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Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidu

lui și statului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii virstei 
de 50 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România
dec r e t e a z ă :

Articol unic. — Se conferă Ordinul „23 August" clasa I 
tovarășului Angelo Miculescu.

în cadrul unui amplu dialog de lucru, desfășurat ieri
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

la Complexul expozițional din Piața Scînteii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat, in lumina hotăririlor Congresului al Xll-lea al partidului, 
împreună cu cadre de conducere și specialiști din economie, modul 
in care se înfăptuiește programul de tipizare in construcții, in vederea 

reducerii consumurilor de materiale, energie și combustibili
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a examinat — in cadrul unei 
expoziții organizate la Com
plexul expozițional din Piața 
Scînteii — împreună cu cadre 
de conducere din ministere și 
din alte instituții centrale, cu 
specialiști din unități de cerce
tare și proiectare tehnologică, 
din centrale industriale și între
prinderi, modul cum se înfăptu
iește programul de tipizare in 
construcții, acțiune ce se des
fășoară la nivelul întregii eco
nomii naționale, in vederea re
ducerii mai accentuate a con
sumurilor de materii prime și 
materiale, de energie și com
bustibili.

Această amplă analiză în- 
tr-un domeniu de o deosebită 
însemnătate, de care depinde 
realizarea in cele mai bune 
condiții a marelui program de 
investiții prevăzut în Directivele 
Congresului al Xll-lea al parti
dului, reflectă în mod pregnant 
preocuparea constantă a secre
tarului general al partidului in 
direcția transpunerii in viață a 
hotăririlor marelui forum al co
muniștilor români, a perfecțio
nării activității de cercetare și 
proiectare, a aplicării în toate 
sectoarele producției materiale 
a tuturor cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice.

La întîlnirea de lucru au luat 
parte tovarășii llie Verdeț, Lina 
Ciobanu, Nicolae Constantin, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Virgil Trofin, 
Suzana Gâdea, Ion doniță, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, precum și Angelo Mi
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului,

problematica acestei cuprinzătoare 
ți temeinice analize este de o deose
bită actualitate și importanță, intrucit 
in anul 1980 și în viitorul cincinal ur
mează să se construiască un număr 
însemnat de obiective industriale și 
social-culturale. Numai în perioada 
1981—1985 se prevede un volum de 
investiții de 1 300—1 350 miliarde lei, 
superipr întregului volum efectuat 
între anii 1951—1975 și de peste 20 de 
ori mai mare decît cel realizat în e- 
tapa 1951—1955. Un plan de asemenea 
amploare impune, ca o condiție esen
țială — așa cum a indicat in repe
tate rinduri secretarul general al 
partidului — perfecționarea tipizării 
in construcții, corespunzător cerințe
lor revoluției tehnico-științifice con
temporane, noii etape de dezvoltare, 

ridicării eficienței întregii activități 
economice.

Graficele, machetele, celelalte ex
ponate reunite în cadrul expoziției 
ilustrează realizările obținute, intr-o 
primă etapă, la scara întregii econo
mii, in îmbunătățirea normelor de 
tipizare, in aplicarea unor soluții 
constructive și tehnologice superi-, 
oare, menite să asigure valorificarea 
mai- eficientă a materiilor prime, 
materialelor și energiei, folosirea 
deplină a capacităților de producție, 
creșterea calității și a productivității 
muncii, promovarea susținută a pro
gresului tehnico-ștjințific. în ansam
blul ei, expoziția oglindește efectele 
tipizării in reducerea continuă a 
consumului de metal, ciment și. 
a altor materiale. în utilizarea 

intr-o mai largă măsură a elemen
telor ușoare de construcție, a mate
rialelor Iacale, precum și dimen
sionarea optimă a volumelor și su
prafețelor de construcție. în același 
timp, rezultatele tipizării se regăsesc 
in diminuarea continuă a consumului 
de energie și combustibil, printr-o 
mai bună protecție termică a con
strucțiilor. precum și in folosirea 
mai restrînsă a materialelor a căror 
fabricație implică mari consumuri 
de energie, înlocuirea, acolo unde 
procesele tehnologice permit, a con
strucțiilor metalice cu prefabricate 
din beton armat precomprimat.

Din datele prezentate în cadrul ex
poziției rezultă că perfecționarea
(Continuare în pag. a IlI-a)

Marți, 4, decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a inmînat, intr-un cadru festiv, 
tovarășului Angelo Miculescu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare. Or
dinul ..23 August" clasa I. conferit 
prin decret prezidențial, pentru con
tribuția va,dusă la -înfăptuirea politicii 
partidului șl statului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez

Cuvintul tovarășuluiNicolae Ceausescu
Dragă tovarășe Miculescu,
Stimați tovarăși.
Aș dori ca, in numele conducerii 

de partid și de stat, al meu perso
nal, să-ți adresez cele mai calde 
felicitări cu prilejul împlinirii a 50 
de ani și al inminării înaltei 
distincții Ordinul „33 August" 
clasa I.

luminarea acestei înalte distinc
ții constituie o apreciere deosebită 
din partea partidului, a statului 
nostru pentru activitatea pe care 
ai desfășurat-o și o desfășori 
intr-un important sector de activi
tate. Fără îndoială, in agricultura 
României socialiste s-au produs 
mari transformări ; cadrele de 
partid și de stat care au lucrat și 
lucrează in acest sector, impreună 
cu oamenii’muncii, cu țăranii coo
peratori, cu intreaga țărănime, 
sint cele care au înfăptuit aceste 
mari transformări. Importantele 
realizări obținute in dezvoltarea 
producției agricole sint rezultatul

„Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului 
său general, vom participa și mai activ 

la întreaga viață politică și socială a țării“
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
DE PARTICIPANȚII LA ADUNĂRILE DE CONSTITUIRE A ORGANIZAȚIILOR 

PROPRII ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
în aceste zile, în întreaga țară, în 

întreprinderi, pe șantiere de con
strucții,- in instituții, in cartierele o- 
rașelor și la sate au loc, intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a- 
dunări de constituire a organizațiilor 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste. Cu acest prilej, participanțți la 
adunări au adresat telegrame Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își exprimă a- 
deziunea deplină la propunerile 
secretarului general al partidului 
privind creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste in viața social-po- 
Iitică a țârii și îmbunătățirea orga
nizării șale, hotărîrea de a-și aduce 
o contribuție sporită la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
Xll-lea al P.C.R. de edificare a so
cietății socialiste și comuniste pe pă- 
mîntul României.

Cu sentimente de dragoste și pre
țuire pe care le nutrim pentru activi
tatea dumneavoastră neobosită de 
strălucit revoluționar și înflăcărat 
patriot, pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și statului nostru, 
se arată în telegrama adresată de or
ganizația Frontului Unității Socialis
te din cadrul întreprinderii de con
strucții și montaje metalurgice Re
șița. vă raportăm că am constituit 
organizațiile proprii ale Frontului 

voltate In patria noastră, cu prilejul 
împlinirii virstei de 50 de ani.

La solemnitate au luat parte to
varășii llie Verdeț, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea. Ion 
Pățan, Richard Winter, precum și 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice, și Maxim Berghianu. minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare.

Lui.nd cuvintul.. tovarășul Angelo 
Miculescu a exprimat, conducerii . de 
partid și de stat, personal tovarășu

politicii generale a partidului, care 
acordă o atenție deosebită agricul
turii din patria noastră.

Desigur, in agricultură sint atit 
lucruri bune, cit și minusuri, ca, 
dealtfel, in multe domenii de acti
vitate. Nu doresc insă să mă refer, 
cu acest prilej, la ele. Aș dori nu
mai să subliniez că acordarea 
acestei înalte distincții constituie, 
totodată, un imbold sau — ca să 
mă exprim așa — un credit perso
nal și, desigur, și pentru cadrele 
din agricultură, că se va acționa 
cu mai multă hotărire pentru , rea
lizarea în viață a hotăririlor pri
vind dezvoltarea și creșterea pro
ducției agricole, pentru înfăptuirea 
hotăririlor adoptate de Congresul 
al Xll-lea, care — după cum se
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Cuvintul tovarășului Angelo Miculescu
IN PAGINA A V-A

Unității Socialiste pe întreprindere și 
șantiere, materializind în acest fel 
cadrul de larg democratism promovat 
de Partidul Comunist Român, ex
celent fundamentat teoretic și practic, 
de dumneavoastră personal, in ma
gistralele documente ale Congresului 
al Xll-lea.

Cu acest prilej ne exprimăm pro
funda gratitudine pentru posibilita
tea ce ni se oferă de a participa in
tr-o formă calitativ superioară, pro
prie democrației noastre socialiste, la 
viața politică a țării.

Noi, oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, constituiți in or
ganizația proprie a Frontului Uni
tății Socialiste, înfrățiți in muncă și 
în gind, vă mulțumim pentru în
crederea ce o acordați maselor largi 
de oameni ai muncii, creîndu-le ca
drul organizatoric de participare la 
intreaga activitate social-politică ce 
se desfășoară în sistemul nos
tru larg democratic, se subliniază 
în telegrama adresată de organizația 
Frontului Unității Socialiste din ca
drul Combinatului de prelucrarea 
lemnului Gherla. Ne angajăm ca in 
cadrul Frontului Unității Socialiste, 
se arată in telegramă, să luăm parte 
activă la toate acțiunile sale, să ser
vim cu credință interesele poporului, 
consacrîndu-na Întreaga capacitate 

lui Nicolae Ceaușescu, vii mulțumiri 
și sentimente de profundă recunoș
tință pentru înalta distincție acor
dată.

A luat cuvintul tovarășul NicoIdS 
CsaUȘGSCU care * felicitat căl
duros pe. sărbătorit.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au felicitat, de asemenea, 
pe tovarășul Angelo Miculescu, adre- 
sindu-i urări de sănătate și fericire, 
de noi succese in activitatea sa.

știe — acordă o atenție deosebită 
problemelor acestui important sec
tor al economiei naționale.

Sint multe lucruri de făcut, și eu 
doresc să-mi exprim convingerea 
că, atit personal, cit și impreună cu 
celelalte cadre, cu toți oamenii 
muncii din agricultură, vei face to
tul pentru a demonstra că acest 
credit va fi nu numai restituit 
printr-o bună activitate și prin 
producții agricole bune, dar chiar 
cu o dobindă foarte mare, așa cum 
așteptăm noi de la agricultură.

Aș dori, încă o dată, să-ți adre
sez calde felicitări, să-ți urez suc
cese tot mai mari, multă sănătate 
și multă fericire, rezultate cit 
mai bune în întreaga activitate. 
(Aplauze).

cauzei înfloririi și prosperității pa
triei noastre.

Exprimind satisfacția și înalta re
cunoștință fată de propunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ca in 
cadrul Frontului Unității Socialiste 
să se creeze organizații proprii, ce
tățenii din comuna Horia, județul 
Neamț, arată in. telegrama transmi
să: Noi vedem in aceasta preocu
parea permanentă de care dumnea
voastră dați dovadă pentru lărgirea 
și adîncirea continuă a democrației 
socialiste in scumpa noastră patrie. 
Faptul că și noi, nemembrii de 
partid, vom avea posibilitatea să 
participăm, intr-un cadru organizat, 
la elaborarea și transpunerea in viață 
a politicii partidului și statului nos
tru, ne umple inimile de bucurie și 
mindrie patriotică.

Oamenii muncii de Ia Întreprin
derea de navigație fluvială „Navrom" 
— Galați, constituifi în organiza
ție proprie a Frontului Unității 
Socialiste — se subliniază în telegra
ma adresată de organizația Frontu
lui Unității Socialiste „Navrom“-Gâ- 
lați — ne angajăm să aplicăm în 
practică prevederile documentelor 
Congresului al Xll-lea al Partidului
(Continuare in pag. a Il-a)
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FAPTUL IN ClIMATU DE l'LIEI’.MCĂ EmVMNȚĂ POLITICĂ, GENERAI DE CONGRESUL At XII-LEA Al P.C.B.
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Printre arborii seculari din 
județul Maramureș —• ocrotiți 
prin lege, fiind declarați monu
mente ale naturii — se numără 
și stejarul din Parcul pionierilor 
din Șomcuța Mare, in virstă de 
aproape 500 de ani, el are încă 
un trunchi viguros, cu o circum
ferință de vreo șapte metri.

Un alt „decan" de virstă al 
arborilor din această zonă a țării 
este un castan comestibil, situat 
pe dealul Bodoaiei. la nord de 
localitatea Tăuții de Sus. El a 
depășit virstă de 500 de ani și 
are o ținută falnică, impună
toare.

Stejarul și castanul ii între
gesc Maramureșului zestrea de 
frumusețe.

Bilet de intrare...
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nicăieri
Un 

tru, 
întreprinderea județeană 
construcții-montaj Botoșani, ne 
trimite mai multe bilete însoțite 
de următoarea, explicație : „A- 
deseori, cind primesc retribuția, 
mă trezesc cu cite un bilet sau 
două pentru diferite spectacole 
sau tombole despre care habar 
n-am cind si unde au loc. Vă 
trimit acum ultimele bilete pri
mite, frumos tipărite, cinci lei 
bucata".

Ne uităm la un astfel de ..Bilet 
de intrare" cu nr. 7751732, pe 
care scrie, tot tipărit : „Locul 
organizării acțiunii" urmat de 
puncte-puncte. Adică să se indi
ce locul. Dar locul nu este in
dicat. Mai departe scrie tot 
negru pe alb : „Loc pentru 
ștampilă". Locul e. dar ștampila 
nu este. Să sperăm că nu va fi 
omisă de cei in cauză ne răs
punsul ce-l vor trimite.

„Să-i judece 
opinia publică!"

Primarul comunei Abram, ju
dețul Bihor, ne aduce la cu
noștință un caz ieșit din comun 
petrecut unui bătrin, Florian 
Orban. Pe la miezul nopții s-a 
trezit cu bătăi in ușă. La în
trebarea „Cine-i acolo 7“ i s-a 
răspuns : „Oameni buni". Dar 
n-a fost să fie oameni buni, 
deși amîndoi erau fiii săi — Cor
nel și Petru. Primul — profesor 
la un liceu din Zalău, iar al 
doilea — maistru la o întreprin
dere din Oradea. De cum au in
trat in casă, in loc de cuvenitele 
binețe, cei doi l-au somat pe 
bătrin să le dea bani si partea 
ce li se cuvine din lucruri după 
decesul mamei lor. Văzind că 
nu se lasă înduplecat, cei doi 
fii au tăbărît asupra tatălui, lo- 
vindu-l, după care au încărcat 
în saci tot ce le-a căzut sub 
mină și au plecat.

Pe bună dreptate, semnatarul 
scrisorii se întreabă: „Ce expli
cații va da colegilor pentru pur
tarea sa maistrul Petru Orban 
și ce notă ii vor da elevii la... 
purtare profesorului lor Cornel 
Orban 7 Deși au fost chemați in 
fața comisiei de judecată, cei 
doi nu s-au prezentat. Să-i ju
dece acum opinia publică I".

I
Icititor al ziarului nos- 

Mihai Burlacu, zidar la 
de I
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Poșta ne-a adus ieri un plîc 
din comuna Timova, județul 
Arad, in plic, o grămăjoară de 
bețe de chibrit și o scrisoare 
însoțitoare : „Toate aceste beți- 
șoare provin dintr-o cutie de 
chibrituri fabricate la întreprin
derea de specialitate din Bucu
rești. După cum vedeți, jumăta
te dintre ele nu au cunoscuta și 
cuvenita măciulie cu fosfor, iar 
cele care au, cit de cit. îti pun 
la încercare răbdarea si iscusin
ța pentru a reuși să le scaperi. 
Nu-i păcat de atita lemn stricat 
și plimbat pînă aici, la noi 7 Și 
încă o întrebare : cei de la con
trolul tehnic de calitate al între
prinderii ce fel de chibrituri 
folosesc 7".

Te pomenești că ei folosesc... 
brichete I

Dacă afi fost 
păcălit 
de Carmen...

Iși zicea Carmen, dar de . . 
o chema Maria Dumbravă. 
Virstă : 21 de ani. La 21 de ani, 
tinerele de virstă ei învață, 
muncesc, iși rostuiesc un cămin. 
Dar ea, certată cu legea și cu 
munca cinstită, iși făcuse obice
iul de a vinde... pielea ursului 
din pădure. De cum intîlnea cite 
un credul și chilipirgiu, așa-zisa 
„Carmen" ii promitea cite-n lună 
și stele, dar mai ales cojocele și 
jaluzele. Bineînțeles, nu „uita" 
să încaseze aconto, care mergea 
de la cîteva sute pînă la 10 000 
de lei. Prinsă de miliție, este 
cercetată acum în stare de re
ținere.

Persoanele care au fost „păcă
lite" de cea care-și zicea Car
men să se 
miliție din

Intr-o prăpastie
Organele 

zentanți ai
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Capitală.

Ide miliție si repre- 
______ Inspecției de stat 
pentru protecția muncii efec
tuează cercetări pentru stabi
lirea cauzelor care au dus la un 
grav accident în urma căruia 
un om — Nicolae Bănuș — și-a 
pierdut viața. Nicolae Bănus era 
conducător de utilaje la Grupul 
de șantiere și poduri Timișoara. 
El a fost trimis la drum cu un 
autogreder. In timp ce se depla
sa intre localitățile Oravita si 
Anina, pe teritoriul județului 
Caraș-Severin, Bănuș a pierdut 
controlul volanului. Autogrede- 

n-a mai putut fi redresat și 
răsturnat intr-o prăpastie...

II
II
II
II I
IRubrică realizată de 

Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii" j

A j

In întreaga țară, in întreprinderi și instituții, la sate și in cartierele orașelor

CONTINUĂ ÎNSCRIERILE INDIVIDUALE Șl CONSTITUIREA 
ORGANIZAȚIILOR PROPRII ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

i

Noi forțe se angajează mai activ 
in marele efort general pentru progres, 

pentru bunăstare
în comuna Grivița, asemenea tu

turor localităților ialomițene, înscrie
rile în organizațiile proprii ale Fron
tului Unității Socialiste exprimă 
hotărîrea unanimă a sătenilor de aici 
de a participa mai activ, în cadru 
organizat, la realizarea sarcinilor ce 
le revin din documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului.

Sîmbătă, 1 decembrie, în cele trei 
sate ale comunei — Smirna, Tra- 
ianu și Grivița — în numai cîteva 
ore au semnat cererile de înscriere 
în F.U.S. peste 220 de oameni : me
canizatori, țărani cooperatori, inte
lectuali. După ce a înmînat cererea 
de înscriere primarului comunei 
Grivița, Nicolae Miu, mecanicul 
Gheorghe Pădureanu ne spunea : 
„Lucrez de 25 de ani în S.M.A. și 
mi-am îndeplinit întotdeauna sarci
nile ce mi-au revenit, unitatea noas
tră obținînd rezultate foarte bune, 
fiind distinsă cu ordine și medalii 
care ne-au umplut inimile de bucu
rie și mîndrie. Acum, devenind mem
bru al organizației F.U.S., voi putea 
lua parte și mai activă, directă, la 
activitatea politică și socială, într-un 
cadru profund democratic, punînd și 
mai vîrtos umărul, alături de comu
niști, la realizarea programului parti

In secția 2, schimbul doi, din întreprinderea de cbnfecții și tricotaje București : 
moment de la adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului 

Unității Socialiste

„Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului 
său general, vom participa și mai activ 

la întreaga viață politică și socială a țării“
(Urmare din pag. I)
Comunist Român, să milităm pen
tru înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Astăzi, cînd au avut loc primele 
adunări de constituire a organizații
lor noastre, se arată în telegrama 
adresată de organizația Frontului 
Unității Socialiste din întreprinderea 
de piese auto Sibiu, salutăm cu 
mîndrie patriotică hotărîrea cu pri
vire la creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste în activitatea 
scumpei noastre patrii și sîntem 
hotărîți ca, sub conducerea clarvăză
toare a partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să răsplătim prin 
fapte de muncă exemplare această 
posibilitate ce ni t-a creat de a par
ticipa mai activ la întreaga viață so- 
cial-politică.

In telegrama adresată de organiza
ția Frontului Unității Socialiste a 
Centrului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru echipa

Din noul peisaj al municipiului Slobozia Foto : S. Cristian

dului. Pentru mine, ca și pentru to
varășii mei, faptul că în fruntea 
Frontului Unității Socialiste este to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român, con
stituie garanția realizării tuturor 
hotărîrilor istorice ale Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru conti
nua prosperitate a patriei, a fiecăruia 
dintre noi“.

