui 
control asupra armelor nucleare. El 
a relevat, în acest context, importan
ta negocierilor desfășurate între Sta
tele Unite și Uniunea Sovietică pri
vind limitarea înarmărilor strategice, 
arătînd că nu este departe momen
tul reglementării tuturor probleme
lor în suspensie pentru încheierea 
acordului S.A.L.T.-II.

Din desfășurarea dezbaterilor de 
pînă acum din comitet s-a desprins 
ca o concluzie de largă semnificație 
importanța intensificării eforturilor 
tuturor statelor — indiferent de mă
rime, de putere economică și milita
ră — pentru a orienta lucrările Co
mitetului pentru dezarmare spre exa
minarea unor măsuri concrete și efi
ciente de dezarmare. Ministrul afa
cerilor externe al Belgiei sublinia, in 
acest sens, responsabilitatea ce re
vine atît statelor nucleare, cît si celor 
nenucleare. Reprezentantul Mexicu
lui preciza și el că nu este necesar 
să se aștepte ca puterile nucleare să 
transmită Comitetului pentru dezar
mare proiecte de tratate pe care le 
negociază intre ele, ci este în intere
sul tuturor statelor să se acționeze, lâ 
toate nivelurile, pentru eliminarea 
amenințării pe care o reprezintă pen
tru umanitate cursa înarmărilor. Ex
periența arată că perfecționările de 
ordin tehnic aduse armamentelor — 
declara șl reprezentantul Argentinei 
— au loc Intr-un ritm mult mai ra
pid decît negocierile de dezarmare. 
Aceasta impune dublarea eforturilor 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva, pentru a răspunde, astfel, 
așteptărilor ‘ îndreptățite ale popoa
relor.

mai 
în 

competiții, 
delegației

Reuniunea Comunității economice caraibiene

a 120 de ani de la Unirea
Principatelor Române

Aniversarea a 120 de ani de la Unirea Principatelor Române conti
nuă să fie marcată în diverse

ITALIA. La Biblioteca română din 
Roma a avut loc o adunare. în ca
drul căreia profesorul Paolo Gian- 
felici a prezentat conferința „Unirea 
Principatelor si opinia publică italia
nă". în care s-a referit la importanța 
evenimentului de la 24 ianuarie 1859, 
scotînd în evidentă rolul maselor 
populare în înfăptuirea Unirii și. ul
terior. a independentei — năzuințe de 
veacuri ale poporului român. Au fost 
relevate, de asemenea, succesele do- 
bîndite de poporul român în opera de 
edificare a orînduirii socialist? mul
tilateral dezvoltate, rolul președinte
lui României, Nicolae Ceaușescu. în 
înfăptuirea noilor transformări revo
luționare. în afirmarea politicii de 
pace, colaborare și destindere a tării 
noastre.

țări ale lumii.
tătii naționale, neamestecului în tre
burile interne și nefolosirii forței sau 
a amenințării cu folosirea forței".

INDIA. La Calcutta a fost organi
zată. sub auspiciile Societății de prie
tenie India-România și ale Institutu
lui central de cinematografie Benga
lul de vest, o „Săptămînă a filmului 
românesc".

MEXIC. în orașul Toluca s-a inau
gurat o expoziție de carte cuprinzind 
operele președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. manuale de isto
rie. literatură, precum și o expoziție 
care prezintă comori ale artei noastre 
populare.

„Știința și tehnologia

Conferința internațională 
de la Singapore

a metodei tratativelor

R.F. GERMANIA. La Universitatea 
din Heidelberg a avut loc o adunare 
festivă la care a luat cuvintul recto
rul universității, prof. dr. Niederlan- 
der. Institutul de istorie europeană al 
Universității din Heidelberg a orga
nizat. de asemenea, o sesiune de co
municări științifice.

AUSTRIA. Cunoscutul cotidian aus
triac „Wiener Zeitung" a publicat 
un articol dedicat celei de-a 120-a 
aniversări1 a Unirii Principatelor 
Române.

