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Planul de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1980

i

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Democrații '66 din Olanda

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE
„Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a asigura îndeplinirea în bune 

condiții a sarcinilor de plan pe acest an, precum și pe anul 1980 - și îmi exprim 
convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, în
tregul nostru popor vor face totul pentru înfăptuirea integrală a aciuatului cincinal, 
asigurind astfel consolidarea și mai puternică a economiei naționale, creșterea 
continuă a forței patriei noastre, întărirea independenței și suveranității naționale 
a României socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, simbătă, dele
gația Partidului Democrații '66 din 
Olanda, condusă de Hein M. Van Oor- 
schot, vicepreședinte al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Hie Ra
dulescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mircea Malița, membru al C.C. al 
P.C.R.

Exprimind calde mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, oaspeții au 
avut cuvinte de înaltă apreciere față 
de realizările obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economico-socia
lă a țării.

în cadrul întrevederii s-a făcut un 
schimb de informații cu privire la ac-

tivitatea și preocupările. actuale ale 
celor două partide, precum și in le
gătură cu perspectivele dezvoltării 
raporturilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Democrații 
’66. dintre România și Olanda. A fost 
evidențiată hotărirea reciprocă de a 
extinde și amplifica colaborarea între 
cele două partide, subliniindu-se că 
aceasta contribuie la dezvoltarea ra
porturilor româno-olandeze pe mul
tiple planuri. în folosul ambelor po
poare. al cauzei păcii, securității și 
cooperării in Europa și in întreaga 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale actualității politice interna
ționale, evidențiindu-se importanța 
sporirii eforturilor pentru înfăptui
rea pe continentul european a unui 
sistem real de securitate și coopera
re, pentru trecerea la măsuri concre
te de dezangajare militară, de dezar
mare, și în primul rînd de dezarma
re nucleară, de desființare a blocuri
lor militare. In acest cadru s-a sub-

liniat necesitatea de a se acționa pen* 
tru transpunerea in viață a preve
derilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki, în vederea instaurării 
unui climat nou pe continentul euro
pean. de largă 
nă încredere și 
națiunile.

Schimbul de 
asemenea, însemnătatea soluționării, 
in interesul tuturor popoarelor, a ma
rilor probleme care confruntă astăzi 
omenirea, precum și necesitatea in
staurării în viața internațională a 
unor relații interstatale noi, bazate 
pe egalitate și echitate, pe respectul 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî propriul destin în conformitate 
eu aspirațiile sale, a lichidării sub
dezvoltării și a edificării unei noi or
dini economice mondiale care să a- 
sigure dezvoltarea multilaterală a tu
turor națiunilor lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

conlucrare, de depli- 
prietenie între toate.

vederi a relevat, d«

Președintele consiliului de administrație al corporației americane 
Occidental Petroleum" și pe președintele executiv al corporației

Marele forum legislativ al țării a dezbătut șl 
adoptat in unanimitate un program fundamental 
pentru activitatea noastră in anul viitor : Planul 
național unic de dezvoltare economico-socială a 
țării pe anul 1980. Este un grandios și insufle- 
țitor program de muncă la scară națională în 
ultimul an și anul decisiv a! cincinalului actual, 
a cărui înfăptuire va Încununa o perioadă 
sebit de rodnică pentru înfăptuirea obiec
tivelor din prima etapă a Programului 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate in țara noastră. Fiind ela
borat sub inriurirea directă a orientărilor 
Congresului al XII-lea al partidului, pla
nul pe 1980, prin ansamblul prevederilor 
sale, asigură ritmurile și nivelurile de 
dezvoltare prevăzute in cincinalul actual, 
constituind o trainică punte de legătură 
cu viitorul cincinal.

Și de această dată, în gigantica muncă 
de elaborare și fundamentare a obiecti
velor țării pentru viitorul an s-a eviden
țiat în mod strălucit rolul deosebit, înalta 
exigență revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a examinat în 
detaliu propunerile de plan, proporțiile 
de bază, prevederile concrete pe ramuri, 
urmărind cu fermitate mobilizarea și uti
lizarea cit mai eficientă a resurselor na
ționale, asigurarea tuturor condițiilor pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii parti
dului de dezvoltare economico-socială a 
țării.