La rîndul său, Marilena Popescu, 
deputată în circumscripția nr. 9 
Smirna, ne spunea : „în satul nos
tru s-au făcut foarte multe lucruri 
bune în ultimii ani, la care au parti
cipat toți cetățenii : s-au asfaltat dru
murile și trotuarele, am introdus în 
casă apă Ia robinete, am construit o 
creșă și o grădiniță pentru copii. A- 
cum, crearea organizației proprii a 
F.U.S. ne oferă tuturor cetățenilor 
posibilitatea de a ne spori contri
buția la înfăptuirea politicii partidu
lui, politică profund umană, care co
respunde intereselor noastre, ale tu
turor".

în comuna Făcăeni primarul co
munei, Nicolae Gheorghe, primise 
pînă duminică Ia prînz 212 cereri in
dividuale de înscriere în Frontul U- 
nității Socialiste. Unul dintre sem- 

mente hidroenergetice Reșița se ara
tă : Animați de profunde sentimente 
patriotice, ne exprimăm adeziunea la 
propunerile dumneavoastră cu pri
vire la creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste în viața soăal-po- 
litică a țării, care marchează trecerea 
la o etapă nouă, calitativ superioară, 
în adîncirea continuă a democrației 
socialiste. Muncitorii, cercetătorii șl 
proiectanții centrului nostru sîntem 
hotărîți să valorificăm superior toată 
capacitatea noastră pentru realizarea 
de echipamente hidroenergetice și 
material de rulare la nivelul perfor
manțelor actuale.

Vă dorim, tovarășe secretar general, 
multă sănătate și putere de muncă 
pentru realizarea măreței opere de 
ridicare a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, spre 
binele și fericirea poporului, căreia 
i-ați închinat întreaga dumneavoastră 
viață.

Noi, oamenii muncii nemembri de 
partid, din cadrul consiliului popular 
județean, se subliniază în telegrama 
adresată de organizația Frontului 
Unității Socialiste din cadrul Consi
liului popular al județului Caraș-Se

natarii cererilor, pensionarul Con
stantin Gurău, ne spunea : „Voi fi 
alături de toți consătenii mei la ac
țiunile obștești, iar experiența noas
tră, a celor mal vîrstnici, va fi pusă 
mai bine în valoare sub formă de 
propuneri și sugestii care se vor a- 
naliza de acum înainte într-un ca
dru organizat, cu temelie trainică, 
profund democratică".

Pretutindeni, în orașele și satele 
ialomițene, în întreprinderi și insti

„Ne vom putea spune și mai bine 
' cuvîntul nostru muncitoresc"

Mă număr printre cei peste 2 000 
de nemembri de partid din între
prindere și mă bucur extrem de mult 
că din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se constituie organizații 
proprii ale Frontului Unității So
cialiste. Astfel avem un nou cadru de 
manifestare a noastră, a muncitori
lor ca proprietari, producători și be
neficiari ai bunurilor materiale. Noi 
și pînă acum ne-am adus conștiincios 
contribuția la înfăptuirea politicii e- 
conomice a partidului. în întreprin
derea de confecții Vaslui, spre exem
plu, întregul colectiv este angajat res
ponsabil pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan din actua
lul cincinal. La mulți indicatori 
am atins prevederile pe patru ani. 
Acum, mobilizați puternic de istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea, milităm pentru realizarea 
noilor sarcini ce le avem în următo
rul cincinal. înscrierea mea în orga
nizația F.U.S. din întreprindere

Cu forțe comune 
patriei 

întreprinderea „Electromureș" din 
Tg. Mureș numără peste 6 000 de oa
meni ai muncii, români și maghiari. 
Aici activează o organizație de partid 
puternică, numărînd peste 1 800 de 
membri. Mulți dintre muncitorii, in
ginerii și tehnicienii care nu sînt 
membri de partid și-au exprimat — 
între primii din Tg. Mureș — dorința 
de a se înscrie.în organizațiile pro
prii ale Frontului Unității Socialiste.

Ne aflăm în atelierul S.D.V. Ii' 
electrocalorice, unde lucrează 130 me
seriași de înaltă calificare. Este co
lectivul care, în preajma marelui fo
rum al comuniștilor, a raportat un 
succes de seamă : finalizarea în pre
mieră pe țară și în timp record a re
zistențelor necesare luminării me
troului bucureștean. Printre primii 

verin, ne exprimăm profunda grati
tudine prilejuită de posibilitatea ce 
ni se oferă de a participa într-o 
formă organizatorică calitativ supe
rioară, proprie democrației noastre 
socialiste, la viața politică a țării.

Telegrame prin care se dă glas 
profundei recunoștințe față de noile 
măsuri inițiate de partid, de secre
tarul său general, pentru lărgirea con
tinuă a democratismului societății 
noastre socialiste de atragere a ma
selor largi de oameni ai muncii la 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
chezășie sigură a dezvoltării patriei 
noastre pe noi trepte de progres și 
bunăstare, au mai adresat organiza
țiile Frontului Unității Socialiste din 
cadrul întreprinderilor „Emailul 
roșu" șl „Tîrnava" din Mediaș, de 
tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca, 
de morărit și panificație din Botoșani, 
fabricilor de încălțăminte „Clujeana", 
de materiale refractare Dej, Trustu
lui de construcții industriale din 
Cluj-Napoca, a celor din cadrul Con
siliului popular al orașului Gherla Șl 
cooperativei „Muncitoarea" din To- 
poloveni, județul Argeș. 

tuții, în cooperativele agricole și în 
cartiere, sute și mii de oameni con
tinuă să-și prezinte cererile de în
scriere individuale în organizațiile 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste, într-un climat de avint crea
tor, cu hotărîre fermă ca localită
țile in care muncesc și trăiesc să 
devină mai frumoase, mai prospere.

Mihai ViȘOlU 
corespondentul „Scinteii"

coincide, în mod semnificativ, cu 
aplicarea celei de-a doua etape de 
majorare a retribuției oamenilor 
muncii din industria confecțiilor, una 
din expresiile umanismului politicii 
partidului nostru.

Firește, aceasta constituie pentru 
noi un îndemn de a munci mai bine, 

.de a ne spune mai hotărît cuvîntul 
nostru muncitoresc în toate proble
mele care privesc bunul mers 
al producției, al vieții economice. Iar 
noile măsuri privind organizarea 
Frontului Unității Socialiste creează 
posibilități din cele mai bune pentru 
aceasta. Iată doar cîteva motive ale 
sentimentelor deosebite pe care le 
încerc și bucuriei de a mă ști, înce- 
pînd de la 1 decembrie 1979, membră 
a unei organizații proprii a Frontu
lui Unității Socialiste.

Violeta AVASILOAIE 
confecționeră, sectorul III de la 
întreprinderea de confecții Vaslui 

pentru înflorirea 
comune

care s-au prezentat cu cererea de a 
fi primiți în rîndul membrilor Fron
tului Unității Socialiste a fost scule
rul Laszlo Endre, care ne-a spus : 
„Pentru mine, ca și pentru colegii 
mei, români și maghiari, propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, de a crește 
rolul Frontului Unității Socialiste și 
ca acesta să aibă organizații proprii 
constituie încă o dovadă a adîncirii 
democrației noastre socialiste, o întă
rire a unității tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, în jurul partidului, al secre
tarului său general, pentru înflorirea 
continuă a patriei socialiste. Este 
încă o mărturie că România e țara 
umanismului și a democrației, vatră 
înfloritoare a frăției și egalității de

vi u cum se luni orașul in care trăiti >
! » »

...Năvodari. Un oraș care face parte 
din familia „orașelor chimiei". Uzina 
de superfosfați i-a pus temelia și i-a 
dat numele. Marele combinat petro
chimic îi asigură în continuare puter
nica dezvoltare. Ca dovadă, în ultimii 
doi ani aici s-au construit peste 500 
de apartamente. Pentru 1979 sînt pre
văzute încă 1 000, din care s-au con
struit peste 850, iar pentru anii ur
mători — alte cîteva mii. Acest peri
metru din jurul Mării Negre, unde 
pînă nu de mult era „împărăția ciu
linilor". este străbătut astăzi de străzi 
și bulevarde cu nume care dau ora
șului culoare și frumusețe : Panselu- 
tei, Liliacului, Trandafirilor. ...Foarte 
multi din actualii locuitori ai Năvo
darilor au devenit, prin adopțiune, 
cetățeni ai orașului petrochimîștilor. 
Pentru că, în realitate, ei provin din 
orașe mult mai mari, cum sînt Piteș- 
tiul, Ploieștiul ș.a. Ei au venit aici 
ca pionieri ai acestei noi industrii 
apărute pe malul mării, ca locuitori 
ai unui Oraș pe care îl visează a fi 
unul dintre cele mai frumoase.

într-una din zile, la ieșirea din 
schimb a constructorilor și petrochi- 
miștilor, am întrebat pe mai mulți 
din ei : Vă plaoe cum se înalță ora
șul dv ? Ce ați dori din partea edi
lilor, proiectanților și constructorilor, 
pentru a-1 face cît mai frumos ?

— Orașul este — ține să Sublinieze 
Mihai Dumitrescu din serviciul ad
ministrativ al combinatului — în 
curs de așezare. E departe de a fi un 
ansamblu închegat. Amplasarea lui 
în vecinătatea Mării Negre îl pro
iectează în imaginația mea ca pe 
unul din cele mai frumoase orașe zi
dite în anii socialismului. Sînt multe 
probleme nerezolvate în prezent, dar 
așa începe dezvoltarea tuturor ora
șelor.

— Eu și soția — ne declară Eugen 
Banu Lemnaru — sîntem printre pu
tinele cadre de specialiști ai com
binatului care locuim în Năvodari. 
Majoritatea inginerilor și subingine- 
rilor s-au zbătut și au obținut locu
ință în Constanta. De ce ? , Pentru 
că. pur și simplu, multora dintre ei 
nu le place cum arată orașul și, mai 
ales, cum satisface el anumite cerin
țe ale locuitorilor. în primul rînd, 
toate blocurile construite în anii 
1976, 1977 și 1978 sînt realizate după 
proiecte vechi care, după cîte. cu
noaștem, la data construcției nu mai 
erau în vigoare. Datorită acestui fapt 
ele prezintă o seamă de dezavantaje.

Aparate 
de radio 
portative 
românești

Magazinele comerțului de stat 
dispun de nouă tipuri de radio
receptoare portabile : Cora, A- 
pollo, cu o lungime de undă. 
Pescăruș, Alfa, cu două lungimi 
de undă, Cosmos, avînd trei 
lungimi de undă și Albatros, Ju
piter, Madrigal și Gloria cu cîte 
patru lungimi de undă.

Radioreceptoarele portabile se 
vînd și cu plata în 18 rate lu
nare, avansul fiind de 20 la sută. 

pline în drepturi. La noi, omul creș
te, muncește și respiră liber, indife
rent dacă aceleia căreia l-a dat viață 
îi spunem mamă sau anyam. Fapt 
pentru care îmi exprim toată recu
noștința și mîndria și am ținut să 
fiu printre primii înscriși în organi
zația proprie a Frontului Unității 
Socialiste".

Alți zeci de muncitori de la acest 
atelier, tineri, vîrstnici și femei, au 
înaintat cereri individuale de primire 
în Frontul Unității Socialiste.

Lucrez la utilaje de înaltă tehnici
tate — ne spune subinginerul Ale
xandru Nădășan — și, așa cum mă 
străduiesc să dau produse de înalt 
randament, așa îmi înțeleg datoria de 
a participa mai activ la viața poli
tică a țării. Pentru mine, ca nemembru 
de partid, ca și pentru alți colegi 
de-ai mei, constituirea, la locul de 
muncă, a organizației Frontului Uni
tății Socialiste înseamnă o posibili
tate în plus de a participa. în cadru 
organizat, la întreaga activitate po
litică și economică a întreprinderii.

La rîndul său, Osvath Istvan, unul 
din lucrătorii de bază ai atelierului, 
ne-a spus : „Este vorba, practic, de 
asigurarea unui cadru organizat de

„Este firesc ca cetățenii să contribuie direct 
la rezolvarea problemelor cetățenești"
Sînt împuternicit al ținei asociații 

de locatari din cartierul 9 Mai din 
municipiul Tg. Jiu. E drept, noi, a- 
sociația locatarilor, avem forul nos
tru de conducere — adunarea gene
rală. Aici ne spunem deschis păre
rile, aici hotărîm asupra creării tu
turor condițiilor pentru o bună con
viețuire socială în bloc. De acum 
înainte, ca membră a, organizației 
proprii a Frontului Unității Socia
liste, atît eu cît și alți cetățeni din 
cartier, care nu sînt membri de par
tid, ne vom putea spune cuvîntul 
într-un cadru democratic mai larg și 
mai eficient asupra problemelor de 
interes major ale dezvoltării țării, 
ale. orașului și cartierului în care 
trăim.

Constituirea organizațiilor Frontu
lui Unității Socialiste pe cartiere 
răspunde unei reale necesități în 
actuala etapă pe care o parcurgem. 
Se creează condiții tuturor cetățeni
lor să participe și mai activ la viața 
politică și socială a țării. Subliniez în 
acest sens în mod deosebit faptul că 
între măsurile preconizate de secreta
rul general al partidului se prevede, 
spre exemplu, ca în cadrul organiza-» 
țiilor Frontului Unității Socialiste să 
se discute hotărîrile consiliilor popu
lare, măsurile care privesc viața și 
dezvoltarea orașelor.

Personal am primit un apartament 
cu patru camere în blocul 7 — sud, 
pe strada Liliacului, de un tip nou. 
Pe dinafară, blocul arată bine, dar în 
interior ne creează mari necazuri. 
Păcat. Aici s-a construit totul nou și 
s-a construit în ultimii ani, cînd con
ducerea partidului a luat măsuri ho- 
tărîte pentru Îmbunătățirea calității 
locuințelor.

— Ca președinte al asociației de lo
catari aș putea să adaug și eu noi 
exemple de acest fel — ne spune ope
ratorul chimist Gh. Soare. Dar sînt 
și alte necazuri. De pildă, lipsesc a-

Ce răspund 
acestei întrebări 

petrochimiștii 
din Năvodari

proape cu desăvîrșire spațiile dejoa
că pentru copii.

— Spre deosebire de majoritatea 
noilor locatari, care sînt foarte tineri, 
eu am 22 de ani vechime în mese
rie — ne mărturisește M. Izdrailă, 
maistru tehnolog. Vin de la Ploiești, 
înțeleg greutățile începutului, nu am 
pretenții absurde, dar nu pot pricepe 
optica după care, construindu-se 
atîtea locuințe, o parte din celelalte 
necesități au fost neglijate. Practic, 
în Năvodari există aoșeași piață mi
cuță, amenajată cu 10—15 ani în urmă 
— corespunzătoare pentru numărul 
de atunci al locuitorilor — și un 
magazin alimentar căruia î s-au a- 
dăugat doar cîteva chioșcuri impro
vizate.

E adevărat, dezvoltarea orașului a 
început într-un ritm neașteptat da 
rapid, șl acest lucru a creat anumite 
decalaje între construcția de locuin
țe și celelalte dotări. Dar ceea ca 
nemulțumește cel mai mult pe pe
trochimiștii de la Năvodari e faptul 
că ritmul de construcție a fost înso
țit, în mod nejustificat, de anumite 
abateri de la calitatea construcțiilor, 
de la normele de urbanism. Acesta 
probleme au fost ridicate și în recen
ta conferință a organizației muni
cipale de partid și s-a cerut factori
lor în drept să acționeze pentru o 

implicare reală și deplină a întregu
lui nostru popor în viața social-poli- 
tică a țării. Ca cetățean român de 
naționalitate maghiară, mă bucur că 
și pe această cale egalitatea și unita
tea tuturor fiilor țării se întruchi
pează în acest efort comun de înflo
rire a țării, de sporire a bunăstării 
tuturor. Este o unitate activă, patrio
tică, socialistă. De aceea, mulțumesc 
din toată inima marelui nostru con
ducător de partid și de stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în a cărui per
soană cinstim pe ctitorul României 
moderne și chezășia viitorului nostru 
de aur".

La fel ne-au vorbit numeroși alți 
muncitori fruntași, între care Alexa 
Virgil, Antal Matilda, Gavril Bindilă, 
Fekete Mihail, Kertesz Endre și Ale
xandru Romanțan, ca și alții din cei 
peste 60 de muncitori nemembri de 
partid din acest atelier de referință 
al cunoscutei întreprinderi tirgumu- 
reșene care și-au înaintat cereri in
dividuale de primire în organizația 
de atelier a Frontului Unității So
cialiste.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînte: "

Atît eu, cît și ceilalți cetățeni ai 
cartierului, devenind membri ai or
ganizației Frontului Unității Socia
liste, avem acum posibilitatea să ne 
spunem părerea în legătură cu mai 
buna soluționare a multor probleme 
de interes cetățenesc ce se ivesc in 
cartierul în care locuim, în viața ora
șului. Vom putea aduce aceste pro
bleme direct, fără intermediari, în 
discuția consiliului popular și, firește, 
să punem umărul cu toții la rezolva
rea lor. De asemenea, vom putea 
exercita, în cadrul organizației Fron
tului Unității Socialiste, și o activi
tate mai eficientă decît pînă acum 
de cunoaștere a legilor, de însușire 
și respectare a normelor de convie
țuire socială, de întărire a răspun
derii pentru păstrarea avutului ob
ștesc, a locuințelor. Pînă în prezent, 
asemenea probleme rămineau mai 
mult pe seama asociațiilor de loca
tari. De acum încolo vom avea un 
cadru nou de dezvoltare a educației 
civice a maselor, de antrenare a tu
turor cetățenilor la desfășurarea unei 
activități politico-educative mal efi
ciente.

Angela RADULESCU 
împuternicită a Asociației de locatari 
din cartierul 9 Mai din Tg. Jiu 

mai bună soluționare a lor în etapa 
a doua de dezvoltare a orașului.

Vor fi ele soluționate în spiritul 
cerințelor ?

Tovarășul arhitect Gh. Dumitrașcu, 
directorul institutului județean de 
proiectare, afirma în mod categoric 
că âa. „Ce s-a făcut pînă acum la 
Năvodari — ne spune interlocutorul 
— este, din multe puncte de vedere, 
criticabil. Atît ca proiectare, cît și ca 
repartizare a structurii blocurilor. 
Aici au fost amplasate prea multe 
blocuri executate după proiecte 
vechi. Complicații a creat și execu
ția, pentru că tehnologia de montare 
a panourilor n-a fost și nu este încă 
pusă la punct. Deficiențele apărute 
sînt fără îndoială și rezultatul grabei 
cu care a trebuit să începem dezvol
tarea orașului. Dar ele vor fi elimi
nate în viitor. Odată cu aprobarea 
schiței de sistematizare a zonei cen
trale a orașului, începînd din anul 
viitor vor fi construite atît blocuri 
noi, moderne, după proiecte îmbună
tățite, cît și o serie de dotări social- 
culturale. Noi, arhitecții, ne vom 
strădui să facem din Năvodari un 
oraș reprezentativ pentru dezvolta
rea pe care o cunoaște aici industria 
chimică. Veniți peste cîțiva ani și vă 
veți convinge".

Sîntem informați că în aceste zile, 
cînd au loc constituiri ale organiza
țiilor proprii ale Frontului Unității 
Socialiste, cetățenii au cerut ca — în 
spiritul drepturilor cu care sînt in
vestite — noile comitete ale acestora 
și consiliul orășenesc să sondeze mai 
larg opiniile locuitorilor asupra dez
voltării orașului, iar rezultatul lor să 
fie adus în dezbaterea consiliului 
popular, a tuturor factorilor care răs
pund de coordonarea programului de 
sistematizare și dezvoltare a orașu
lui Năvodari, in calitatea lor de be
neficiari ai dezvoltării orașului, cetă
țenii au posibilitatea — odată cu 
crearea organizațiilor Frontului Uni
tății Socialiste — sa-și spună opinii
le, să solicite soluționarea mai bună 
a tuturor problemelor legate de sa
tisfacerea cerințelor lor și, totodată, 
să pună cu toții umărul la rezolva
rea acestora. Iată, deci, că noile or
ganizații ale Frontului Unității So
cialiste din Năvodari au de pe acum 
un important obiectiv pentru planul 
lor de muncă.

Constantin PRIESCU 
George M1HAESCU

$
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat modul în care se înfăptuiește programul de tipizare în construcții

(Urmare din pag. I)
tipizării și organizarea ei intr-o con
cepție unitară au condus și conduc 
la reducerea considerabilă a numă
rului proiectelor de construcții, a ti
purilor de materiale de construcție, 
la sporirea calității producției, la im
portante economii, Ia ridicarea efi
cienței economice. Se estimează că, 
tn viitorul cincinal, vor fi obținute, 
in construcții, pe baza tipizării, o 
diminuare considerabilă a consumu
lui de ciment, metal, de alte mate
riale și energie.