Referindu-se la politica externă ac
tuală a tării noastre. Cotidianul aus
triac subliniază că „România își dez
voltă relațiile internaționale pe baza 
principiilor egalității în drepturi, 
respectării independentei și suverani-

FRANȚA
O retrospectivă a
PARIS 26 (Agerpres). — Cea 

mai importantă retrospectivă, în 
Franța, a filmului românesc s-a 
deschis la Muzeul cinematografic 
de la Palais de Chaillot. Vor fi 
prezentate 33 filme artistice, 31 
scurt-metraje și 7 filme de televi
ziune. Manifestarea are loc în ca
drul programului guvernamental 
de colaborare culturală, științifică 
și tehnică dintre România și 
Franța.

H. Astier, directorul Cinematecii 
franceze, și P. Viot, directorul ge
neral al Centrului național de ci-

ORIENTUL

KINGSTON 26 (Agerpres). — La 
Kingston s-au deschis lucrările Consi
liului permanent al miniștrilor de ex
terne ai Comunității economice ca
raibiene. la care participă delegați 
din 12 țări membre ale organizației. 
Pe agenda lucrărilor au fost înscrise 

, probleme privind situația politică din 
America Latină și din zona Caraibi-

lor, relațiile de cooperare ale 
CARICOM cu Piața comună, Siste
mul economic latino-american 
(SELA).

Vor fi abordate, de aseme
nea teme vizînd viitoarea reuniune 
U.N.C.T.A D. V. de la Manila, și Con
ferința la nivel înalt a țărilor neali
niate, de la Havana.

SENEGAL. Cotidianul senegalez 
„Le Soleil" publică un articol prile
juit de cea de-a 120-a aniversare a 
Unirii Principatelor Române. în care 
subliniază prezenta tot mai activă a 
României de astăzi în viata interna
țională. acțiunile ei ' de colaborare și 
cooperare cu toate statele lumii pe 
baza principiilor unanim fecunoscute 
pe plan internațional.

BRAZILIA. Aniversării aceluiași 
eveniment ii consacră un amplu arti
col cotidianul „Correio Brasiliense", 
care relevă că „România și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu apără 
ideea instaurării unei noi ordini po
litice și economice internaționale, 
realizării dezarmării generale, pro- 
movînd o politică de colaborare cu 
toate., popoarele, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte".

filmului românesc
nematografie, 
cația acestui 
ral. Din partea delegației de ci
neaști români a vorbit Ecaterina 
Oproiu, redactor-șef al revistei „Ci
nema". A fost proiectat filmul 
„Ediție specială"

Totodată, a fost deschisă șl o ex
poziție fotodoeumentară „Momente 
din istoria poporului român", dedi
cată sărbătoririi a 2050 ani de la 
constituirea primului stat centra
lizat dac și a 120 ani de la Unirea 
Principatelor Române. •

au relevat semnifi- 
important act cultu-

MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-americane • Un bilanț 

al bombardamentelor israeliene în Liban
CAIRO 26 (Agerpres). — Primul 

ministru egiptean. Mustafa Khalil, a 
conferit, vineri, la Cairo, cu Alfred 
Atherton, ambasadorul itinerant al 
președintelui Statelor Unite. în legă
tură cu problemele rămase în suspen
sie pentru încheierea unui tratat de 
pace între Egipt si Israel. Un comu
nicat oficial, dat publicității la în- 
cheiera convorbirilor. menționează, 
potrivit agenției M.E.N., că premierul 
Mustafa Khalil a reafirmat, cu acest 
prilej, hotărîrea Egiptului de a refu
za să acorde viitorului tratat de pace 
cu Israelul cea mai mică „prioritate 
asupra oricărui alt acord sau tratat 
interarab". Comunicatul arată, în le
gătură cu aceasta, că șeful guvernu
lui egiptean a subliniat că Egiptul 
este angajat în „tratatele și acor
durile încheiate cu țările arabe și. în 
particular. prip Carta securității co
lective arabe".