Desigur, vom reveni în zilele urmă
toare cu o serie de comentarii consacra
te obiectivelor distincte și exigențelor 
activității productive in anul 1980, in rin
durile de față propupindu-ne relevarea 
unor semnificații politice majore deși 
prinse din studierea planului pe anul 
viitor. în primul rind, subliniem realis
mul și caracterul profund științific ale 
prevederilor viitorului program de mun
că. Este limpede că suportul solid al pre
vederilor pe anul 1980 îl constituie re
marcabilele realizări dobîndite de oame
nii muncii în perioada care a trecut din 
actualul cincinal, care au asigurat dez
voltarea și modernizarea forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul țării, crește
rea substanțială a avuției naționale, ridi
carea continuă a nivelului de trai al în
tregului popor. Și este locul să spunem 
in perioada care a rămas pînă Ia sfirșitul 
acestui an, aceste realizări pot și trebuie să fie 
simțitor îmbogățite prin eforturile unite ale tu
turor oamenilor muncii, hotărîți să nu precu
pețească nimic pentru sporirea, zi de zi, a pro
ducției fizice, pentru recuperarea unor rămineri 
în urmă și îndeplinirea planului la toți indica
torii.

Caracterul realist, profund științific al pla
nului pe anul viitor este demonstrat, o dată in 
plus, prin riguroasa fundamentare a prevederilor 
sale nu numai la nivel național, macroeconomic 
— ci și la nivelul microeconomic, în intreprin- 

’ ‘ ' secțiilor,
dată, în 
din in-

deri și chiar pînă la nivelul 
După cum se știe, pentru prima 
toamna acestui an s-au desfășurat,

deo-

dicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, adu
nările generale speciale ale oamenilor mun
cii din unități economice, care au dezbătut și 
adoptat planul fiecărei întreprinderi pentru , anul 
viitor. Caracterul democratic al fundamentării 
sarcinilor de plan, programele de măsuri tehni- 
co-organizatorice și politice elaborate pentru 
înfăptuirea lor sînt tot atîtea dovezi grăitoare ale

DINAMICA VENITULUI NAȚIONAL
(în procente)

nomică, care grupează 24 de state capitaliste, 
dintre cele mai industrializate, produsul națio
nal brut al acestor țări sporește în 1979 cu numai 
2 la sută, iar în 1980 doar cu 1,5 la sută. Ritmu
rile înalte in care se dezvoltă economia româ
nească, in condițiile cînd lumea este traversată 
de profunde perturbații economice, demonstrează 
convingător — deși diferite efecte și consecințe 

ale crizei economice, ale crizei energetice 
afectează intr-un fel sau altul toate țările
— că orînduirea socialistă oferă posibili
tăți de organizare socială, de a se face 
față cu mai multă eficiență fenomene
lor negative din economia mondială — 
posibilități obiective valorificate la noi 
prin însuflețirea, competența, conștiința 
înaintată a oamenilor muncii.

Prin ansamblul prevederilor sale, planul 
pe 1980 conține obiective și sarcini com
plexe care asigură în continuare dezvol
tarea susținută și armonioasă a econo
miei, a tuturor județelor țării — baza 
materială a creșterii bunăstării și întăririi 
și mal strînse a unității întregului popor
— în condițiile desfășurării . largi a 
bătăliei pentru o calitate nouă, supe
rioară in toate sectoarele producției ma
teriale. în acest sens se cuvine subliniat 
că pe primul plan al activității din anul 
viitor se situează creșterea tot mai 
rapidă a eficienței întregii activități eco
nomice prin sporirea susținută a produc
tivității muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție și, îndeosebi, a celor materiale, 
economisirea severă a energiei și com
bustibilului, ridicarea nivelului calitativ 
al produselor. Sintetic, această orientare 
eserjțială este- ufc^lectată ■ in safeirrtr d«. 
creștere — cu 8,8 la sută — a venitului 
național, asigurindu-se astfel depășirea 
ritmului mediu • anual stabilit pentru 
actualul cincinal. Corespunzător cerințe
lor trecerii la o nouă calitate în activi
tatea economică, o trăsătură definitorie 
a planului pe 1980 este intensificarea pro
gresului tehnic în toate ramurile, ac- 
centuîndu-se prevederile de asimilare de 
noi produse și tehnologii, de extindere a 
mecanizării și automatizării producției, pe 
baza valorificării concepției tehnice na
ționale.

