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Industria județului Botoșani a îndeplinit planul

BAZE LEGUMICOLE PROPRII
In concordanță 

fie determinate pentru menținerea 
capacității vitale și îmbunătățirea 
stării de sănătate a populației, Pro- 
gramul-directivâ de creștere a nive
lului de trai și de ridicare continuă 
a calității vieții, aprobat de Congre
sul al XII-lea al partidului, prevede 
măsuri menite să ducă la asigurarea 
aprovizionării populației cu produse 
avind un conținut nutritiv ridicat și 
în sortimente diversificate, în cadrul 
cărora un rol important au legumele 
și produsele din legume. Pe baza a- 
cestor prevederi, Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare a ela
borat un program de măsuri menit 
să asigure realizarea pentru 1980 a 
mor niveluri superioare în producția 
e legume. In anul viitor, față de

1979, suprafața cultivată cu legume 
va spori cu 25 000 hectare, iar prin 
aplicarea corectă a tehnologiilor ran
damentele la hectar vor crește sub
stanțial. Potrivit planului, fondul de 
stat la legume se va ridica anul vii
tor la 3,4 milioane tone, fiind cu mult 
superior celui realizat în acest an. 
Din calculele făcute reiese că în fie
care județ se va asigura un consum 
mediu anual de 160 kg legume pe lo
cuitor, la care se vor adăuga și 100 
kg cartofi.

După cum se știe, în legumicultura 
bazele viitoarei producții se pun mai 
devreme decit în alte sectoare ale a- 
griculturii. Pornind de la răspunde
rile ce revin și în acest domeniu con
siliilor unice agroindustriale, in mo
mentul de față se organizează, în ca
drul acestora, sectoarele unice hor
ticole și acțiunile de cooperare. A- 
plicarea acestor măsuri trebuie 
să asigure realizarea întocmai a 
prevederilor de plan din anul
1980. Dealtfel, in unele județe, 
cum sint Ilfov, Dolj, Buzău și 
altele, cu prilejul organizării sec
toarelor unice horticole au fost între
prinse măsuri judicioase privind buna 
desfășurare a tuturor acțiunilor in 
legumicultură. Astfel, au fost consti
tuite secții și formații de mecanizare 
în care sint concentrate utilaje desti
nate lucrărilor în acest sector. Nu
meroși .specialiști din cadrul comple
xelor de legume au preluat condu
cerea efectivă a fermelor sau a sec
toarelor horticole.

Așa cum s-a subliniat la Congre
sul al XII-lea al partidului, comite
tele județene de partid, toate orga
nele și organizațiile de partid din a- 
•ricultură au datoria să situeze pe 

imul plan ridicarea generală a 
muncii de organizare și conducere a 
activității agricole. în scopul bunei 
aprovizionări a populației, un loc im
portant 11 ocupă dezvoltarea in fie
care județ a unor puternice baze le
gumicole proprii. Este o acțiune de 
mare însemnătate, deoarece prin rea
lizarea legumelor pe plan local popu
lația poate beneficia in tot timpul a- 
nului de produse proaspete și în can
tități mari ; totodată, se reduce volu
mul transporturilor. Sub nici un mo
tiv nu trebuie să se mai repete situa
ții de felul celor petrecute in acest

cu cerințele științi- 
pentru

Și

an, cind intr-un șir de județe 
hor, 
s-au 
prie 
gume 
sortimentele ce se cultivă cu bune 
rezultate în zona respectivă, 
de ce, în aceste _1.„ __
nările generale din unitățile agricole 
dezbat și aprobă planurile de produc
ție pe anul 1980 și se organizează 
sectoarele unice horticole, organele și 
organizațiile de partid, direcțiile 
agricole, consiliile unice agroindus
triale și întreprinderile pentru legu
me și fructe au datoria să acționeze 
cu fermitate in vederea creării con
dițiilor ca în fiecare județ, exceptînd 
legumele timpurii care se cultivă în 
sudul tării, să se producă anul viitor 
cantități de legume necesare consu
mului local.

Eșalonarea producției constituie o 
altă cerință de a cărei respectare de
pinde buna aprovizionare a popu
lației cu legume. Trebuie trase în
vățăminte din activitatea acestui an 
cind, din cantitatea totală de legume 
care s-a livrat la fondul de stat, mai 
mult de jumătate a fost preluată în 
lunile septembrie-octombrie, ceea ce 
a împiedicat, în anumite perioade, a- 
provizionarea ritmică a pieței și a 
fabricilor de conserve. Consumatorii, 
ca și unitățile care se ocupă de des
facerea legumelor cunosc cite goluri 
au apărut în aprovizionarea cu roșii, 
ardei — goluri determinate atit de 
faptul că nu s-a asigurat pretutin
deni o bună eșalonare a producției, 
cit și de neajunsurile care s-au ma
nifestat la recoltare, transport și des-' 
facere. Iată de ce, prin planurile de 
producție care se aprobă în aceste 
zile de adunările generale din uni
tățile agricole, trebuie să se aibă în 
vedere ca, încă de la semănat și plan
tat, să se cultive întregul sortiment 
de legume și, totodată, să se asigure 
o eșalonare judicioasă a producției.-

Sectoarele horticole din cadrul con
siliilor agroindustriale au trecut la 
lucru. Important este ca în fiecare 
județ, pe baza activităților de coope
rare care se întreprind, a altor mă
suri care urmează să fie luate, să se 
asigure realizarea producției prevă
zute de legume, în sortimentul sta
bilit. eșalonate potrivit cerințelor de 
consum. Totodată, in această peri
oadă este nevoie să înceapă pregăti
rile. pentru producerea răsadurilor, 
să se amenajeze solariile și alte spa
tii necesare producerii legumelor 
timpurii destinate consumului în pri
mele zile ale primăverii.

Organele și organizațiile de partid, 
sprijinind îndeaproape acțiunea de 
perfecționare a activității în legumi
cultura, au datoria să urmărească in 
aceste zile ca întreprinderile județe
ne de legume și fructe, sectoarele 
horticole din consiliile unice agroin
dustriale și conducerile unităților a- 
gricole să asigure buna desfășurare 
a tuturor acțiunilor si lucrărilor de 
care depinde realizarea în anul vii
tor a unei producții superioare de 
legume.

Brașov, 
asigurat 
cantități 

pentru

Bi- 
Caraș-Severin — nu 
din producția pro- 
suficiente de le- 
consumul local la

Iată
zile, cind adu-

pe patru ani
Oamenii muncii din unitățile in

dustriale ale județului Botoșani au 
îndeplinit, la 10 decembrie, preve
derile de plan pe cei patru ani ăi 
cincinalului.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de comitetul ju
dețean de partid, se spune :

Este și acesta un minunat pri
lej să vă putem adresa, încă o 
dată, felicitările noastre cele mai 
sincere pentru realegerea dum
neavoastră in suprema funcție de 
secretar general al partidului, ex- 
primindu-vă totodată deplina noas
tră recunoștință și prețuire pen
tru tot ce ați înfăptuit pe pămîntul 
scump al patriei, pentru spiritul 
revoluționar. întemeiat pe cele mai 
solide cuceriri ale științei, pe care 
l-ați imprimat întregii munci des
fășurate de partid și popor in reali
zarea strategiei de înaintare neabă
tută a țării noastre pe calea socia
lismului și comunismului.

ai cincinalului
Dînd glas voinței întregii mun

citorimi botoșănene de a răspunde 
chemării adresate de dumneavoas
tră de la înalta tribună a celui 
de’-al XII-lea Congres al partidu
lui prin fapte de muncă tot mai 
mărețe, ne angajăm ca pină la sfir- 
șjtul acestei luni să realizăm o 
producție industrială suplimentară 
față de sarcinile prevăzute pe cei 
4 ani. ai cincinalului' în valoare de 
cel puțin 640 milioane lei.

Exprimindu-ne întreaga noastră 
adeziune față de politica internă și 
externă profund umanitară, pe 
care o promovează partidul și sta
tul nostru din inițiativa și sub per
manenta dumneavoastră îndruma
re. vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți cei ce trăiesc și muncesc 
în județul Botoșani vor fi mereu 
ostași de nădejde ai partidului, 
spre binele și fericirea poporului 
român, pentru cauza independenței, 
suveranității și păcii tuturor po
poarelor lumii.

DECRETUL CONSILIULUI DE STAT
cu privire la declararea zilei de 31 decembrie 1979 

ca zi nelucrătoare
Ținind seoma de faptul că ziua de 31 decembrie 1979 

este zi lucrătoare, iar zilele de 30 decembrie 1979 și 1-2 
ianuarie 1980 sint nelucrătoare, și de dorința exprimată de 
numeroase colective de oameni ai muncii ca și ziua de 31 
decembrie 1979 să fie nelucrătoare, urmind ca timpul ne
lucrat să fie compensat prin munca prestată intr-o altă zi 
nelucrătoare din luna decembrie,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. - Ziua de 31 decembrie 1979 se declară zi nelu- 
crâtoare.

In acest fel, personalul muncitor va beneficia de 4 zile 
nelucrătoare, in perioada 30 decembrie 1979-2 ianuarie 
1980.

In compensarea timpului nelucrat in ziua de 31 decem
brie 1979, personalul muncitor va lucra in ziua de 16 de
cembrie 1979, potrivit programului stabilit pentru fiecare 
unitate.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică unităților pro
ductive in care se desfășoară proces continuu de muncă.

Timpul lucrat in zilele nelucrătoare in aceste unități va 
fi compensat cu timp liber, potrivit programului ce se va 
stabili pentru fiecare unitate.

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele și bi
rourile executive ale consiliilor populare vor stabili pro
grame speciale pentru unitățile comerciale, de transpor
turi publice și alte asemenea unități, care să asigure ser
virea populației in zilele de 30 decembrie 1979-2 ianua
rie 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

În întreaga țară continuă constituirea organizațiilor

Frontului Unității Socialiste

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Argumentul

în telegrama organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste de la 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie se spune intre altele. 
Aprobăm intru totul propunerile 
dumneavoastră privind creșterea ro
lului Frontului Unității Socialiste in 
viața social-politică a țării și îmbu
nătățirea organizării sale, vastă ma-

cel mai puternic - fapta
Un caz fără precedent în 

istorie : în decurs de nu
mai 10 zile să se consti
tuie zeci de mii de orga
nizații proprii ale Frontu
lui Unității Socialiste cu- 
prinzind un imens nu
măr de membri — tot atitia 
oameni de, cele mai • diver
se profesii, tineri și virst- 
nici, bărbați și femei, ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități. Prac
tic. aproape întreaga popu
lație majoră care nu purta 
carnetul de membru al 
Partidului Comunist Român 
sau al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Unde să căutăm explica
ția acestui fapt ? S-o cău
tăm și o vom găsi in viata 
de fiecare zi. in realitățile 
politice, sociale, economice 

■ ale României socialiste. In 
primul și in primul rînd 
o vom găsi într-o idee de
venită fapt politic major, 
concret : adeziunea între
gului popor la înfăptuirea 
unei politici de adincă pro
funzime și de largă per
spectivă datorită căreia s-a 
produs un salt spectaculos 
în întreaga configurație a 
vieții, saltul — intr-un in
terval istoric extrem 
scurt — de la 
cronică la traiul 
la un cuantum 
prosperitate cu perspectiva 
certă a creșterii sale necon
tenite. O adeziune cu cel 
mai puternic argument : 
fapta. Iar adeziunea pre
supune implicare, acțiune, 

\^y>articipare.

de
înapoiere 
civilizat, 

firesc de

Zilele trecute am discu
tat — Ia întreprinderea 
„Semănătoarea" din Capi
tală — cu citi va dintre cei 
aproape o mie de membri 
înscriși in organizațiile pro
prii ale F.U.S. întii. o foar
te elocventă convorbire cu 
mai virștnicul maistru Mi
hai Pislaru de la secția 
turnătorie.

— Am niște motive, per
sonale ca să mă înscriu — 
pentru că, să vedeți, eu per-'

noastră m-au ales în biroul 
organizației, in funcția de 
secretar. Vedeți ?

— Coincidență nu-i chiar 
o coincidentă, ci o înlăn
țuire logică de fapte : în 
uzină ati găsit mediul afir
mării dumneavoastră prin 
muncă, intr-un timp scurt 
ați promovat multe trepte 
ale calificării, de aici ade
ziunea dumneavoastră la o 
organizație politică legată 
de activitatea partidului și

organi- 
Frontu-ale

Socialiste au 
în intîmpi- 
necesităti pe 
de oameni o

pe 
colec-

sonal datorez enorm parti- tot de aici Încrederea 
dului și socialismului, pen- care v-a ncordat-Q 
tru tat ce sint. Cind, înv tiyul...
urmă cu 19 Ani, a trebuit'-' -— "Exact. Acuma :să vă 
să-mi schimb profesia, am 
venit aici în uzină si am 
găsit un climat de omenie 
și sprijinul unor comuniști 
și toate condițiile ca să-mi 
iau viata de la capăt, ca 
să mă pot afirma în rînd 
cu toți ceilalți. Mi s-a dat 
posibilitatea, am fost 
demnat să învăț, deși nu 
mai eram tinăr. Mi-am 
făcut liceul la seral.
devenit tehnician... Si 
că acum... Vreau să 
spun că ziua de azi e 
unei fericite 
Care are, și ea. 
ei... Azi dimineață 
cut examenul de 
Și tot, azi, cei o 
membri ai F.U.S. diiKSecția

în-

mai spun ceva : mă sim
țeam și așa angaiat în toa
te acțiunile partidului. Dar 
acum a apărut posibilita
tea unei activități mai In
tense. mai metodice, de or
ganizație. Fac și munci ob
ștești în cartier în bloc...

— Păreți un om foarte 
activ.

— Da. simt nevoia de a 
participa La tot ce înseam
nă mersul nostru înainte. 
Credința mea e că fată de

am 
iată 

vă 
ziua acest proces de dezvoltare,

coincidente.
înțelesul 
am tre- 
maistru. 
sută de

Nicolae Ceaușescu. 
zâțiile proprii 
lui Unității 
venit tocmai 
narea acestei 
care milioane
resimt : un cadru organizat 
al participării.

Deci, concluzie firească a 
unei convingeri intime care 
l-a făcut să se simtă mo- 
ralnjente angajat fată de 
politica Partidului Comu
nist Român, opțiunea mais
trului Mihai Pislaru 
tru calitatea de 
nominal al F.U.S.. 
semnificația unui 
din multe altele.

Am discutat, la 
nătoarea", și cu economista 
Viorica Cărăbaș :

— Din tinerețe am vrut 
să devin, membră a partida- ’ 
lui, dar un accident m-a si
lit să rămin multă vreme 
inactivă. Acum insă mă 
consider un om de ..hei- 
rup 1“ și nu concep să râ- 
min in afara unei organi
zații politice intr-o tară în 
care tot poporul, prin sim
țire și prin fapte, face po
litică și anume politica 
unui partid care a înălțat 
România pe treapta de 
mare demnitate cu care ne 
mîndrim cu toții. Sigur, eu 
eram și pină acum atașată 
de partid, munceam pentru 
telurile societății noastre.

> cu 
un program bine determi-

pen- 
membru 

poartă 
exemplu
..Semă-

nifestare cetățenească la scară națio
nală a cadrului organizatoric, demo
cratic, de participare a maselor de 
oameni ai muncii, a întregului popor 
la făurirea conștientă a propriului 
său destin comunist. Ne exprimăm 
bucuria și deplina satisfacție pentru 
faptul că și in viitor președintele 
Frontului Unității Socialiste veți fi 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, înde
plinirea acestei Înalte funcții de că
tre conducătorul partidului nostru dă 
expresie rolului de forță politică con
ducătoare pe care Partidul Comunist 
Român și l-a dobindit in viața socie
tății românești și asigură unirea tot 
mai puternică a întregului popor 
jurul partidului, în opera istorică 
făurire a 
România.