In cursul convorbirilor avute cu 
Alfred Atherton, menționează comu
nicatul. premierul Khalil a prezentat, 
de asemenea, poziția Egiptului pri
vind „necesitatea revizuirii dispozi
țiilor de securitate în Sinai, fără în- 
tîrziere și într-o perioadă de timp ho- 
tărîtă după semnarea tratatului de 
pace". în încheiere se precizează că 
punctul de vedere egiptean referitor 
la modalitățile de realizare a unei 
păci globale și durabile în Orientul 
Mijlociu nu a suferit modificări.

deBEIRUT 26 (Agerpres). — Zeci 
morțl Și de răniți, aproximativ 30 000 
de refugiâți, cartiere întregi pustiite 
— acesta este bilanțul celor cinci zile 
de intense bombardamente israeliene 
asupra unor zone largi din sudul 
Libanului — relatează A.F.P.

Observatorul permanent adjunct 
la O.N.U. al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Hassan Rahman, 
a adresat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare in care cere 
„adoptarea de măsuri imediate și 
eficace" pentru a se pune capăt „noii 
serii de provocări" comise de Israel 
în sudul Libanului. în document se 
arată că aceste acțiuni îmbracă for- 

■ ma incursiunilor unor unități de 
blindate, tirurilor de artilerie si de 
rachete, ca și a activităților navale și 
aeriene.

DIN ACTUALITATEA POLITICA

Program româno-britanic 
de schimburi cultural-știin- 
țifice. La 26 ianuarie, la Londra 
a fost semnat Programul de schim
buri în domeniile științei. îrivătămin- 
tului și culturii pe perioada aprilie 
1979—martie 1981 între România și 
Marea Britanie. Programul prevede 
dezvoltarea relațiilor reciproce în do
meniul științei. învățămintului. artei 
și culturii, presei, radioteleviziunii și 
cinematografiei, precum și schimburi 
între organizații de tineret și spor
tive din cele două țări.

R. F. G „Dezvoltarea economică, destinderea
și dezarmarea

După încheierea grevei siderurgiș- 
tilor din Rhenania-Westphalia, Bre
men și Osnabriick — primul conflict 
în industria metalurgică din ultimele 
decenii și cel mai lung conflict so
cial (42 de zile) din Republica Fe
derală Germania — preocupările pri
vind evoluția marilor probleme aflate 
pe agenda anului 1979 au redeyenit 
tema centrală a presei vest-ger- 
mane.

Prognozele emise în cercuri dife
rite — guvernamentale, sindicale, pa
tronale. împreună cu cele elaborate 
de institutele de cercetări economice 
— așa cum sînt reflectate acestea în 
coloanele presei — 
samblu un oarecare 
gătură cu -evoluția 
anul care a început, 
perților, economia vest-germană 
continua să se dezvolte cu o rată de 
creștere de 3.5—4 la sută. Se antici
pează, de asemenea, unele succese în 
combaterea inflației și extinderea ex
porturilor. O sursă serioasă de îngri
jorare rămîne însă pe mai departe 
șomajul. Numărul ridicat al șomeri
lor — a precizat un purtător de cu- 
vînt oficial de la Bonn — constituie 
„o problemă gravă". Antagonismele 
care au dus la amintitul conflict so
cial, de pildă, rezidă. în bună parte, 
și in faptul că. din 1970. în industria 
otelului au fost desființate nu mai 
puțin de 50 000 locuri de muncă.

în acest context, se manifestă o 
preocupare constantă față de acei 
factori externi — îndeosebi instabili
tatea cursului dolarului american și 
creșterea prețurilor petrolului — caie 
conțin, după aprecierea unanimă, 
„pericole imprevizibile pentru dezvol
tarea economică a Republicii Fede
rale Germania",

O părere tot mai amplu reflectată 
în paginile presei este aceea că o si-

exprimă in 
optimism în 
conjuncturii 
După opinia

an- 
Ie- 
în 

ex- 
va

tuație economică sănătoasă depinde 
în cea mai mare măsură de conso
lidarea procesului de destindere pe 
plan internațional, de adîncirea în
crederii reciproce între state. Potri
vit relatărilor ziarelor vest-germane. 
această poziție a fost susținută 
de’ cancelarul Helmut 
la recentele convorbiri 
partite interoccidentale din Guade
lupa. De altfel, șeful guvernului vest- 
german a reafirmat, in ultimul timp, 
în cadrul unor declarații repetate „in
teresul R.F.G. de a continua poli
tica de destindere in întreaga lume, 
care s-a dovedit avantajoasă atît țâ
rilor din Vest, cit și celor din Est și 
care promite noi avantaje și in 
viitor". „Promovarea pe mai departe 
a destinderii este o necesitate impe
rioasă", a precizat cancelarul.