Analiza soluțiilor prezentate Înce
pe în sectorul industriei metalurgice, 
ramură de bază a economiei națio
nale, unde și in viitorul cincinal se 
vor realiza mari investiții. Prezen- 
tînd preocupările specialiștilor in 
direcția tipizării proiectelor la 
viitoarele obiective și capacități de 
producție, ministrul de resort, Necu- 
lai Agachi, a relevat că în pri
ma etapă a acestei acțiuni au 
fost puse la punct numeroase pro
iecte tipizate, avînd ca efect realiza
rea de economii in valoare de 150 mi
lioane lei prin reducerea consumuri
lor de metal, ciment și energie înglo
bată. Acțiunea, care va continua cu și 
mai mare intensitate și in viitorul cin
cinal, va ridica valoarea economiilor 
realizate din acest sector la 990 mi
lioane lei. Printre proiectele prezen
tate secretarului general al partidului 
se află cel al furnalului de 2 700 mc 
pentru combinatele de la Galați și 
Călărași, la care soluțiile constructive 
preconizate de specialiști, în compa
rație cu proiectul inițial, duc la un 
consum de metal cu 14 la sută mai 
mic, precum și la diminuarea consu
mului de ciment și energie cu 8 și, 
respectiv, 15 la sută.

Apreciind aceste soluții noi, secre
tarul general al partidului a atras 
atenția asupra faptului că acțiunea 
de tipizare trebuie să includă și mă
suri ferme de perfecționare a tehno
logiilor de fabricație. în acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că se impune să se acționeze 
în direcția îmbunătățirii procesului 
de ardere în siderurgie, astfel încît 
consumurile de cocs pe tona de me
tal să fie reduse la nivelurile atinse 
pe plan mondial. Totodată, s-a 
indicat să continue preocupările 
pentru recuperarea energiei și a 
zgurilor rezultate din procesul teh
nologic.

Analizindu-se și alte proiecte de 
tipizare, îndeosebi din domeniul coc- 
seriei, secretarul general al partidu
lui a cerut specialiștilor să-și con
centreze eforturile în vederea găsirii 
unor modalități de folosire pe scară 
cit mai largă a cărbunilor indigeni in 
industria siderurgică. S-a subliniat 
că pentru aceasta se impune trecerea 
la gazeificarea cărbunilor, la valorifi
carea superioară a acestora. De ase
menea, s-a relevat in discuția cu

fifpvul este unul din județele mari 
cultivatoare de legume, avînd ca sar
cină să livreze importante cantități 
din aceste produse pentru aprovizio
narea populației și, în același timp, 
să asigure materii prime pentru fa
bricile de conserve. în vederea reali
zării de producții mari și rentabile, 
pornind de la sarcina subliniată la 
Congresul al XII-lea al partidului 
privind concentrarea și specializarea 
producției agricole — sarcină ce revi
ne consiliilor unice agroindustriale — 
în aceste zile au avut loc organizarea 
sectoarelor unice horticole și orga
nizarea acțiunilor de cooperare. In 
rindurile ce urmează ne vom opri 
asupra desfășurării acestei acțiuni 
de organizare pe principii noi a 
legumicultujii, vom înfățișa rezulta
tele la care s-a ajuns și vom relata 
unele probleme care se ridică și 
trebuie rezolvate pentru buna des
fășurare a activității in acest sector 
de bază al agriculturii județului.

în 1980. unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, precum și gospodă
riile populației din județul Ilfov 
vor cultiva 25 000 hectare cu legume 
și importante suprafețe cu legumi
noase alimentare, cartofi, pomi și 
viță de vie. Potrivit planului, urmează 
să se obțină 444 000 tone diferite pro
duse legumicole, 18 500 tone legumi
noase alimentare, 80 000 tone cartofi, 
51 000 tone fructe și struguri. De rea
lizarea producției legumicole vor răs
punde cele 24 sectoare horticole crea
te în consiliile agroindustriale. Orga
nizarea acestor sectoare s-a încheiat. 
Timp de o săptămînă, specialiști din 

specialiștii necesitatea ca acțiunea de 
tipizare să ofere soluții și pentru re
ducerea importurilor la unele mate
riale costisitoare.

Preocupări similare sînt evidențiate 
și in standurile industriei construc
țiilor de mașini, unde ministru! de 
resort, Ion Avram, a arătat că acțiu
nea de tipizare s-a concretizat pînă 
acum printr-o serie de proiecte, al
tele urmând a fi definitivate în scurt 
timp. Economiile antecalculate de pe 
urma extinderii tipizării sînt esti
mate la circa 2,8 miliarde lei în 1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că atît rezultatele obținute, 
cit și propunerile făcute in direcția 
reducerii consumurilor prin tipizare, 
îndeosebi la metal, nu sînt pe mă
sura posibilităților de care dispune 
această importantă și modernă ra
mură a economiei naționale. In acest 
sens, secretarul general al partidului 
a cerut să fie revizuite proiectele 
tip, inclusiv soluțiile preconizate 
.pentru noile capacități de pro
ducție, pentru ca incepind chiar 
din anul 1980 consumul de me
tal să fie diminuat cu cel puțin 
15 la sută, iar pentru viitorul 
cincinal cu aproximativ 20 la 
sută. Printre căile pe care secretarul 
general al partidului 'le-a indicat 
în vederea obținerii unor asemenea 
rezultate se numără: reducerea su
prafețelor construite, mai buna di
mensionare a construcțiilor, realiza
rea unor hale industriale mai simple 
și mai ușoare.

în sectorul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, proiectele 
tipizate acoperă 72 la sută din obiec
tivele aflate in construcții. Ministrul 
de resort prezintă unele soluții, 
reprezentative pentru acest sector, 
intre care proiectele tip de fabrici 
de cărămizi, de panouri și ele
mente prefabricate pentru construc
ții, care vor avea ca efect mic
șorarea considerabilă a consumurilor 
de metal, ciment și energie. în ca
drul discuției s-a insistat pe necesi
tatea reducerii consumului de ci
ment în producția de elemente pre
fabricate, de panouri mari și blocuri 
de zidărie, indieîndu-se să fie utili
zate in mai mare măsură ipsosul, 
cenușile și zgura de furnal și alte 
materiale ușoare.

Rețin atenția și rezultatele obținute 
în industria chimică. Ministrul de re
sort, Mihail Florescu, raportează că 
acțiunea de tipizare cuprinde 45 la 
sută din proiectele noilor construcții. 
Printre realizările cele mai impor
tante se află instalația de electroliză 
cu celule bipolare, unde prin tipizare 
se obține o reducere de 50,—60 la 
sută a consumului de metal, ciment 
și energie. Se remarcă, de ase
menea, proiectele unor instalații 
din domeniile petrochimiei și pre
lucrării țițeiului. Calcule estima
tive oglindesc că’ in viitorul cin
cinal, in urma extinderii țipi-

*
Ministerul Agriculturii, direcția agri
colă județeană, întreprinderea jude
țeană de legume și fructe, cit și cer
cetători de la institutul de specialita
te din Vidra, sub directa îndrumare 
a comitetului județean de partid, au 
participat efectiv la organizarea sec
toarelor horticole din cadrul consi
liilor agroindustriale. Majoritatea 
celor 24 sectoare horticole sînt spe
cializate in producția legumicolă și 
cartofi, iar altele au, pe lingă legume, 
și suprafețe cu pomi fructiferi și viță 
de vie. Au fost create, totodată, sec
țiile și formațiile de mecanizare spe
cializate pentru horticultură după 
mărimea suprafețelor cultivate. De 
asemenea, au fost puse bazele organi
zării acțiunilor de cooperare dintre 
unitățile producătoare din cadrul 
■sectoarelor «.horticole ale consiliilor 
agroindustriale cu unități de stat 
specializate. Astfel, cele 24 sectoa
re horticole sint cuprinse în raza de 
activitate a celor patru întreprinderi 
de producere și industrializare a le
gumelor și fructelor : Oltenița, Buf
tea, Giurgiu, 30 Decembrie și a celor 
trei complexe legumicole ale I.J.L.F. : 
Urziceni, Bolintin și Vidra. în func
ție de destinația producției — indus
trializare sau consum In stare 
proaspătă — se desfășoară și lucră
rile pregătitoare în vederea produc
ției legumicole pentru 1980. Pentru 
mai buna înțelegere a acestei acțiuni 
vom arăta cum se asigură condu
cerea unitară a sectoarelor și reali
zarea producției potrivit destinației.

întreprinderea de producere și in
dustrializare b legumelor și fructe- 

zării, vor fi obținute importante 
economii de energie, de combustibili, 
de alte materii prime și materiale, 
noile instalații ce vor fi puse în 
funcțiune în această importantă ra
mură industrială urmînd să se în
cadreze in limitele censumurilor 
optime.

La standurile Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor au 
fost apreciate preocupările și rezul
tatele obținute în direcția tipizării 
proiectelor pentru unele construcții 
feroviare, rutiere și navale, din do
meniul telecomunicațiilor. în discu
țiile cu ministrul de resort. Vasile 
Bulucea, cu ceilalți specialiști din 
acest sector s-a arătat că și aici ac
țiunea de tipizare poate duce la re
zultate și mai bune în sensul reduce
rii pe această cale a consumurilor de 
materiale, mai ales în construcția de 
drumuri, unde se impune folosirea 
tot mai largă a zgurilor, cenușilor, a 
unor materiale locale tradiționale.

..Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat și aici să fie revizuite proiec
tele, pentru a se. putea obține o re
ducere substanțială a consumului de 
ciment, în special la construcția șose
lelor.

Implicațiile pozitive ale tipizării 
au reieșit și tn cadrul analizei fă
cute la standurile Ministerului Ener
giei Electrice, unde ministrul de 
resort, Gheorghe Cioară, a prezentat 
citeva proiecte de construcții de 
centrale electrice șl de termoficare 
de diferite tipuri și capacități. Din 
datele ce i-au fost prezentate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a con
statat că, în mod nejustificat, pro
iectele pentru termocentralele de pu
teri mici prevăd consumuri mai mari 
decît cele preconizate pentru ter
mocentralele cu puteri instalate su
perioare. în copsecință, secretarul 
general a indicat să fie revăzute 
și aceste proiecte, în vederea asigu
rării unui consum rațional de ma
teriale.

în legătură cu programul de con
strucție a microcentralelor in cin
cinalul 1981—1985, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conducerilor Mi
nisterului Energiei Electrice și Con
siliului Național al Apelor să stu
dieze posibilitățile privind valorifi
carea Întregului potențial energetic 
al riurilor interioare și să se sta
bilească măsuri pentru construirea 
de noi hidrocentrale și microcentrale.

Acțiunea de tipizare se desfășoară 
cu rezultate bune și în sectorul mi
nelor, petrolului și geologiei, avind 
ca obiective prioritare reducerea 
consumurilor de metal, ciment, 
energie și material lemnos, perfec
ționarea tehnologiilor de extracție, 
mărirea vitezelor de foraj, de înain
tare la lucrările miniere. îmbunătă
țirea transportului in subteran, me
canizarea operațiunilor de încărcare 
și descărcare a cărbunelui și mine
reurilor.

lor. Oltenița are tn zona sa de acti
vitate nouă consilii agroindustriale, 
unde urmează să se realizeze o pro
ducție de 115 000 tone de legume și 
10 500 tone de cartofi. Din producția 
legumicolă ce se va realiza în ca
drul sectoarelor horticole, 82 la sută 

Producția de legume din anul viitor 
- temeinic pregătită

CUM AU FOST ORGANIZATE SECTOARELE UNICE HORTICOLE ÎN CONSILIILE 
AGROINDUSTRIALE DIN JUDEȚUL ILFOV

va fi destinată industrializării, iar 
celelalte cantități — pentru fondul 
pieței. Apare deci un element nou : 
fabricile de conserve iși vor asigura 
întreg necesarul de materie primă 
din consiliile unice cu care cooperea
ză și vor livra însemnate cantități de 
legume în stare proaspătă. Mai tre
buie adăugat faptul că, din punct 
de vedere al sortimentelor ce se vor 
cultiva, planul la producția legumi
colă din cadrul fiecăruia din cele 9 
consilii agroindustriale corespunde 
cerințelor fabricii, fiind astfel fun-

Au fost evidențiate și rezultatele 
extinderii tipizării la construcțiile din 
agricultură, îndeosebi in zootehnie și 
viticultură. Tn legătură cu proiectele 
destinate industriei alimentare, secre
tarul general al partidului a subliniat 
necesitatea de a se continua reali
zarea de unități cu capacități mici in 
raport cu necesitățile fiecărui județ.

Expoziția prezintă, de asemenea,- 
preocupările actuale și de perspecti
vă ale specialiștilor din industria 
ușoară, ramură care realizează o se
rie de materiale destinate construc
țiilor. menite să înlocuiască unele 
materiale deficitare și costisitoare și 
să asigure o mai bună izolare ter
mică a clădirilor industriale și civile. 
De asemenea, industria ușoară iși 
propune să realizeze noi produse 
ușoare și ieftine care urmează a fi 
încorporate în fabricarea unor ma
teriale de construcții.

Au fost prezentate. în continuare, 
o serie de proiecte tip privind reali
zarea unor construcții de locuințe și 
obiective social-culfurale in localită
țile urbane și rurale, care urmăresc 
asigurarea unei varietăți în arhitec
tură in funcție de specificul fiecărei 
zone, a unui grad ridicat de confort 
și funcționalitate. în acest sector, 
deși, tipizarea se aplică în proporții 
mai reduse, pentru, a se evita uni
formizările, efectele acestei acțiuni 
sint de o mare însemnătate, ele ur
mărind creșterea gradului de indus
trializare a lucrărilor, folosirea pe 
scară largă atit a prefabricatelor, cit 
și a materialelor tradiționale locale, 
reducerea cheltuielilor de construcție 
fără a se afecta cu nimic rezistența 
și confortul locuințelor. Tn strinsă 
legătură cu acțiunea de tipizare au 
fost înfățișate și proiecte privind utili
zarea mal largă a apelor geotermale, 
precum și a energiei solare la încăl
zirea locuințelor și a unor construc
ții agroindustriale.

Dialogul de lucru a continuat pe 
platforma în aer liber a complexului 
expozițional, unde a fost prezentată 
o gamă largă de noi materiale de 
construcții, panouri, elemente prefa
bricate din beton armat, elemente 
spațiale simple și complet echipate. 
Toate aceste exponate reflectă preo
cuparea specialiștilor din industria 
materialelor de construcții în direcția 
tipizării, folosirii și valorificării mai 
intense a resurselor bogate de ma
teriale din diferite zone ale tării, ex
tinderii industrializării construcțiilor, 
reducerii consumurilor și a costului 
investițiilor.

Secretarul general, al partidului a 
indicat să fie reanalizată tipizarea 
unor materiale de construcții, atra
gerea în circuitul productiv a celor 
mai ieftine materiale existente in 
tară, valorificarea mai bună în a- 
cest sens a resurselor naturale din 
fiecare zonă geografică.

In Încheierea dialogului de lucru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre

damentat încît să asigure materia 
primă potrivit structurii sortimen
telor care urmează să se producă. 
Pentru realizarea producției, fabrica 
încheie contracte de cooperare cu 31 
unități agricole din raza de activi
tate a celor 9 consilii agroindustriale.

l t
Pe baza acestor contracte, I.P.I.L.F. 
Oltenița asigură mijloacele financia
re necesare realizării acțiunilor de 
cooperare, potrivit prevederilor pre
cizate in devizele tehnice și obiecti
vele care se înfăptuiesc în acțiunea 
de cooperare. Totodată, se angajează 
față de Banca pentru agricultură 
creditele necesare finanțării activită
ții de producție, asigură baza mate
rială necesară realizării producției. 
Unitățile cooperatiste au obligația de 
a pune la dispoziție pămintul, forța 
de muncă și alte utilități.

ciind eforturile depuse de ministere, 
departamente, centrale industriale, 
institute de cercetare și proiectare, de 
specialiști în domeniul tipizării con
strucțiilor industriale, edilitare, so- 
cial-culturale, în economisirea mate
rialelor de construcții, a cerut să se 
acționeze în continuare cu toată fer
mitatea pentru obținerea de reduceri 
substanțiale la consumul unor mate
riale de bază, în primul rînd metal 
și ciment, pe metrul pătrat de con
strucție. Secretarul general al parti
dului a cerut, de asem^pea, să se 
găsească soluții cit mai simple și efi

Pentru aprovizionarea populației 
cu legume și fructe proaspete,, com
plexul legumicol de la Urziceni coor
donează activitatea sectoarelor hor
ticole din 4 consilii agroindustriale, 
cu o suprafață totală de 4 970 hec
tare, din care 1412 hectare legume.

1 950 hectare leguminoase alimen
tare, 150 hectare cartofi, 770 hectare 
pomi, 658 hectare viță de vie. în cadrul 
sectoarelor horticole funcționează 12 
ferme legumicole, 2 ferme pomicole, 
4 ferme viticole. De aici urmează să 
se livreze 24 600 tone de legume și 
cantități importante de ffucte și 
struguri. încă de la constituirea 
sectoarelor horticole s-a convenit cu 
conducerile unităților agricole asu
pra amplasării culturilor, s-au stabi
lit sortimentele, astfel încît cantită
țile ce se vor produce și livra să 

ciente care s# ducă la realizarea, in 
condiții de maximă eficientă și de 
calitate, a tuturor construcțiilor in
dustriale și social-culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat factorilor de răspundere pre- 
zenți să definitiveze, încă în cursul 
acestei luni, măsurile de îmbunătăți
re a proiectelor tip pentru ca ele să 
poată fi aplicate înceipind chiar din 
prima lună a anului 1980.

Participanții la întîlnirea de lucru 
s-au angajat în fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca, împreună cu 
colectivele de proiectanți, specialiști, 

corespundă Cerințelor aprovizionării 
populației. Și in acest caz au început 
să fie întocmite documentele de 
cooperare între unitățile agricole și 
i.j.l.f.;

Pentru buna desfășurare a lucră
rilor, în toate sectoarele horticole 
din județul Ilfov au fost organizate 
secții sau formații de mecanizare. în 
cele care cooperează cu I.P.I.L.F. Ol
tenița vor funcționa 6 secții și 12 for
mații de lucru, organizarea lor fă- 
cîndu-se in funcție de suprafața 
cultivată și structura culturilor. De 
asemenea, specialiștii din cadrul 
complexelor de legume au trecut la 
conducerea efectivă a fermelor sau 
a sectoarelor horticole; Important 
este că toată această acțiune de or
ganizare se face fără a se stingheri 
desfășurarea lucrărilor de care de
pinde viitoarea producție de legu
me. Mai mult chiar, au fost stabilite 
programe de lucru care prevăd sar
cinile prioritare de^rezolvaț în fie
care sector horticol se va întocmi 
programul lucrărilor în cîmp și în 
solarii, accentul punîndu-se pe efec
tuarea arăturilor de toamnă — lu
crări foarte întirziate. în secțiile de 
mecanizare pentru horticultură se 
vor grupa toate mașinile și utilajele 
specifice pentru a fi reparate și pre
gătite în vederea viitoarelor lucrări. 
De asemenea, se fac calcule privind 
dotarea secțiilor și formațiilor de 
mecanizare cu noi tractoare și ma
șini. Inginerii șefi ai sectoarelor hor
ticole urmează să definitiveze for
mațiile de lucru pe unități și să or
ganizeze aplicarea acordului global. 

de oameni ai muncii, să depună, in 
continuare toate efbrturile, întreaga 
lor capacitate creatoare pentru înde
plinirea exemplară a indicațiilor și 
recomandărilor ce le-au fost făcute, 
a tuturor sarcinilor ce le revin din 
hotărîrile și documentele Congresului 
al XII-lea pentru înfăptuirea vastu
lui program de investiții din următorii 
ani. menit să asigure progresul neîn
trerupt al patriei noastre socialiste, 
ridicarea continuă a nivelului mate
rial și spiritual al întregului popor — 
țelul suprem al politicii partidului 

. nostru.

Cu prilejul desfășurării acțiunii 
de organizare a sectoarelor horticole 
a reieșit că mai sînt probleme de 
soluționat. De aceea, s'-â prevă
zut să fie întocmit un inventar al 
acestor probleme pentru ca organele 
județene să le poată rezolva. In mod 
deosebit se cere asigurată forța de 
muncă pentru fermele legumicole. 
Desigur, prin mecanizare și extin
derea erbicidării vor fi create con
diții pentru reducerea volumului da 
lucrări executate manual. Totuși, 
specificul activității din legumicul
tura necesită în continuare multe 
brațe de muncă. Ca urmare a me
canizării totale a lucrărilor agricole 
la cereale și plante tehnice, forța de 
muncă devenită disponibilă trebuie 
să fie folosită în legumicultura. 
Pentru valorificarea integrală a pre 
ducției realizate se vor lua măsuri 
de industrializare și semiindustrialî- 
zare in fiecare consiliu unic agro
industrial a produselor care nu 
pot fi preluate imediat, ceea ce va 
evita pierderile prin degradare și va 
aduce unităților venituri suplimen
tare.