Avem un nou și grandios program de
muncă, știm bine sarcinile ce revin fiecărui colec
tiv în viitorul an. Să facem totul pentru ca zi de zi 
să ne onorăm exemplar sarcinile cantitative și 
calitative ce ne revin la locurile de muncă în 
fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, in insti
tute și laboratoare. Să acționăm cu întreaga 
noastră capacitate de muncă, prin bună organi
zare și disciplină exemplară, pentru ca în zilele 
care au rămas pină la sfirșitul anului să sporim 
tot mai 'mult zestrea succeselor de pînă acum, 
asigurînd o bună bază de pornire pentru înfăp
tuirea exemplară a prevederilor planului pe 
1980, sporindu-ne contribuția la dezvoltarea tot 
mai rapidă a economiei, pentru creșterea bună
stării întregului popor, pentru prosperitatea 
patriei socialiste.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbăță, pe Ar
mand Hammer, președintele consi
liului de administrație al corporației 
americane „Occidental Petroleum", și 
pe Zoltan Merzey, președintele exe
cutiv al corporației, care fac o vizită 
în țara noastră.

La primire a participat Cornel 
Burtică, viceprim-ministru, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

în' cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme ale colaborării

*

dintre întreprinderile românești de 
specialitate și corporația „Occidental 
Petroleum", in contextul bunelor re
lații existente între România si 
S.U.A., evidențiindu-se posibilitățile 
existente în direcția promovării unei 
cooperări fructuoase, pe baze reci
proc avantajoase, în producție și pe 
terțe piețe, precum și in domeniul 
cercetării științifice în scopul punerii 
în valoare a noi surse de energie.

Abordîndu-se unele aspecte legate 
de producția mondială de petrol, s-a 
apreciat că în condițiile actualei cri-

te energetice este necesară adoptarea 
unei politici noi de exploatare a pe
trolului. de folosire rațională a aces
tei importante resurse naturale, pre
cum și in direcția explorării și des
coperirii de noi resurse energetice.

S-a efectuat, totodată, un schimb 
de vederi in probleme internaționale 
actuale, in special in legătură cu 
eforturile îndreptate în direcția în
tăririi păcii și destinderii, colaborării, 
dezarmării și lichidării stărilor con- 
flictuale din diferite zone ale lumii.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

„Cu forțele înmănuncheate in Frontul Unității 

Socialiste, ne angajăm să acționăm pentru

• •

înfăptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului partidului"

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU DE PARTICIPANȚII LA ADUNĂRILE 

Șl CONFERINȚELE CONSILIILOR LOCALE ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

■j

în întreaga țară continuă să aibă loc, în intîmpinarea celui de-al 
II-lea Congres al Frontului Unității Socialiste, adunări generale și 
conferințe ale consiliilor comunale,, orășenești și municipale ale Fron
tului Unității Socialiste. în încheierea acestora, delegații adresează 
telegrame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, angajindu-se 
să participe cu toate puterile lor la dezvoltarea patriei, a fiecărei 
localități.

lor la dezvoltarea patriei, a fiecărei

realismului prevederilor mobilizatoare ale pla
nului pe anul 1980 deopotrivă la nivelul fiecă
rei unități și al economiei naționale.