O componentă importantă a destin
derii este considerată a fi dezar
marea. Au reținut atenția. în acest 
sens, opiniile vicecancelarului și mi
nistru de externe, Hans-Dietrich 
Genscher, care a exprimat speranța 
că „in cadrul negocierilor de dezar
mare. se va conveni asupra unor re
zultate concrete, susceptibile de a ex
tinde paleta de instrumente pentru 
salvgardarea păcii".

In aceeași ordine de idei, președin
tele P S.D., Willy Brandt, subliniind 
că „relativa destindere politică nu 
poate fi stabilizată dacă nu este asi
gurată și întregită cu acorduri efec
tive in domeniul militar", arăta că. 
din păcate, in cursul deceniului 
dezarmării proclamat de Națiunile 
Unite, deceniu care se va încheia în 
curînd. „înarmarea a dobindit pro
porții fără precedent. Omenirea — 
pontinua el — nu poate accepta o 
asemenea evoluție dacă vrea să su
praviețuiască deceniului '80. Se poale 
lesne imagina ce ar însemna o du-

Schmidt 
cvadri-

blare a cheltuielilor de înarmare 
față de cele 400 miliarde dolari cit se 
alocă anual in prezent".

Pe linia acelorași preocupări. Egon 
Bahr. lider proeminent al P.S.D., 
sublinia, într-o conferință ținută, 
la Universitatea Georgetown din 
Washington, că „procesul destinderii 
cere ca nici o regiune a lumii să nu 
fie ignorată. Confruntările trebuie 
reduse punct cu punct, in fiecare sec
tor și în fiecare regiune, astfel ca 
destinderea să atingă un asemenea 
grad de consolidare incit să nu mai 
poată fi primejduită".

Presa .vest-germană relevă că la 
finele lunii ianuarie—începutul lui fe
bruarie urmează să aibă loc în Bun
destag o dezbatere de politică exter
nă asupra unor aspecte privind în
deosebi destinderea, securitatea și 
dezarmarea. „Die Welt" consideră că 
aceste probleme vor deveni teme 
prioritare în cadrul campaniei pentru 
alegerile generale din 1980.

Pe de altă parte, în luna mai, 
Adunarea federală se va întruni pen
tru alegerea președintelui Republicii 
Federale Germania. Actualul pre
ședinte, Walter Scheel, a răspuns 
afirmativ la propunerea partidelor 
guvernamentale de a candida din nou 
pentru funcția de șef al Statului. In 
același context, a reținut atenția do
rința. reafirmată recent, a liberal- 
democraților. de a rămîne fideli 
alianței politice cu social-democrații. 
ceea ce înseamnă, implicit, și conti
nuarea actualului curs al politicii 
externe.

Agenda politică a începutului de an 
se anunță deci bogată în evenimente 
care vor concentra atenția tuturor 
partidelor și. evident, a opiniei pu
blice vest-germane.

Colaborare culturala ro- 
mâno-filipineză. La Mani,a a 
fost semnat Programul de aplicare 
a Acordului cultural în domeniul 
schimburilor cultural-artistice și în 
domeniul învătămîntului pe anii 
1979—1980 între România și Filipine. 
In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, secretarul pentru afacerile 
externe filipinez. Carlos P. Ro- 
mulo. a evocat cursul ascendent al 
raporturilor dintre Filipine și Româ
nia și relațiile tot mai strînse. pe 
diverse planuri, dintre cele două 
popoare —proces în cadrul căruia 
activitățile culturale au avut o con
tribuție notabilă.

întrevedere E. Berlinguer
a. Gromîko. Secretarul gene-

P. STĂNCESCU

SINGAPORE 26 (Agerpres). — 
La Singapore are loc o confe
rință internațională cu tema 
„Știința și tehnologia in slujba 
dezvoltării". Participă 140 de oa
meni de știință din întreaga 
lume. Din țara noastră ia parte 
prof. dr. Irimie Staicu, membru 
al Academiei Republicii Socia
liste România, care a fost ales 
vicepreședinte al secțiunii pen
tru educație și instruire.