Prin urmare, acțiunile de coope
rare și organizare a sectoarelor hor
ticole desfășurate în județul Ilfov 
au avut un caracter practic, urmă- 
rindu-se, de la bun început, rezol
varea tuturor problemelor de care 
depinde obținerea în anul viitor a 
unor producții mari de legume, fructe 
și struguri.

Ioan HERTEG
Lucian CIUBOTARU
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Marele îndemn al Congresului

A CREA OPERE INSPIRATE DIN
CLOCOTUL VIEȚII S/ MUNCII
Izvoarele

Nu cred să exjste un sin
gur eetățean al patriei noas
tre care să nu fi așteptat cu 
bucurie, cu emoție, cu încre
dere, lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui, pe care cu mîndrie l-aș 
numi Marele Congres. Mare 
deoarece el a însemnat pen
tru noi și o sinteză a uriașe
lor realizări din ultimele 
două cincinale, și în același 
timp o largă perspectivă a 
realizărilor viitoare, în urmă
torul cincinal și mai departe 
pînă în anii 2000—2010. Mare 
prin bogăția de 
conținutul extrem 
densat.

Mintea mea nu 
prinde cu totul măreția e- 
pocii pe care o trăiesc, deși 
am fost și sînt încă martorul 
atîtor izbînzi, rod al eroicei 
noastre clase muncitoare. 
Dar cel ce a cuprins totul în 
trecut și cuprinde totul pen
tru viitor, cel ce vede și știe 
tot ce se petrece în jurul 
nostru este însuși secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
omul de stat, inițiatorul, sfă
tuitorul, omul de înaltă con
cepție politică ce a dus fai
ma țării noastre pe toate 
meridianele globului, omul 
de care, neîndoios, sînt le
gate indisolubil toate reali
zările, ritmurile dezvoltării 
noastre în acești ani, ale a- 
firmării ca națiune indepen
dentă. Iată de ce alături de 
milioanele de oameni ai 
muncii care s-au bucurat 
la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secre
tar general al partidului 
m-am aflat și eu, bucuros că 
se află în continuare, în 
funcția supremă, omul țării 
care ne poate duce mal de
parte, „din izbînzi în izbînzi". 
El este chezășia victoriilor 
noastre viitoare. El, chemat 
de datoria față de națiune, 
reales de întreaga națiune.

Sînt un modest slujitor al

idei, prin 
de con-

poate cu-

cîntecului patriotic
cît

D. D. BOTEZ 
maestru emerit al arte!

muzicii. îmi iubesc patria, 
căreia i-am dăruit cei mai 
frumoși ani ai vieții. în ti
nerețea mea am văzut starea 
de înapoiere în care se afla 
țara și doream să o văd înăl
țată pe culmile civilizației. Și 
iată că mi-a fost dat să-i ur
măresc, cu nespusă satisfac
ție, continua ascensiune și 
înflorire în anii socialismu
lui; dar și cu părerea de rău 
că vîrsta 4mea înaintată 
nu-mi va permite să o pri
vesc pînă la capăt. Dealtfel, 
„pînă la capăt" este doar un 
fel de a vorbi, căci capătul 
nu va exista niciodată. Omul 
tinde mereu spre mai bine, 
spre mai înalt. Și cît sînt in 
viață înțeleg să-mi fac pe 
deplin datoria față de cul
tura românească, față de 
partid și popor, cu convin
gerea fermă că muzica este 
unul din cei mai importanți 
factori ai culturalizării mase
lor, ai modelării sufletului 
omenesc, ai formării perso
nalității.

Știm toți că un rol Impor
tant în viața societății noas
tre îl are Festivalul național 
„Cîntarea României", dar — 
în mine vorbește pedagogul 
— să nu uităm școala. Cu 
cît educația muzicală va în
cepe mai de timpuriu și va 
merge fără întrerupere pînă 

■ în institutele de învățămînt 
superior (aici în mod facul
tativ), cu atît și nivelul cali
tativ' al festivalului — în 
ceea ce privește manifestările 
artistice — va fi mai înalt și 
totodată mai eficient. Un om 
nou, o conștiință nouă nu se 
pot concepe fără ajutorul 
artei — și «ocot că este de 
datoria noastră, a tuturor, 
să facem ca arta să de-

vină un bun necesar 
mai multor oameni ai muncii.

Intrăm în cea de-a III-a 
ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Ca 
secretar al biroului de muzi
că corală din Uniunea com
pozitorilor țin să arăt că, deși 
în ultimii ani creația corală 
românească a 
salt calitativ deosebit, 
compozitorii, nu ne declarăm 
încă total satisfăcuți de reali
zările noastre. Fiecare pas pe 
care națiunea română . îl face 
înainte trebuie să fie întovă
rășit și chiar stimulat și de 
pașii noștri. Poate că uneori 
pașii noștri au fost mai mici. 
Ne vom strădui în continuare 
să muncim mai bine, să răs
pundem chemării secretaru
lui nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, căruia îi 
dorim sănătate și putere de 
muncă, spre a-și putea îm
plini toate cîte șl le-a pro
pus. Toate 
creatori își fac o cinste din 
a răspunde acestei vibrante 
chemări cu noi și noi opere 
Inspirate intr-adevăr din clo
cotul vieții și muncii poporu
lui nostru. Căci, așa cum 
spunea secretarul general al 
partidului, ceea ce am reali
zat reprezintă munca eroică 
a poporului, „nimic nu ne-a 
picat din cer" și .totul este 
rodul creației, muncii, vi
sării și înfăptuirilor tuturor 
fiilor patriei. Să ne inspirăm, 
așadar, din munca eroică 
a celor mulți, avînd da
toria de a-i însufleți în 
activitatea, în viața lor. Po
porul român și-a «consolidat 
în acest fel propria indepen
dență, neatîrnare, și-a cu
cerit cu trudă dreptul de a 
fi liber, stăpîn pe soarta sa, 
un popor care n-a primit ca
douri, daruri, ci a muncit si 
a luptat spre a fi astăzi, sub 
conducerea partidului nostru 
comunist, egal cu toate po
poarele lumii. In aceasta 
constau demnitatea și mîn- 
dria noastră.

realizat un 
noi,

generațiile de

Realizările

Preocuparea acestui co
lectiv pentru un repertoriu 
de calitate, primă condiție 
a realizării unei stagiuni 
teatrale care să răspundă 
atît misiunilor sale majo
re — politice, estetice, in- 
structiv-educative — cit si 
necesităților proprii ale 
trupei, se reconfirmă, ca
pătă caracter de tradiție. 
Din programele de" sală — 
alcătuite cu seriozitate și 
competentă, oferind publi
cului spectator o oglindă 
vie a 
dar și o 
— aflăm 
ne va fi

• înscriind

terii nesfîrșite a deșertului 
de cenușă; tensiunea inte
rioară a personajelor atinge 
treptat pragul-limită. astfel 
încît izbucnirea finală a 
izbînzii vieții asupra mor- 
tii, a luminii asupra întu
nericului să devină o irum-

nestl. Celelalte roluri. In
terpretate de actori foarte 
tineri, cu puțină experiență 
scenică, au făcut totuși do
vada capacității lor de ca
racterizare, pe alocuri chiar 
a unei autentice trăiri emo
ționale (Inge Meyer în

La tensiunea
O privire retrospectivă 

asupra prozei românești 
evidențiază, cu claritate, 
vocația ei socială, încerca
rea, încă de la începuturi, 
de a reflecta asupra eve
nimentului, scop uneori de
clarat, spre neuitare și pil
dă pentru viitorime. Ro
manul românesc modern a 
fost una din „piesele" de 
mare rezistentă ale moder
nizării însăși a vieții spiri- • 
tuale a României, și cele 
mai bune cărți din perioa
da numită „dintre cele două 
războaie mondiale" și-au 
cîștigat statutul de docu
mente active, vil, ale unei 
realități pe care au izbutit 
s-o conserve și s-o influen
țeze. Această sigură tradi
ție — vocația socialului — 
a continuat-o proza de azi, 
și nu poate fi decît o mîn
drie pentru scriitorul ro
mân contemporan recu
noașterea de care se bucură 
literatura noastră, recu
noaștere la proporțiile sen
timentului unui popor, so
cotită instrument de acțiu
ne morală, parte constitu
tivă a procesului de trans
formare a conștiințelor, de 
modelare a sensibilităților. 
Cu atît mai angajantă este 
această dimensiune a lite
raturii, reliefată puternic 
de Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului. In mod 
deliberat, în configurația

patriei de mîine, este in
clusă, responsabilă menire, 
și munca scriitorului ; a- 
portul său apare ca unul de 
autentic respect, dar șl de 
primă obligație. Ne aflăm 
în fața unui program pe 
cît de concret pe atît de 
complex, un program a că
rui spectaculozitate nu este 
una exterioară, în primul 
rînd, cantitativă, cît calita
tivă, un program care, cu- 
prinzînd. un număr mare de 
ani, pînă peste pragul mi
leniului doi, se poate numi 
pe drept cuvînt un pro
gram al devenirii țării prin 
oamenii ei.

De aici, o perspectivă 
largă deschisă scriitorului 
și literaturii, un cîmp de 
acțiune, de studiu, dezle
gat de limitele imediatului, 
ale subiectivității clipei, vi- 
zind finalități de amploare 
în care, implicit, să-și afle 
oglindire actualitatea cea de 
toate zilele. Apelul vibrant 
și generos adresat literatu
rii de documentele Congre
sului, de secretarul general 
al partidului este, astfel, 
în primul rînd, unul desti
nat a mobiliza atenția scrii
torului spre calitatea vieții. 
De calitatea umană depinde 
calitatea a tot ce vom în
făptui, de calitatea umană 
apărată, dezvoltată, nuan
țată zi de zi depinde rezis
tența construcției morale 
Înfăptuite în societatea

și aspirațiile poporului 
- conținutul creației 

noastre
♦

Vasile GRIGORE

Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân reprezintă o nouă 
poartă de aur a istoriei 
contemporane pe care 
pășește spre viitorul său 
luminos națiunea noas
tră socialistă.

Printre milioanele 
oameni ce împlinesc 
mintea și miinile lor o 
Românie modernă și in
dependentă, o țară ce-și 
înnoiește continuu în
treaga existență — de la 
uzine și combinate cu 
tehnologii in competiții 
internaționale la verti
calele blocurilor albe și 
strălucitoare ce se nasc 
parcă între o zi și o 
noapte de trudă și fan
tezie, la cîmpiile verzi 
roditoare ; de la Du
năre la plaiurile Mara
mureșului — printre mi
lioanele de oameni ce-și 
leagă munca lor 
idealurile cutezătoare 
originale prezentate 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregii națiuni 
și lumii mă aflu și eu, 
alături de toți creatorii, 
cu arta noastră, cu tot ce 
se poartă în ea ca sim
bol al unei vieți libere 
moderne și luminoase. în 
ritmul unanim al 
nelor de creatori 
vieți mai bune 
drepte, trăită în ___
omenie — aducem arta 
noastră și entuziasmul 
nostru pentru ziua de azi 
și ziua de mîine, pentru

de 
cu

de
Și de

milioa- 
ai unei 
și mai 
pace și

poporul nostru, pentru 
curajosul partid și con
ducătorul lui, pentru 
demnitatea omului, pen
tru civilizație. Prin artă, 
prin dăruire responsabilă 
față de actul artistic, do
resc să slujesc cu toate 
puterile mărețele idea
luri ale socialismului și 
comunismului în țara 
mea. Creația noastră ar
tistică a fost și este a 
poporului, am creat și 
creăm pentru a înnobila 
casele și spiritul oameni
lor. Sînt convins că mă
rețele obiective ale celui 
de-al XII-lea Congres 
al partidului — obiective 
ce înaripează și asigură 
pe mai departe dezvol
tarea liberă a creatoru
lui de artă, a 
lui ce trăiește și se ex
primă contemporan — 
vor jalona un viitor lu
minos pentru toți oamenii 
acestui pămînt minu
nat. Pentru mine, Con
gresul al XII-lea în
seamnă efort sporit, exi
gență, dăruire continuă 
în numele înaltelor idea
luri comuniste ale pa
triei și poporului meu. 
înseamnă, mai presus de 
orice, garanția că,' 
realegerea 
Nicolae 
fruntea 
tinuăm 
înainte
pocă de aur a comunis
mului.

creatoru-
i

activității teatrului, 
lectură instructivă 
că actuala stagiu- 
bogată si variată, 
pe afișele sale, 

alături de reluările de suc
ces ale anului trecut, pre
miere cu piese clasice si 
contemporane, de la Georg 
Biichner la Rudi Strahl, 
Alan Ayckbourn. Dumitru 
Solomon. Carola Minks 
Hans Kehrer.

Deschiderea stagiunii 
fost marcată de premiera 
piesa lui Horia Lovinescu 
„Jocul vieții și al morții în 
deșertul de cenușă", op
țiune repertorială de prim 
rang, implicînd responsabi
litate si cutezanță. Respon
sabilitate — ca în fata ori
cărui text valoros, cu atît 
mai mult cu cît în acest 
caz este vorba de o tragi
comedie densă, construită 
cu o rigoare aproape geo
metrică din esentializări. 
paradoxuri, simboluri 
metafore. Cutezanță — 
tru că un asemenea 
impune respectarea spiri
tului său. a forței dialogu
lui său potentat poetic, dar 
și pentru că o primă trans
punere scenică de certă si 
înaltă profesionalitate abia 
a vășut lumina rampei, 
primăvara acestui an. 
Teatrul „Nottara".

Versiunea germană este 
semnată de Johann Lippet 
și actrița Ildiko Jarcsek- 
Zamfirescu, iar viziunea 
regizorală aparține lui 
Brandy Barasch. Acțiunea 
se desfășoară într-un. cadru 
simbolic, în dimensiuni 
subliniate mai ales de ima
ginea plastică a scenei : un 
decor (G. Doroșencp) su
gestiv, funcțional, alcătuit 
din cîteva bare metalice, 
pînze pictate și lumini, in 
care se simte apăsarea creș-

Spectacole ale Teatrului
german de stat 
din Timișoara

Scenâ din spectacolul cu piesa lui Horia Lovinescu

vate" a cărei transpunere 
scenică ai avut loc pe scena 
berlineză în 1929. Ca în 
orice revistă, textul este un 
pretext, trama, banala po
veste a Individului rătăcit 
în căutarea fericirii. La 
G. Kaiser, unul din expo
nenta reprezentativi ai ex
presionismului în teatru, 
autorul unei opere contra
dictorii ca însăși personali
tatea sa. cu o predilecție 
marcată pentru iocul de 
idei, pentru abordarea rea
lității sub semnul experi
mentului artistic, parodicul 
concură cu liricul, grotes
cul cu idilicul. Bucurîn- 
du-se de aportul regizoru
lui Werner Freese din R.D. 
Germană, secondat de Wolf
gang Binder, care a realizat 
în mod inspirat aranjamen
tul muzical, ansamblul tea
trului din Timișoara a pre
zentat un spectacol re
vuistic susținut cu vervă 
și dinamism. în care inter- 
pretii au demonstrat că 
Știu să cînte și să danseze, 
să susțină cuplete acide, 
replici prompte și 
adresă directă. Alături 
B. Brecht, Kaiser a 
unul din dramaturgii 
au cultivat „song“-ul 
asiduitate. Substanța 
cizantă, 
acestuia, a fost bine 
prinsă in decupajul 
ral al spectacolului, 
de protagoniști, 
Bomches (corect.

în 
la

nere frenetică, cu atît mal 
viguroasă și convingătoare 
cu cît părea mai nutin po
sibilă, mai neverosimilă. 
Pe aceste coordonate 
interpretat personajele 
actorii 
tăi), 
(Abel), 
(Cain),
Peter Schuch și-a construit 
personajul cu o agitație ră
masă parțial sterilă, în
greunată în linia oricum 
sinuoasă a personajului de 
o prea 
gag-uri

au 
___ lor 

Peter Schuch (Ta- 
Herbert Schmidt 
Michael Bleiziffer 

Inge Meyer (Ana).

mare abundentă de 
și elemente clov-

Ana), în pofida unor alune
cări in schematizări si a 
slăbirii controlului asupra 
dozării. O mină regizorală 
mai fermă ar fi asigurat 
poate o mai mare unitate 
stilistică. Binevenită ar fi 
fost și o mai vădită preocu
pare pentru integritatea și 
frumusețea cuvîntului ros
tit, pentru muzicalitatea 
limbii.

Cel de-al doilea specta
col la care ne referim 
este o reluare a revistei 
dramaturgului Georg Kai
ser (1878—1945), „Două cra-

cu 
de 

fost 
care 

cu 
epi- 

de distanțare a 
s sur- 
regizo- 
Alături 
Bernd 
puțin 

prea concentrat, lăsînd să 
se observe efortul). Inge 
Meyer (un rol de factură 
total diferită decît in ce
lălalt spectacol, dar iustă si 
aici, cu farmec si natura
lețe scenică). Monika Baia- 
lici (o apariție si un glas 
armonios), Ildiko Jarcsek- 
Zamfirescu (corectă), Peter 
Schuch (aici deloc crispat, 
dezinvolt si hazos). narti- 
cipă întreaga trună. fiecare 
interpret schimbînd cîte 
5—6 roluri pe parcursul 
spectacolului. Un exercițiu 
actoricesc util, un specta
col deconectant.

Un teatru cu un ansam
blu -deocamdată inegal, ce 
promovează însă înnoirile 
și forțele artistice tinere: 
o inițiativă valoroasă ce nu 
va îhtîrzia să-și dea roa
dele.

Adriana HASS

înaltului ideal comunist
Platon PARDAU

noastră socialistă. Reflec
ted, cu mijloace specifice 
realitatea, diversificîndu-și 
mijloacele, punîndu-le în 
acord cu spiritul vremii pe 
care o trăim, cu moderni
tatea ei ca substanță, cu 
dialectica adîncă a contem
poraneității, literatura poa
te și trebuie să înalțe acele 
monumente vii, pilduitoare 
ale omului și omenescului 
de care avem întotdeauna 
atîta nevoie. Marile idei și 
subiecte menite să dinami
zeze creația noastră uma
nistă constituie realități, 
cuceriri ale națiunii noastre 
întregi condusă de partidul 
comunist: demnitatea uma
nă, democrația, egalitatea, 
libertatea, deplinul acces 
al maselor la exercitarea 
puterii, implicarea indivi
dului în acte hotărîtoare 
pentru destinul colectivită
ții. Meditînd asupra vieții, 
asupra evenimentelor și 
fiind ea însăși un mijloc 
de acțiune, literatura face 
totodată o operațiune de 
decelare a cauzalitătilor, a 
efectelor ; nu poate fi decît 
răsplătită de contemporani 
și de viitorime acea carte 
care dă răspunsuri la între
bări ardente, care îndeam
nă la gîndire, constituie un 
obstacol împotriva a tot ce

ar însemna adormirea spi
ritului, a rațiunii.