Astăzi, 
cercetare 
nologică capătă noi valențe sub con
ducerea eminentului om de_știință și 
politic tovarășa 
președintele C 
pentru Știință 
angajăm să 
și mai bine 
tarea științifică . 
logică din țara noastră să-și îndepli
nească la cele mai înalte cote de ca
litate și eficiență sarcinile actualului 
cincinal, să facem totul pentru de
plina înfăptuire a prevederilor din 
mărețele documente programatice ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
să fjm demni de marea încredere și 
de sprijinul acordat domeniului nos
tru de activitate, tnobili.zind întreaga 
capacitate de creație a țării in opera 
de afirmare plenară a revoluției teh- 
nico-științifice in toate sectoarele ac-

tivității economico-sociale. pentru 
transpunerea in viață a Programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

noii orinduiri sociale

in 
de 
în

decind întreaga activitate 
științifică și inginerie teh-

Elena Ceaușescu. 
Consiliului National 

și Tehnologie, ne 
muncim mai mult 

pentru ca cerce- 
i și ingineria tehno-

Salutăm cu mîndrie patriotică ho- 
tărirea cu privire la creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste în. acti
vitatea scumpei noastre patrii — se 
spune în telegrama adresată de or
ganizația proprie a Frontului Unită
ții Socialiste din Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare. Sintem 
hotăriți 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 s-a creat de a par
ticipa mai activ la întreaga viață so- 
cial-politică, de a ne consacra întrea
ga noastră capacitate de muncă și 
creație ridicării scumpei noastre pa
trii pe noi culmi de progres, îndepli
nirii sarcinilor prevăzute în Directi
vele celui de-al XII-lea Congres al 
partidului. Ca lucrători in agricultu
ră, strins uniți în jurul dumneavoas
tră, al conducerii partidului, vom ac
ționa cu energie pentru înfăptuirea 
unei profunde revoluții agrare, în 
dezvoltarea și modernizarea susținută 
a producției agricole, astfel ca rodni
cia pămîntului românesc să crească 
necontenit.

Făcîndu-ne ecoul celor mai alese 
ginduri și sentimente de nețărmurită 
dragoste și înaltă prețuire ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
(Continuare în pag. a Il-a)

MARELE ÎNDEMN AL CONGRESULUI

Cele mai noi cuceriri ale științei 
si tehnicii-la baza dezvoltării

my

de înflorire pe toate planu- ----- ..—
rile, nimeni n-ar avea jus- Dar. într-o organizație 
tificarea morală de a sta 
deoparte. De aceea, ca ur
mare a. importantelor pro
puneri . ale tovarășului

Milial CARANFIL
(Continuare în pag. a Il-a) /

învătămintului»

Strălucite victorii romanești la Mondialele de gimnastică

Lujere de crin
și stalactite

Nimic nepotrivit in 
gestul unui scriitor care 
simte nevoia să concu
reze meșteșugul re
porterilor sportivi ca
ligrafiind citeva rin
duri spre lauda gim
nastelor României tri
umfătoare intr-un re
cent incheiat campio
nat al lumii. Departe, 
intr-o localitate ame
ricană, Fort Worth, 
tricolorul nostru a fost 
de trei ori inălțat pe 
cea tnai inaltă treaptă 
a catargului. De trei 
ori Imnul de stat al 
României a răsunat sub 
o cupolă de beton și 
sticlă și dacă aveam 
norocul de a ne bucura 
de participarea Nadiei 
(și in probele pe a- 
parate) e sigur că spec
tatorii ar fi •învățat 
pe dinafară acest imn.

Fetele noastre (cer 
iertare băieților fiindcă 
ii rog să accepte că 
performanțele lor —' 
și' ele remarcabile — 
sint fastuos „umbrite" 
de cele ale gimnaste
lor) ne-au reamintit, 
în plină iarnă, de vara 
fantastică a Montrea- 
lului cind Nadia a de
cis in favoarea ei ri
valitatea cu stelele 
lucind pină la apariția 
ei. „Ea e perfectă!" se 
putea citi pe coperta 
unei reviste celebre. 
„Zina din Montreal!" 
— așa o alinta, cu li
tere enorme, o alta.

Dar furia a trecut. 
^S-au cheltuit metafore,

s-au compus- melodii, 
pictori și sculptori 
și-au luat drept model 
silueta Nadiei, nemu
rind-o. Dar — ca 
bătrinul Brâncuși care 
nu sculpta pasărea, -ci 
zborul ei n-o o- 
magiau numai pe fe
tița cu cosițe, gracilă 
ca zăpezile din An
dersen. implacabilă și 
paradoxal „dură", te
nace, ci un adevărat 
suflu colectiv. Nadia 
a suportat cu aceeași

Gheorghe 
TOMOZEI

privire care nouă ne 
pare „rece" — ce flă
cări tensionate vor fi 
vibrind sub această 
răceală! — succesul și 
infringerea. Succesul 
de proporții pină la ea 
nemaiintilnite. Infrin
gerea care uneori n-a 
fost infringere, 
mestec neloial a 
zei" in judecata 
ziel.

Așa sint fetele
tre!, ni se părea că 
trebuie să spunem cu 
mindrie, e firesc, pen
tru acest tărim de mi- 
ragii legendare să ro
dească întruchipări, de 
carne și oase, de nervi 
și sensibilitate con- 
tracarind proiecțiile 
mitice ale făpturilor din 
basme. Ilenele Sinzie-

ci a- 
„pro-
Poe-

noas-

ne, devenite sporti
ve, ne-au fost bucuria 
in zeci de concursuri.

Doi oameni de is
pravă, antrenorii Mar
ta și Bela Karoly, au 
fost arhitecții minuni
lor cu care gimnasti
ca românească domină 
autoritar cea mai gin
gașă dintre disciplinele 
sportive. Nu cred să-i 
fi lăudat îndeajuns. Nu 
cred să le fi dedicat 
mai mult de citeva 
rinduri tipărite. Dar, 
parafrazînd, aș spune 
despre Marta și Bela: 
„Ei sint perfecțiu
nea!". Modestia lor, 
calmul înțelept cu care 
au știut să depășească 
unele momente critice 
apărute în viața lor și a 
echipei pe care o pre
găteau ne îndreptățesc 
cele mai calde cuvinte 
de recunoștință. Ei 
s-au slujit de minu
natul cadru de afir
mare a valorilor oferit 
de conducerea statului 
și partidului nostru, au 
promovat cu curaj idei 
moderne de antrena
ment și ne-au propus 
un nou chip al „vede
tei" sportive: steaua 
cu scinteiere orgolioa
să, dar neexcluzind 
modestia, omul birui
tor sau biruit care e 
mereu 
loial.

Cine 
ne vin
xasului?

un

sint
cu

concurent

fetele 
aurul

care 
Te-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

UN PRESTIGIOS BILANȚ: ȘAPTE MEDALII^ 
(trei de aur, una de argint, trei de bronz)

• NADIA COMANECI, MELITA RUHN, EMILIA 
RODICA DUNCA, DUMITRIȚA TURNER și MARILENA 
— medalie de aur și campioane mondiale în proba

EBERLE, 
VLĂDĂRĂU 

pe echipe.

Ideea de bază privind învătămîn- 
tul, evidențiată cu claritate de to
varășul Nicolae Ceaușescu in Rapor
tul prezentat la Congresul al XII- 
lea al partidului, rezidă in faptul că 
dezvoltarea școlii de toate gradele 
trebuie să se realizeze in continuate 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, a politehnizării 
și integrării strînse cu producția și 
cercetarea.

Meditînd asupra acestei sublinieri 
cu caracter programatic, ne vin în 
minte prețioasele 
îndemnuri formu
late de secreta
rul general în cu- 
vintarea rostită 
la marea aduna
re populară din 
Timișoara, cu 
prilejul deschi
derii noului an 
Tovarășul Nicolae 
aiuritei că

Acad. Radu VOINEA 
rectorul Institutului politehnic 

din București

• EMILIA EBERLE — medalie de aur și campioană mondială la sol, 
medalie de bronz la paralele.

• DUMITRIȚA TURNER 
la sărituri.

• MELITA RUHN
• DAN GRECU

medalie de aur și campioană mondială

- două medalii de bronz, la individual compus și la sol. 
medalie de argint la inele.

ln pagina a lll-a, amănunte și comentarii despre aceste excelente rezultate /

de lnvățămint. 
Ceaușescu arăta 

„...trebuie să acționăm 
pentru ca fiecare facultate, fiecare 
institui, fiecare liceu, fiecare școală 
să-și desfășoare activitatea pe ba
zele științei celei mai avansate, să 
asigure însușirea in cele mai bune 
condiții a noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii umane in 
toate domeniile". Este încorporat în 
această indicație un adevăr funda
mental, verificat de practică, un 
principiu al politicii partidului și 
statului nostru în domeniul invăță- 
mîntului de toate gradele. Acest a- 
devăr derivă din faptul că impor
tanța științei este astăzi de netăgă
duit.

întrucit știința și tehnica cunosc, 
mai ales în zilele noastre,- un ritm 
de dezvoltare nemaiîntîlnit, se pune

i
Locul I și campioană mondială la sărituri : Dumitrița Turner - RomâniaLocul I și campioană mondială la sol: Emilia Eberle - România

,-:s. * •
ii

gjjjkI ou

problema : cum va fi posibil ca, ln- 
tr-un interval de timp 
pentru că durata școlii 
prelungită prea mult — 
elevilor și studenților o 
ce în ce mai mare de informații, iar 
aceștia să Ie asimileze în așa mă
sură incit să le poată stăpîni și uti
liza în modul cel mai fructuos ?

Analiza atentă a acestui fenomen 
de acumulare în ritm accelerat evi
dențiază următoarele : o serie de 
cunoștințe se schimbă destul de re

pede, fiind înlo
cuite după un in
terval de timp re
lativ scurt cu al
tele : o altă serie, 
mai puțin perisa
bilă, se menfine 
ca atare un in
terval de timp 

Această ultimă ca- 
apartine de

rezonabil — 
nu poate fi 

să se predea 
cantitate din

mai îndelungat, 
tegorie de cunoștințe 
obicei științelor fundamentale : ma
tematica. fizica, chimia, biologia, iar 
în domeniul tehnicii, disciplinelor 
generale, cum sint mecanica tehni
că, termotehnica, electrotehnica, stu
diul metalelor, tehnologia metalelor, 
în mod firesc deci, in pregătirea 
unui specialist, indiferent de dome
niul în care va activa, trebuie să asi
gurăm o pondere importantă știin
țelor fundamentale și, în domeniul 
tehnic, disciplinelor tehnice și tehno
logice generale 
rului specialist

Nu trebuie să 
că în domeniul 
tale sau al disciplinelor 
tehnologice nu au loc schimbări, și 
că cei ce le predau pot repeta de la 
an la an același curs. De asemenea, 
ar fi tot atit de greșit să se creadă 
că profesorii de la cursurile de spe
cialitate trebuie să înlocuiască totul 
de la an la an. Este important ca in 
procesul de modernizare continuă a 
cursurilor să se facă distincție intre 
ceea ce este vechi și ceea ce este 
învechit, după cum este la fel de 
important să se facă distincție intre 
ce este noul autentic și ceea ce este 
doar o modă trecătoare. Există ade
văruri vechi și trainice : teorema 
lui Pitagora, valabilă astăzi ca și 
acum 2 000 de ani. ori legea pirghii- 
lor etc. După cum, alături de for
malismul ce sintetizează esența unor 
realități, intîlnim uneori sub eticheta 
de „modern" un formalism steril, 
care dă elevilor și studenților doar 
iluzia înșelătoare că știu totul.

Modernizarea cursurilor, eliminarea 
cu curaj a tot ceea ce este învechit, 
perimat, a elementelor descriptiviste 
și istoriciste. introducerea noului au
tentic reprezintă, tocmai de aceea, o 
îndatorire de mare răspundere si 
deosebit de dificilă a cadrelor didac
tice.

Este dificilă pentru că. în primul 
rînd. impune o documentare aptă să

care asigură viito- 
un orizont larg.
se înțeleagă de aici 
științelor fundamen- 

tehnice și

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Posibilități largi de participare nemijlocită
la conducerea societății, la înflorirea patriei

(Urmare din pag. I)
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Unica in felul ei
„De cind oficiez căsătoriile, 

cu mereu sporite bucurii și 
emoții — ne scrie Ortansa Ate- 
șoae, de la primăria comunei 
Trușești — am fost martora 
multor intimplări, dar cea pe 
care v-o istorisesc este unică in 
felul el Autori : Petrică și Flo
rentina, doi tineri din comuna 
noastră. Amindoi s-au născut 
in aceeași zi, acum 21 de ani, la 
aceeași maternitate de la noi, 
din Trușești. Au copilărit îm
preună, au învățat in aceeași 
clasă și lucrează acum, ca mun
citori calificați, in aceeași în
treprindere din Botoșani. Mama 
băiatului îmi spunea : „înainte 
de a-l naște pe Petrică. am vrut 
să fie fetiță, 
aveam doi băieți, 
fost să fie după 
mama Florentinei 
mă îmbuneze, ......
„Lasă-l să crească și să fie el 
sănătos, că s-ar putea să-ți dau 
eu fata, să ți-o faci noră".

Ceea ce s-a și intîmplat...

pentru că mai 
Văzind că n-a 

dorința mea, 
a încercat să 
spunindu-mi :

I Pionierul

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Unul din pionierii din comuna 
Birla, județul Argeș, pe nume 
Sorinei Marciuc, i-a însoțit ade
seori la cimp pe părinții săi, in
gineri agronomi. Lui Sorinei ii 
plăcea să meargă mai ales in 
urma tractoarelor, scotocind 
atent prin pămintul reavăn din 
brazdele întoarse. Aproape de 
fiecare dată se întorcea acasă cu 
cite o fărimă de ceramică sau 
cărămidă, care s-au dovedit ulte
rior că datează de sute de ani. 
Deunăzi, in urma unor săpături 
făcute în grădina casei. Sorinei 
a găsit o monedă pe care i-a 
arătat-o directorului școlii, el 
însuși un pasionat arheolog. Și 
nu mică i-a fost mirarea, dar și 
bucuria, cind s-a constatat că e 
vorba de o monedă de pe vre
mea romanilor.

Acum, in afară de filatelie, 
Sorinei mai are o pasiune : ar
heologia. Mai știi 7 Poate că o 
să mai auzim de el.

Paznic doar

I

I

I

I

I

I

I

I

I cu numele
I

I Odată cu lăsarea serii, am 
trat nestingheriți, nevăzuți

I

I

I

I

I

I

I

in-
. fi 

neîntrebați de nimeni pe poarta 
șantierului noii platforme a in
dustriei alimentare din Satu 
Mare. Paznicul Ioan Solomon, de 
la Grupul de șantiere Satu Mare 
al T.C.I. Oradea, se afla la post, 
in cabină, dar nici măcar nu 
ne-a învrednicit - cu o privire. 
Nici pe nbt, nici mașinile care 
intrau și ieșeau pe poartă. (în 
treacăt fie zis, de aici au dispă
rut cam multe materiale in ulti
mul timp). Paznicul era atent, 
prea atent, la jocul de cărți pe 
care-l „făcea" împreună cu un 
alt paznic, care tocmai ieșise din 
tură. „Dacă nu eram atent la 
joc — ne-a spus el. Solomon — 
■ni-aș fi putut trezi cu o ca- 
cialma. Dar așa...".

Dar așa, o să-i rezerve _ mai 
marii lui ceea ce cu adevărat • 
se cuvine.
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La intrarea 
intr-o curbă

S-a intîmplat la punctul
lucru din Borsec, județul Har
ghita, al Grupului de șantiere 
drumuri și poduri Cluj-Napoca. 
Muncitorul Gheorghe Ungurea- 
nu, om in puterea virstei, la 
40 de ani, lucra la întreținerea 
drumului național, in timp ce 
pe lingă el treceau, intr-un 
du-te-vino neîntrerupt, limu
zine, camioane, tractoare, au
tobuze... își vedea de treaba lui, 
conștiincios ca de obicei, fără să 
bănuiască măcar ce-l așteaptă 
peste citeva clipe. Peste citeva 
clipe, la intrarea intr-o curbă, 
un tractor a derapat, cel de la 
volan n-a mai putut să-l redre
seze și l-a izbit in plin pe omul 
care-și vedea liniștit de treaba 
lui. Un accident care a retezat 
firul unei vieți...

De unde tot iei...
Nici n-a apucat bine să ia în 

primire bufetul, ca gestionar, că 
Vasile Paule seu din Dragotești— 
Gorj a și început să-și cinsteas
că prietenii. Și s-au găsit des
tui care să-i declare prietenie 
la cataramă, văzind că le dă să 
consume fără să pretindă un ban. 
Apoi Păulescu și-a celebrat că
sătoria cu alimente si băuturi 
aduse de la bufet. Apoi și-a bo
tezat copilul și a făcut o cume
trie de s-a dus vestea-n tot sa
tul. Apoi era nelipsit de pe 
lista invitaților la orice nuntă și 
stătea, țanțoș, in capul mesei, pe 
care o „onora" cu daruri de na
bab. Apoi... Apoi a venit un 
control și a găsit bufetul aproa
pe gol. Golit de mărfuri in va
loare de zeci de mii de lei. Si 
astfel, după un amănunțit in
ventar, bufetul a rămas fără 
gestionar.

A

Stop! încotro ?
La semnul agentului de circu

lație, șoferul Constantin Dumi
tru a tras autobasculanta pe 
dreapta.