Participanta la această reuniu
ne internațională vor elabora 
sub formă de rezoluții o serie de 
documente ce vor fi folosite de 
Conferința Națiunilor Unite 
pentru Știință și Tehnologie ce 
urmează să aibă loc. in luna au
gust, la Viena.

In cadrul lucrărilor reuniunii, 
reprezentantul român a prezen
tat opt referate, cu propuneri 
concrete, privind, principalele 
teme ale • conferinței. Totodată, 
participanta au luat cunoștință 
de experiența românească in 
domeniul educației și învățămân
tului.

Situația din Iran
Interzicerea tuturor 

adunărilor și demonstrațiilor
TEHERAN 26 (Agerpres). — In 

Iran au fost interzise vineri toate 
adunările și demonstrațiile — anunță 
un comunicat oficial transmis de 
postul de radio Teheran. într-o di
rectivă către comandanții legii mar
țiale din întreaga tară, primul minis
tru Bakhtiar a ordonat ca armata să 
disperseze orice demonstrație neau
torizată și să pedepsească conform 
legii pe cei care încalcă această 
dispoziție — relatează agenția United 
Press International.

Pe de altă parte, premierul iranian 
a relevat că guvernul a adoptat o 
serie de măsuri reclamate de opinia 
publică iraniană, menționînd lupta 
îmDotriva corupției, eliberarea deți- 
nuților politici, libertatea presei.

La Teheran, administratorul legii 
marțiale, generalul Mehdi Rahmi." a‘ 
adresat populației chemarea „de a se 
abține de la orice fel de demonstra
ții".

Dezvoltarea economiei
cehoslovace in 1978

PRAG A 26 (Agerpres). — După 
cum se relevă în comunicatul Direc
ției federale de statistică a R.S. Ce
hoslovace. venitul national a crescut 
în anul 1978 cu 4 la sută in compa
rație cu anul precedent. Volumul 
producției industriale a sporit în a- 
ceeasi perioadă cu 5 la sută. Apro-, 
ximativ 85 Ir sută din spotul produc-' 
ției industriale s-a realizat prin creș
terea productivității muncii.

După cum relatează agenția C.T.K., 
în comparație cu anul 1977. anul tre
cut sporul producției sectorului a- 
gricol a fost de 1,5 la sută, obți- 
nîndu-se o bună recoltă medie de 
cereale la hectar. Producția sectoru
lui zootehnic a fost realizată prin a- 
sigurarea unui import însemnat de 
furaje.

Investițiile în economia națională 
au crescut în cursul anului trecut cu 
peste 6,6 la sută. în comparație cu 
anul 1977.

In legătură cu propunerile C. C. al Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Patriei

din R.P.D. Coreeană
PHENIAN 26 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. anunță că Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea 
și vicepreședintele R.P.D. Coreene, a 
făcut la 25 ianuarie o declarație re
feritoare la faptul că C.C. al Fron
tului Democratic pentru Reunificarea 
Patriei a publicat la 23 ianuarie o 
declarație, conținînd proiectul în pa
tru puncte, adresată tuturor pături
lor populației sud-coreene. compa- 
trioților din străinătate. partidelor 
politice și organizațiilor sociale din 
Coreea de Sud. precum și autorități
lor sud-coreene.

Noul nostru proiect în patru punc
te. a declarat. Pak Sen Cer. repre
zintă o aplicare a orientării spre 
reunificarea pașnică a patriei, sub
liniată de tovarășul Kim Ir Sen, con
ducător respectat și iubit, în rapor
tul său Istoricla Adunarea la nivel 
central prin care s-a sărbătorit a 
30-a aniversare a creării R.P.D. Co
reene. Noul proiect este realist, just 
și echitabil, deoarece prezintă o cale 
dreaptă de soluționare a problemei 
reunificării și un jalon explicit : data, 
ora și locul. Prevederile noului pro
iect, care reflectă poziția neschimba
tă a partidului nostru .și a. guvernu
lui republicii1 noâstre, se bucură de 
sprijinul total și de aprobarea căl
duroasă a întregului popor coreean 
din Nord și din Sud și a rezidenți- 
lor coreeni din străinătate. Ele se 
bucură de un viu răsunet în rîndul 
popoarelor progresiste ale lumii și al 
opiniei publice din țară și de peste 
hotare.