O dimensiune adînc rea
listă și științifică a pro
gramelor viitorului 
stă în caracterul 
și autocritic, față 
șine, rezidă din 
mirea creatoare 
stadiile atinse, 
mire nu cernită, ci Iscată 
din fireasca și sănătoasa, 
obiectiva necesitate de pro
gres, din tensiunea ' 
ideal spre care .... ... . 
Există, astfel, aici acea în
cordare creatoare . 
lui și a faptei, continuitatea 
dialectică între azi și mîine, 
î®tre ceea ce sîntem și ceea 
ce putem fi, ceea ce sîntem 
datori să devenim. Există 
terenul de confruntare ne
cesar creației, „cîmpul de 
atac", de natură a impune 
ori demonstra nu numai 
inutilitatea unei literaturi 
constatative. poleitoare a 
realității, dar o dată mai 
mult, caracterul dăunător, 
păgubitor al unei asemenea 
atitudini. Nu de mai puțină 
însemnătate (dacă separația 
este posibilă) va fi modul 
cum ne vom sincroniza ca
litativ cu oamenii cărora ne 
adresăm, cum venim în ln- 
tîmpinarea exigențelor unul 
piiblic cu ridicat nivel de 
cultură, în ce măsură înțe
legem că adresîndu-ne, de
sigur, omului de azi, ne 
adresăm unui cititor care se

con- 
lor critic 

de noi în* 
nemulțu- 
față de 

nemulțu-

înaltului 
năzuim.

a gîndu-

prin 
tovarășului 

Ceaușescu în 
partidului, con- 

neabătut mersul 
spre măreața e-

îndreaptă vertiginos către 
anul 2000. Vertiginos în fap
te, vertiginos cu atît mai 
mult cu gîndul. N-ar fi o 
greșeală să spunem și să 
gîndim cu toată seriozita
tea că mulți dintre cititorii 
noștri trăiesc deja în mile
niul următor prin concepția 
și atitudinea lor înaintată, 
prin pasiunea luptei pentru 
nou, prin eficiența muncii 
lor, prin vastul orizont de 
cultură. Iată de ce înnoirea 
mijloacelor, a forței de a 
emoționa, a capacității de 
a capta realitatea, de a o 
comunica, a resurselor de a 
o asuma, de a o recrea în 
formele artei capătă, prin 
perspectiva unei actualități 
ferm conectate la viitor, o 
importanță fundamentală. A 
surprinde clocotul vieții 
este o datorie de care scrii
torul se va achita onest nu
mai în măsura in care va 
găsi corespondențele artei 
pentru această'atît de com
plexă și fascinantă viață. 
Temeiuri de încredere exis
tă in acea vocație socială a 
literaturii noastre, în înal
tul' patriotism al creatoru
lui sensibil la „vuietul" 
vremii lui, la înaintarea pa
triei sale. Sentimente mai 
vibrante și mai palpitante, 
azi, cînd angajarea artei la 
vasta epopee constructivă . 
înfăptuită de popor a căpă
tat o intensitate fără prece- - 
dent.

»»

al păcii și prieteniei'u
In cadrul manifestărilor con

sacrate Anului internațional al 
copilului organizate în țara noas
tră de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și Comi
tetul Național Român pentru 
UNICEF, marți a avut loc la 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România vernisajul ex
poziției internaționale de artă 
plastică intitulată „Dunărea —' 
fluviu al păcii și prieteniei".

Această manifestare expozi- 
țională cuprinde desene ale 
copiilor din R. F. Germania, 
Austria, Cehoslovacia, Ungaria, 
Iugoslavia, România, Bulgaria 
și U.R.S.S.

•La inaugurarea expoziției au 
participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ladislau Hegediis, se
cretar de stat la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Con
stantin Boștină, președintele 
Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor, președintele Co
mitetului Național Român pen
tru UNICEF. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, reprezen
tanți ai Centrului de informare 
al Organizației Națiunilor Unite 
de la București, critici de artă, 
pionieri, un numeros public.

Au participat membri ai 
corpului diplomatic acreditați în 
țara noastră. (Agerpres)

Aspect din expoziția „Dunărea — fluviu al păcii șl prieteniei"

Un pasionant itinerar
de culoare si lumină

Profesorul Tache Papa
hagi (1892—1977), unul din
tre cei mai apropiați și fi
deli discipoli, 
și continuatori 
Densușianu, a 
lăsat moștenire 
valoroasă operă „__ ,___
în domeniul folclorului, et
nografiei, dialectologiei și 
al romanisticii în genere.-

Lucrare fundamentală, 
„Mic dicționar folkloric" a 
adoptat o modalitate mo
dernă de tratare — sub 
forma dicționarului — a 
materiei, a faptelor și te
melor etnografice, folclori
ce și dialectale. Autorul a 
alcătuit 101 articole, ade
vărate micromonografii ale 
unpr cuvinte-teme specifi
ce graiurilor daco-române 
(uneori cu referiri la co
respondentele lor din cele
lalte dialecte ale limbii ro
mâne), semnificative pen
tru mitologia, concepția și 
viziunea artistică a po
porului român, cu întinse 
rădăcini și cu vaste radieri 
de motive, rezonanțe în 
spiritualitatea populară eu
ropeană (îndeosebi sud-est 
europeană). Acest „Mic dic
ționar folkloric" are astfel 
atingeri, în unele din arti
cole. cu multe discipline și 
ramuri ale științei și cul
turii, după cum precizează 
autorul insusi : artă, bo
tanică. cosmografie, 
farmacie, filologie, 
fie, igienă, istorie, 
tură, medicină, 
hologie, sociologie, 
gie. zoologie etc.

Lucrarea, rodul unei a- 
dîncite cunoașteri a între

colaboratori 
ai lui Ov. 
creat și a 
culturală o 

științifică

drept, 
filozo- 
litera- 

muzică, psi-
teolo-

•). Tache Papahagi: „Mic 
dicționar folkloric".

gului teren etnografic, fol
cloric și dialectal româ
nesc de către autorul ei și 
a parcurgerii unei întinse 
bibliografii de specialitate, 
această operă care impre
sionează prin bogăția in
formației, larga bază docu
mentară, excelează prin 
sistematizarea materiei, 
limpezimea expunerii și 
clasicitatea formulării, pre
cum și prin originalitatea 
ideilor.

expresie, privite In per
spectivă comparată, în con
text internațional (mai cu 
seamă european) se va re
vela din cuprinsul dicțio
narului propriu-zis.

Preocupat de dezvăluirea 
raporturilor de întrepă
trundere dintre filologie și 
folclor, precum și de -cir
cumscrierea specificului și 
metodologiei diferite a fie
cărei discipline, autorul esțp 
preocupat și de revelarea

teze ideile esențiale ce se 
, degajă din materia exami

nată. A formulat el însuși 
această trăsătură și deviză 
a personalității și operei 
sale științifice: „Avînd 
convingerea că «documen
tarea e și sufletul teoriei», 
intenția noastră în cursul 
acestor expuneri nu e ca să 
manifestăm tendințe de... 
virtuozitate vanitoasă în 
cantitatea și calitatea ma
terialului documentar, ci,

continental, aducînd texte 
și elemente ale demonstra
ției sale din multe litera
turi și limbi (și dialecte), 
este preocupat de sublinie
rea creativității spiritului 
uman in genere, dai- in 
primul rînd de analizarea 
frumosului și înțelepciu
nii specifice spiritualități 
populare, cu strălucite răs- 
frîngeri șl rodiri în creația 
cultă.

Căutînd să surprindă ra-

O valoroasa lucrare științifică
în domeniul folclorului*;

Tache Papahagi abordea
ză mai întil o seamă 
aspecte teoretice, mai 
nerale, 
folclorului 
lui de etnografie, substra
tul străvechi al 
populare, 
folclorului, 
fondului spiritualității 
populare, originea și circu
lația motivelor populare, 
raporturile strînse dintre 
filologie și folclor. Este de 
menționat în acest sens 
clasica definiție pe care o 
dă Tache Papahagi folclo
rului. remarcabilă prin 
concepția vastă, structura 
complexă și formularea 
lapidară, aforistică.

întreg universul folclo
rului românesc, cu toate 
fețele și modurile lui de

de 
ge- 

precum definiția 
și delimitarea

culturii
universalitatea 
verosimilitatea

semnificațiilor șl sugerarea 
perspectivei poetice.

Temperament de o mare 
stăpînire interioară și so
brietate în exprimare, spi
rit de o rară pătrundere și 
înțelegere lucidă a lucruri
lor, tinzînd mai mult spre 
o expunere obiectivă a a- 
devărurilor științifice și a- 
naliză a realităților concre
te, decît să-și etaleze, su
biectiv și vanitos, un sis
tem propriu de interpre
tări și formulări abstracte, 
teoretice, Tache Papahagi 
recurge în lucrarea sa „Mic 
dicționar folkloric" la un 
extrem de vast eșafodaj al 
documentării prin fapte și 
texte, lăsînd mari posibili
tăți de participare crea
toare cititorului, deși nu-i' 
scapă niciodată să punc-

cercetînd și studiind fol
iilor pentru folklor, noi ur
mărim ca, măcar atunci 
cînd ocaziile se prezintă, 
să nu scape neobservate și 
excelente calități populare, 
cum ar fi : spirit de obser
vație, precizie, naturalețe, 
simplitate, finețe, artă, in
geniozitate, experiență, a- 
devăr, morală etc.“

Și. într-adevăr. 
Papahagi. fiind un 
cercetător și om de 
atent observator al 
istoriei și culturii populare 
românești, materiale și spi
rituale, în perspectivă geo
grafică, comparată a feno
menelor folclorice, etno
grafice și dialectale, cu ra
portări permanente la spa
țiul balcanic, la domeniul 
romanic, la un context eu
ropean, uneori chiar inter-

(p. 367). 
Tache 

riguros 
știință, 
vieții.

porturile dintre sufletul o- 
menesc și cadrul natural, 
dintre peisajul natural, o- 
cupațiile oamenilor șicrea- 
țiunile populare (astfel 
după Tache Papahagi. păs
torul care trăiește nemij
locit în sinul, firii, are o 
mai mare sensibilitate liri
că și disponibilitate pentru 
creativitate), autorul lu
crării „^Iic dicționar fol
kloric" încearcă, pe de o 
parte, să delimiteze speci
ficul folclorului românesc, 
răsărit dintr-o profundă 
armonie dintre om și me
diul cosmic și dintr-o par
ticulară reacție • și atitudi
ne față de evenimentele 
istoriei universale, iar pe 
de altă parte să evidenție
ze universalitatea 
noastre populare, 
și inconfundabila

cultuni 
bogata 
zestre

spirituală populară româ
nească adusă patrimoniu
lui cultural al umanității.

în prefața pe care o al
cătuiește V. Rusu la aceas
tă lucrare este evocată cu 
căldură personalitatea mul
tilaterală și de o mare in
tegritate morală a lui Tache 
Papahagi și este analizată 
opera sa distinctă și mul- 
tidisciplinară, punindu-se 
în lumină ideile și contri
buțiile profunde și. origina
le în atîtea domenii ale 
spiritului și culturii româ
nești, încadrînd această 
cercetare unică pînă azi la 
noi in ansamblul rodnicei 
sale activități și în* contex
tul mai larg al folcloristicii 
românești. Comentariile pa 
care le redactează V. Rusu 
pe marginea unora dintre 
cele mai importante art>- 
colș-teme ale dicționarului 
sînt veritabile glose filolo
gice și etnologice, care se 
bizuie pe o informație bi
bliografică la zi și au in
teres și de sine stătător. 
De aceeași minuție și ri
goare filologică a dat do
vadă îngrijitorul ediției în 
stabilirea textului după 
manuscrisele autorului.

In „Mic dicționar folklo
ric" (editura „Minerva"), 
specialiștii și creatorii vor 
întîlni o adevărată mină 
a simțirii și minții uma
ne, un singular „muzeu 
imaginar" al înțelepciu
nii și al fanteziei 
relor, menite să 
sioneze cercetările 
fice fundamentale 
și să dea un nou și puter
nic avînt spiritului creator 
românesc.

popoa- 
impul- 
științi- 

viitoare

Ioan ȘERB

Sala de expoziții 
a Institutului român 
pentru relații cultura
le cu străinătatea din 
strada Mihai Emines- 
cu a găzduit în aces
te zile „Itinerarul iu
goslav" al pictorului 
Virgil Demetrescu-Du- 
val, vernisat cu pri
lejul sărbătorii națio
nale a Iugoslaviei.

Arareori această bi- 
nesituată sală în 
peisajul cultural bucu- 
reștean a înregistrat o 
mai mare frecvență a 
publicului, datorită 
deosebitei forțe de a- 
tracție pe care o exer
cită lucrările unui pic
tor român angajat cu 
fervoare, talent și pa
siune în relatarea prin 
culoare șl lumină a 
unora dintre cele mai 
caracteristici imagini 
din țara vecină și 
prietenă. Așa cum re-, 
marca Petru Comar- 
nescu, „calitatea ar
moniilor coloristice" 
caracteristică acestui 
pictor de severă exi
gență artistică, disci
pol al lui Alexandru 
Ciucurencu, vrăjit de 
cromatica densă, bo
gată, virilă a pînzelOi 
lui Pătrașcu, nu se 
dezminte nici de data 
aceasta.

Este un pictor al in
tuirii intimității pei
sajului, obsedat 
nevoia dezvoltării 
racterului specific 
cărui loc fixat pe 
tină și transpus 
printr-o frapantă bo
găție a culorii pe 
pînza de pe șevalet. 
Peisajul lui capătă 
astfel mister și pro
funzime. El se cere 
nu numai privit, ci in
terpretat, 
subtilitatea 
în farmecul 
gură care 
emoționînd, 
pînză sau carton fiind 
o fereastră deschisă 
nu numai spre o lume 
inedită ci, totodată, o 
introspecție în sufle
tul artistului, acolo 
unde „modelul" s-a 
distilat, s-a rafinat, 
găsindu-și expresia se
ver elaborată pentru 
ca explozia coloristică 
să nu cadă prizonieră 
unei peisagistici de
suete, de pitoresc 
facil, cl să exprime o

de 
ca- 
fie- 
re- 

apoi

pătruns în 
detaliilor, 

de anver- 
subjugă 
fiecare

stare de spirit 
deopotrivă din 
exigenta creatoare, dar 
și dintr-o nețărmurită 
dragoste, dusă pînă la 
patima față de locu
rile și oamenii țării 
prin care pictorul și-a 
desfășurat itinerarul.

Duval este un colo
rist patetic, care 
dează stridența 
nu se sfiește

îzvorîtă 
auto-

sfi- 
Și de 

abundența ultramarl- 
nului, a verdelui tan
dru, a roșului Venetian 
sau a ocrului netem
perat, ca și cînd lumea 
văzută de el n-ar cu
noaște umbre, clar- 
obscururi, cer tern,
piele și cețuri. In mod

PLASTIC
evident l-au subjugat 
lumina, amiezile grele 
de soare, luxurianța 
lumii vegetale sudice, 
acel inedit dalmațian 
care a reținut atenția 
atîtor pictori clasici și 
contemporani. Sarcină 
dificilă pentru un ar
tist de la nord de Du
năre, educat în școala 
calmului și a gingășiei 
caracteristice lui Ciu
curencu, pasionat însă 
de tentația spargerii 
tiparelor unei școli 
peisagistice aparținînd 
mai curînd reverbera
țiilor intime ale „pic
turalului" decît tenta
ției etalării lui zgo
motoase de sărbă
toare populară. Toc
mai de aceea ~ 
val convinge și emo
ționează. Fie că se o- 
prește pe turmentatul 
pămînt al fiordurilor 
de la Kotor, fie că pri
vește uluit de povara 
Istoriei bătrînele ziduri 
ale Snlitului, fie că se 
extaziază în fața 
brovnikului 
cearcă să
poezia gravă, patetică 
a carstului sloven, la 
Piran, pictorul duce cu 
el o dominantă : aceea 
a unui spirit deosebit 
de permeabil, care nu 
numai vede 
a „reda", ci 
pretează dintr-o dis-

Du-

Du- 
sau ln- 
pătrundă

pentru 
inter-

ponibilitate capabi
lă să disocieze exo
ticul de cadrul real 
de viață al unui po
por înfrățit cu noi 
nu numai prin istorie 
și idealuri, ci și prin 
temperament, intensi
tate a trăirii, opti
mism, încredere în 
viață. Toate acestea ar 
părea date publicistice 
ale picturii dacă artis
tul nu s-ar supune 
unei severe discipline 
a expresiei. Asta îl 
face capabil să evoce, 
nu numai să 
să comenteze, 
doar să ilustreze. Cu
loarea lui capătă ast
fel un sens categorial. 
Ea apare în exuberan
ță doar dintr-o vitală 
nevoie de a spune, fe
bril și total, ca într-o 
patetică mărturisire de 
sine.

Constantin Prut ve
dea în Duval, cu oca
zia. unei alte expoziții, 
„uri voluptuos al ma
teriei picturale". E 
drept. Construcțiile lui, 
organizarea internă a 
compozițiilor sînt însă 
mentale, evocatoare ale 
vieții și realului prin 
trăire și transfigurare, 
forța de sugestie ve- 
nindu-i din interior, și 
nu din exterior. Evi
dent, un decorativ. Dar 
o alcătuire aparte,’ cu 
o vibrație 
profunzimi 
mereu par să tresalte 
acorduri din „Oda 
bucuriei" cu binecu
noscutul ei vers din
ții : „Slavă ție, stea 
frumoasă, pace fie pe 
pămînt !“

Tentat de major, de 
un mesaj grav, dar 
limpede, deschis, acce
sibil tuturor inimilor, 
pictorul „Itinerarului 
iugoslav" ne dezvăluie 
astfel nu numai o țară, 
ci cadrul însuși în care 
s-a dezvoltat sufletul 
plin de bogăție al unui 
popor dăruit de na
tură. Mai mult, o 
dezvăluire de sine fă
cută prin relevarea 
unei personalități ar
tistice împlinite, în 
stare să exploreze cu 
real talent 
lăuntrice ale culorii și 
sensibilitatea 
lui omenesc.

Invoce, 
și nu

de mari 
în care

valorile'
sufletu-

loan 
GRIGORESCU
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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea in funcția 
de secretar general al P.C.R.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, fapt care subliniază temeinicia politicii dum
neavoastră intransigente de apărare a independenței naționale, vă rog să 
primiți sincerele mele felicitări socialiste și frățești.

ANDREAS PAPANDREU
Președintele Partidului 

Mișcarea Socialistă Panelenă

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe secretar general,
In numele Partidului Național Social Sirian și în numele meu personal, 

am onoarea de a prezenta Excelenței Voastre, tovarășilor din Partidul Comu
nist Român, călduroase și sincere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră 
în fruntea Partidului Comunist Român.

Sub conducerea dumneavoastră sîntem siguri că Partidul Comunist Ro
mân va continua cu succes să-și îndeplinească sarcinile, pentru prosperitatea 
și progresul poporului român, de sprijinire a forțelor progresiste în lupta 
lor împotriva imperialismului și a tuturor formelor de oprimare și exploatare.

Sîntem, de asemenea, siguri că relațiile partidului nostru cu Partidul Co
munist Român, relațiile dintre popoarele noastre își vor continua cursul lor 
prietenesc și de sinceră colaborare.

DR. ABDALLAH SAADE
Președintele Partidului 
Național Social Sirian

Stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele conducerii Partidului Baas Arab Socialist din Liban, al meu 
. personal, precum și al membrilor partidului nostru, permiteți-ml să vă 

reexprim sentimentele noastre de profundă satisfacție și Să vă adresăm 
felicitările cele mai vii pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român frate.

împreună cu aceste felicitări ne exprimăm sentimentele de mulțumire 
pentru eforturile dumneavoastră nobile puse în slujba păcii internaționale, in 
special în s.oluționarea justă a conflictului din Orientul Mijlociu, prin retra
gerea ocupantului israelian de pe pămintul arab și garantarea pentru po
porul palestinian frate a dreptului său sacru de a avea statul său pe pămîn- 
tul natal.

Transmițîndu-vă urările noastre de succes, îngăduiți-ne, stimate tovarășe 
secretar general și scumpe frate, a vă dori deplin succes în opera dumnea
voastră de mare importanță pentru destinele poporului român, ale păcii inter
naționale.

ASSEM KANSOU
Secretar general al Partidului Baas Arab 

Socialist din Liban

Excelenței Sale Președintele NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, vă transmit cele mai călduroase felicitări și cele 
mai bune urări, dorind în același timp poporului român prieten progres 
continuu și bunăstare.

Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie

Inmînarea titlului de Erou al Muncii Socialiste și a Medaliei 
de aur Secera și Ciocanul, Asociației economice 

intercooperatiste din comuna Cătămărăști
Marți dimineața, la clubul între

prinderii agricole de stat Cătămărăști 
a avut loc o adunare- generală prile
juită de înmînarea înaltului titlu de 
Erou al Muncii Socialiste și a Meda
liei de aur Secera și Ciocanul con
ferite Asociației economice inter
cooperatiste de creștere a păsărilor 
din comuna Cătămărăști, județul Bo
toșani, pentru realizarea în anul 1978 
a unei greutăți medii pe fiecare pa
săre livrată la 56 de zile de 1 470 gr. 
și depășirea sarcinilor de plan pe 
anul 1978.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Haralambie Alexa, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Botoșani, președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
județean.

La adunare au luat cuvîntul Dumi
tru Semian, directorul complexului 
avicol, Marin Bodescu, șef de fermă, 
Mihai Bîrliga, președinte al coopera
tivei agricole de producție din comu
na Roma, Dorina Aburlaciței, secretar 
al organizației de bază, Artemiza 
Ivan, muncitoare la complexul avi

MASA ROTUNDA
Marți au continuat în Capitală lu

crările mesei rotunde cu tema: 
„Imperativele dezarmării în condi
țiile actuale. Rolul UNESCO în for
marea unei opinii publice favorabile 
încetării cursei înarmărilor și trecerii 
la dezarmare", organizată de Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", Comisia 
națională română pentru UNESCO și 
Asociația de drept internațional și 
relații internaționale.