Se desprinde limpede, în al doilea rînd, con
secvența ritmurilor înalte de dezvoltare a eco
nomiei noastre. Priviți nivelurile stabilite pen
tru toți, absolut toți indicatorii sintetici la nive
lul economiei sau al ramurilor — incepînd cu 
venitul național și produsul social, continuînd cu 
producția industrială și agricolă, cu programul 
de investiții și pină la fondul de retribuire — și 
veți constata că România continuă să se mențină 
in rîndul țărilor cu un înalt dinamism eco
nomic. Ce profundă semnificație are aceas
tă realitate într-o lume bîntuită de criză ! 
După cum rezultă dintr-un recent raport al Or
ganizației» pentru Colaborare și Dezvoltare Eco-

I#

Participanții la conferința organi
zației Frontului Unității Socialiste din 
comuna Aninoasa, județul Hunedoara, 
la care au participat și delegați ai 
celor patru, organizații proprii. își 
îndreaptă gîndurile spre dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiu iubit al po
porului nostru, de numele căruia se 
leagă perioada celor mai mari reali
zări ale construcției socialiste, ex- 
primindu-ne deplina adeziune față 
de propunerile făcute cu privire la 
creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața social-politică a 
României.

Conștienți de faptul că aceste pro
puneri răspund aspirațiilor umaniste 
ale poporului nostru, ne angajăm, 
mult stimate , și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, să participăm cu 
abnegație și pasiune revoluționară 
Ia înfăptuirea neabătută a hotărî- 
rilor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Noi, participanții la conferința Con
siliului orășenesc Borsec al Frontului 
Unității Socialiste, români și ma
ghiari, ne exprimăm deplina adeziu
ne față de propunerile formulate de 
dumneavoastră cu privire la creșterea 
rolului Frontului Unității Socialis
te in viața publică a țării, avem 
convingerea nestrămutată că noile 
măsuri oferă cadrul politic necesar 
de participare directă și nemijlocită 
a tuturor cetățenilor țării, fără deose
bire de naționalitate, la dezbaterea 
problemelor politice și stabilirea de
ciziilor economice privind Îndeosebi

Lumina paginii, floarea literei
oZiua tipografilor este 

zi de lumină 
cărților li se 
văzut lumina 
anul lor de 
partea de sus 
mește lumina paginii, iar 
semnele sint alese după 
floarea literei. Deci lumină 
și floare, cu toate că cele 
mai multe publicații sint 
culese și tipărite noaptea 
ca să apară odată cu răsă
ritul soarelui. De unde si 
comparația cosmică : tipo
grafii sint constelația Gut
tenberg.

Nouă, românilor, ne pla
ce ca, după pleiada caligra
filor, să-i pomenim pe pri
mii tipografi, ei înșiși scri
itori, pe Antlm de ia Ivir, 
pe Coresi, pe Anton Pann, 
pe Petre Ispirescu. dar și pe 
Tudor Arghezi, director și 
tipograf al unei reviste cit 
o batistă din lumea furni
cilor. Si pe multi, mulți 
alții.

Dar tradiția muncitorilor 
tipografi vine cu o altă zes
tre, mai gravă. Căci, după 
pasiunea actului de cultură 
a primilor precursori, au 
venit legile drastice ale pa
tronatului și, odată cu ele, 
prin dialectica istoriei, în
ceputurile mișcării munci
torești și socialiste cînd, 
încă din 1858, a luat ființă, 
la București. „Casa de aju
torare și prevedere a mun
citorilor tipografi". Iar la 
începutul veacului nostru, 
primii fruntași socialiști. 
Ștefan Gheorghiu si I. C. 
Frimu, vor fi implicați in 
destinul publicațiilor revo
luționare pină la brățara 
de aur a meșteșugului ti
pografic. Greva din 13 De
cembrie 1918, cu peste o 
sută de jertfe, a fost în
cinsă și desfășurată cu lar-

tipărită 
spune că 
tiparului 
apariție 
a filei se nu-

au 
in

ga participare a tipografi
lor bucure șteni — or, toc
mai in eroismul lor civic, 
in ținuta lor revoluționară 
exemplară își are pivotul 
de foc Ziua tipografilor, pe 
care o sărbătorim de peste 
trei decenii sub pavăza u- 
nui simbol, cum ar zice 
Arghezi.