în numele Partidului Muncii din 
Coreea și al guvernului republicii 
noastre, care aderă cu fermitate la 
poziția de a-și asuma răspunderea 
pentru soarta țării și a națiunii, sus
țin că trebuie să fie realizat proiec
tul în patru puncte, clarificat în de
clarația din 23 ianuarie a Comitetu
lui Central al Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei.

Revenirea Coreei de Nord și Co
reei de Sud la idealurile și principii
le, inițiale, conținute.-în. . Declamația, 
comună de la 4 iulie, constituie o 
problemă fundamentală pentru reali-

zarea dialogului 
făptuirii cauzei 
tarea proferării 
făimări intre cele două părți și în
cetarea necondiționată a acțiunilor 
militare, a amenințărilor reciproce și 
a considerării celeilalte părți drept 
dușman reprezintă o exigență elemen
tară in vederea creării unei atmosfere 
favorabile dialogului și reunificării 
pașnice. Dacă vom respecta cu loia
litate idealurile și principiile Decla
rației comune de la 4 iulie și dacă 
vom realiza o conciliere și o unitate 
națională, va fi posibil să grăbim 
cauza reunificării pe calea dialogului 
și a negocierilor.

Problema reunificării patriei nu 
poate fi monopolizată de un partid, 
de un grup sau de autoritățile din 
Nord și din Sud, deoarece ea consti
tuie o cauză a întregii națiuni, și nu 
va putea fi rezolvată cu succes decît 
în momentul în care întreaga națiune 
iși va fi spus voința și își va fi con
jugat eforturile. Considerăm că forma 
de Congres al întregii națiuni con
stituie un mijloc pentru^ dialogul șl 
negocierile cele mai competente, cele 
mai largi, reprezentind voința gene 
rală a întregului popor coreean. Cina 
va fi convocat Congresul întregii na
țiuni, Coreea de Nord ii Coreea de 
Sud vor putea rezolva i î ‘mod optim 
toate problemele pe care le ridică re
zolvarea cauzei reunificării, inclusiv 
instituirea unor societăți complet des
chise, activitatea liberă a partidelor 
politice în partea de Nord și în par
tea de Sud și înfăptuirea colaborării 
și schimburilor pe multiple planuri.

Cine își iubește cu adevărat patria 
și se îngrijește de soarta națiunii nu 
Va avea nici un motiv să nu accepte 
proiectul nostru în patru puncte pri
vind reunificarea patriei. îmi exprim 
speranța — a declarat Pak Sen Cer 
în încheiere — că toate partidele, 
toate grupurile, toate păturile popu
lației din Coreea de Sud, toți com- 
patrioții din străinătate, precum șl 
autoritățile sud-coreene vor contribui 
activ la realizarea proiectului nostru 
îri patru puncte privind reunificarea 
patriei.

și accelerarea în- 
reunificării. Ince- 

de calomnii și de-

Retragerea P. C. Italian 
din majoritatea parlamentară

ROMA 26 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Italian și-a anunțat ieri 
ieșirea din componența majorității 
parlamentare care susținea guvernul 
monocolor democrat-creștin al Italiei.

„După o examinare atentă a noilor 
evoluții, am ajuns la concluzia că 
rtjpnțfnerea noastră în cadrul majori.

tății care susține guvernul a devenit 
imposibilă", a declarat secretarul ge
neral al P.C I., Enrico Berlinguer, 
înainte de începerea reuniunii lide 
rilor partidelor politice din arcul con
stituțional. Reuniunea era destinată 
tocmai discutării crizei politice care 
se anunța încă de săptămina trecu
tă'în Italia.

P. C. din Spania: pentru
MADRID 26 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului „El Perio- 
dico". din Madrid, secretarul gene
ral al P.C. din Spania. Santiago 
Carrillo, a subliniat necesitatea unor 
acțiuni hotărite pentru curmarea ac
telor teroriste ale E.T.A. și ale altor 
elemente extremiste. Concomitent, el 
a apreciat că acțiunile teroriste „nu 
justifică instalarea în Spania a unui 
terorism de stat", arătînd că aceasta 
ar avea. între altele, ca efect scă
derea prestigiului țării in lume. De

curmarea terorismului
asemenea, secretarul general al P.C.S. 
a. exprimat părerea că „în prezent, 
o lovitură de stat militară nu este 
posibilă în Spania".