în cea de-a doua zi, lucrările au 
fost consacrate problemelor militare 
ale Europei, implicațiilor acestora 
pentru procesele dezangajării, dezar
mării și securității pe continentul 
european.

Au prezentat referate : dr. Marek 
Thee, director științific la Institutul 
de cercetări asupra păcii din Oslo, 
prof. dr. Silviu Brucan, dr. Vladimir 
Potașov, de la Institutul pentru pro
blemele S.U.A. și Canadei de la 
Moscova, general maior dr. Cornel 
Soare, de la Academia militară din 
Buiurești, prof, dij Alexandr Niko

col, Dumitru Guluță, președinte al 
cooperativei agricole de producție din 
Botoșani, Neculai Liu, rpuncitor, Eca" 
terina Crasi, primarul comunei, Du
mitru Pește, președinte al Consiliu
lui unic agroindustrial cooperatist și 
de stat Botoșani, care au evidențiat 
realizările înscrise de lucrătorii aso
ciației în anul ce a trecut pentru spo
rirea producției de carne și ouă, pen
tru creșterea eficienței economice a 
întregii activități. Exprimînd vii 
mulțumiri pentru distincțiile acor
date, vorbitorii au dat expresie hotă- 
rîrii ferme a întregului colectiv, a oa
menilor muncii din agricultura jude
țului de a contribui la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R., în ce 
privește producția agricolă, de a-și 
spori și mai mult eforturile pentru 
ca și pe viitor să se situeze printre 
unitățile fruntașe ale agriculturii 
noastre socialiste.

în încheierea adunării, participan- 
țli au adresat o telegramă C.C. al 
F.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

nov, de la Institutul de economie 
mondială și relații internaționale din 
Moscova, prof. dr. Mircea Malița, de 
la Universitatea București, prof. dr. 
Joseph J. Coffey, de la Centrul pen
tru studierea securității internațio
nale din cadrul Universității Pitts
burg, conf. dr. Vasile Secăreș, de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", prof, 
dr. Robert McGeehan, de la Școala 
de relații internaționale din cadrul 
Universității California de Sud, dr. 
Sergiu Verona, de la Institutul de 
științe politice și de studiere a pro
blemei naționale, Alem Fehmi, de la 
Centrul pentru dezarmare al O.N.U., 
Constantin Ene, ambasador, Ivo To
dorov, de la Institutul de relații in
ternaționale și integrare socialistă 
din Sofia, dr. Jean Klein, de la Insti
tutul francez de relații internaționale 
din Paris, dr. Frank Barnaby, direc
tor al Institutului de cercetări asu
pra păcii din Stockholm.

Lucrările mesei rotunde continuă.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate Domnule Președinte,
în numele guvernului și al poporului din Saint Vincent și din Grenadine, 

vreau să vă mulțumesc pentru amabilele urări exprimate în mesajul de 
felicitări adresate cu ocazia obținerii independenței statului Saint Vincent 
și Grenadine.

Al Dumneavoastră sincer,
SYDNEY D. GUN-MONRO

Guvernator general

Consfătuire a conducătorilor organelor de stat 
pentru invățămintul tehnic-profesional din țări socialiste
Marți s-au deschis in Capitală lu

crările celei de-a VIII-a Consfătuiri 
a conducătorilor organelor de stat 
pentru invățămintul tehnic-profesio
nal din țări socialiste.

La consfătuire participă delegații 
din : Bulgaria, condusă de DrajaVăl- 
ceva, ministrul învățămîntului public; 
Cehoslovacia, condusă de Bușa Juraj, 
ministrul învățămîntului din R. S. 
Slovacă ; Cuba, condusă de Rafael 
Bernal Alemany, adjunct al ministru
lui învățămîntului ; R. D. Germană, 
condusă de Kuhn Horst, adjunct al 
secretarului de stat pentru învăță- 
mîntul tehnic-profesional; R. P. Mon
golă, condusă de Dondoghiin Țeveg- 
mid, vicepreședinta al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului de 
Stat pentru învățămîntul superior, 
mediu de specialitate și tehnic-profe
sional ; Polonia, condusă de Boleslaw 
Dylak, secretar de stat in Ministerul 
Educației și Învățămîntului ; Româ
nia, condusă ,de Aneta Spornic, minis
trul educației și învățămîntului ; Un
garia, condusă de Nagy Imre, adjunet 
al - ministrului muncii; Uniunea So
vietică, condusă de A. A. Bulgakov, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru învățămîntul profesional și teh
nic; Vietnam, condusă de Hong Long,

Colocviu internațional cu tema „Cercetarea 
științifică în materie de învățămînt superior"
La Centrul european al UNESCO 

pentru învățămîntul superior de la 
București — C.E.P.E.S — au început 
marți dimineață lucrările colocviului 
internațional cu tema „Cercetarea 
științifică în materie de învățămînt 
superior".

La lucrările reuniunii sint prezențî 
specialiști în acest domeniu din Bel
gia, Marea Britanie, Bulgaria, Ca
nada, Franța, R. D. Germană, 
Iugoslavia, România, S.U.A., Sue
dia, Ungaria și U.R.S.S., precum 
și observatori din partea unor orga
nizații interguvernamentale și negu
vernamentale, care vor dezbate, timp 
de trei zile, aspecte ale organizării și 
administrării învățămîntului supe
rior din statele membre ale regiunii 
europene.

în cuvirțtul de deschidere a coloc

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

Comportare excelentă a echipei României 
la exercițiile impuse -194,25 puncte!

Nadia Comaneci — 39,50 puncte!
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 

Fort Worth (S.U A.), în cadrul cam
pionatelor mondiale de gimnastică, a 
început marți dimineața (după ora 
locală) concursul feminin pe echipe. 
Conform programului, s-au desfășu
rat exercițiile obligatorii pe grupe, 
în grupa a Il-a. echipa României s-a 
clasat pe primul loc cu 194,25 puncte, 
urmată de R.P. Chineză — 191,40 
puncte. Canada — 187,65 puncte și 
Spania — 180,25 puncte. în clasamen
tul individual, tripla campioană 
olimpică și europeană Nadia Coma
neci a ocupat primul loc cu 39,50 
puncte. Nadia Comăneci a obținut 
următoarele note : 9,95 la paralele, 
9,90 la bîrnă, 9,80 la sol și 9,85 la să
rituri. Emilia Eberle a totalizat 38,95

FOTBAL: Azi, ultima etapă a sezonului
La Pitești, F. C. Argeș

Campionatul diviziei A la fotbal 
programează astăzi meciurile etapei 
a XlX-a, a doua a returului. în Ca
pitală se vor disputa două partide : 
Steaua — Olimpia Satu Mare (sta
dion „Steaua") și Dinamo. — S. C. 
Bacău (stadion „Dinamo").

Iată programul celorlalte jocuri î 
F. C. Argeș — Universitatea Cra
iova, meci derbi al etapei, care va 
fi televizat direct de la Pitești ; C. S. 
Tîrgoviște — Gloria ; F. C. Scorni- 
cești — Politehnica Iași ; F.C.M. 
Galați — F. C. Baia Mare ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — Sportul stu
dențesc ; A.S.A. — Chimia Rm. Vîl- 
cea ; Jiul — Politehnica Timișoara. 
Toate meciurile vor începe la ora 
14,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la

v r e me a
Timpul probabil pentru zilele de 6, 1 

șl 8 decembrie. In țară : Vreme tn ge
neral caldă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi și burnițe slabe, izolate. Vînt 
moderat. Temperatura aerului va în
registra o ușoară scădere în a doua 
parte a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade. 
Izolat mal coborite în depresiuni, Iar 
maximele între 2 și 12 grade, local mai 
ridicate. Ceață, dimineața șl seara. 

directorul general al Direcției gene
rale de pregătire profesională.

Consfătuirea are ca scop realizarea 
unui larg schimb de informații asu
pra sarcinilor actuale privind îmbu
nătățirea conținutului și calității pre
gătirii muncitorilor calificați în uni
tățile de învățămînt tehnic-profesio
nal din țări socialiste.

Deschizînd lucrările consfătuirii, 
șeful delegației române, Aneta Spor
nic, a scos în evidență importanta 
acesteia pentru continua întărire a 
colaborării dintre țările socialiste în 
domeniul învățămîntului tehnic-pro
fesional, relevînd accentul care se 
pune în țara noastră, în lumina do
cumentelor adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, a Raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, asupra dezvoltării 
și perfecționării învățămîntului de 
toate gradele, integrării sale cu pro
ducția și cercetarea științifică pentru 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
întregului proces instructiv-educativ 
de pregătire a tineretului pentru 
muncă și viață.

(Agerpres)

viului, Audun Ofjord, directorul 
C.E.P.E.S., a salutat pe participant! 
și a mulțumit guvernului român, Mi
nisterului Educației și învățămîntului, 
pentru sprijinul acordat în ve
derea bunei desfășurări a activității 
C.E.P.E.S.

Președinte al reuniunii a fost alea
să dr. Maureen Pope, de la Univer
sitatea din Surrey — Marea Britanie.

La ședința inaugurală au participat 
Jean Livescu, președintele Comisiei 
Naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au participat Roger Polgar, repre
zentantul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare In România, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați în țara noastră. (Agerpres) 

puncte. Ea a primit 9,85 la paralele 
și aceeași notă la sol. Iată totalul no
telor celorlalte membre ale echipei 
României : Melita Riihn 38,85, Rodica 
Dunca 38,45, Dumitrița Turner 38,30 
și Marilena Vlâdărău 38,15 puncte, 

întrecerile competiției feminine pe 
echipe (exercițiile obligatorii) au con
tinuat mult după miezul nopții (ora 
României), urmînd ca astăzi să fie 
cunoscut clasamentul la jumătatea 
concursului. întrecerile feminine pe 
echipe vor contigua joi cu exercițiile 
liber alese.

★
In concursul masculin pe echipe, 

după desfășurarea exercițiilor obliga
torii, pe primul loc al clasamentului se 
află selecționata U.R.S.S., cu un total

— Universitatea Craiova
toate întîlnirile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul I, in 
emisiunea „Fotbal minut cu minut", 
cu începere de la ora 13,45.

• VASLUI. „Creativitatea în ju
dețul Vaslui" este titlul unei lu
crări editate de consiliul jude
țean al sindicatelor în scopul sti
mulării cercetării științifice și acce
lerării introducerii progresului teh
nic in unitățile industriale și agri
cole. . Sînt popularizate experiențe, 
rezultate și metode de lucru în ve
derea cultivării spiritului de crea
ție proprie prin invenții, inovații, 
autoutilări, proiecte și modernizări 
în producție, cu substanțiale econo
mii de materii prime, materiale, 
energie și combustibil. Sînt eviden
țiate rezultatele obținute de colec
tivele de muncă de la întreprinde
rea de rulmenți, întreprinderea de 
elemente pneumatice și aparate de 
măsură din Bîrlad, Secția județeană 
de distribuire a energiei electrice, 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului, întreprinderea de ventilatoa
re si reductoare și întreprinderea 
de confecții din Vaslui etc. • A 
avut loc cea de-a 4-a sesiune anuală 
„Acta Moldaviae meridionalis", am
plă manifestare pe care Muzeul ju

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț, primul mi

nistru al guvernului, a primit o tele
gramă din partea primului ministru 
al Danemarcei, Anker Joergensen, in 
care se exprimă cordiale mulțumiri 
pentru felicitările și bunele urări ce 
i-au fost transmise cu prilejul nu
mirii sale în această funcție, precum 
și dorința de consolidare și întărire 
în continuare a bunelor relații dintre 
Danemarca și România.

Cronica zilei
La Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a avut loc 
marți o manifestare culturală dedica
tă Zilei naționale a Thailandei. Des
pre viața și realizările poporului 
ihailandez a vorbit Venera Anghel, 
redactor la Agerpres. ,

Au fost de față membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

★
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră, delegația Comitetului adminis
trativ al orașului Phenian, condusă de 
tovarășul Kang Zung Han, președin
tele comitetului, a făcut o vizită în 
județul Brașov. Oaspeții au avut o 
întrevedere la Consiliul popular mu
nicipal Brașov cu loan Drăghici, pri
marul municipiului, și cu alți mem
bri ai comitetului executiv. Cu acest 
prilej au fost evidențiate bunele re
lații de prietenie și colaborare sta
tornicite intre țările și popoarele 
noastre și s-a făcut un schimb de 
informații privind activitatea celor 
două municipalități. Membrii delega
ției coreene au fost, de asemenea, 
oaspeții colectivelor de muncă de la 
întreprinderile de autocamioane, de 
elemente spațiale pentru construcții, 
de produse zaharoase „Cibo", I.A.S. 
Prejmer și au vizitat monumente 
Istorice și de artă, obiective turis
tice din Poiana Brașov.

★
Tovarășul Eugen Jebeleanu, vice

președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, s-a în- 
tîlnit marți după-amiază cu dele
gația Partidului „Istiqlal" din Maroc, 
condusă de M’Hanfed Douiri, mem
bru al Comitetului Executiv și mi
nistru al echipării și promoției na
ționale, care face o vizită in țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

La convorbire au luat parte Ma
ria Ciocan și Mircea Malița, membri 
ai Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste.

A fost prezent Boubker Boumahdi, 
ambasadorul Marocului la București.

(Agerpres)

de 293,00 puncte, urmată de formații
le Japoniei — 290,60 puncte, S.U.A. — 
289,85 puncte, R. D. Germane — 
289,75 puncte, R. P. Chineze — 289,45 
puncte, Ungariei — 284,15 puncte, 
României — 283,95 puncte, R. F. Ger
mania — 283,45 puncte, Canadei — 
282,00 puncte, Bulgariei — 281,90 
puncte, Elveției — 281,55 puncte, 
Cehoslovaciei — 281,35 puncte etc.

în clasamentul individual conduce 
Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) — 58,90 
puncte, urmat de Bart Conner 
(S.U.A.) — 58,75 puncte, Kurt Tho
mas (S.U.A.) — 58,70 puncte, Alek
sandr Tkacev (U.R.S.S.) — 58,65 
puncte. Roland Briickner (R.D. Ger
mană) și Vladimir Markelov 
(U.R.S.S.) — ambii cu cîte 58,40 punc
te. Dintre gimnaștii români, cea mai 
bună evoluție a avut-o Dan Grecu, 
care în proba de inele a obținut 9,80, 
una dintre cele mai mari note din 
concurs. De asemenea, au obținut 
note bune : Ion Checicheș, la sol 
(9,70), Nicolae Oprescu, la inele (9,70) 
și Kurt Zilier, la bară (9,70).

Concursul masculin pe echipe pro
gramează astăzi exercițiile liber alese.

dețean Vaslui o dedică celei de-a 
35-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională și sărbători
rii a 2050 de ani de la crearea pri
mului stat centralizat și independent 
al dacilor condus de Burebista. (Cră
ciun Lăluci). • PRAHOVA. în ca
drul acțiunii „Astăzi casa de cul
tură vă aparține !“, Institutul de 
cercetări, inginerie tehnologică și 
proiectări rafinării — Ploiești a 
prezentat colectivului o varietate 
de manifestări cultural-sportive : 
„Orele poeziei", montaje literare, o 
expoziție de artă plastică comenta
tă, discuții-impresii de la al X-lea 
Congres mondial al petrolului de la 
București, precum si tenis de masă, 
șah, popice, seară de dans si altele. 
(Constantin Căpraru). • HARGHI
TA. Cu prilejul săptămînii interna
ționale a arhivelor, la cabinetul ju
dețean pentru activitatea ideologi
că și politico-educativă din muni

SOLEMNITATEA DECORĂRII TOVARĂȘULUI ANGELO MICULESCO

CO PRILEJUL ÎMPLINIRII VlRSTEI DE 50 DE ANI

Cuvîntul tovarășului 
Angelo Miculescu

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși din conducerea de 
partid și de stat,

Sînt încă stăpînit de marea emoție, 
pe care o încerc, în aceste clipe deo
sebite din viața mea, pentru care vă 
mulțumesc cu toată căldura. Acor
darea distincției Ordinul „23 August" 
clasa I cu ocazia împlinirii vîrstei de 
50 de ani reprezintă pentru mine nu 
numai o apreciere deosebită a con
ducerii partidului, a dumneavoastră, 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea desfă
șurată, ci, totodată, și un puternic 
imbold în activitatea viitoare, pentru 
obținerea de rezultate și mai bune, 
în munca ce o desfășor, ca activist 
al partidului, în agricultură.

Referindu-se la activitatea sa de 
peste 27 de ani desfășurată în agri
cultură, vorbitorul a spus în conti
nuare : Am intrat în agricultură, la 
chemarea partidului, în anii 1948—49, 
cînd se pregăteau marile transfor
mări socialiste ale acesteia ; am par
ticipat în activitatea desfășurată la 
toate etapele de realizare a acestui 
complex proces politic, social și eco
nomic, care a transformat profund, 
complet și ireversibil activitatea da 
veacuri, grea și plină de priifețiuni, 
a țăranului român, a celui care a dus 
greul istoriei noastre milenare, fă- 
cînd nemărginite sacrificii pentru 
păstrarea pămîntului țării și integri
tății noastre naționale.

Am avut privilegiul și fericirea să 
lucrez mereu în apropierea dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
încă din anul 1961, cînd la fosta re
giune București, sub grija și cu spri
jinul dumneavoastră, se încheia 
cooperativizarea agriculturii, apoi 
la Comitetul de Stat al Planifi

Simpozion
La Casa de cultură a studenților 

„Grigore Preoteasa" din București 
s-au deschis marți lucrările simpo
zionului studențesc cu tema „Contri
buția creatoare a Partidului Comu
nist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la dezvoltarea gîndirii so- 
cial-politice contemporane", organizat 
de Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Ministerul 
Educației și învățămîntului. Partici
pă studenți și cadre didactice din 
toate centrele universitare ale țării, 
activiști de partid, personalități ale 
vieții social-politice.

Prin cele peste 100 comunicări, re
ferate și intervenții, simpozionul își 
propune să dezbată în spirit de înal
tă responsabilitate comunistă, de 
profundă angajare politică, sarcinile 
ce revin tinerei generații din docu
mentele programatice ale Partidului 
Comunist Român în înfăptuirea mă
rețului program de înaintare a Româ
niei pe noi culmi de progres și civi
lizație.

tv
PROGRAMUL 1

14,00 Fotbal : F.C, Argeș — Universi
tatea Craiova (divizia A). Trans
misiune directă de la Pitești. în 
pauză : Publicitate

ÎS,50 Publicitate
16.00 Telex
16,06 Teleșcoală
16,40 Curs de limba rusă
17,00 Din muzica șl dansurile popoare

lor
17.15 La fata locului
17.30 Selectiunl din baletul „Lacul lebe

delor" de P.I. Ceaikovski. Inter
pretează ansamblul de balet al 
Operei Române din București. Tn 
rolurile principale : Elena Guski- 
na șl Iurii Vedeneev (U.R.S.S.), 
Ion Tugearu, Amatto Checiulescu

17,55 Atenție la... neatenție I (Emisiune 
de protecție a muncii)

18.15 Tragerea Pronoexpres
18.25 Publicitate
18.30 Itinerare turistice
18,50 1001 de seri

cipiul Miercurea Ciuc a avut loc 
simpozionul „Arhivele în sprijinul 
cercetării istorice", la care au par
ticipat personalități ale științei ro
mânești din București și Cluj-Na
poca. Filiala Harghita a arhivelor 
statului și inspectoratul școlar ju
dețean au organizat o expoziție 
purtînd genericul „Publicații arhi- 
vistice și ediții de documentare". 
Casa de cultură din Miercurea Ciuc 
a găzduit, timp de 3 zile, cea de-a 
4-a ediție a Festivalului concurs al 
muzicii tinere. în cadrul celei 
de-a 3-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României", 
teatrul popular din munici
piul Odorheiu Secuiesc și-a deschis 
stagiunea cu piesa „Liliomfi" 
(I. D. Kiss). • CLUJ. Muni
cipiul Cluj-Napoca a fost timp 
de două zile gazda seminarului na
țional științific studențesc în ca
drul căruia s-au dezbătut sarcinile 

cării și în continuare, pînă azi, în 
minister, beneficiind direct de îndru
marea permanentă a dumneavoastră, 
de orientările, îndemnurile șl spri
jinul deosebit de important pentru 
munca noastră, pentru mersul înainta 
al agriculturii țării, pentru reali
zarea sarcinilor puse de dumneavoas
tră în fața noastră, a celor ce lu
crăm în agricultură, în această ra
mură de bază a economiei, cum ați 
definit-o dumneavoastră, si cum se 
regăsește în fapt ea azi, în ansam
blul economiei.