— Încotro ?
— La Sprincenata — a răspuns 

șoferul.
— Ce încărcătură aveți 7
— Patru persoane. Am acte în 

regulă. Poftiți foaia de parcurs.
Foaia de parcurs nr. 534549 era 

semnată de șeful de coloană 
auto Ion Marinescu de la 
I.J.C.M. Olt. prin care autoriza 
pe șoferul D C. să transporte de 
la Slatina la Sprincenata. cale 
de 60 kilometri, patru persoane. 
Cu mașina 
statului.

E timpul 
practici să 
hotărit!

statului, cu benzina

ca unor asemenea 
li se pună un stop
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IRubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii^J

Cuvîntul cititorilor

CUVÎNTUL

cil din Întreprinderea noastră — se 
spune in telegrama organizației Fron
tului Unității Socialiste de la secția 
turnătorie oțel din întreprinderea 
„23 August'* București — vă adresăm 
cu deosebită bucurie cele mai calde 
felicitări pentru realegerea dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu
lui român, la mărețul forum al co
muniștilor, în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, garanție sigură a înfăp
tuirii viitorului luminos al patriei 
noastre. Colectivul de oameni ai 
muncii din secția turnătorie oțel 
vede in măsurile inițiate de dumnea
voastră, mult iubite și stimate, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de constitui
re a organizațiilor proprii ale Fron
tului Unității Socialiste, o nouă și 
puternică afirmare a democrației 
noastre socialiste.

In telegrama adresată de partici- 
panții organizației proprii a Frontu
lui Unității Socialiste de la Între
prinderea minieră Motru se arată : 
Oamenii muncii din întreprinderea 
noastră vă adresează sincere mul
țumiri pentru posibilitățile create de 
a ne constitui în organizația proprie 
a Frontului Unității Socialiste, al că
rei inițiator ați fost dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, care în permanență 
acționați pentru extinderea cadrului 
democratic de participare a tuturor 
cetățenilor la viața politică și socia
lă a țării, exprimîndu-ne și cu a- 
cest prilej adeziunea noastră totală 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru. Ne an
gajăm să dăm patriei tot mai mult 
cărbune, să ne aducem o contribu
ție sporită la îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului.

In telegrama organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste de la 
Centrul județean de proiectare Co- 
vasna din Sfintu Gheorghe se a- 
rată : Ne exprimăm din adîncul ini
mii bucuria, adeziunea noastră de
plină față de propunerile făcute de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la creș
terea rolului Frontului Unității Socia
liste în viața social-politică a patriei 
noastre, propuneri ce reflectă grija 
consecventă pe care o manifestați 
pentru participarea tuturor oameni
lor muncii la viata politică a țării, 
la rezolvarea problemelor pe care le 
ridică edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, largul demo
cratism al orînduirii noastre socia
liste. Crearea organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste, a aces
tui nou cadru democratic de partici
pare a cetățenilor României socialiste, 
fără deosebire de naționalitate, Ia

viața politică șl socială a tării, ne 
oferă prilejul de a da glas din nou 
gindurilor și sentimentelor fierbinți 
de dragoste și prețuire pe care vi le 
purtăm. Ne angajăm să luăm parte 
activă la toate acțiunile cu caracter 
obștesc și patriotic ce vor fi între
prinse, servind cu credință interesele 
poporului, participînd prin munca și 
întreaga noastră capacitate la înflo
rirea și prosperitatea României socia
liste.

In telegrama organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste din comu
na Jirlău, județul Brăila, se spune: Cu 
sentimente de dragoste și prețuire pe 
care le nutrim pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită de strălucit 
revoluționar și înflăcărat patriot, pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului și statului nostru, vă raportăm 
că cetățenii din comuna Jirlău. jude
țul Brăila, au constituit organizația 
proprie a Frontului Unității Socialiste 
pe comună, văzind în aceasta preocu
parea permanentă de care dumnea
voastră dați dovadă pentru lărgirea 
și adincirea continuă a democrației 
socialiste în scumpa noastră patrie. 
Cu acest prilej ne exprimăm pro

funda bucurie și mîndrie patriotică 
că și noi, nemembrii de partid, vom 
avea posibilitatea să participăm in
tr-un cadru organizat la elaborarea 
și transpunerea în viață a politicii 
partidului și statului nostru și vă 
dorim, tovarășe secretar general, 
multă sănătate și putere de muncă 
pentru realizarea măreței opere de 
ridicare a patriei noastre pe cele mai 
înalte culmi de progres și civilizație.

In telegrama organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste din în
treprinderea „Electroceramica" Turda 
se spune : Vedem in această hotărî- 
re a conducerii superioare de partid 
de constituire a organizațiilor pro
prii ale F.U.S. o inițiativă înțeleaptă 
și patriotică de a uni eforturile tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră în lupta pentru înfăptuirea 
exemplară a mărețului program ela
borat de Congresul al XII-lea al par
tidului. Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășă secretar general că or
ganizația Frontului Unității So
cialiste va munci cu abnegație și 
devotament pentru înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XII-lea, con

știent! că programul partidului este 
programul înfloririi scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

în telegrama organizației Frontului 
Unității Socialiste de la întreprin
derea filatura de bumbac Cărei se 
spune : Prin constituirea organiza
țiilor Frontului Unității Socialiste, 
sistemul democratic al orîndu
irii noastre socialiste se ridică pe o 
treaptă nouă, superioară, care ofe
ră posibilitatea de intensificare a 
participării maselor la conducerea 
societății, la făurirea conștientă ' a 
vieții noi, libere, independente și 
prospere, la măreața operă de zidire 
a socialismului și comunismului în 
România. Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
membrii Frontului Unității Socialis
te, sub conducerea organizațiilor de 
partid, nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea și depășirea sarci
nilor de producție, pentru a ne adu
ce o contribuție tot mai mare la în
făptuirea mărețelor sarcini ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român.

OAMENILOR MUNCII

Horezul dincolo de tradiții

Argumentul cel mai puternic - fapta

Horezu, fosta comună dintre 
munți, in care nu exista decît spi
talul și citeva ateliere meșteșugă
rești, în special de olărit și de artă 
populară străveche, este astăzi un 
oraș in plină dezvoltare, in plină 
devenire. Numai în ultimii ani, lo
calitatea a cunoscut o seamă de 
înnoiri in ce privește urbanizarea : 
un modern complex cu unități meș
teșugărești, de proporția unei fa
brici de artizanat și obiecte de artă 
populară, o secție de mobilă, unități 
de servire ale cooperației de con
sum, o fabrică de brînzeturi etc. 
S-au construit 130 de apartamente, 
o creșă și o grădiniță, o galerie 
permanentă de artă populară, ma
gazine noi în satele componente ale 
orașului, Romani și Urșani. Iar 
ceramica de Horezu, împreună cu

covoarele și mobila fabricată aici 
sînt cunoscute în peste 15 țări ale 
lumii. In viitorul apropiat, în oraș 
se vor înălța încă patru fabrici in 
care vor munci peste 3 000 de oa
meni. în următorul cincinal, aici se 
vor construi un spital modern, o 
policlinică, incă 1 000 de apartamen
te, un internat, două licee, dintre 
care unul cu profil minier, spatiile 
comerciale vor fi mărite cu încă 
3 400 metri pătrați. Ca buni gospo
dari, locuitorii orașului se preocupă 
de mai buna valorificare a poten
țialului energetic al riurilor de pe 
raza localității prin construirea 
unor microhidrocentrale, instalarea 
unor mori de apă, a unor joagăre.

Orașul va deveni, astfel, pe zi ce 
trece, mai modern, mai ospitalier. 
(Alexandru Bezea, Rîmnicu Vîlcea).

(Urmare din pag. I)

nat, altfel simți răspunde
rile.

O idee : întregul popor 
îndeplinește politica parti
dului. urmează partidul cu. 
o încredere cimentată de 
realități, deci un organism 
care să cuprindă masa 
mare a cetățenilor tării era 
în ordinea firească a lucru
rilor, o cerință a stadiului 
actual de dezvoltare a de
mocrației socialiste, de ma
turizare a conștiinței poli
tice a maselor. Cu argu
mente personale. Viorica 
Cărăbaș, funcționară intr-o 
uzină, a intuit limpede a- 
ceastă idee.

— Ca să vă spun drent, 
pe mine mă cam deranja 
noțiunea „fără de partid". 
Eu nu mă socoteam. în su
fletul meu, fără de partid
— mărturisește muncitorul 
specialist Andrei Bubu din 
aceeași uzină. Cind va tre
bui să-mi precizez aparte
nența politică voi putea 
spune : membru al F.U.S.
— și toată lumea va înțele
ge că sînt. alături de alte 
milioane, integrat politic 
intr-un organism care în
făptuiește politica fericirii 
acestui popor.

„Fără de partid", noțiu
nea', a devenit un non sens 
în condițiile în care identi
ficarea dintre partid si po
por a devenit organică, a- 
șezată pe temeliile unității 
indestructibile de gînd, de 
acțiune, de ideal. Prin or
ganizațiile proprii ale F.U.S., 
accesul tuturor. cetățenilor 
maiori ai țării la o acti
vitate politică bine structu
rată devine fapt împlinit, 
ordonînd energiile, concen- 
trîndu-le în direcția unei 
depline eficiente.

Iată ce-i declară Maria 
Moghioroș din Oradea co
respondentului nostru din 
județul Bihor, Alexandru 
Peti :

— Mă Întrebați de ce 
m-am înscris ? Pot da mai 
multe răspunsuri. Eu văd 
în constituirea organizații
lor F.U.S. o nouă și eloc
ventă expresie a procesu
lui de aprofundare conti
nuă a democrației socialis
te. Si mă simt datoare să 
particip din plin. Prin or
ganizația F.U.S. voi putea 
să fac mai mult pentru 
România socialistă, patria 
în care hr-am născut și în 
care trăiesc in frăție cu 
toți compatrioții mei. fără

deosebire • de naționalitate. 
Mi-am început activitatea 
ca muncitoare, acum sînt 
maistru șef de schimb. Am 
promovat firesc, . potrivit 
normelor și legilor noastre 
democratice. Trăiesc, prin 
muncă, în condiții tot mai 
bune, ceea ce în România 
este valabil pentru marea 
masă a poporului, fiind re
zultatul direct al' politicii 
partidului. Pentru toate a- 
cestea m-am înscris ca 
membru nominal în F.U.S. 
Vreau să-mi asum astfel o 
răspundere concretă, o mi
siune mai activă.

O misiune mai activă... 
Cum concep această misiu
ne proaspeții membri ai 
Frontului Unității Socialis
te? Să ne întoarcem la pri
mul interlocutor, maistrul 
Mihai Pîslaru: „Obiecti
vele noastre ? Vor fi, cred, 
foarte clare. Ele derivă 
din înseși obiectivele fun
damentale sau curente 
ale partidului. Aici, în 
uzină, vom depune toate 
eforturile pentru moderni
zarea. pentru perfecționarea 
proceselor de producție și 
avem multe de făcut, tre
buie să ne punem serios 
mintea la contribuție. Tre

buie apoi să ne ocupăm de 
întărirea disciplinei tehno
logice și a muncii, de ridi
carea pregătirii profesiona
le, de respectarea norme
lor eticii și echității socia
liste... Pentru că Frontul 
Unității Socialiste va mili
ta. desigur, și pentru edu
carea civică a membrilor 
săi, pentru formarea omu
lui nou".

Deci o participare efec
tivă și conștientă la între
gul proces revoluționar pe 
care-l săvîrșește poporul 
nostru sub conducerea par
tidului — așa își gîndesc, 
din capul locului, membrii 
F.U.S. rolul lor în organi
zațiile constituite. Sute de 
mii și milioane de oameni 
se a.șază umăr la umăr și 
voință lingă voință în cel 
mai larg și democratic front 
al unității pentru a fi mai 
direct în gînd și în faptă 
cu partidul. Pentru a face 
ca poporul nostru să-și 
accelereze pașii pe drumul 
înfloririi necontenite a pa
triei. al edificării celei mai 
drepte și mai bune orîn- 
duiri istorice.

Iar aceasta azi, la noi, 
înseamnă a face politică. A 
participa activ la Istorie.

Promisiuni date uitării
In orașul Calafat se află în con

strucție un complex de sere legu
micole, cu o suprafață de 8 ha de 
teren. Intrarea lor în funcțiune este 
mult întîrziată din cauză că între
prinderea de utilaje tehnologice 
Buzău nu și-a respectat obligațiile 
contractuale (contractul economic 
nr. 945/1978) și nu a livrat între
prinderii de producție și industria
lizare a legumelor și fructelor din 
Calafat trei schimbătoare mari de 
căldură. Toate demersurile făcute, 
intervențiile telefonice sau scrise de 
a se urgenta trimiterea acestor 
schimbătoare s-au soldat doar cu

promisiuni ce au fost date uitării. 
Această situație afectează planul 
de producție din campania 1979/ 
1980. Pe de altă parte, cînd va veni 
înghețul, există pericolul să se 
spargă geamurile cu care sînt aco-' 
perite serele, din cauza condensului 
care se formează. Intîrzierea livră
rii schimbătoarelor este cu atit mai 
mult nejustificată, cu cit I.P.I.L.F. . 
Calafat a procurat țeava necesară?' 
pentru confecționarea lor și a pre
dat-o întreprinderii din Buzău încă 
din luna decembrie 1978. (Sebastian 
Stanciu, I.P.LL.F.-Calafat)

Un transformator
In primăvara acestui an, în co

muna Zănești, județul Neamț, a 
fost dat în folosință un nou com
plex comercial, cu o suprafață de 
1 050 mp, în care funcționează uni* 
tăți pentru desfacerea confecțiilor, 
țesăturilor, raioane de textile-încăl- 
țăminte, tricotaje, galanterie, obiec
te electrotehnice. La parter există 
un magazin alimentar cu autoser
vire, un restaurant modern și cofe
tărie. Din luna iunie însă activită
țile comerciale la acest complex 
sînt îngreuiate din cauză că au 
fost întrerupte legăturile electrice

... buclucaș
trifazice de la rețea, pe motiv că 
ar mai trebui instalat încă un 
transformator. Astfel, agregatele 
frigorifice, instalația de alimentare 
cu apă, instalația de încălzire nu 
pot funcționa. Toate aceste neajun
suri ar putea fi înlăturate dacă con
ducerea cooperativei și U.J.C.C. 
Neamț ar lua măsuri de urgentare 
a montării transformatorului și 
deschiderii instalației de curent e- 
lectric trifazic. (Ion Axinte, coope
rator, comuna Zănești, județul 
Neamț)

Timpul trece, transferul întîrzie

Gospodarii orașelor 
să întîmpine iarna gospodărește

Primele căderi de lapoviță și nin
soare în unele zone ale țării au a- 
vertizat că, cu tot aspectul primă- 
văratic al timpului, ne găsim, to
tuși, în decembrie. Aceasta îi o- 
bligă pe toți cei care poartă 
răspunderea pentru desfășurarea 
normală a întregii activity eco
nomice și sociale să pregătească te
meinic pentru iarnă toate localitățile 
țării. „Gospodarul bun face iama car 
și vara sanie" este o zicală înțeleaptă, 
cunoscută bine și de edilii noștri, care 
se străduiesc în fiecare an s-o aplice 
în practică.

Faptul că prima lună de iarnă 
— decembrie — coincide în acest 
an cu constituirea organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste pe car
tiere oferă posibilitatea cetățenilor 
să ceară comitetelor acestora de a 
înscrie în planurile lor de acțiune și 
asemenea .măsuri care să vizeze con
trolul consiliilor orășenești și muni
cipale ale Frontului Unității Socia
liste prin deputății, prin comitetele 
de cetățeni, asupra bunei desfășurări 
a întregii activități de gospodărire a 
localităților pe timpul iernii.

Care ar fi principalele probleme ce 
trebuie avute in vedere în acest 
scop ?

Pregătirea fondului locativ pentru 
Iarnă ocupă și trebuie să ocupe un 
loc de primă însemnătate în cadrul 
preocupărilor actuale ale edililor, ale 
tuturor factorilor cu răspunderi în 
acest domeniu> Deși în marea majo
ritate a localităților, programele de 
executare a reparațiilor și reviziilor 
la imobilele de locuințe s-au efectuat 
din timp și la calitatea dorită, din 
unele scrisori sosite la redacție și din 
constatările noastre pe teren rezultă 
că mai sînt unele cartiere, unele orașe 
unde aceste pregătiri ori au fost fă
cute în grabă, ori n-au fost complet 
terminate. Este bine știut că siguranța 
funcționării corespunzătoare a fondu
lui locativ pe timpul iernii se reali
zează nu numai printr-o lucrare sau 
alta, ci printr-un complex de lucrări 
strict necesare, cum sînt : repararea 
acoperișurilor și hidroizolațiilor, a în- 
velitorilor din tablă, a jgheaburilor și 
burlanelor, verificarea instalațiilor de 
încălzire din apartamente, închiderea 
holurilor și repararea ușilor și fe
restrelor pentru evitarea pierderilor 
de căldură. Acolo unde n-au fost 
executate încă toate aceste lucrări 
este necesar ca de îndată consiliile 
populare, întreprinderile de speciali
tate, asociațiile de locatari, cetățenii 
înșiși să ia măsuri pentru efectuarea 
lor, astfel incit la fiecare apartament 
și la întregul fond locativ ele să fie 
efectuate în această perioadă cînd 
timpul mai permite, cînd consecin
țele întîrzierii lor mai pot fi preîn
tâmpinate. Orice neglijență măruntă 
apărută acum în mecanismul pregă
tirii pentru iarnă poate avea reper
cusiuni nedorite în lunile ce urmează.