Santiago Carrillo a apreciat că, în 
scurt timp, un ministru comunist va 
face parte din guvern. „Realitatea a- 
cestei țări va putea demonstra foar
te curind necesitatea participării co
muniștilor în guvern" — a spus San
tiago Carrillo.

In încheiere. Santiago Carril’ > s-a 
declarat împotriva proiectelor de ade
rare a Spaniei la N.A.T.O.

agențiile de presă transmit
ral al Partidului Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer, l-a primit pe An
drei Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., aflat în vizită Ofi
cială în Italia. Cu acest prilej — după 
cum informează agenția T.A.S.S. — au 
fost abordate. între altele, probleme 
ale luptei pentru pace si dezarmare, 
pentru întărirea securității si extin- 

continentulderea colaborării pe 
european.

scrisoare a-

îl constituie succesul convorbirilor de 
dezarmare.

Scrisoare.Intr o
dresată participantilor 
Conferinței autoconducerii 
rești din Polonia. ~' 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. a 
subliniat că hotărîrile ce urmează a 
fi adoptate trebuie să ducă la îmbu
nătățirea eficientei economice. la 
mai buna adaptare a producției la 
nevoile societății, la ridicarea calită
ții producției. îmbunătățirea gospodă
ririi materialelor si organizării mun
cii. la folosirea eficientă a timpului 
de lucru al mașinilor și utilajelor.

la sesiunea 
munci to- 

Edward Gierek,

Primire la Berlin. Erich H°-
necker. secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R.D. Germane, l-a primit, la

Mișcarea revendicativă din Marea Britanie
• Moțiune a opoziției respinsă în Camera Comunelor • Noi 

negocieri guvern—sindicate

LONDRA 26 (Agerpres). — După 
greva națională de 24 ore a celor 
27 000 mecanici de locomotivă. in 
Marea Britanie au continuat acțiunile 
revendicative, declanșate în urmă cu 
trei săptămîni de șoferii de autoca
mioane. precum și grevele 
ale unei mari părți a celor 
oane. angajați din serviciile

Dezbaterile extraordinare
In Camera Comunelor, joi. s-au în
cheiat cu supunerea la vot a moțiu
nii prezentate de opoziție, prin care 
aceasta cerea guvernului să-și afirme 
autoritatea asupra sindicatelor. Mo
țiunea a fost respinsă cu 289 voturi 
contra și 273 pentru, asigurînd gu
vernului laburist 
James Callaghan o 
voturi.

Refuzul primului 
Callaghan de a da curs 
opoziției privind înăsprirea atitudinii

parțiale 
1.5 mili- 
publice. 
initiate

al premierului 
majoritate de 16
ministru James

cererilor

guvernului fată de sindicate relevă 
dilema cu care este confruntat ca
binetul. Fără sprijinul sindicatelor. 
Partidul laburist nu va putea ciștiga 
viitoarele alegeri generale care vor 
avea loc anul acesta. In același timp, 
sindicatele nu sînt dispuse să accepte, 
asa cum atestă amploarea fără pre
cedent a actualei mișcări revendica
tive. limitele impuse, pentru al pa
trulea an consecutiv, majorărilor de 
salarii în cadrul politicii antiinflatio- 
niste a cabinetului. Pentru a depăși 
impasul, primul ministru James 
Callaghan a solicitat, iar conducerea 
sindicatelor as acceptat;
de întîlniri între guvern si 
în scopul elaborării unei 
legeri privind ’modalitățile 
tionare a revendicărilor
muncii britanici. Intîlnirile urmează 
să înceapă săptămina viitoare.

organizarea 
sindicate, 
noi înte- 
de solu- 

oamenilor

Berlin, pe ministrul de externe al 
Cubei. Isidoro Malmierca Peoli.