Programul măreț trasat agricultu
rii de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, sprijinul multilateral și 
deosebit acordat agriculturii, la ini
țiativa și sub conducerea dumnea
voastră permanentă, reprezintă pen
tru noi, toți cei ce lucrăm în agri
cultură, o datorie de onoare, ce ne 
impune să răspundem prin muncă și 
fapte, prin realizări, pentru a obține 
din agricultura noastră, din valorifi
carea rezervelor importante ale aces
teia creșterile mari de producție, pe 
care potențialul ei real îl poate da 
țării, satisfacerii depline a nevoilor 
economiei naționale.

Vă asigur, tovarășe secretar gene
ral, pe dumneavoastră, conducerea 
partidului, că nu voi precupeți nimic 
din puterea mea de muncă, din pri
ceperea și atașamentul meu față de 
cauza partidului, că voi munci cu șl 
mai multă pasiune, cu dăruire tota
lă pentru ridicarea agriculturii țpriî 
la nivelul stabilit de documentele ce
lui de-al XII-lea Congres al parti
dului, așa cum dumneavoastră ne-ațl 
învățat de atîtea ori, prin pilda dum
neavoastră personală, de a face to
tul pentru cauza partidului, pentru 
fericirea patriei și a întregului nos
tru popor. (Aplauze).

studențesc
Comunicările, referatele și dezba

terile din prima zi au evidențiat im
portanța istorică a hotăririlor și do
cumentelor adoptate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., contribuția esen
țială a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea teoriei revoluționare 
despre lume și viață, la stabilirea 
strategiei edificării orînduirii socia
liste pe pămîntul României, la dez
voltarea multilaterală a personali
tății" umane, pentru bunăstarea po
porului român, la afirmarea țării 
noastre în viața internațională.

în cadrul lucrărilor a fost relevată 
adeziunea unanimă a tinerei gene
rații universitare la politica parti
dului, identitatea deplină între nă
zuințele tuturor tinerilor patriei 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — și orien
tările cuprinse în Programul parti
dului, în documentele celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

10,00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile 1
19.50 Dosarul energiei
20,05 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori" : ,,Edison" — producție a 
studiourilor americane. Premieră 
pe țară. In distribuție : Spencer 
Tracy, Rita Johnson, Charles Co
burn, Gene Lockhard. Regla i 
Clarence Brown

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL >

16,00 Stejarul libertății noastre — re
portaj

16.20 Teatru TV : „Ultima oră" de Mi
hail Sebastian .

17.55 Publicitate
18,00 Conexiuni — serial științific. (Re

luarea episodului 8)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Muzică populară românească
19.55 Studio T ’79
20.20 Film documentar : La schi. Pro

ducție a studiourilor neozeelan
deze

20,45 Tineri interpret! pe podiumul de 
concert

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

ce revin școlii superioare din 
documentele Congresului al XII- 
lea al P.C.R. (Al. Mureșan). 0 ME
HEDINȚI. „Congresul al XII-lea al 
partidului — bilanț și perspectivă 
ale devenirii comuniste a patriei" 
— sub acest generic s-au organizat 
sifnpozioane și dezbateri in locali
tățile Malovăț, Căzănești. Corcova, 
Broșteni, Florești și Devesel. La că
minele culturale din Livezile, Cuj- 
mir și Dîrvari, formațiile artistice 
au prezentat recitalurile de poezie 
patriotică „Slavă partidului și țăr 
rii", „Partidul, Ceaușescu, România", 
„Imn de slavă partidului". La că
minul cultural din Vlădaia s-a des
fășurat simpozionul „2050 de ani de 
la crearea primului stat dac cen
tralizat și independent". Timp de 
o săptămină, în toate localitățile 
din județ, la casele de cultură, că
minele culturale și cluburi s-au 
desfășurat ample acțiuni politico- 
educative și cultural-artistice în 
cadrul manifestării „Imnuri mehe- 
dințene" (Virgiliu Tătaru).

• VERSIUNE PENTRU 
OPERĂ A ROMANULUI 
„CRIMĂ Șl PEDEAPSĂ", 
în perspectiva împlinirii (în 1981) 
a 100 de ani de la încetarea din 
viată a lui Dostoievsky regizo
rul sovietic Andrei Koncea- 
lovski, care este, în același timp 
și un foarte bun muzician, in
tenționează să prejinte o ver
siune pentru operă a celebrului 
roman „Crimă și pedeapsă". 
Potrivit intențiilor sale, premie
ra acestei opere ar urma să 
aibă loc în ziua comemorării 
morții lui Dostoievski concomi
tent în mai multe capitale ale 
lumii. Și-au manifestat interes 
pentru această idee mai mulți 
regizori celebri, între care un

gurul Jancso, polonezul Wajda 
și americanul Coppola.

• MOTOR DE AVION 
CU CONSUM REDUS 
DE COMBUSTIBIL. Socie- 
tățile „Fiat Aviation" șl „Pratt 
and Whitney" au semnat un 
acord pentru construirea în co
mun a unui motor cu reacție 
pentru echiparea avioanelor, a- 
vînd un consum de combustibil 
cu 30 la sută mai mic decît cel 
al motoarelor actuale. Totodată, 
viitorul motor va fi mult mai 
puțin poluant. De asemenea, la 
construirea acestui motor va 
participa și firma vest-germană 
„MTU". Primele motoare de a- 
cest gen vor fi gata în anul 1982.

• UN COMPUTER IN 
„CASA LUI MOLIERE". 
Chiar dacă a împlinit respecta
bila vîrstă de trei secole, „Come
dia franceză" nu a ezitat să facă 
un salt direct în era informati
cii. într-adevăr, venerabila „Casă 
a lui Moliere" a inaugurat un 
sistem de rezervare a locurilor 
pe baza unui computer ultramo
dern. Este de ajuns ca cei care 
se prezintă la ghișeele teatrului 
pentru a-și rezerva bilete la un 
spectacol sau altul să apese pe 
un buton ca în fața ochilor să 
le apară pe un ecran un plan al 
sălii care prezintă situația de 
ansamblu privind locurile vîn- 
dute, rezervate sau disponibile. 
După ce spectatorul își alege 
locul respectiv, o mașină de im
primat eliberează automat, la

apăsarea unul alt buton, un 
bilet, indicînd prețul, data și ora 
reprezentării spectacolului res
pectiv.

• O REVOLUȚIE IN 
TEHNICA ÎNREGISTRĂ
RILOR. înregistrarea așa nu
mită digitală sau numerică re-' 
prezintă o modificare cu adevă
rat radicală a metodei clasice 
de înregistrare pe cale electrică 
a sunetelor, pusă la punct încă 
în 1925. Noul proces de înregis
trare utilizează tehnologia com
puterelor pentru a transforma 
sunetele în unități (biți) ale unui 

cod cifric. înregistrarea digi
tală prezintă marele avantaj că 
Ia redare sunetele nu prezintă 
nici un fel de distorsiune sau 
fîșîit, avînd o deosebită puritate.

® FRUCT PREȚIOS. 
Căzută multă vreme în desue
tudine, roșcova, fructul unui ar
bore care crește în provincia Al
garve din Portugalia, a ajuns 
din nou la preț, exportul aces
tui produs înregistrînd creșteri 
spectaculoase. într-adevăr, cer
cetările au stabilit că acest fruct, 
de fapt o păstaie, are un conți
nut ridicat — peste 45 la sută — 
în proteine, motiv pentru care a 
început să fie folosit ca unul din 

ingredientele principale tn ali
mentele pentru copii. în același 
timp, coaja roșcovei furnizează 
un pigment foarte căutat în in
dustria cosmeticelor și în indus
tria maselor plastice. în fine, se
mințele, de roșcovă sînt o mate
rie primă pentru industria chi
mică. Atît de prețioși erau, de 
altfel, considerați acești sîm- 
buri, încă din antichitate, incit 
cuvîntul arab sub care ei erau 
cunoscuți, „qirat" sau „karat", a 
ajuns ulterior să desemneze uni
tatea de măsură folosită la cîn- 
tărirea aurului.

• CENTRUL CULTU
RAL „CHARLES DIC
KENS". în orașul Rochester 
din Marea Britanie, unde a trăit 

marele scriitor Charles Dickens, 
a fost inaugurat un centru cul
tural care poartă numele aces
tuia. Centrul își propune să „re
constituie" Anglia secolului al 
XIX-lea, așa cum este ea înfă
țișată în romanele lui Dickens. 
Sînt reproduse la scară naturală 
interioare de locuințe, prăvălii, 
stații de poștalioane, celebrele 
taverne și alte imagini ale vieții 
britanice din secolul trecut.

• PENTRU APĂRA
REA PĂDURILOR. Organi
zația internațională pentru pro
tecția mediului, „Greenpeace", 
își propune, pentru anul care 
vine, să-și consacre activitatea 
ocrotirii pădurilor virgine din 

bazinul Amazonului, precum și 
naturii din regiunea antarctică. 
După cum a declarat un purtă
tor de cuvînt al organizației, 
vor fi efectuate controale în 
porturile braziliene și vor fi 
blocate navele ce transportă 
lemn tăiat clandestin din jun
gla Amazonului.

• VA ERUPE FUJI ? 
Vulcanologii niponi nu exclud 
posibilitatea ca muntele Fuji să 
erupă în curînd. „Muntele sfînt" 
al japonezilor. înalt de 3 776 me
tri. a fost ultima oară activ în 
urmă cu 272 de ani. Un alt 
munte vulcanic din arhipela
gul nipon a erupt, în urmă cu 
o lună, după un „somn" si mai 
Îndelungat, de 10 000 de ani.
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NAȚIUNILE UNITE

Pentru o soluție globala, justă si durabilă 
a situației din Orientul Mijlociu 

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— în plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat dezbaterile 
asupra situației din Orientul Mijlo
ciu. Vorbitorii. reprezentind nu
meroase țări din diferite zone geo
grafice, au relevat gravitatea crize’ 
din această zonă, pericolul pe care 
aceasta îl reprezintă pentru pacea și 
securitatea internațională. Ei au evi
dențiat necesitatea găsirii rapide a 
unei soluții globale, de natură să a- 
sigure o pace durabilă, securitatea 
și progresul tuturor țărilor și po
poarelor din regiune.

Exprimind poziția României, re
afirmată in mesajul pe care pre
ședintele țării noastre l-a adresat 
recent, cu ocazia Zilei internaționa
le de solidaritate cu poporul pales
tinian, reprezentantul român, amba
sadorul. Teodor Marinescu._ a relevat 
necesitatea unei soluționări* globale, 
prin negocieri, a conflictului, cu 
participarea tuturor părților intere
sate. care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, la soluționarea problemei po
porului palestinian în conformitate 
cu dreptul său Ia autodeterminare, 
inclusiv. la constituirea unui stat 
propriu, la garantarea independen
tei, integrității și suveranității tutu
ror statelor din zonă.

Reprezentantul român a reliefat 
necesitatea de a se acționa cu mai 
mare energie pentru soluționarea 
conflictului, proces in care Națiunile 
Unite trebuie să aibă un rol mai 
activ și mai eficient. A fost eviden
țiată. totodată, importanța pe care, 
in opinia României, o prezintă or
ganizarea unei conferințe internațio
nale sub auspiciile O.N.U., la care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei — ca singur reprezentant 
legitim al poporului palestinian — 
precum și U.R.S.S. și S.U.A.. copre
ședinți ai Conferinței de la Geneva.

în încheiere, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru soluționarea situației 
din Liban, pentru asigurarea integri
tății și independenței acestei țări.

★

BEIRUT. — Președintele Libanului, 
Elias Sarkis, a conferit la Beirut cu 
Sami Al Khatib, comandantul Forței 
Arabe de Descurajare din Liban 
(F.A.D.). Au fost examinate ultime
le evoluții intervenite In situația din 
Liban, aspecte legate de ameliorarea 
condițiilor de securitate din tară și 
probleme privind activitatea F.A.D. 
— informează agenția irakiană de 
știri I.N.A.

IN VEDEREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DIN 1980

Președintele Carter a anunțat că va candida

la învestitura Partidului Democrat
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter a anun
țat, marți, în mod oficial că va can
dida la învestitura Partidului De
mocrat pentru alegerile prezidențiale 
de anul viitor. După cum subliniază

agenția U.P.I., pină acum la. Înves
titura democrată și-au mai anunțat 
candidatura senatorul Edward Ken
nedy și guvernatorul statului Cali
fornia, Edmund Brown Jr.

Rezultatele scrutinului din Islanda
REYKJAVIK 4 (Agerpres). - La 

Reykjavik au fost anunțate rezul
tatele provizorii ale alegerilor des
fășurate duminică și luni pentru de
semnarea celor 60 de deputați in 
Althing — parlamentul islandez. Po
trivit primelor calcule, Partidul In
dependenței întrunește cel mai mare 
număr de mandate (21). urmat 
de Partidul Progresist (17). de Parti

dul Alianței Poporului (11 mandate) 
și de Partidul Social-Democrat (10 
mandate). Un mandat a revenit 
Partidului Conservator.

Observatori citați de agenția Reu
ter estimează că alcătuirea noului 
cabinet mi va fi facilă, avînd in 
vedere distribuția mandatelor in 
noul parlament.

Amplă manifestație la Roma împotriva 
intensificării cursei înarmărilor

ROMA 4 (Agerpres). — Pe bu
levardele principale ale capitalei 
italiene a fost organizată, luni, o 
mare manifestație de protest împo
triva planului N.A.T.O. de ampla
sare a circa 600 noi rachete nuclea
re pe teritoriul a cinci țări membre 
ale Alianței atlantice, inclusiv 
Italia.

Manifestanta au 
altele : „Hiroșima

intre
nu se mai

scandat, 
să

repete !“, „Nu. morții atomice !“, 
„Jos cu arsenalul morții!'1.

Intr-o cuvintare rostită cu acest 
prilej. Alessandro Natța. membru 
al Direcțiunii P.C.I., a declarat că 
comuniștii . italieni cer guvernului 
să amine orice hotărire privind am
plasarea de noi arme nucleare pe 
teritoriul țării și cheamă guvernul 
la convorbiri. Trebuie să acționăm 
împreună pentru oprirea cursei în
armărilor — a spus vorbitorul.

Preocupări vizînd
energetice

dezvoltarea 
a Poloniei

bazei

O cuvintare. a tovarășului Edward Gierek
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul la Katowice, la adunarea 
festivă cu prilejul „Zilei minerului", 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. s-a referit la unele 
aspecte ale actualității social-econo- 
mice poloneze.

El a arătat că va fi continuată 
strategia experimentată și aprobată 
de popor, de a îmbina dezvoltarea 
forțelor de producție cu satisfacerea 
necesităților sociale, cu trebuințele 
oamenilor. Totodată — a spus el — 
trebuie create condiții pentru reme
dierea situației pe frontul economic, 
pentru asigurarea în continuare a 
dezvoltării armonioase a țării. Sar
cini de răspundere revin în* acest 

> sens industriei extractive, a spus 
i E. Gierek. relevînd că de dezvoltarea 
I bazei energetice, de combustibili și

materii prime depinde înfăptuirea 
obiectivelor social-economice plani
ficate pentru următorul deceniu.- In 
acest context, vorbitorul a arătat că 
Polonia se situează pe locul al pa
trulea pe plan mondial la producția 
de cărbune, care in perioada 1971— 
1979 a crescut de la 140 milioane 
tone la 200 milioane tone anual, sub
liniind preocuparea constantă pentru 
dezvoltarea industriei carbonifere 
poloneze — sector de interes națio
nal, care garantează țării poziții so
lide pe piețele internaționale. în 
condițiile unei gospodăriri raționale 
și economice, resursele poloneze de 
cărbune vor ajunge pentru multă 
vreme și, ca urmare, se procedează 
la dezvoltarea industriei carbonifere 
și a unor ramuri auxiliare — a spus 
E. Gierek, in încheiere.

CONFERINȚA IN PROBLEMA RHODESIANA

Frontul Patriotic Zimbabwe respinge ințelegerile separate 
realizate cu administrația de la Salisbury

OPȚIUNI DE POLITICĂ 
INTERNĂ Șl EXTERNĂ 

ALEP.S.O.
subliniate de cancelarul 

vest-german Helmut Schmidt
BERLINUL OCCIDENTAL 4 (A- 

gerpres). — Corespondență de la 
Radu Pascal : în cadrul dezbaterilor 
Congresului Partidului Social-Demo
crat a luat cuvintul, marți. Helmut 
Schmidt, vicepreședinte al partidului, 
cancelar al Republicii Federale Ger
mania. care a făcut o amplă trecere 
în revistă a orientărilor de politică 
internă .și externă ale P.S.D. Subli
niind necesitatea soluționării proble
melor econom ico-sociale ale țârii, 
cancelarul a pus un accent deosebit 
pe exigența diminuării dependenței 
țării de exterior in ce privește re
sursele energetice, prin descoperirea 
unor noi surse, exploatarea celor tra
diționale și, cu precădere, prin rea
lizarea unui program de economisire 
in toate domeniile de activitate.

Referindu-se la o serie de proble
me ale vieții internaționale, Helmut 
Schmidt s-a pronunțat pentru conti
nuarea politicii de destindere, ihț,e-, 
legere și colaborare cu țările socia
liste. apreciind pozitiv acordurile 
SALT II și subliniind importanța ne
gocierilor de la Viena privinq redu
cerea trupelor și armamentelor in 
Europa centrală și, în general, a ori
căror negocieri privind diminuarea, 
pe baze echilibrate și in mod gradual, 
a înarmărilor.

După ce a reafirmat opțiunile 
R.F.G. privind apartenența la alianța 
nord-atlantică. cancelarul vest-ger- 
man s-a pronunțat in favoarea am
plasării pe teritoriul țărilor membre 
ale N.A.T.O. a rachetelor cu rază 
medie de acțiune. Atît în R.F.G.. cit 

1 și in alte țări occidentale, preconizata 
j amplasare a acestui tip de armă a 

provocat insă o vie controversă, nu
meroase cercuri politice, ale opiniei 
publice pronunțindu-se. impotriva 
unei asemenea măsuri.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A THAILANDEI

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Thailandei

BANGKOK•
Aniversarea Zilei dumneavoastră de naștere — Ziua națională a Thailan

dei — imi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai 
■ bune urări de fericire și sănătate personală, de progres și prosperitate po

porului thailandez.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre Româ

nia și Thailanda vor cunoaște și in viitor o dezvoltare continuă, in interesul 
popoarelor român și thailandez, al cauzei păcii, securității și înțelegerii în 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia Zilei naționale a Thai

landei, tovarășul Ilie Verdeț. primul 
ministru al guvernului, a transmis 
primului ministru thailandez, Kriang-

sak Chomanan. o telegramă-de fe
licitare. prin care ti adresează căl
duroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală.

LONDRA 4 (Agerpres)..— întru-
1 nit intr-o sesiune specială, guvernul 

britanic a adoptat o procedură parla
mentară prțn intermediul cărei* se 
acordă puteri depline guvernatorului 

t britanic ce urmează să fie desemnat 
pentru perioade de tranziție ce va 
preceda proclamarea independenței 
Rhodesiei — informează agențiile 
Reuter. France Presse. A.P. și U.P.I. 
Sesiunea cabinetului britanic a in-

■ tervenit in urma acordului separat 
încheiat de Marea Britanie cu re- 

j gimul marionetă de la Salisbury in 
legătură cu situația din Rhodesia.

I într-o conferință de presă, minis

trul de externe britanic, lordul Car
rington. a arătat că. in acest mod, 
se anulează automat declarația uni
laterală de independență promulga1 
fă de regimul rasist minoritar de la 
Salisbury, in 1965. El a cerut Fron
tului Patriotic Zimbabwe să accepte 
acordul respectiv. ■

■ într-o declarație dată publici
tății la Londra. Frontul Patriotic 
Zimbabwe respinge înțelegerile se
parate cu administrația marionetă 
de la Salisbury. De asemenea. Fron
tul Patriotic Zimbabwe nu conside
ră încheiate negocierile in proble
ma rhodesiană. „Am prezentat, un 
plan propriu in legătură cu condi
țiile instaurării încetării focului și 
așteptăm răspunsul la aceste propu-

In ultima perioada, in Marea Britanie ou cvut loc demonstrații și marșuri de protest impotriva masurilor anunțate de 
guvern privind reducerea masiva a alocațiilor bugetare destinate sectorului social (invățămint-, sănătate, serviciile pu

blice). In fotografie — una *din aceste manifestații desfășurată pe străzile Londrei

neri. Dorim un acord durabil in pro
blema rhodesiană și vom face tot 
ceea ce este posibil pentru a-l reali
za". La Londra, relatează agențiile 
Reuter și France Presse. se aprecia
ză că hotărirea Marii Britanii echi
valează-cu .exercitarea de presiuni11 
asupra Frontului Patriotic Zimbabwe.