In ansamblul acestor pregătiri, o 
atenție deosebită se cere acordată, de 
asemenea, bunei funcționări a centra
lelor termice, care furnizează căldura 
și apa menajeră. Anul trecut au fost 
situații cind, in plină lamă, s-a con
statat că în unele cartiere noi cen
tralele termice n-au fost date în fo
losință la timp, iar în altele, nefiind 
reparate și modernizate, acestea au 
funcționat cu randament sub nivelul 
normelor în vigoare. Este de aștep
tat și de dorit ca asemenea neajun
suri să nu se mai repete. Pentru. a- 
ceastă iarnă, întreprinderile județene 
de gospodărie comunală și locativă 
au sarcina nu numai să acționeze 
pentru buna funcționare a tuturor 
centralelor termice, dar să și încheie 
programul stabilit pentru optimiza
rea randamentelor acestora. Or, in li
nele orașe, ca Galați, Arad, Slobozia, 
Drobeta-Tr. Severin, Brăila și altele, 
atît revizia și repararea centrale
lor termice, cît mai ales efectua
rea lucrărilor de modernizare șe află 
în întirziere. In aceste situații, este 
absolut necesară intervenția consi
liilor orășenești șl municipale ale 
Frontului Unității Socialiste, prin de- 
putați, prin birourile executive ale 
acestora, a tuturor ..factorilor cu răs
punderi in acest domeniu pentru ca, 
în cel mai scurt timp, peste tot să 
se creeze condiții pentru funcționa
rea optimă a centralelor de termofi- 
care, pentru respectarea prevederilor 
legale.

Pregătirea pentru iarnă impli
că, firește, multe alte măsuri. 
De Ia cele vizind desfășurarea in 
mod ritmic a transportului in co
mun Ia și de Ia locul de muncă spre 
casă și pină Ia organizarea in bune 
condiții a aprovizionării populației 
în toate cartierele. Alte măsuri sînt 
menite să asigure crearea condițiilor 
pentru buna desfășurare a activității 
în școli și sălile de spectacole, în dis
pensare, policlinici și spitale, funcțio
narea ireproșabilă a serviciilor de ur
gență la domiciliile cetățenilor, asigu
rarea unor condiții corespunzătoare 
de primire în gări și autogărl etc. 
Evident, toate acestea și multe alte
le trebuie să stea permanent în aten
ția consiliilor populare în toată 
această perioadă.

Obiceiu] unor consilii populare, 
respectiv al birourilor și comitetelor 
lor executive, de a analiza global sta
diul pregătitor pentru iarnă — într-o 
ședință sau într-o sesiune — este bun. 
El nu poate fi insă nici pe departe 
suficient., O bună soluționare a tutu
ror problemelor pe care le ridică ano
timpul rece în fața edililor, a cetă
țenilor, reclamă cunoașterea lor zi 
de zi și, evident, intervenții 
prompte acolo unde este cazul. 
Aceasta înseamnă că atît consi

liile populare, cît și unitățile cu atri
buții în aoest domeniu au obligația 
să-și creeze un sistem de informare 
bine pus la punct, prin care cetățenii 
să aibă posibilitatea să sesizeze pro
blemele ivite, dar, în același timp, 
să poată fi operativ mobilizați pen
tru a pune umărul la rezolvarea lor.

Consiliile populare, deputății, toți 
factorii care acționează în domeniul 
gospodăririi orașelor, cetățenii înșiși, 
sub controlul și îndrumarea consi
liilor orășenești și municipale ale 
Frontului Unității Socialiste, să-și 
facă un titlu de onoare din a acționa 
in așa fel pentru pregătirea de iarnă 
a locuințelor, a orașelor in ansam
blul lor, îneît toate activitățile eco
nomice și sociale să se desfășoare 
normal, firesc, Jn toate localitățile 
țării. J

Constantin PRIESCU

■ ■ B ■ ■ B ■
Mare unitate constructoare de ma

șini, întreprinderea „Unio" din Satu 
Mare are sarcini deosebit de impor
tante in fabricarea de utilaje pentru 
o serie de șantiere de investiții. Sint 
numeroase acțiunile organizatorice 
interne pentru a asigura o mai bună 
utilizare a mașinilor și utilajelor in 
vederea creșterii susținute a produc
tivității muncii, a producției fizice. 
Cu toate acestea, acum, cu numai trei 
săptămini înainte de încheierea anu
lui, întreprinderea „Unio" are unele 
rămîneri in urmă la producția fizică, 
îndeosebi la utilaje pentru unități ale 
industriei siderurgice. Care sint cau
zele acestor restanțe ? II ascultăm pe 
inginerul Mihai Dumitrașcu, directo
rul tehnic al întreprinderii :

— întregul nostru colectiv este an
gajat cu toate forțele pentru realiza
rea sarcinilor de plan, pentru recupe
rarea răminerilor în urmă. Principala 
cauză a reștanțelcr rezidă în faptul că 
întreprinderii noastre i s-au reparti
zat de către forurile centrale de re- 
sort, sarcini nu îndeajuns de bine co
relate cu capacitatea tehnică de care 
dispunem. Prin eforturi deosebite, 
conștient de răspunderea ce-i revine 
pentru punerea in funcțiune la ter
men a unor obiective de inves
tiții, colectivul nostru a reușit totuși 
să realizeze un volum mare de utila
je peste această caoacitate. Dar nu 
suficient pentru a face față tuturor 
sarcinilor repartizate unității noastre. 
Sîntem insă ferm hotăriți ca in tim
pul care a mai rămas din acest an să 
ne mobilizăm la maximum, să între
prindem tot ce depinde de noi pentru 
a livra Utilajele restante în cel mai 
scurt timp.

Din analiza acestor restante și a 
cauzelor lor se desprinde limpede că 
realizarea șl livrarea cit mai grab
nică a utilajelor așteptate pe șantiere 
depind in măsură decisivă de pri
mirea unor subansamble de la diverși

Schimbindu-ml domiciliul din 
Capitală, la Craiova, unde locuiește 
și fiul meu, am solicitat, in luna 
septembrie a.c., Oficiului de asigu
rări sociale și pensii al sectorului 
1 București să-mi transfere dosa
rul de pensie nr. 1-12871 la Ofi
ciul 4e' la noua adresă. De la a- 
ceastă dată am revenit cu scrisori 
recomandate și telegrame în lunile 
octombrie și noiembrie pentru ur
gentarea acestui transfer. Am intrat

în cea de-a treia lună in care nu 
am primit pensia și de la oficiul 
de pensii din București nu mi-a 
sosit incă nici un răspuns. Sper ca 
de această dată să se manifeste 
mai multă receptivitate șl solicitu
dine față de cererea mea îndreptă
țită, pentru a putea să intru mai 
repede în posesia pensiei ce mi se 
cuvine. (Nicolae Dragu, strada 
Nantere. bloc D 12, sc. 1, ap. 9, 
Craiova)

Pe scurt,
• Trei milioane lei vor econo

misi pînă la sfîrșitul anului lucră
torii de la oțelăria electrică a în
treprinderii „Oțelul roșu", din ora
șul cu același nume, prin recu
perarea unor cantități de cărămidă, 
fontă, electrozi și fier vechi. (Ion 
Hurtupan, tehnician, orașul Oțelul
Roșu).

O închis pentru reparații... La 
hotelul „Continental" din Timișoara 

I există o piscină acoperită, singura 
I de acest fel din municipiu, dotată 
\ cu saună, dușuri irlandeze, dușuri

din scrisori
sub presiune, săli de masaj, solar. 
Aici oamenii muncii puteau să pe
treacă citeva ore agreabile și în 
mod folositor pentru sănătate. Din 
luna mai a.c. însă, acest loc de a- 
grement a fost închis in vederea 
reparațiilor, după cum se precizea
ză într-un anunț agățat de ușă. 
Despre ce reparații o fi vorba nu 
putem înțelege, deoarece in atitea 
luni aici nu s-a început nici un fel 
de lucrare. Cît va mai sta închisă 
această bază de agrement ? (Viorel 
Nuțaș și alți cititori din Timișoara). I

Constanța : vedere spre port

furnizori cu care cooperează uzina 
„Unio". Astfel, pentru Combinatul 
siderurgic Hunedoara, unitatea săt- 
măreană mai are de livrat ultimele 
părți ale unei căi cu role pentru o 
mașină de flamat. Din lipsa acestei 
căi cu role, laminorul de semifabri
cate din combinat funcționează cu 
capacitate redusă. Terminarea utila-

Totodată, uzina „Unio" are de li
vrat întreprinderii de țevi „Repu
blica" București o instalație de pro
bat țevi, pentru care, cu toate insis
tențele făcute, nu sînt încă asigurate 
pînă acum toate elementele hidro- 
pneumatice contractate cu întreprin
derea „Balanța" Sibiu.

Șirul utilajelor asupra cărora sînt

LA ÎNTREPRINDEREA „UNIO" SATU MARE 

împreună cu furnizorii, 
eforturi susținute 

pentru lichidarea restanțelor
jului este insă condiționată de livra
rea imediată de către întreprinderea 
de mașini grele București a unui 
batiu și a două carcase. La rîndul 
ei, și întreprinderea de utilaj greu 
Craiova are de livrat două carcase 
— dispunînd de mașini cu gabarite 
foarte mari ce pot prelucra aceste 
subansamble. Este desigur pozitiv că 
unitatea craioveană a manifestat 
solicitudine și a dat curs cererii 
adresate de colectivul întreprinderii 
„Unio". La intervenția unității săt
mărene și a beneficiarului, cele două 
unități s-au angajat să prelucreze 
aceste repere in cursul lunii decem
brie. In felul acesta sînt create pre
mise pentru lichidarea restanței față 
de combinatul hunedorean.

concentrate in aceste zile eforturile 
colectivului poate continua. Cu in
tensitate se acționează pentru gră
birea terminării a două bancuri 
monofilare, destinate tot întreprin
derii „Republica". Intrucit 80 la sută 
din aceste utilaje de mare gabarit și 
complexitate se execută în cadrul sec
ției a 9-a, ne-am interesat la șeful 
secției, inginerul Leo Cudrec, despre 
modul în care se acționează pentru 
urgentarea livrării acestora.

— Am promis inițial că le vom 
livra pînă la sfîrșitul anului. în 
acest scop s-au și confecționat în 
uzina noastră sute de cilindri de di
ferite tipodimensiuni, pe care refu
zaseră să-i execute, din lipsă de capa
citate, alte întreprinderi de profil

din țară. Totodată, atelierul de mi- 
Croproducție din cadrul centrului de 
cercetare și proiectare de pe lingă 
întreprinderea noastră ne sprijină 
prin confecționarea de frine pneu
matice. Nici între secțiile care parti
cipă la execuția acestor utilaje — 
secția a 9-a, fabrica de utilaj mi
nier, sculărie — nu s-a realizat o 
cadență ideală și, deci, in acest sens 
ne revine o parte din răspundere și 
obligația de a ne organiza și repar
tiza mai bine sarcinile pentru lichi
darea restanței. Pe de altă parte, 
este însă vorba și de intîrzierea li
vrării a 42 de tuburi de frină de 
către Combinatul de articole tehnice 
de cauciuc Jilava, fără de care nu 
putem accelera execuția celor două 
bancuri.

Există, de asemenea, o restanță 
față de Combinatul siderurgic Galați 
■rt este vorba de două foarfeci de 
mărunțire — pentru care abia în 
noiembrie, deci cu mare întirziere, 
furnizorul (unul și același cu... be
neficiarul !) a livrat tabla de 260 mm 
necesară confecționării acestor utila
je. Se apreciază că una din aceste 
foarfeci (de fapt, o mașină complexă 
de 37 tone) va fi livrată în viitorul 
apropiat.

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără a insera apelul tovărășesc pe 
care conducerea și colectivul între
prinderii „Unio" îl adresează din 
nou, prin intermediul ziarului, co
lectivelor din întreprinderile amin
tite mai sus, cu restante în execuția 
unor subansamble, solicitîndu-le să 
depună maximum de eforturi pentru 
a le livra cît mai grabnic unității 
sătmărene, pentru, ca aceasta, la 
rîndu-i, să se poată achita de obli
gațiile ce le are față de beneficiarii 
săi.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

c inema
• Eboli : SALA PALATULUI — 
.0.45; 20,15.
• Interviuri despre probleme per
sonale : SCALA — 15; 17.30: 20, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15.
• Julia : PATRIA — 14.30; 17;
19,30. FESTIVAL — 14,30; 17.15; 20.
• Knock-out ; CINEMA STUDIO 
— 10; 12.
• Gala filmului elvețian „Singu
rătatea Iui C. Steiner* : CINEMA 
STUDIO — 19.
• Omul care ne trebuie : CEN

TRAL — 15; 17,15; 19.30. FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• întilnire de gradul trei t LU
CEAFĂRUL — 14; 16,30: 19.15.
• Caddie : CAPITOL — 15,30;
17,45; 20.
• Furtul calului t VICTORIA — 
15; 17,15; 19,30.
• Domnul miliard : BUCUREȘTI
— 15; 17,30; 20 EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 10; 20.15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30: 16: 18,15; 
20,30.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11,45; 13; 14,15. O dramă 
la vtnătoare — 16; 18; 20 : DOINA.
• Brațele Afroditei î TIMPURI 
NOI — 15; 17,15; 19,30.

• Pledone africanul : GRIVIȚA —
9; 11,45; 14,30; 17,15: 20, FLOREAS- 
CA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30,
ARTA — 9; 12; 16; 19.
• Teatrul cel Mare : BUZEȘTI — 
16; 18; 20.
• Un surfs In plină vară : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Tactica alergătorului de cursă 
lungă j BUCEGI - 16: 18; 20.
• Hoțul din Bagdad : FEREN
TARI — 15,30; 17,30: 19.30.
• întilnire la sfîrșitul Iernii : 
LIRA — 16; 18; 20.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
DRUMUL SÂRII — 15,30: 17,46; 20.
• Mi-e teamă î GIULEȘTI — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,15. FLAMURA 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.

• Totul pentru un clntec : CO- 
TROCENI — 15; 17,15; 19.30.
• La cinci zile de casă : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Post-scrfptum : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• 39 de trepte : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Speranța : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Adio, dar rămîn cu tine : MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20,15.
• Mihail, cîine de circ t POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
• Misiunea „Capricorn unu* : 
MUNCA — 16; 19.

• Ora zero : FLACARA — 15,30; 
17,45; 20.
• Uraganul vine de la Navaroneî 
COSMOS — 14; 16,30; 19,30.
• Ziua mult visată : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 
19,30; (sala Atelier) : Trei pe o 
bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu*

(Ateneul Român): Recital extraor
dinar „Orga și muzica marilor 
epoci creatoare*. își dau con
cursul : Use Maria Reich — orgă, 
Emilia Petrescu — soprană, Martha 
Kessler — mezzosoprană, Virgil 
Frâncu — flaut — 20
• Radioteleviziunea română: Con
cert susținut de Orchestra de stu
dio. Dirijor î Ludovic Baci — 20.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Măgureanu) : 
Alibi — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic Nu sînt Tumul 
Eiffel — 19,30.
• Teatral Foarte Mic : Țara lumii
— 30. ‘

• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Serenadă târzie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : De la Cără
buș Ia Savoy — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Piatră 
la rinichi — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 10; In- 
șir-te mărgărite — 17.
• Teatrul „Țăndărică* : Ano
timpurile mînzului — 17.
• Circul București : Vivat circul 
— 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C, : 
Sîngeroasa mascaradă — 19,30.
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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea în funcția 
de secretar general al P.C.R. 
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră In funcția d« secretar general al 

Partidului Comunist Român am plăcerea de a vă adresa în numele meu șl 
ar poporului egiptean felicitări din inimă pentru înalta Încredere acordată 
de partid.