Convorbiri cehoslovaco- 
austriece. aPr°piere Brno 
au avut loc convorbiri între preșe
dintele Guvernului federal al R. S. 
Cehoslovace. Lubomir Strougal, și 
cancelarul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky. Intr-o declarație făcută la 
încheierea convorbirilor, cei doi șefi 
de guvern au relevat dorința țărilor 
lor de a îmbunătăți relațiile reci
proce în domeniile politic și economic. 
A fost relevat, de asemenea, intere
sul manifestat de Cehoslovacia și 
Austria față de îmbunătățirea clima
tului politic din Europa, subliniin- 
du-se că un imperativ în acest sens

Asasinat politic în Gua
temala. Alberto Puentes Mohr, . 
ministru de externe al Guatemalei. 
a fost ucis într-un atentat comis de 
un grup înarmat, in plin centrul 
capitalei guatemaleze. Fuentes Mohr, 
deputat în parlament și membru al 
conducerii Partidului Revoluționar 
Autentic, s-a pronunțat în favoarea 
legalizării Partidului Muncii din Gu
atemala (partid comunist).

Populația Egiptuluieste d* 
40 500 000 persoane, informează agen
ția M.E.N. în cursul anului 1978. nu
mărul locuitorilor a prescut cu 
1 075 000. Orașul Cairo, capitala tă
rii. numără 5 355 000 locuitori, repre
zentind 13 la sută din totalul popu
lației tării.

Un eveniment important 
în viața politică a Algeriei 
Congresul Frontului de Eliberare Națională 
Incepind de astăzi. 27 ianuarie, la 

Alger se desfășoară lucrările celui 
de-al patrulea Congres al partidului 
Frontul de Eliberare Națională 
Algeria — eveniment deosebit 
important in viața . întregii 
Avînd ca deviză aplicarea „Cartei na
ționale" și fidelitatea față de calea 
trasată de regretatul președinte 
Boumediene. congresul urmează să 
stabilească modalitățile de transpu
nere în practică a prevederilor legii 
fundamentale a 
seze drumul pe care poporul alge- 
rian va merge în continuare spre edi
ficarea unei societăți noi. așa cum a 
preconizat regretatul șef de stat.

Totodată, forumul va desemna 
candidatul pentru alegerile preziden
țiale. care urmează să aibă loc la 7 
februarie.

Al patrulea Congres al F.L.N. a 
fost precedat de ample dezbateri în 
federațiile departamentale ale parti
dului. în organizațiile de masă, ale 
muncitorilor și agricultorilor, foștilor 
combatanți. în rîndurile armatei. 
Participantii. analizind ansamblul 
problemelor privind prezentul și vii
torul tării, au avansat numeroase su
gestii și propuneri privind politica 
generală, dezvoltarea economică și 
socială. Un accent deosebit s-a pus 
in cadrul dezbaterilor pe rolul sporit 
pe care este chemat să-l joace parti
dul. conceput să devină o forță de 
avangardă a societății.

din 
de 

țări.

statului si să trâ-

Trăsătura caracteristică a întregii 
activități politice desfășurate în țară 
in pregătirea congresului constă, 
după cum subliniază „Revolution afri- 
caine", organul central al F.L.N.. in 
reafirmarea voinței poporului „de a 
consolida independenta națională și 
a instaura o societate eliberată de 
exploatarea omului de către om" șt, 
în acest cadru, de a asigura deplina 
stabilitate a țării, continuitatea fermă 
a liniei promovate de președintele 
Boumediene.

în cinstea forumului suprem al 
F.L.N.. drapelele partidului și statului 
— aflate încă în bernă — flutură de-a 
lungul arterelor principale și în îm
prejurimile marelui .complex -olimpic 
„Koja" din capitală, unde se desfă
șoară congresul. Numeroasele bande
role de pe clădirile unor edificii, 
aducînd un vibrant omagiu președin
telui defunct, cheamă totodată pe 
congresiști să fie la înălțimea răs
punderii ce le revine pentru a dota 
țara „cu o conducere politică capabi
lă să asigure unitatea forțelor patriot 
tice naționale și continuitatea revo
luției".

tndeplinindu-și mandatul încredin
țat. cei 3 100 de delegați, reprezentind 
toate păturile sociale, urmează să 
adopte importante documente pentru 
viitorul țării.

Alger
Mircea S. IONESCU
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