Referendumul asupra noii 
Constituții a Iranului

TEHERAN 4 (Agerpres). — în zi
lele de 2 și 3 decembrie, in Iran a 
avut loc referendumul asupra noii 
Constituții, in cadrul căruia au fost 
chemați la urne 22 milioane de cetă
țeni cu drept de vot, incepînd de la 
virsta de 16 ani. Noua lege funda
mentala a țării stipulează, intre al
tele. crearea Republicii Islamice Iran. 
Potrivit relatărilor agenției Pars, 
în majoritatea ^regiunilor țării s-a în
registrat o mare afluență la urne. 
Agenția Reuter informează că in 
unele zone oficialitățile au prelungit 
scrutinul pină in primele ore ale zi
lei de 4 decembrie.

Rezultatele definitive ale referen
dumului constituțional se așteaptă să 
fie date publicității la 8 decembrie.

Noi atacuri ale rasiștilor 
sud-africani 

impotriva Angolei
LUANDA 4 (Agerpres). — Trupele 

regimului rasist sud-african au lan
sat in ultimele zile, de pe teritoriul 
namibian, atacuri impotriva Republi
cii Populare Angola, ocupind locali
tăți din provincia Cunene. aflată in 
siAlul tării, a declarat in cadrul unei 
conferințe de presă Jeronimo Sinedi- 
ma. membru supleant al C.C. al 
M.P.L.A, — Partidul Muncii. El a 
precizat că divizii de infanterie sud- 
afrieahe, s'prijinite de blindate, eli
coptere de luptă și aviație, au pătruns 
în regiunile Ochikango, Namacunde 
și Chiede. ucigind mai mulți civili, 
incendiind și jefuind casele .și juind 
prizonieri cetățeni angolezi.

★
Măsura autorităților sud-africane 

de a extinde ia 200 mile limita zone^ 
economice din largul țărmurilor Na
mibiei este ilegală, după cum ilegală 
este însăși prezența R.S.A. in terito
riul sud-vest-atrican — a subliniat 
președintele Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, Paul Lusaka. Acțiunea 
regimului de la Pretoria, se adaugă, 
are scopul de a conserva condițiile 
propice exploatării și jefuirii in con
tinuare a resurselor naturale nami- 
biene. in declarație se subliniază că 
majoritatea copleșitoare a Statelor 
membre ale O.N.U. sprijină pe de
plin dreptul poporului namibian la 
autodeterminare, libertate și indepen
dență națională.

Situată în sud-estul Asiei, pre- 
luind moștenirea unei vechi civili
zații, dar și a unui trecut carac
terizat prin dominația străină, cind 
țara a avut statutul unei semicolo
nii. Thailanda se află in prezent 
angajată pe drumul înlăturării 
sechelelor acestei dominații.

Dacă pină nu de mult industria 
era rămasă mult în urmă, ea repre
zintă acum un sector in plină dez-, 
voltare, favorizat de existența unor 
bogate și diverse resurse minera
le. întrucit in largul coastelor au 
fost identificate zăcăminte de pe
trol și gaze, se acordă o mare 
atenție dezvoltării industriei de pre
lucrare a țițeiului : odată cu extin
derea celor trei rafinării existente, 
se vor construi altele noi. De ase
menea. planul de dezvoltare pe anii 
1977—1981 include șase proiecte de 
creare a unor zone industriale în di
ferite provincii. Dintre marile o- 
biective ale planului merită a fi 
menționate complexul hidroenerge
tic de pe riul Kvai Noy și lucrările 
de electrificare a celor 16 provincii 
din nord-estul țării. «

Sectorul economic principal este, 
In continuare, agricultura, unde lu
crează 70 la sută din populație. 
Thailanda este unul din marii ex
portatori de orez. Pe întinse su-

prafețe se cultivă nîanioc, trestie 
de zahăr și cauciuc. Pornind de la 
ponderea agriculturii in ansamblul 
economiei naționale, guvernul a 
proclamat anul 1979 drept ,|An 
al agricultorului11. Acțiunile și mă
surile inițiate în acest cadru 
vizează aplicarea reformei agra
re ; țăranii săraci urmează să 
fie sprijiniți prin acordarea de pă- 
mint și credite in condiții avan
tajoase. Fonduri însemnate au fost 
alocate pentru extinderea rețelei de 
irigații.

între România și Thailanda se 
dezvoltă relații de prietenie și cola
borare, bazate pe stimă, respect și ;■ 
vantaj reciproc. Documentul sefft- 
nat in urmă cu o lună la Bang
kok, la sfirșitul lucrărilor Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
thailandeze. prevede dezvoltarea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale. posibilitatea cooperării in 
domeniile industrial, agrar și pe
trolier. Contactele la diferite nive
luri au prilejuit reafirmarea dorin
ței celor două țări de a adinei con
lucrarea in interes reciproc, precum 
și in vederea promovării păcii, a 
edificării unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, înțe
legerii și colaborării intre toate po
poarele lumii.

încetinirea pulsului economic in Europa occidentală
— relevată de un raport a! C.E.E./O.N.U.

LONDRA 4 (Agerpres). — Econo
miile țărilor vest-europene se pot 
aștepta la o perioadă de cvasistag- 
nare in 1980 in ceea ce privește atît 

"producția, cit și comerțul — scrie 
ziarul „Financial Times11, citind un 
raport al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru SaA-opa (C.E.E./O.N.U.). 
Creșterea medie va fi in aceste 
state de 2.5 la sută, ceea ce ar în
semna un declin față de rata de 
creștere din acest an — 3,2 la ^ută.
„Raportul C.E.E./O.N.U. apreciază 

că scumpirea petrolului și instabili
tatea monetară au început să-și facă 
simțite efectele in Europa occiden-

| „Cei nouă" au eșuat 
unei politici comune

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Mi
niștrii agriculturii ai C.E.E., întruniți 
în sesiune la Bruxelles, au eșuat din 
nou in încercarea de a adopta o po
litică comună în domeniul pescuitu
lui. Problema este blocată -de aproxi
mativ doi ani. în intervenția sa de 
luni, ministrul britanic de resort, Pe
ter Walker, a reafirmat că țara , sa iși 
menține exigențele, deja cunoscute, 
privind protejarea resurselor sale 
piscicole din Marea Nordului.

Comentînd noul eșec comunitar, 
agenția France Presse relevă că, in

tală, Încetinind creșterea in a doua 
jumătate a anului in curs.

Potrivit unei previziuni avînd la 
bază o creștere cu 15 la sută a 
prețurilor petrolului in 1980, defici
tul comercial al țărilor in curs de 
dezvoltare neproducătoare de petrol 
va atinge 30 miliarde dolari in 1980, 
comparativ cu 23 miliarde in 1979 și 
19.5 miliarde in 1978. Pe de altă 
parte. C.E.E./O.N.U. estimează că 
surplusul comercial al țărilor expor
tatoare de petrol va fi anul viitor dă 
95 miliarde dolari, față de 84 mi
liarde in acest an și 47,5 miliardă 
in 1978.

din nou in adoptarea 
i domeniul pescuitului
pofida cererilor formulate săptămina 
trecuta la Dublin de partenerii Mani 
Britanii, ca aceasta să facă concesii 
în domeniul pescuitului dacă do
rește să obțină reducerea contribuției 
sale la bugetul comunitar. Londra 
continuă să se opună „celor opt“.

Problema a fost din nou aminată, 
a declarat, la sfirșitul reuniunii, mi
nistrul francez de resort, Joel La 
Theule, care a adăugat : „tonul bri
tanic a fost astăzi'mai ponderat, dar 
problemele au rămas aceleași11.

—— (din a c tu aut a tea POLITICĂ) —
O cerință a progresului general al umanității

AAGENȚIILE DE PRESA
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SS

Atomul-în slujba dezvoltării tuturor statelor
Este pentru a patra oară în istoria 

de 22 de ani a Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) cind o conferință generală 
a organizației se desfășoară in afara 
sediului său permanent de la Viena. 
După Tokio, Ciudad de Mexico și Rio 
de Janeiro este acum rindul orașului 
New Delhi să găzduiască — pină la 
10 decembrie — lucrările forumului 
principal al A.I.E.A. — conferința 
generală, la care participă delegații 
din circa 90 de state membre, intre 
care și România. Ordinea de zi a 
reuniunii, care se referă la ana
liza activității A.I.E.A. pe anul tre
cut, la programul de asistență teh
nică destinată țărilor în curs de dez
voltare și la adoptarea bugetului 
pentru 1980 este circumscrisă in ulti
mă instanță obiectivului esențial, ra
țiunii însăși de a fi a A.I.E.A. . 
intensificarea și diversificarea conti
nuă a folosirii energiei atomice in 
scopuri pașnice.

Documentele pregătite pentru con
ferință și in mod special raportul di
rectorului general pun cu putere în 
evidență rolul deosebit de important 
al energiei nucleare, in condițiile cri
zei mondiale de energie. într-un mo
ment in care se fac tot mai mult sim
țite perspectivele unei diminuări ac
centuate a producției . de petrol și 
unei reduceri a rezervelor, paralel cu 
creșterea continuă a prețurilor — se 
arată in raport — importanța ener
giei nucleare sporește tot mai mult.

într-adevăr. potrivit aprecierilor, la 
sfirșitul acestui secol, necesitățile de 
petrol ale lumii se vor ridica la apro
ximativ 125 miliarde de tone. in 
timp ce rezervele actuale cunos
cute se cifrează la numai 80—90 mi
liarde tone. Așa se explică de ce, por
nind tocmai de la faptul că atomul este 
in stadiul actual al tehnicii sursa de 
energie cea mai promițătoare. in

ultimii ani s-a pus un accent pro
gresiv pe construirea de centrale 
nucleare. înfățișind tabloul actual al 
energeticii nucleare, raportul relevă 
că la sfirșitul anului 1978 pe terito
riul a 21 de țări funcționau 227 cen
trale cu o putere instalată totală de 
110 000 megawați, care asigură 5.8 la 
sută din necesarul mondial de ener
gie electrică. Aceasta constituie de
sigur un progres important dacă ți
nem seama că in .1955 puterea insta
lată in centralele nucleare din lume

A.I.E.A. în acest cadru este, fără în
doială. pozitiv. Asistența tehnică 
acordată de organizație statelor 
membre sub formă de echipamente, 
experți, cursuri de specializare a ca
drelor naționale, finanțarea progra
melor de cercetare «științifică etc. a 
crescut, astfel, in anul ce a trecut 
cu peste 40 la sută, în comparație cu 
1977, de aceasta beneficiind 77 de 
țări, in marea lor majoritate în curs 
de dezvoltare. O serie de rezultate 
bune a obținut Agenția în promo

LA DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CONFERINȚEI GENERALE A A.I.E.A.

era de numai 5 MW, iar în 1967 ea 
nu depășea 10 000 de MW. în per
spectiva viitoarelor două decenii. Don- 
derea energiei nucleare urmează să 
crească continuu, estimindu-se să 
ajungă în anul 2000 la circa 20 la sută 
din totalul puterii instalate.

Dacă energia nucleară constituie 
alternativa cea mai promițătoare 
pentru țările industrializate, ace.st 
lucru este cu atît mai valabil și ur
gent — după cum se subliniază in 
raport — pentru țările in curs de 
dezvoltare, confruntate cu probleme 
atît de serioase in procesul complex 
de reducere și lichidare a decalajelor 
care le separă de țările avansate din 
punct de vedere economic. Evoluția 
energeticii nucleare in ultima perioa
dă, perspectivele creșterii sale rapi
de in viitor evidențiază rolul major 
ce revine cooperării internaționale in 
acest domeniu, In care transferul de 
tehnologii, instalații și materiale nu
cleare se dovedește a fi esențial.

Bilanțul activității desfășurate de

varea programelor de energetică și 
tehnologii nucleare și a celor privind 
fizica reactorilor, fizica plasmei, cer
cetările legate de fuziunea termonu
cleară controlată, ca și în aplicarea 
tehnicilor nucleare în industrie, agri
cultură, medicină etc.

Cu toate aceste succese, rămin incâ 
mari datorii în ce privește transpu
nerea în viață a sarcinii principale 
— respectiv aceea de a sprijini cit 
mai eficient eforturile țărilor in 
curs de dezvoltare in utilizarea e- 
nergiei atomice, pentru accelera
rea progresului economic și social. 
Nu este vorba numai de faptul că 
sporirea fondurilor de asistentă teh
nică este apreciată ca fiind incă insu
ficientă, ci îndeosebi de garantarea 
accesului larg, nestingherit al acestor 
țări și. in general, al tuturor țărilor 
nenucleare la tehnologiile, instala
țiile și materialele necesare utilizării 
aplicațiilor pașnice ale energiei ato
mice. în același timp, se impune 
creșterea rolului și contribuției

A.I.E.A. la promovarea unei largi 
cooperări intre statele membre ale 
organizației, pe baza' principiilor de
plinei egalități in drepturi.' respec
tului independenței și suveranității 
naționale, pentru dezvoltarea tot mai 
intensă a folosirii pașnice a ener
giei nucleare.

Subliniind acest aspect esențial, 
România a propus, după cum este 
știut, elaborarea unui program con
cret de acțiune referitor Ia conlucra
rea și cooperarea internațională in 
acest important domeniu.

Alături de alte state în curs de 
dezvoltare, România susține, totodată, 
cu fermitate că măsurile privind ne- 
diseminarea armelor nucleare — sar
cină care intră, de asemenea. în sfera 
de preocupări a Agenției în virtu
tea tratatului de neproliferare — 
nu trebuie să prejudicieze in nici un 
fel exercitarea plenară a drepturilor 
inalienabile ale tuturor statelor de a 
transpune in viață programele de uti
lizare pașnică a energiei nucleare in 
scopul dezvoltării lor economice și 
sociale, in conformitate cu nevoile, 
interesele și prioritățile naționale.

în concepția României, asigurarea 
unor condiții propice utilizării plena
re de către toate popoarele a întregii 
game a aplicațiilor pașnice ale ener
giei nucleare nu este posibilă in con
dițiile continuării in ritm frenetic a 
cursei înarmărilor nucleare. Iată de 
Ce trecerea la realizarea unor măsuri 
efective de dezarmare nucleară se 
impune, și sub acest aspect, ca un im
perativ arzător al lumii contempora
ne. Numai astfel deviza „atomul in 
slujba păcii11 se va putea transforma 
din deziderat in 'realitate, numai ast
fel popoarele lumii vor putea benefi
cia plenar de această mare cucerire a 
geniului uman.

Radu BOGDAN

I •
UN COMITET SPECIAL AL CONSILIULUI DE SECURITATE a fost creat 

, pentru aducerea la îndeplinire a rezoluției din 23 noiembrie a consiliului 
privind sprijinirea eforturilor Zambiei de a șterge urmările raidurilor agre- 

i sive ale rasiștilor rhodesieni.

O PLENARA A C.C. AL P.C.
I ( PERUAN a avut loc la Lima. Jorge 

del Prado, secretar general al C.L.
I al P.C. Peruan, a prezentat un 

raport. Plenara a adoptat o seric 
1 de măsuri cu privire la activitatea 
I partidului in etapa actuală și in 

anul viilor.
DUPĂ ALEGERILE DIN POR

TUGALIA. Maria de Lurcies Pinta- 
silgo va continua să dețină funcția 
de prim-ministru in prima jumă- 

| tate a lunii decembrie, s-a anunțat 
la Lisabona in urma publicării re- 

I zultatelor alegerilor parlamentare, 
care au avut loc duminică. Pre
mierul — care și-a inceput activi- 

j tatea la 1 august, după dizolvarea 
parlamentului — „va pune postul 

| său la dispoziția președintelui re
publicii11 in jurul datei de 17 de- 

1 cern brie.
LEGEA ANTITERORISTA adop- 

I tată in decembrie 1978 pentru un 
an și care acordă poliției puteri 

I speciale pentru combaterea tero- 
I rismului a fost prelungită pină la 
1 4 decembrie 1980 printr-un de-
■ creț, dat publicității la Madrid.

„Circumstanțele grave care au mo- 
' ttvat această lege continuă sâ fie 

prezente" in Spania, se mențio
nează in preambulul decretului 
amintit.

PARLAMENTUL SUD-COREEAN 
a adoptat proiectul bugetului pe

• anul 1980, potrivit căruia alocațiile
■ pentru scopuri militare ajung la 

. 2 145 907 milioane woni sud-coreeni,
i ceea ce reprezintă aproximativ 40 
I la sută din totalul cheltuielilor pre

văzute de buget. Pentru a face față
• unor asemenea cheltuieli, regimul 

de la Seul a fost nevoit să adopte 
un impozit suplimentar.

UN NOU MINISTRU INDIAN 4 
DEMISIONAT, luni, din guvernul 
premierului Charan Singh. Este 
vorba de Zulfikar Ullah. responsa
bil al Departamentului comunicații
lor. care a anunțat că se va alătura 
partidului de opoziție Janata.. Cei
lalți trei membri ai guvernului 
care au demisionat anterior au 
aderat la partidul Congresul Na
țional Indian, condus de Indira 
Gandhi. Potrivit agenției Reuter, 
aceste demisii se încadrează in con
textul preelectoral, cind au loc 
regrupări de forțe în cadrul princi
palelor formațiuni politice.

DOLARUL a înregistrat, funi, la 
bursa newyorkeză, cel mai scăzut 
nivel consemnat vreodată in ra
port cu marca vest-germană. Devi
za americană a fost cotată la 
1,7093 mărci, față de cursul de la 
încheierea tranzacțiilor de vineri - 
1,7262 mărci. Paralel, s-a înregis
trat o creștere a prețului aurului, 
care a atins 430,50 dolari uncia.

ACORD COMERCIAL. Țările 
membre ale ASEAN și cele ale 
Pieței comune au incheiat nego
cierile cu privire la un acord 
comercial nepreferențial pe termen 
de cinci ani — a anunțat, ,1a Bru
xelles, Comisia C.E.E. Acordul are 
drept .scop promovarea relațiilor 
economice intre țările membre ale 
ASEAN și cele ale C.E.E.

PRIMIRE LA BELGRAD. Veselin •
Giuranovici, președintele Consiliu- . . 
lui Executiv Federal al R.S.F. Iu- I
goslavia. l-a primit duminică pe |
secretarul C.A.E.R.. Nikolai V. 
Faddeev, aflat in vizită la Belgrad. I
In cursul convorbirii prietenești I
care a avut loc, interlocutorii au *
subliniat satisfacția pentru coope- ■
rarea dintre Iugoslavia și C.A.E.R., i
care se dezvoltă cu succes în folo- I
sul ambelor părți.

ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A LUI
FRIEDRICH EBERT. Comitetul 1 
Central al Partidului Socialist Un’t >
din Germania, Consiliul de Stat, 
Consiliul de Miniștri șl Consiliul I 
Național al Frontului Național ale 
Republicii Democrate Germane au 
anunțat încetarea din viață, la 4 |
decembrie, a lui Friedrich Ebert, 
membru al Biroului Politic al C.C. i 
al P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Stat și vicepreședinte al I 
Camerei Populare a R.D.G. în 
virstă de 85 de ani. el a încetat din | 
viață in urma unui infarct, trans
mite agenția A.D.N. '

CONVORBIRI . ITAL1ANO-AL- 
BANEZE. Ministrul comerțului ex
terior al Albaniei, Nedin Hoxha. 
care se află intr-o vizită oficială I 
la Roma, a fost primit de primul 
ministru italian. Francesco Cossiga. 
Anterior, ministrul albanez a avut , 
convorbiri cu omologul său italian, 
Gaetano Stammati. asupra evoluției 
schimburilor comerciale dintre cele , 
două țări. A, fost încheiată o înțe
legere vizînd reglementarea schim
burilor comerciale dintre cele două | 
țări in cursul anului viitor.

ECHIPELE DE ANCHETA neozeelandeză și americană care au făcut 
investigații la fața locului asupra cauzelor prăbușirii recente pe muntele 
Erebus a unui avion DC-10. accident in care și-au pierdut viața toate 
cele 257 persoane aflate la bord, au găsit „cutia neagră" și magnetofonul 
pe care se află înregistrate modul de funcționare a sistemelor de la bord 
și convorbirile dintre membrii echipajului. Studierea lor va permite pre
cizarea cauzelor accidentului. După cum a indicat unul dintre investiga
tori, studiile preliminare au indicat că toate cele trei motoare ale avio
nului funcționau in momentul impactului.
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