Vă rog să primiți urări de succes continuu In realizarea aspirațiilor 
poporului prieten al României sub conducerea dumneavoastră Înțeleaptă.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am ’fost foarte impresionat de mesajul de urări pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a 
proclamării independenței Republicii Islamice Mauritania.

în numele poporului mauritanez și al Comitetului Militar de Salvare 
Națională, al guvernului și in numele meu personal, vă adresez, la rindul 
meu, sincere mulțumiri, precum și cele mal bune urări de fericire șl sănă
tate pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate pentru poporul 
român.

Cu cea mai înaltă considerație,
Locotenent-colonel

MOHAMED MAHMOUD OULD AHMED LOULY
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională,

Șef al statului Republica Islamică Mauritania

Cronica zilei
H

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră in funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Român. Vă adresăm urarea de a continua 
contribuția dumneavoastră în opera creatoare de dezvoltare multilaterală a 
Republicii Socialiste România și în întărirea continuă a rolului pozitiv al 
țării dumneavoastră la destindere și pace in lume in spiritul echității inter
naționale, al respectului reciproc și al neamestecului. Exprimăm urarea ca 
hotărîrile celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român să 
constituie un punct de hotar în mersul partidului dumneavoastră, al clasei 
muncitoare și al întregului popor român pe calea edificării unei Românii 
socialiste independente și înfloritoare.

Cu salutări tovărășești,
Pentru C.C. al Partidului Comunist 

din Grecia (interior)
HARALAMBOS DRAKOPOULOS

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite ml se alătură în a vă adresa 
sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare primit din partea 
Excelenței Voastre cu ocazia celei de-a VIII-a aniversări a Zilei noastre 
naționale

Adresez Excelenței Voastre, la rindul meu, cele 
tate și fericire personală, iar poporului prieten 
bunăstare și progres continuu.

Cu înalte considerațiuni și stimă,
ZAYED BIN SULTAN

mai bune 
al țării

urări de sănă- 
dumneavoăstră

AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Plenara Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate și respectate tovarășe,
Ne-a produs o mare bucurie știrea că, dtnd glas voinței a trei milioane 

de membri ai P.C.R. reprezentînd întreaga națiune de 22 milioane de cetă
țeni ai României, cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român a 
culminat cu realegerea Excelenței Voastre, tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
funcția de secretar general al partidului.

Cu acest prilej istoric memorabil, noi, In numele Comitetului Na
țional al Partidului Unit al Poporului din Bangladesh și al oameni
lor ce luptă pentru progres în patria noastră, vă transmitem salutările cele 
mai bune și felicitări calde dumneavoastră, Excelență, marele conducător 
al poporului român.

Cunoaștem faptul că Partidul Comunist Român, născut cu aproape 
șase decenii în urmă, este un partid conducător cu glorioase tradiții de luptă 
revoluționară, încercări și perioade zbuciumate. Sîntem convinși că reali
zările spectaculoase ale României în ultimii 30 de ani poartă amprenta pu
ternică a gîndirii avansate și clarviziunii Excelenței Voastre, tovarășe 
Ceaușescu, cel mai remarcabil teoretician marxist al zilelor noastre. Poziția 
și sprijinul României în lupta contra imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și hegemonismului, sub înțeleaptă și dinamica dumnea
voastră conducere, reprezintă mari surse de inspirație pentru noi toți.

Este convingerea noastră fermă că prezența Excelenței Voastre la con
ducerea Partidului Comunist Român, în urma alegerii în funcția de secretar 
general, este verdictul fundamental al poporului român, care vede prin 
aceasta cea mai sigură garanție că politica pe care dumneavoastră ați pro
movat-o în mod permanent va fi ferm continuată în viitor, ea corespunzind 
speranțelor și aspirațiilor națiunii române.

Cu acest prilej fericit, în mod respectuos urăm Excelenței Voastre 
multă sănătate și viață lungă pentru obținerea de noi succese șl victorii, 
pentru realizarea societății socialiste și a progresului umanității.

Trăiască conducerea dinamică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român !

Trăiască fraternitatea revoluționară între Partidul Unit al Poporului 
din Bangladesh și Partidul Comunist Român !

Trăiască prietenia și solidaritatea între popoarele Bangladesh și 
României !

KAZI ZATAR AHMED MOSTAFA JAMAL HAIDER
Președinte Secretar general

Domnului ' NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă domnule secretar general,
Permiteți-mi să vă felicit cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta 

funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.
Sperăm că relațiile prietenești între marile noastre țări se vor întări în 

continuare.
De asemenea, sperăm că veți avea amabilitatea să transmiteți sentimen

tele noastre partidului, ponorului și guvernului dumneavoastră.
Vă mulțumesc foarte mult.
Al dumneavoastră sincer,

Prof. A. Q. M. BADRUDDOZZA CHOWDHURY
Secretar general,

Partidul Nationalist din Bangladesh

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Asociației de prietenie Siria-România șl al meu personal îmi 

este plăcut să vă adresez cele mai sincere urări cu prilejul realegerii dum
neavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist. Român.

Doresc să vă asigur de înalta apreciere pentru marile eforturi pe care 
le-ați depus și le depuneți în continuare spre binele și fericirea țării și 
poporului dumneavoastră, în sprijinul cauzei eliberării naționale din lumea 
întreagă, al luptei popoarelor pentru înfăptuirea idealurilor lor, pentru spri
jinul ce-1 acordați cauzei drepte a poporului nostru de eliberare a tuturor 
teritoriilor arabe ocupate și realizării drepturilor naționale ale poporului arab 
palestinian.

Folosesc acest important prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului dumneavoastră.

YOUSSUF AL-ASSAD
Membru al Comandamentului Regional 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Asociației de prietenie 

Siria—România

La 10 decembrie a avut loc Plenara 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, care a dezbătut sarcini
le ce revin Organizației Pionierilor 
din hotărîrile Congresului al XII-lea 
al P.C.R., din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, și a stabilit acțiunile 
politico-educative ce vor fi organiza
te in întîmpinarea celei de-a IV-a 
Conferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor.

Participanții la plenară au relevat 
contribuția excepțională a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
documentelor Congresului partidului 
și au exprimat, în numele celor 
aproape 2,5 milioane de purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor și al cadrelor 
care muncesc cu pionierii și șoimii 
patriei, mulțumiri fierbinți pentru 
grija statornică pe care secretarul 
general a partidului o poartă copiilor, 
creșterii și educării lor in spirit co
munist, revoluționar.

Plenara a stabilit un amplu pro
gram de activități politico-educative 
și cultural artistice menit să contri
buie la înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce revin Organi
zației Pionierilor din hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului.

Plenara a adoptat hotărîrea pri
vind convocarea celei de-a IV-a 
Conferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor pentru luna mai 1980. sta
bilind, totodată, ca perioada pînă „la 
conferință să fie, în toate unitățile 
și detașamentele de pionieri, o etapă 
importantă de intensificare a muncii.

în încheierea lucrărilor, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, parti
cipanții la plenară — adulți și pio
nieri — au adoptat o telegramă adre
sată Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, în care se 
spune :

„Nobila și neobosita dumneavbas- 
tră activitate, mult știmate tovarățșe 
Nicolae Ceaușescu, pilduitorul exem
plu de miincă și viață, de dăruire to
tală pentru fericirea și prosperitatea 
poporului, puternica dumneavoastră 
personalitate de eminent om politic 
și conducător de stat, constituie, pen
tru noi, un motiv de supremă admi
rație, certitudinea unui viitor lumi
nos.

Succesele obținute de poporul nos
tru, strîns unit în jurul partidului, 
sub înțeleaptă dumneavoastră 
ducere, în dezvoltarea bazei 
teriale a țării, și ridicarea 
lui de trai, ne-au creat, 
copiilor, condiții deosebite de 
și învățătură, o copilărie cu adevărat 
fericită. Ne bucurăm nespus de mult 
de faptul că, în Raportul prezentat 
de dumneavoastră Congresului al 
XII-lea al P.C.R., precum și în Di
rective șl în celelalte documente 
adoptate, se regăsesc din plin noi 
măsuri menite să asigure un viitor 
lipsit de griji, un viitor optimist, în 
care tînăra generație are multiple 
posibilități de creștere și afirmare.

Țlnînd seama de toate acestea, vă 
rugăm să ne permiteți să ne expri-, 
măm, și cu acest prilej, bucuria noas
tră nemărginită și deplina adeziune 
față de realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român, ga
ranția mersului României spre culmi 
tot mai înalte de progres și civiliza
ție.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge

neral al partidului, că, la fel ca în
tregul popor, și pionierii s-au stră
duit să întîmpine cu succese deose
bite marele forum al comuniștilor. 
Am organizat mai bine activitățile 
noastre politico-educative, în cataloa
ge s-au inmulțit notele mari, iar an
gajamentul de muncă patriotică pe 
anul 1979 l-am îndeplinit in proporție 
de 102 la sută, pînă la 15 noiembrie
1979. Sîntem mîndri că, acționind sub 
deviza „Fiecare pionier — o faptă 
de muncă pentru înflorirea patriei", 
am putut și noi să ne aducem contri
buția la executarea lucrărilor din 
agricultură, la Înfrumusețarea și buna 
gospodărire a școlilor și localităților, 
la recuperarea și redarea in circuitul 
economic a unor materiale secundare, 
la economisirea energiei.

Plenara noastră, convocînd cea de-a 
IV-a Conferință Națională a Organi
zației Pionierilor pentru luna mal
1980, a adresat o vibrantă chemare 
tuturor pionierilor și șoimilor patriei, 
cadrelor și activiștilor care muncesc 
cu copiii, ca, urmînd înțeleptele dum
neavoastră îndemnuri, să nu precu
pețească nici un efort pentru a se 
forma ca buni patrioți și comuniști, 
oameni multilateral pregătiți, cu un 
înalt nivel de cunoștințe profesionale 
și politice, să obțină rezultate bune 
și foarte bune la învățătură și in ac
tivitatea tehnico-productivă, pentru a 
fi la înălțimea încrederii pe care 
partidul, poporul și dumneavoastră; 
personal, o aveți în noi.

Vă asigurăm, mult 
te tovarășe Nicolae 
vom milita zi de zi 
entuziasmul ce ne 
pentru transformarea 
activități într-un amplu și înălțător 
program de educație patriotică, re
voluționară, prin muncă și pentru 
muncă a tuturor copiilor tării, pen
tru a fi orlcind capabilisă, îndepli
nească în mod exemplar sarcinile în- ; 
credințate de partid, pentru a pășiȘ 
cu fermitate, cu multe fapte demne 
de epoca pe care o trăim, pe drumul 
luminos pe care ne călăuziți cu atita 
dragoste".

Tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R., președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, s-a intîlnit luni 
cu delegația Comitetului Național al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar din R.P. Chineză, condusă de to
varășul Yang Jingren, vicepreședinte 
al consllluluf șl președintele Comite
tului pentru problemele naționalită
ților, care face o vizită în țara noas
tră, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

La intîlnire au luat parte Ernest 
Breitenstein, vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate germană, Iuliu Fejes, secretar 
al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, și Adalbert 
Millitz, secretar al Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate germană ; 
au fost prezenți reprezentanți ai Am- 

. basadei R.P. Chineze la București.
In cadrul convorbirii care a avut 

loc, a fost prezentată experiența con
siliilor oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană în activi
tatea de înfăptuire a politicii Parti
dului Comunist Român în problema 
națională, realizările obținute de sta
tul nostru în asigurarea și garanta
rea deplinei egalități în drepturi pen
tru toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate.

Intîlnirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă tovărășească, cordială.

★
Delegația Comitetului Național al 

Consiliului Consultativ Politic Popu
lar a mai avut convorbiri la Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție și Comitetul de Stat al 
Planificării ; oaspeții au vizitat tot
odată unele obiective de interes so
cial-cultural din Capitală.

La București au început, luni 
după-amiază, lucrările celei de-a 
Vil-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale pentru colaborare eco
nomică, Industrială și tehnică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Federală Germania.

Delegația țării noastre este condusă 
de Gheorghe Petrescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, președintele 
părții române in comisie, iar delega
ția R.F. Germania, de Martin Gruner, 
secretar de stat 
nisterul Federal 
ședințele părții 
misie.

Din cele două 
reprezentanți ai unor întreprinderi 
românești de comerț exterior, ai 
unor firme și concerne vest-germa- 
ne, consilieri și experți.

La lucrări participă Johannes Ernst 
Lohse, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.F. Germania la București.

Actuala sesiune analizează modul 
In care sînt transpuse în practică 
înțelegerile convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt româno—vest-germane, stadiul 
îndeplinirii obiectivelor stabilite la 
precedenta sesiune. Sînt examinate, 
totodată, posibilitățile existente în 
vederea extinderii și diversificării în 
continuare a cooperării în producție, 
bilaterale și pe terțe piețe, a coope
rării economice industriale și tehnice, 
precum și posibilitățile de sporire a 
volumului schimburilor comerciale 
dintre România și R.F. Germania.

★
Luni după-âmiază a părăsit Capi

tala Shaikh A. Moid, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Islamice Pakistan, care și-a 
încheiat misiunea în țara noastră.

(Agerpres)

parlamentar la Mi- 
al Economiei, pre- 

vest-germane în co-
delegații fac parte

pentru Dez- 
a dat citiră 
general al 

Unite, Kurt

Luni dimineață s-a desfășurat în 
Capitală o adunare consacrată „Zilei 
drepturilor omului", manifestare or
ganizată de Asociația pentru Națiu
nile Unite din Republica Socialistă 
România — ANUROM și Asociația 
de Drept Internațional și Relații In
ternaționale — A.D.I.R.I.

După cuvîntul introductiv rostit de 
Nicolae Fotino, director al A.D.I.R.I., 

. Roger Polgar, reprezentantul Progra
mului Națiunilor Unite 
voltare in România, 
mesajului secretarului 
Organizației Națiunilor
Waldheim, cu prilejul Zilei dreptu
lui omului. în continuare, prof. univ. 
dr. docent Alexandru Bălăci, preșe
dintele ANUROM, a vorbit des
pre semnificațiile aniversării a 31 
de ani de la adoptarea „Declarației 
universale a drepturilor omului", re- 
levînd contribuția țării noastre pen
tru transpunerea în viață a tuturor 
prevederilor Cartei O.N.U. și Decla
rației pentru drepturile omului, pen
tru soluționarea gravelor probleme 
cu care este confruntată contempo
raneitatea.

La adunare au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. Cen
trului de informare al Organizației 
Națiunilor Unite de la București, un 
numeros public. (Agerpres)

A apărut 
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Cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii
(Urmare din pag. I)

t V
Programul 1
9.00

10,00

iubite și stima- 
Ceaușescu, că 
cu ardoarea și 
caracterizează, 

întregii, noastre

incorporeze tot ce este esențial în 
știința și tehnica contemporană de 
pretutindeni. Or. noutatea se găseste 
în primul rînd in revistele de specia
litate. Cărțile. în momentul în care 
apar. sint. prin forța 
cele 
Dar 
prea 
alte 
totdeauna se lucrează 
mint. Pentru a avea reviste mai mul
te se fac deseori abonamente la re
viste nesemnificative, care nu aduc 
prea multe elemente de noutate. Cred 
că ar trebui luate măsuri pentru a 
se asigura o documentare de calitate, 
evident coordonată la nivel national.

Modernizarea cursurilor pretinde 
ca. după o bună documentare, ca
drele didactice să selecteze din bogă
ția de informații acumulate pe cele 
semnificative. Este greu să se dea 
reguli in această privință, dar pre
luarea necritică a unei noutăti. chiar 
dintr-o revistă de prestigiu, si pre
zentarea ei întocmai studenților sau 
elevilor nu înseamnă întotdeauna 
modernizare. Omul de la catedră este 
dator să treacă prin propria lui gîn- 
dire orice noutate științifică. Să nu 
uităm că'școala este chemată să tof- 

, meze o cui,tură.; si că o informație 
nouă, dric’ît, de valoroasă ar fi ea. nu 
este, prin ea insăsi. cultură decît 
dacă este integrată într-un sistem de 
ginșlire. Altfel sau este uitată rapid 
sau, ceea ce este mai grav, poate da

lucrurilor, de 
mai multe ori partial perimate- 
în unele biblioteci există încă 
puține reviste de specialitate din 
părți. Iar aceasta pentru că nu 

cu discernă-

celui ce o primește iluzia că „știe". 
O cantitate mare de informații me
morate fără un fir logic se aseamănă 
unei 
gate 
unei 
mai 
drul
de specialitate trebuie să fie la cu
rent cu întreaga activitate practică 
din tară 
crează, 
trebuie 
tot ceea 
Multe din datele 
nătate nu sînt însă direct accesibile, 
fiind protejate prin 
altă parte, chiar in 
zintă cum se aplică 
ces tehnologic, iar 
chemat să le explice studenților de 
ce se aplică astfel. Se impune, din 
această cauză, ca profesorul de la 
cursurile de specializare să comple
teze aceste lacune cu propria sa 
cetare științifică. Cursul devine 
fel mult mai atractiv și are un 
racter formativ mai accentuat.

în același timp se cer folosite 
eficient cursurile facultative care să 
prezinte studenților noutăti de ultim 
moment. Sint de părere că aceste 
cursuri. într-un cuantum rezonabil, 
ar trebui lăsate la latitudinea fiecă
rui institut, avînd în vedere mulțlțu- 
dihea de preocupări științifice in di
ferite centre universitare. Cu timpul, 
aceste cursuri ar putea fi transfor
mate in discipline opționale si, dacă

stive înalte de cărămizi nele- 
cu mortar : ea dă doar iluzia 
masivități, dar se hăruie la cel 
mic soc ! Pe de altă parte, ca- 
didactic care predă la cursurile

necesare din străi-

în domeniul în care Iu-
Și nu numai aici ; el
să fie la curent și cu
ce este nou in străinătate.

licențe. Pe de 
licențe se pre- 
un anumit pro- 
profesorul este

cer- 
ast- 
ca-

mal

ele se impun cu autoritate pe plan 
mondial, ar putea fi transformate, 
după un număr de ani, în discipline 
obligatorii.

Fără îndoială, orlcît de moderne 
ar fi cursurile, oricît de mult ar re
flecta ele știința și tehnica moder
nă, învățămîntul nu poate oferi 
studenților sau elevilor decît o 
secvență dintr-un film nesfîrșit, 
care ilustrează drumul omenirii spre 
progres. De aceea, elevul și studen
tul trebuie să fie învătat să învețe 
singur după ce va fi absolvit școala ; 
educația permanentă a devenit astăzi 
o necesitate. Si. mai mult decît atît. 
specialistul de mîine trebuie pregă
tit ca un om activ, care să nu se li
miteze la cunoștințele acumulate în 
școală sau din revistele de speciali
tate, ci să contribuie prin propria 
sa cercetare la îmbunătățirea proce
sului de producție, adică să considere 
că în tehnică nu există nimic per
fect, totul este perfectibil. De aceea, 
studentul. în activitatea sa teoretică 
sau experimentală, nu trebuie să se 
limiteze doar la a reproduce teorii 
sau experiențe si a regăsi rezultate 
clasice ; el trebuie învătat încă de pe 
băncile scolii să cerceteze; să desco
pere noul.

Jn. aceste.modalități,ygdem nola- 
■f șezarea științei, și tehnicii celei mai 

avansate la bnzn întregului proces 
1’9fetĂcftvî®îi!l!8iftiv!9'®(5Wet:tiv esențial 

trasat tuturor lucrătorilor din învă- 
țămînt de Congresul al XII-lea al 
partidului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
con- 
ma- 

nive- 
nouă, 
viață Felicitări și bun venit!

Teleșcoală
Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 14
Telex
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă engleză

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Sincere felicitări pentru succesul celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și pentru realegerea cu onoare a Excelenței Voastre, 
domnule Nicolae Ceaușescu.

TALAL MERHABI
Ministrul economiei, comerțului și sănătății 

al Republicii Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu satisfacție despre realegerea dumneavoastră în funcția de 

secretar general al Partidului Comunist Român, de către cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, care a fost un moment important 
în viața întregului popor român prieten.

Vă rog ca, în numele Comitetului Executiv al Asociației de prietenie 
Israel-România și al meu personal, să acceptați felicitările noastre sincere și 
cele mai bune urări de noi împliniri in activitatea dumneavoastră nobilă, de 
sănătate și fericire personală.

Ne exprimăm speranța că relațiile prietenești dintre poporul lsraelian și 
poporul român se vor dezvolta în continuare, în interesul lor comun și al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

YITZHAK KORN
Președintele Asociației de prietenie 

Israel—România

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 decembrie. în țară : Vremea 
va fi în general umedă. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi mai frecvente în regiunile din

vestul 91 nordul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, local mai coborî te în 
nordul țării în a doua parte a interva
lului, iar cele maxime între 2 și 12 gra
de. în București î Vremea va fi relativ 
caldă, deși temperatura va scădea ușor. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Temporar va ploua. Vtnt slab, plnă la 

moderat.

10.50
16,00
16,05
16,30 ___ _ _____ _______
17,00 Di» țările socialiste

• R. P. D. Coreeană i Phenian, 
Nampo, Kuali — un itinerar al 
viitorului

• Dansuri populare din Azer
baidjan

• Călătorie prin Cottbus — 
R. D. Germană

17.20 Almanah pionieresc
17.40 Desene animate ; Sindbad mari

narul
18,05 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
' Revista soclal-polltică TV 

Conceptul de țară socialistă me
diu dezvoltată
1 0O1 de seri
Telejurnal
• Se Înfăptuiesc măsurile de creș
tere a rolului Frontului Unității 
Socialiste
Armonii pe portativ
Cadran mondial
Seară de teatru : „Sora cea mare 
și fratele cel mic". Premieră pe 
tară. Producție a Televiziunii fin
landeze

21.35 Telejurnal
Programul 2
16,00 Album coral
16.20 Patriei noastre. Versuri recitate 

de copil
16.35 Simfonia a V-a in ml minor op. 

64 de Ceaikovski.
17.20 Antlmateria. Documentar știin

țific.
17.45 Muzică ușoară
18,05 Buletin rutier — informații pen

tru conducătorii auto
18.20 Intermezzo coregrafic
18.40 Anunțuri și muzică
18.50 1 001 de seri 
19,00 Telejurnal

• Se înfăptuiesc măsurile de creș
tere a rolului Frontului Unității 
Socialiste

19.35 Viața economică a Capitalei 
20,05 Muzică de cameră

Oaspeți de
Ateneului :

20.35 Din cartea
mare

21,05 Valsul nemuritor
21.35 Telejurnal

18,30

18.50 
19,00

peste hotare pe scena 
Phillipe Entremont 
naturii : Aventura cea

...Așadar, delegația sportivă care a 
reprezentat România la a 20-a ediție 
a Campionatelor mondiale de gim
nastică se întoarce de la Fort Worth 
cu o colecție de 7 medalii turnate în 
metale prețioase ; 6 (3 de aur și 3 de 
bronz) în probele feminine, pius una 
(de argint) în probele masculine. Mai 
cu seamă, micul „tezaur" al fetelor 
ne emoționează și ne umple Inimile 
de bucurie și mîndrie, in felul acesta 
confirmîndu-se încă o dată înalta lor 
clasă sportivă și măiestria antrenori
lor lor. In felul acesta. România s-a 
plasat autoritar pe primul loc 
samentul feminin pe națiuni :

1. ROMANIA s
2. U.R.S.S. :
3. R. D. Germană
4—5. R. P. Chineză I 

R. S. Cehoslovacă :
în fața acestui strălucit . 

gios bilanț, ne-am adus aminte 
ceea ce spunea Emilia Eberle într-un 
interviu ce i-1 publicam în „Scînteia" 
exact în ziua deschiderii Campiona
telor mondiale din S.U.A. : „Cei 
ne vor privi la televizor să stea 
niștiți, să aibă încredere in noi 
vom face tot ce este omenește 
sportiv posibil ca... să fim primite 
flori pe aeroport, la întoarcere". Am 
stat la televizor (ce-i drept, nu prea 
liniștiți), am ascultat cu răsuflarea 
tăiată in fiece dimineață transmisiile 
radiofonice de la ora 7 ale lui Cris
tian Țopescu, și ne-am convins cu 
bucurie că Emilia a știut ce spune. 
Să recapitulăm :

...A fost, mai întîi, succesul în pre
mieră al echipei feminine prezentată 
de Bela Karoly și Marta Karoly. Su
ferind, după exercițiile impuse, o in
disponibilitate de care la ora aceasta 
au auzit și s-au impresionat în lu
mea întreagă pînă și copiii, Nadia 
Comăneci nu și-a putut ajuta echipa 
in probele liber alese decît cu un 9,95 
la bîrnă, în urma acelui exercițiu 
executat cu un superb gest eroic în 
condiții dramatice. Dar Melita Riihn, 
Emilia Eberle, Rodica Dunca, Dumi
trița Turner și Marilena Vlădărău 
s-au mobilizat ca niciodată și au 
concurat ca niciodată, reușind cu 
inima lor mititică și talentul lor mare 
să propulseze echipa României spre

în cla

Și

3—0—3
1—4—1
1—1—3
1—0—0
1—0—0 
pres ti

de

ce 
li- 
că 
și 

cu

atît de rivnitul și disputatul titlu de 
campioană mondială. Cea mai tînără 
echipă a acestor campionate a fost, 
deci, și cea mai bună.

...A fost, apoi, performanța mezinei 
Melita Riihn — de a se clasa a treia 
în clasamentul individual compus, 
prin evoluții cu regularitate de me
tronom. Cunoscutelor ei calități acro
batice, fetița cu fundițe din Sibiu le-a 
adăugat la aceste Mondiale o surprin
zătoare tentă artistică și o formida
bilă tenacitate de concurs.

...A urmat, în ultima zi, entuztas- 
manta comportare a fetelor noastre 
tricolore la concursul special pe apa
rate, cînd au cucerit, în stil magis
tral, Încă două titluri de campioane 
mondiale și încă două medalii de 
bronz : Emilia a executat la sol un 
exercițiu vecin cu perfecțiunea — și 
a fost notată cu 9,95, cucerind astfel 
medalia de aur ; Dumitrița, la rindul 
ei, a reușit două execuții de excep
ție la sărituri (9,95 și 9,90), adjude- 
cindu-și, de asemenea, aurul ; Melita 
a prezentat un sol de... bronz ; Emilia 
a fost notată la paralele la fel cu 
cele două învingătoare (9,90), dar a 
primit medalia de bronz (pentru un 
total mai mic cu... 75 de miimi).

...Și a mai fost, bineînțeles nu în 
ultimul rînd, exercițiul de mare difi
cultate și mare impresie al lui Dan 
Grecu la inele — distins cu medalie de 
argint, medalie care atestă și de data 
aceasta valoarea recunoscută a gim- .. 
nastului nostru la acest pretențios 
aparat.

Astăzi, In jurul orei 11,40, vom fi 
pe aeroportul internațional Otopeni 
pentru a întîmpina cum se cuvine 
delegația noastră sportivă care se 
întoarce de la atît de dificilele și 
zbuciumatele campionate mondiale 
de gimnastică cu fruntea sus, aureo
lată de comportări excepționale și 
rezultate pe măsură. Sînt comportări 
clădite pe suportul material și moral 
al unor excelente condiții asigurate 
de statul nostru dezvoltării gimnasti
cii și ridicării necontenite a nivelu
lui ei competitiv, sînt rezultate care 
confirmă potențialul înalt al școlii 
românești de gimnastică și valoarea 
ei datorată nesecatului izvor de ta
lente ce se plămădesc și apar an de 
an la Deva și la Onești, la Arad și

Bacău, la Sibiu și București, la Baia 
Mare, Oradea. Iași, Reșița, Ploiești, 
în atîtea și atiteă pepiniere create Șl 
sprijinite pe tot cuprinsul țării.

In numele cititorilor și al nostru, 
al tuturor, să-i felicităm cu căldură 
pe acești prestigioși ambasadori ai 
sportului românesc și să le urăm bun 
sosit acasă.

Felicitări și bun sosiți Nadia, Emi
lia, Dumitrița, 
rilena !

Felicitări și 
Bela Karoly !

Felicitări și' 
și ceilalți gimnaști români !

Felicitări și bun sosit tuturor ce
lor ce v-au însoțit, au fost alături 
de voi și v-au ajutat, într-un fel 
altul, să concurați 
loare !

Iar pentru că — 
noaștem — nu vă 
răgaz total, și nici 
vă urăm, totodată,

Melita, Rodica și Ma-
bun sosit, Marta și

bun sosit, Dan Grecu

ia adevărata
sau 
va-
cu- 
un

după cîte vă 
veți îngădui 
prea îndelungat, 

„ _ . __  ___ spor pe mai de
parte, mult spor în munca voastră 
zilnică de pregătire a altor succese 
la fel de răsunătoare în competițiile 
ce vor urma la anul și în anii viitori.

Gheorghe MITROI

In „Cupa României** 
la fotbal s-au jucat 

„șaisprezecimile
Minerul Comănești — „U“ Cluj-Na- 

poca 2—5 (0—2) ; Gloria Bistrița — 
F.C. Baia Mare 2—0 (0—0) ; Victoria 
Călan — Politeh. Iași 2—2 (0—2, 2—2); 
Gloria Buzău — Steaua 0—1 (0—0) ; 
Metalul București — F.C. Scornicești 
5—1 (1—1) ; Rapid București — Di
namo 2—1 (0—1, 1—1) ; F.C. Bihor — 
Chimia Rm. Vîlcea 0—2 (0—0) ; Petro
lul Ploiești — F.C. Argeș 2—0 (0—0); 
Cristalul Dorohoi — Jiul Petroșani 
1—5 (0—2) ; Flacăra Horezu — C.S. 
Tirgoviște 0—2 (0—0) ; Metalul Oțelu 
Roșu — Politeh. Timișoara 0—1 (0—0); 
Unirea Dej — S.C. Bacău 1—4 (0—3) ; 
Utilajul Făgăraș — Sportul studențesc 
0—0; Rulmentul Alexandria 
Galați 1—1 (0—0, ' '
Medgidia — 
(1-0, 1-1).
• Meciul 

Universitatea 
pentru sezonul viitor.

Echipele scrise cu litere aldine 
(negru ingroșat) s-au calificat pentru 
„optimi".

i I

F.C.M.
1—1) ; Cimentul

A.S.A. Tg. Mureș 1—I

Ollmpia Satu Mare — 
Craiova a fost amînat

„ROMANIA-FILM" prezintă 
la cinematograful Studio din Capitală 

in perioada 11—16 decembrie 

„SAPTAM1NA FILMULUI ELVEȚIAN"

>

ăI

■ <
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Lujere de crin și stalactite ■ -i •

(Urmare din pag. I)
Nadia, Emilia* Meli

ta, Dumitrifa, Rodica, 
Marilena.

Deocamdată. Rezer
vorul de talente al 
gimnasticii românești 
pare infinit. Mereu alte 
nume vor fi înscrise 
pe foile de concurs cu 
credința că o vor con
tinua pe Nadia (care 
nu ne-a făcut insă să 
le uităm pe Elena 
Leușteanu ori Sonia

Iovan) și cred că 
ne mai așteaptă încă 
multe biruințe spor
tive.

Urmărindu-le evo- 
luind — dans de sta
lactite, contorsionări 
de lujere de crin — am 
avut impresia — acum 
credința — că fetele 
noastre proiectează pe 
un ecran fantastic ceva 
din dorul nostru pri
mordial de armonie. 
Cred că tot ce fac ele 
semnifică aspirații se-

lenare, visuri și spe
ranțe.

Clopoțeii de la gîtul 
iernii sint prea puțini 
pentru a-i face să ră
sune intr-o dulce nă
ruire de cristale spre 
lauda, spre meritata 
laudă a acestor fiin
țe scumpe, reamintin- 
du-ne de sfirșitul co
pilăriei și începutul a- 
dolescenței, reamintin- 
du-ne de sufletul ne
muritor al obștii noas
tre fără seamăn sub 
soare!

& '

In program : 11 decembrie — spectacol de gală — „Singurătatea lui 
Konrad Steiner" și filmele de scurt metraj „Era o duminică de toamnă" 
și „Pastorala elvețiană", 12 decembrie — „Topografii" și filmul de scurt 
metraj „Marie Besson". 13 decembrie — „Charles mort sau viu" și filmul 
de scurt metraj „Alberto Giacometti". 14 decembrie — „Camuflajul" și 
filmul de scurt metraj „Bursa neagră". 15 decembrie — „Invitația" și fil
mele de scurt metraj „In afara jocului" și „Zborul lui Icar". 16 decem
brie — „Violanta" și filmele de scurt metraj „Corbii" și „Mingea bu
clucașă".

Săptămîna filmului elvețian se va desfășura și în municipiile Ploiești 
(13—18 decembrie) și Tirgoviște (15—20 decembrie).
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România în lume
NAȚIUNILE UNITE SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

• Contact» Internaționale • Convorbiri • Prezențe

Impulsionarea colaborării pe multiple planuri cu Sudanul Ordine și medalii românești

Adoptarea rezoluției privind convocarea 
sesiunii speciale consacrate noii ordini

A REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

KHARTUM 10 (Agerpres). — La 
Khartum s-au încheiat lucrările se
siunii comune a comisiilor mixte po
litice și de colaborare economică și 
tehnică româno-sudaneze. Dezbate
rile au fost consacrate examinării 
modului în care se înfăptuiesc hotă- 
rîrile adoptate de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
de președintele Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mohammed 
El Nimeiri, cu ocazia convorbirilor la 
nivel înalt desfășurate în aprilie 
1979, precum și documentele sesiunii 
comune precedente, de la București, 
din decembrie 1978.

La actuala sesiune s-a căzut de 
acord asupra unor măsuri menite să 
contribuie la dezvoltarea tot mai 
largă a strînsei colaborări dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea

Socialistă Sudaneză, precum și la 
extinderea și diversificarea conlucră
rii bilaterale economice și tehnice, a 
creșterii schimburilor comerciale 
dintre cele două țări. Se prevăd, in 
acest sens, o serie de acțiuni con
crete privind impulsionarea cooperă
rii în domeniile industrial, agricol, al 
transporturilor, construcțiilor, formă
rii de cadre etc.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Iosif Banc, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, pre
ședintele părții române la sesiune, și 
de Rashid El Taher Bakr, membru 
al Biroului Politic al C.C. al U.S.S., 
vicepreședintele R.D. Sudan, minis
trul afacerilor externe, președintele 
părții sudaneze la sesiune.

Cu același prilej, a fost semnat și 
protocolul de schimburi comerciale 
pe anul 1980.

înminate unor constructori

sovietici

Extinderea relațiilor economice cu Olanda

HAGA 10 (Agerpres). — La Haga 
s-au desfășurat lucrările Comisiei 
mixte româno-olandeze de cooperare 
economică, industrială și tehnică. Au 
fost examinate o serie de probleme 
privind stadiul, evoluția și perspecti
vele schimburilor comerciale și coo
perării economice bilaterale, precum 
și pe terțe piețe.

Totodată, a fost organizată o lntîl- 
nire de lucru la care au luat parte 
numeroși reprezentanți ai cercurilor 
financiare, industriale și comerciale 
din Olanda, precum și ai oficialită
ților.

Cu acest prilej, șeful delegației ro
mâne a făcut o prezentare a liniilor 
directoare ale dezvoltării țării noas
tre în cincinalul 1981—1985 și s-a re
ferit la perspectivele intensificării 
relațiilor bilaterale româno-olandeze 
în domeniul economic.

La încheierea lucrărilor comisiei 
mixte a fost semnat protocolul celei 
de-a 4-a sesiuni, care cuprinde un 
ansamblu de măsuri menite să ducă 
la creșterea și diversificarea relații
lor economice bilaterale, precum și a 
cooperării pe terțe piețe.

MOSCOVA 10. — Corespondentul 
Agerpres, M. Corut. transmite : In 
cadrul unei solemnități, care a avut 
loc la 10 decembrie la Chișinău. am
basadorul tării noastre in Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus. a înmi- 
nat ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România conferite prin 
Decret prezidențial unor constructori 
sovietici,' pentru contribuția adusă, 
în colaborare cu constructorii români, 
la realizarea și darea în funcțiune a 
nodului hidrotehnic Stînca-Costești, 
pe rîul Prut.

La solemnitate au participat G. T. 
Afteniuk, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. Mol
dovenești, V. N. Olexici, ministrul 
amelioratiilor și economiei apelor, 
alți reprezentanți sovietici, partici
pant! la construcția obiectivului hi
drotehnic de pe Prut.

Felicitîndu-i pe cei decorați, am
basadorul român a reliefat dezvolta
rea continuu ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare reciproc 
avantajoasă dintre România si Uniu
nea Sovietică.

Cei decorați au adresat mulțumiri 
călduroase conducerii de partid și de 
stat a României pentru distincțiile 
conferite, au evocat prietenia și 
strînsa colaborare cu constructorii 
români in cursul realizării nodului 
hidrotehnic Stinca-Costești.

Expoziția „Chimia românească

Pentru o largă conlucrare in domeniul folosirii energiei atomice în anii socialismului1

în scopuri pașnice

DELHI 10 (Agerpres). — In cadrul 
ședinței plenare a Conferinței gene
rale a Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.) a luat 
cuvintul reprezentantul român, Du
mitru Nlculescu, care a prezentat 
poziția țării noastre, subliniind nece
sitatea folosirii cuceririlor științei și 
tehnicii pentru dezvoltarea econo
mico-socială a tuturor țărilor, ca o 
cerință obiectivă pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Totodată, vorbitorul a relevat 
rolul instituțiilor specializate ale 
O.N.U., al A.I.E.A. în promovarea 
unei largi și eficiente colaborări in
ternaționale în vederea folosirii și

★
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 

Studenții și cadrele didactice de la 
Catedra de limbă și literatură ro
mână a Universității „Eotvos Lo
rand" din Budapesta au organizat o 
seară culturală românească. Cu acest 
prilej, a fost evocată însemnătatea 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, precum și a celei 
de-a 35-a aniversări a. revoluției de 
eliberare națională și socială. Au fost 
prezentate monumente istorice și 
culturale din țara noastră, lucrări 
din opera lui I. L. Caragiale. Mani
festarea s-a bucurat de un frumos 
succes.

extinderii aplicațiilor pașnice ale 
energiei atomice. Reprezentantul ro
mân a reafirmat propunerile țării 
noastre referitoare la elaborarea unui 
„Cod de principii echitabile ale coo
perării internaționale în domeniul 
folosirii energiei atomice in scopuri 
pașnice".

Vorbitorul a reliefat rezultatele po
zitive obținute în cursul anului 1978 
de A.I.E.A. A fost subliniată hotă- 
rîrea țării noastre de a-și aduce și 
în viitor întreaga contribuție la dez
voltarea activităților A.I.E.A., la în
tărirea permanentă a rolului ei în 
promovarea unei largi cooperări mul
tilaterale între state.

★
ROMA 10 (Agerpres). — La Uni

versitatea din Siena a avut loc o ma
nifestare la care au participat cadre 
didactice și studenți. Rectorul Uni
versității, prof. dr. Adalberto Grossi, 
și decanul Facultății de economie, 
prof. dr. Elisabeta Montanoro, au re
levat realizările poporului român în 
dezvoltarea economico-socială, per
spectivele României în lumina hotărî- 
rilor Congresului P.C.R.

OTTAWA 10 (Agerpres). — Pentru 
marcarea în Canada a celui de-al 
Xllilea Congres al Partidului Comu
nist Român, Ambasada României la 
Ottawa a organizat la Centrul co
munitar al orașului Vanier o gală de 
filme documentare românești.

BRUXELLES 10 (Agerpres). — La 
Salonul mondial al invențiilor „Eu
reka", de la Bruxelles, au fost pre
miate trei invenții românești reali
zate de Institutul de cercetări și 
proiectări tehnologice în transporturi 
din București. Este vorba de apara
tul numărător-discriminator de va
goane, invenție a ing. Scorțeanu Ro
mei, care a obținut „Medalia de aur", 
de aparatul analizor de ulei și de
tectorul de ieșiri din gabarit, care au 
primit Cupa Ministerului Transpor
tului din Belgia.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — In
tr-unui din pavilioanele principale 
ale Complexului expozițional „So
kolniki" din Moscova a fost inaugu
rată expoziția „Chimia românească 
în anii socialismului".

Deschisă în anul celei de-a 35-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
națională și socială, la scurt timp 
după Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, expoziția 
înfățișează sugestiv, prin cele peste 
1 000 de exponate prezentate în 
standuri, prin grafice și imagini, 
dezvoltarea impetuoasă a chimiei 
românești și a schimburilor comer
ciale externe cu produse chimice,
precum și direcțiile de perspectivă 
ale acestei dezvoltări în '
următor.

în alocuțiunile rostite la 
re, V. P. Iunițki, adjunct . 
trului industriei chimice al U.R.S.S., 
și Gheorghe Dalea, directorul între
prinderii românești de comerț exte
rior „Chimimportexport", au reliefat 
continua lărgire a colaborării și 
schimburilor economice și tehnico- 
științifice bilaterale în domeniul 
chimiei, amplificarea de ansamblu a 
relațiilor româno-sovietice.

La deschiderea expoziției au luat 
parte S. M. Tihomirov, vicepreședin
te al Comitetului de stat pentru’ști
ință și tehnică al U.R.S.S., N. A. Mu- 
hitdinov, vicepreședinte al Camerei 
de comerț și industrie a U.R.S.S., 
V. A. Dvoriakovski. adjunct al mi
nistrului industriei de medicamente 
al U.R.S.S., V. K. Uspenski. minis
trul industriei locale al R.S.F.S.R., 
conducători ai unor întreprinderi so
vietice partenere ale întreprinderi
lor chimice românești, ziariști. Era 
prezent Ion Mielcioiu, ministru-con- 
silier al Ambasadei României în 
U.R.S.S.

deceniul

deschlde- 
al minis-

economice internaționale
vederea lichidării subdezvoltării, ac
celerării progresului economic și so
cial al țărilor in curs de dezvoltare, 
precum și a adincirii cooperării eco
nomice internaționale pe baze echi
tabile.

în acest context sesiunea specială 
este chemată să adopte noua strate
gie economică internațională pentru 
deceniul 1980—1990 și să lanseze o 
rundă de negocieri globale privind 
aspectele- fundamentale ale cooperă
rii dintre toate statele lumii, în inte
resul dezvoltării economico-sociale a 
popoarelor.

Totodată, guvernele statelor mem
bre sînt invitate să pregătească te
meinic poziția lor în problemele eco
nomice care confruntă astăzi omeni
rea, spre a se asigura succesul se
siunii speciale dedicate noii ordini 
economice internaționale.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Comitetul pentru probleme econo
mice și financiare al Adunării Gene
rale a adoptat în unanimitate o re
zoluție prezentată de țările din Gru
pul celor 77 — la a cărei elaborare 
delegația română a participat activ — 
prin care se stabilește convocarea 
unei sesiuni speciale a O.N.U. dedi
cate problematicii noii ordini econo
mice internaționale. Sesiunea spe
cială, care va avea loc la sfirșitul 
lunii august 1980, se va desfășura la 
nivel înalt.

Reflectînd obiectivele pentru care 
militează constant România, rezolu
ția prevede ca la sesiunea specială 
să se facă o evaluare a acțiunilor în
treprinse pînă în prezent în direcția 
instaurării unei noi ordini economice 
în lume și ca, pe această bază, să se 
adopte un ansamblu de măsuri in

O nouă acțiune agresiva a rasiștilor
de la Salisbury

Londra, avioane rhodesieneSfidînd acordul de la 
au bombardat teritoriul Zambiei și Mozambicului

Forțele aeriene ale regimului rasist 
minoritar de la Salisbury au violat 
din nou, duminică, in cursul a trei 
raiduri succesive, spațiul aerian al 
Zambiel și Mozambicului, pătrunzînd 
adine în interiorul acestor țări și 
bombardind regiuni unde se află 
amplasate importante obiective eco
nomice — informează agențiile de 
presă. După cum remarcă observato
rii politici, gravitatea unor asemenea 
acțiuni agresive sporește prin faptul 
că ele au fost inițiate intr-un mo
ment în care la Londra 
șoară negocierile pentru 
echitabilă a problemei 
Numai de la deschiderea
de la Londra — menționează agenția 
A.P. — forțele regimului de la Sa
lisbury au organizat opt asemenea 
acțiuni agresive împotriva Zambiei 
și a Mozambicului, iar de la începu
tul anului — peste 30. Bombarda
mentele de duminică — subliniază și 
agenția Reuter — au fost efectuate 
în pofida negocierilor privind înce
tarea focului în Rhodesia și numai

se desfă- 
soluționarea 
rhodesiene. 
Conferinței

lacu cîteva zile înainte de sosirea 
Salisbury a guvernatorului britanic, 
conform Înțelegerilor deja convenite 
la conferință.

Declarația Frontului Pafriotic 
Zimbabwe : ,,Regimul rhode- 
sian vorbește de pace, dar se 

pregătește de război"
Exprimîndu-și via dezaprobare față 

de noile acțiuni agresive ale regimu
lui de la Salisbury, copreședinții 
Frontului Patriotic Zimbabwe au 
subliniat, la Londra — potrivit agen
ției Reuter — că acestea de
monstrează faptul că autoritățile de 
la Salisbury nu doresc în realitate să 
se ajungă la un acord în problema 
rhodesiană. Un purtător de cuvint al 
Frontului Patriotic Zimbabwe a pre
cizat, în acest sens, că „regimul rho- 
desian vorbește despre pace, dar se 
pregătește de război".

Potrivit agenției France Presse, un 
purtător de cuvint al Forreign-Office- 
ului „a deplîns actele de violență" 
comise de regimul de la Salisbury.

Crește mișcarea de protest împotriva amplasării 
de noi arme nucleare in Europa occidentală

deIn diferite țări din Europa occidentală se intensifică acțiunile 
protest împotriva proiectelor, ce urmează a fi dezbătute la apropiata 
sesiune de la Bruxelles a N.A.T.O., privind amplasarea de noi arme 
nucleare pe teritoriul unora din țările membre.

BELGIA
BRUXELLES. — Din inițiativa 

„Comitetului împotriva armelor nu
cleare" și a altor organizații, la 
Bruxelles a avut loc duminică o mare 
manifestație împotriva instalării de 
rachete nucleare în Europa occiden
tală. La această manifestație, califi
cată de A.F.P. drept „uriașă", au luat 
parte zeci de mii de belgieni, pre
cum și delegații sosite din diferite 
țări membre ale N.A.T.O., intre care 
din R.F.G., Danemarca, Norvegia, 
Olanda, S.U.A., precum și muncitori 
turci emigrantă Au luat parte la 
manifestație numeroși parlamentari 
belgieni, precum și reprezentanți ai 
Partidului Comunist Italian și Parti-

dului Comunist Francez. Participanții 
purtau pancarte pe care scria 
„Dezarmarea — acum !“ și „Nu 1 — 
armelor nucleare !“.

UN DEZIDERAT MAJOR AL LUMII CONTEMPORANE

Dreptul la pace, la o viață liberă $/ demnă

DANEMARCA
COPENHAGA. — Un impresionant 

marș împotriva intenției N.A.T.O. de 
a amplasa noi tipuri de arme nu
cleare in Europa occidentală s-a 
desfășurat duminică la Copenhaga. 
Marșul din capitala Danemarcei, des
fășurat la apelul Comitetului de 
cooperare pentru pace și securitate, 
la care au participat aproximativ 
6 000 de persoane, a avut loc odată cu 
alte acțiuni similare organizate in 
mai multe orașe daneze.

Aceste manifestații intervin după 
ce guvernul social-democrat al pre
mierului Anker Joergensen a propus 
N.A.T.O. să amîne decizia sa de a 
moderniza echipamentul nuclear des
fășurat în Europa occidentală.

Pe de altă parte, guvernul de la 
Copenhaga se opune staționării de 
arme atomice pe teritoriul național 
în timp de pace.

Excelenței Sale General de Corp de Armată
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii Volta Superioară
OUAGADOUGOU

Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă prilejul să 
vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
bunăstare pentru poporul voltez.

Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor intensifica 
In viitor, în folosul celor două popoare, al cauzei .................. ................
pendenței tuturor națiunilor, al edificării unei noi 
naționale.

păcii, libertății și inde- 
ordini economice inter-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Volta Superioară, tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, a transmis primului mi-

nistru al Republicii Volta Superioa
ră, Joseph Issoufou Conombo, o te
legramă de felicitare prin care ii 
adresează urări de sănătate și succes.

Se împlinesc astăzi 21 de ani de 
la proclamarea Republicii Volta Su
perioară, eveniment care, alături 
de cucerirea independenței națio
nale in 1960, a marcat începutul 
unor prefaceri înnoitoare, menite 
să asigure lichidarea stării de pro
fundă înapoiere economică, moște
nire a trecutului de dominație co
lonială, îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale populației.

Eforturile pentru redresarea eco
nomiei, în primul rind a produc
ției agricole, concentrarea u- 
nor mijloace adecvate de luptă îm
potriva secetei constituie o preo
cupare constantă, în această țară 
din Sahel, a cărei agricultură, cu- 
prinzind 90 la sută din populația 
volteză, reprezintă ramura de bază 
a economiei. în cadrul actualului 
program de dezvoltare a agricul
turii in valea fluviului Volta, eșa
lonat pină in 1982, se construiesc 
noi baraje menite să ducă la ex
tinderea rețelei de irigații și se în
făptuiesc operațiuni de reimpădu- 
rire a unor vaste suprafețe,, para
lel cu dezvoltarea sectorului zoo
tehnic.

Tînăra republică- își îndreaptă 
atenția și spre dezvoltarea indus
triei, subsolul țării fiind bogat în 
aur, cupru, bauxită, diamante, ni
chel, fosfați. Un succes important 
l-a constituit racordarea “recentă la

circuitul economic național a zonei 
de nord-est a țării, bogată in zăcă
minte de mangan și de calcar.

Pe plan extern, Volta Superioa
ră, țară în _ curs de dezvoltare și 
nealiniată, își aduce contribuția la 
eforturile pentru crearea unei noi 
ordini economice și politice mon
diale.

In acest cadru, raporturile dintre 
România și Volta Superioară cu
nosc o evoluție ascendentă. Un rol 
important in dezvoltarea conlucră
rii dintre țările noastre l-au 
avut întilnirile și convorbirile, de 
la București, dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președintele 
Sangoulâ Lamizana. In mesajul a- 
dresat Congresului al XII-lea al 
P.C.R.. Uniunea Democrată Volte-, 
ză, exprimind satisfacția pentru' 
dezvoltarea relațiilor româno-vol- 
teze, a dat o inaltă apreciere po
liticii partidului și statului nostru 
de promovare a unor bune relații 
de conlucrare și prietenie cu ță
rile în curs de dezvoltare, pe baza 
principiilor egalității, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Extinderea și aprofundarea coo
perării româno-volteze răspund in
tereselor ambelor popoare, se în
scriu ca o contribuție la cauza ge
nerală a păcii și înțelegerii inter
naționale.

In pregătirea 

Congres
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 

Budapesta au fost date . ....... .
„Tezele Comitetului Central al 
P.M.S.U. pentru al XII-lea Congres 
al partidului".

în capitolul consacrat dezvoltării 
economiei țării se arată că industria 
ungară șe dezvoltă in ritm mai mo
derat .decit cel prevăzut, iar . agricul
tura a satisfăcut mai bine decit in 
trecut nevoile țării. Tezele evidenția
ză faptul că condițiile economice ex
terne au influențat negativ dezvol
tarea economiei ungare și că este ne-

celui de-al XII-lea 
al P. M. S. U.
La

publicității 
Central

cesar să se combată aceste influențe 
prin perfecționarea politicii econo
mice, a planificării, prin folosirea 
mai rațională și mai economicoasă a 
resurselor interne și externe.

Documentul subliniază, de 
nea, măsurile ce se vor lua 
derea creșterii nivelului de
poporului, pentru dezvoltarea științei 
și culturii, alte măsuri pe plan social.

Tezele relevă că țelul politicii ex
terne ungare constă in asigurarea 
condițiilor externe favorabile pentru 
construcția socialismului.

aseme- 
în ve- 
trai al

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

'—’-------- ,

Se împlinesc 31 de ani de la a- 
doptarea Declarației universale a 
drepturilor omului, document menit 
să definească condițiile afirmării 
plenare a ființei umane, a înfloririi 
multilaterale a personalității omului.

Adoptată în unanimitate de Adu
narea Generală a Națiunilor Unite, la 
10 decembrie 1948, într-o perioadă 
cînd în conștiința omenirii era încă 
puternic gravată amintirea ororilor 
ultimului război mondial, declarația 
a întărit temelia dreptului interna
țional contemporan, consfințind, pen
tru prima oară pe plan universal, 
noi norme de etică, democratice, în
temeiate pe conceptul fundamental : 
„Toți oamenii se nasc egali în dem
nitate și în drepturi". Ca o expresie 
a aspirațiilor popoarelor spre progres, 
libertate, democrație, au fost procla
mate drepturile fundamentale ale 
omului, subliniindu-se inadmisibili- 
tatea oricărei discriminări — rasiale, 
politice, religioase sau de altă na
tură.

In condițiile profundelor înnoiri 
sociale și naționale care au mafcat 
perioada postbelică, ale redeșteptă
rii la viață, pe diferite meridiane, a 
unor mase uriașe de oameni, a u-. 
nor popoare întregi, dornice .de a-și 
făuri propria soartă, noul document 
a constituit un important instrument 
în lupta forțelor înaintate de pre
tutindeni pentru lărgirea drepturilor 
și libertăților democratice. Totodată, 
documentul a servit ca punct de ple
care în procesul de extindere a co
laborării între state în sfera drep
turilor omului, cadrul internațional 
ce consacră aceste drepturi, în con
tinuă îmbogățire și perfecționare, cu- 
prinzînd în prezent peste 50 de tra
tate și alte instrumente juridice.

Marile transformări revoluționare 
înfăptuite în țara noastră, sub con
ducerea partidului, în anii construc
ției socialiste, au creat poporului 
român condițiile înfăptuirii celor mai 
nobile idealuri ale sale, de dezvoltare 
liberă și independentă, potrivit pro
priilor aspirații. Lichidarea exploa
tării omului de către om, dezvolta
rea impetuoasă a forțelor de pro
ducție, ridicarea sistematică a nive
lului de trai, material și spiritual, al 
întregului popor, numeroasele măsuri 
adoptate în vederea adîncirii con
tinue a democrației socialiste, pro
movarea consecventă a principiilor e- 
ticti și echității, soluționarea ansam

blului problemelor națiunii 
ritul unui inalt umanism,* al 
mului revoluționar, asigură 
materială necesară afirmării 
a capacităților și aptitudinilor mase
lor, ale fiecărui cetățean. „Concep
țiile României asupra drepturilor o- 
mului — arăta în acest sens tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — por
nește de la necesitatea deplinei ega
lități intre oameni, a realizării unor 
relații economice echitabile care să 
asigure fiecărui cetățean posibilitatea 
de a duce o viață mai bună și mai 
demnă, de Ia accesul liber la învâ- 
țămint, cultură și știință, de la po
sibilitatea participării directe a oa
menilor, fără deosebire de naționali
tate — și, desigur, noi avem in ve-

în spi- 
umanis- 
temelia 
depline

să izbăvească ome- 
vechilor rînduieli

orînduire în stare 
nirea de racilele 
sociale, să asigure făurirea unei lumi 
în care să dispară pentru totdeauna 
orice fel de asuprire, să se realizeze 
în fapt adevărata egalitate socială și 
națională.

Pe arena internațională, după cum 
este cunoscut, problematica dreptu
rilor omului se află, în prezent, în 
centrul unor intense confruntări ideo
logice. Combătînd încercările cercu
rilor retrograde de a denatura esen
ța drepturilor omului, de a le trans
forma in mijloc de presiune și de a- 
mestec in treburile interne ale unor 
state independente și suverane, țara 
noastră nu numai că nu neagă, ci a- 
firmă răspicat că in lumea de azi e-

ZIUA DREPTURILOR OMULUI

dere șl clasa muncitoare, și țărăni
mea, și intelectualitatea, fără deose
bire de naționalitate — la conduce
rea societății. Numai o asemenea a- 
bordare a problemei drepturilor o- 
mului asigură pe deplin manifestarea 
plenară a personalității umane, afir
marea posibilităților fiecăruia în ra
port cu capacitatea sa“.

Prin noile orizonturi stabilite pen
tru dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste, a bazei tehnico-mate- 
riale pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai și de civilizație al oa
menilor muncii, prin accentuarea 
cursului spre înflorirea armonioasă, 
echilibrată și unitară a tuturor 
regiunilor țării, prin măsurile pe 

de- 
socialiste și generalizării 
eticii și echității, prin 
de noi forme si mo-

unitară 
prin 

linia aprofundării continue a 
mocrației 
normelor 
definirea 
dalități de înfăptuire cit mai largă 
a drepturilor fiecărui cetățean al 
patriei, fără deosebire de națio
nalitate, documentele Congresului 
al XII-lea sînt o nouă și eloc
ventă întruchipare a adevărului că 
în centrul politicii partidului și sta
tului nostru se află neabătut omul, 
demnitatea, bunăstarea și fericirea 
lui

Modul cum sînt soluționate în țara 
noastră problemele umane demon
strează cu putere superioritatea so
cialismului, care se dovedește singura

xistă numeroase probleme umanitare 
reale ce-și așteaptă soluționarea. Este 
un fapt incontestabil că mase largi 
de oameni sînt puternic afectate de 
exploatare, de creșterea șomajului și 
nesiguranța față de ziua de miine. de 
gravele inegalități sociale din orîn- 
duirea capitalistă. Adevărate sfidări 
la adresa umanismului le constituie 
recrudescența neofascismului, ce a- 
tentează, de fapt, la libertatea între
gii societăți, valul de terorism ce 
bîntuie în unele țări occidentale și 
în fata căruia individul este lipsit, 
practic, de protecție, apartheidul și 
propagarea urii de rasă, toxicoma
nia, cultul violenței și al pornogra
fiei, toate acestea avînd efecte din
tre cele mai nocive asupra condiției 
omului.

Tocmai de aceea, în concepția u- 
manist revoluționară a României so
cialiste, premisa fundamentală a e- 
xercitării efective a drepturilor o- 
mului rezidă în lichidarea inegalită
ții economice și sociale, în crearea 
condițiilor pentru ca toți oamenii să 
beneficieze efectiv și plenar de roa
dele muncii lor, de cuceririle pro
gresului și civilizației. Interesul au
tentic pentru respectarea drepturilor 
omului implică, în mod necesar, 
preocuparea pentru rezolvarea gra
velor probleme sociale care afectea
ză în multe țări ale lumii, inclusiv

în țări dezvoltate, condițiile de mun
că și de trai ale maselor largi.

în viziunea României, înfăptuirea 
efectivă a libertăților omului nu poa
te fi, totodată, realizată în afara drep
turilor de care se bucură propria na
țiune. Pentru că nu poate fi liber un 
individ dacă nu este liberă națiunea 
căruia îi aparține. De aici decurge și 
axioma că realizarea drepturilor omu
lui presupune lichidarea oricărei do
minații a unui popor de către altul, 
lichidarea colonialismului, a politicii 
imperialiste de forță și amenințare 
cu forța. Se evidențiază și din acest 
punct de vedere marea însemnătate 
politică și umanitară a respectării 
stricte a legalității și normelor etice 
în relațiile dintre state, sintetizate 
în principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine 
stătător destinele. Respectarea aces
tor principii este cpndiția fundamen
tală a păcii și securității internațio
nale, iar cel mai fundamental drept 
al omului este acela de a trăi în con
diții de pace.

Acestor comandamente li se adau
gă, ca un imperativ arzător, înfăp
tuirea dezarmării și. lichidarea sub
dezvoltării, crearea condițiilor pentru 
ca sutele de milioane de oameni ce 
suferă de foame și subnutriție în 
numeroase țări ale „lumii a treia" să 
beneficieze de dreptul concret de a 
dispune de un minimum de trai, rea
lizarea noii ordini politice și econo
mice internaționale — care constituie 
obiective majore ale tuturor forțelor 
angajate în lupta pentru asigurarea 
libertății și demnității omului în lu
mea de azi, pentru promovarea unui 
autentic umanism.

Aruncînd o privire retrospectivă 
asupra drumului parcurs în cei 31 de 
ani de la adoptarea documentului 
marcat în aceste zile, forțele progre
siste, popoarele de pretutindeni sînt 
chemate să-și intensifice eforturile, 
să-și întărească conlucrarea în vede
rea consolidării păcii, a soluționării 
multiplelor probleme de care depind 
prosperitatea tuturor națiunilor și 
oamenilor, înfăptuirea reală și uni
versală a drepturilor omului, într-o 
lume mai bună și mai dreaptă.

NORVEGIA
OSLO. — în Norvegia se fac 

auzite critici tot mai puternice față 
de poziția guvernului care susține, e 
adevărat cu rezerve, proiectele 
N.A.T.O. de fabricare și amplasare 
de noi tipuri de rachete nucleare. La 
această mișcare, care la amploare,' 
participă socialiști, comuniști, alte 
formații de stingă, grupări de tine
ret etc. După cum se arată într-o 
corespondență a agenției A.F.P., ad
versarii proiectului de amplasare de' 
noi rachete consideră punerea în 
aplicare a acestui proiect ca o „ame
nințare gravă", care se adaugă capa
cității de distrugere existente, și așa 
uriașă. Față de acest curent de opi
nie, premierul 
plecat 
trimis 
scopul 
pentru 
gocieri 
mărilor.

norvegian, Nordli, a 
personal la Washington și a 
o delegație la Moscova în 
de a întreprinde demersuri 
începerea neîntîrziatăț de ne
privind oprirea cursei înar-

Intr-o declarație a FEDERAȚIEI 
MONDIALE A OAMENILOR DE 
ȘTIINȚA, criticindu-se puternic 
cursul spre amplasarea de noi ra
chete in Europa occidentală, se apre
ciază că asemenea acțiuni pot avea 
„grave consecințe".

Al. CAMPEANU

MITING AL P. C. PORTUGHEZ. La Lisabona a avut loc un miting [ 
organizat de Partidul Comunist Portughez in vederea alegerilor pentru or-

I ganele locale ale puterii, care se vor desfășura la 16 decembrie. La miting I 
a luat cuvintul secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, care 
a făcut o amplă analiză a situației politice din țară după alegerile parla-

I mentare intercalate de la 2 decembrie. El a relevat că ar fi greșit să se I 
considere că majoritatea poporului portughez sprijină partidele de dreap
ta, arătînd că pentru acestea au votat cu 300 000 de alegători mai puțin

I decit pentru forțele democratice.
‘ O REUNIUNE A COMITETULUI
. INTERNAȚIONAL PENTRU A- 

PĂRAREA DREPTURILOR OMU-
I LUI IN PARAGUAY, țară in care 

starea de asediu durează de 32 de
I ani, a avut loc la Londra. Comu

nicatul, publicat la sfirșitul reuniu
nii, subliniază necesitatea continuă-

I rii luptei pentru . respectarea drep
turilor constituționale și abolirea

I stării de asediu. Se cere, de ase
menea, punerea în libertate, a de- 
ținuților politici.

' DOLORES IBARRURI DESPRE
| LUPTA POLITICĂ. Zilele trecute, la 

împlinirea a 84 de 
Ibarruri, președintele P.C. Spaniol,

l a făcut o declarație
cadrul căreia a abordat, printre 
altele, și tema terorismului, pe care

| l-a calificat drept „irațional". „Un 
popor nu se eliberează prin crime. 
Aceasta este o luptă politică,

[ poporul este cel care trebuie să-și 
cucerească drepturile sale".

TURNEUL SECRETARULUI DE 
STAT AL S.U.A. Aflat la Londra, 
prima etapă a unui turneu in Eu
ropa occidentală, secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance, a avut 
luni o intrevedere cu secretarul 
Forreign Office-ului, lordul Carring
ton, și a fost primit de primul mi
nistru britanic, Margaret Thatcher.

ani, Dolores

ziariștilor ... în

REUNIUNE IN PROBLEMELE

GUVERNUL INDONEZIAN a e- 
liberat 669 deținuți politici din 
insula Jawa. Ei fuseseră arestați in 
urma evenimentelor din 1965. Șeful 
securității naționale a declarat că 
alți 105 deținuți politici vor fi eli
berați pînă la sfirșitul lunii.

MEXICUL DESPRE RELAȚIILE 
CU O.P.E.C. In cadrul unei confe
rințe de presă, președintele Mexi
cului, Lopez Portillo, a declarat că 
țara sa nu va deveni membră a 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.), dar va respecta 
politica acestei organizații.

ENERGIEI. La Ciudad de Panama 
s-au deschis lucrările celei de-a X-a reuniuni a miniștrilor economiei din 

i țările Americii Latine. Principalele puncte supuse spre dezbatere privesc 
raționalizarea consumului actual de petrol, creșterea și diversificarea de 
noi surse energetice.

Imagine de la impunătoarea manifestație care a avut loc, duminică, 
la Bruxelles

(Telefoto A.P. — Agerpres)

J
ORIENTUL MIJLOCIU

CAIRO (U.P.I.). Egiptul salută re
zoluția adoptată la 6 decembrie de 
către Adunarea Generală a O.N.U., 
referitoare la situația din Orientul 
Mijlociu, și este gata să participe la 
o nouă 
va, sub 
precum 
părților
Ghali, ministru de stat pentru afa
cerile externe. Noile negocieri „nu 
vor veni in contradicție cu actualele 
negocieri asupra autonomiei palesti
niene, care reprezintă numai o primă 
etapă spre dobindirea autodetermină
rii de către palestinieni", a afirmat 
Ghali.

BEIRUT 10 (Agerpres). — La 
Beirut a avut loc ședința Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care s-a desfă
șurat sub președinția lui Yasser 
Arafat. în comunicatul difuzat de 
agenția WAFA se relevă că O.E.P. 
salută rezultatele dezbaterii proble
mei palestiniene în Adunarea Gene
rală a O.N.U.

conferință de pace la Gene- 
auspiciile S.U.A. și U.R.S.S., 
și cu participarea tuturor 
implicate, a declarat Butros
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