Congresul al XII-lea al 
partidului a prilejuit con
fraților noștri tipografi un 
examen de forță, de capa
citate si de dăruire civică. 
Ei au lucrat cu ochii nu

veghe și creație ai tipogra
filor sint, totodată, terenul 
nostru de zbor, rampele 
noastre de lansare in con
știința cititorilor. Desigur, 
ele sint astăzi cu totul 
altfel. Intre condițiile mo
deste ale primelor .noastre 
tipărituri, de pe cînd încer
cam marea cu degetul, și 
cea a ziarelor de mare 
tiraj, a albumelor de pic
tură sau a cărților biblio
file de astăzi, distanta e ca 
de la cer la pămint. Am 
început să avem șl tipo-

Insemnări de
„ZIUA TIPOGRAFILOR"

numai pe litera culeasă, ci 
Și în spiritul ei. Cu ochii 
așadar spre viitorul de aur 
al patriei noastre, cutreie- 
rind cu ideile și sentimen
tele viitorul cincinal si lun
ga bătaie de lumină pină 
la sfirșitul secolului, adu- 
cindu-le pe toate ca pe o 
veste frumos pusă in pagi
nă, odată cu vestea cea 
fierbinte dorită a realege
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea parti
dului.

Conduc o revistă de cul
tură și știu, foarte bine, 
care este aportul adevărat 
al tipografului la destinul 
unei publicații, al unei 
cărți — contribuția sa nu 
numai profesională, de ru
tină, ci și estetică pină 
la rafinamentul bibliofiliei. 
Teascuri, tiparnițe, tipogra
fii, imprimerii — oricum 
li s-ar zice — mașinile 
metal cu alfabetul 
plumb de sub ochii

de 
de 
de

grafii computerizate. Ele
ganța mașinilor plane. în 
vecinătatea rotativelor, con
verg in vastul sistem de 
informatică necesar civili
zației și culturii socialiste. 
Știința și arta, tipografi- 
cească își dau mina, munca 
tipografului 
și intră in 
de creație. 
Vine primul 
și, inclusiv, . 
critic. El are cultura 
discernerea pină la a vedea 
greșeli de gramatică sau de. 
logică a gîndirii — elegan
ța de a te felicita pentru 
un poem frumos sau. in caz 
contrar, de a evita, poli
ticos. lauda deșartă.

Ziarul, revista, 
albumul, manualul 
tratatul de științe 
poezia și eseul 
acestea iși au o limbă uni
că, dulce ca un fagure de 
miere, dar și un limbaj al 
lor, specific, pe care cul

se inginer ește 
zonele actului 
Tipograful de- 
nostru cititor 
primul nostru 

Șl

cartea, 
școlar, 
exacte, 

toate

,,lntr-adevăr, unirea face puterea...✓z

tura de astăzi a tipografu
lui îl deprinde și îl intu
iește. Avem colegi tipografi 
nu ca simpli interpreți ru
tinat!, ci 
colaboratori 
gindurilor și 
tre. Muncim . „ _ . .
nă, le reținem părerile, su
gestiile, observațiile, facem 
corp comun în alcătuirea 
publicațiilor care au înalta 
menire de a purta spre 
cugetul și inima milioa
nelor de cititori cuvin- 
tul partidului. La acest 
nivel de sus trebuie privi
tă. cred cu, sărbătorirea 
„Zilei tipografilor" la cota 
1979 deci la valoa
rea reală a tipografilor 
noștri, care, stăpîni 
brățara de aur a 
seriei lor, nu simt ne
voia elogiilor gratuite, ci 
îndemnul la continua per
fecționare a muncii lor. In 
acest chenar de lumină, 
rindurile de față au, pur și 
simplu, intenția unei sim
ple și calde felicitări și 
mulțumiri din adincul ini
mii. trimisă pe adresa des
chisă a 
organul 
lui de 
corector

ca adevărați 
apropiați ai 

visurilor noas- 
cu ei împreu-

V» 
me-

unei pagini din 
central al partidu- 
un confrate fost 

la Cluj si. implicit, 
printr-o revistă 
in întreprinderea 
ea vede lumina

Și să auzim de . . 
în decembrie următor, cînd, 
împreună, noi, oamenii li
terei scrise Si culese, ai 
florii literei, vom anunța 
încheierea cu succes a ac
tualului cincinal si trecerea 
pe cincimea imediat urmă
toare a societății socialiste 
românești.

CU cele mai frumoase 
ginduri,

orădeană, 
in care 
tiparului, 

bine, pînă

Al. ANDRITOIU
!

Am descins la Josenii 
Bîrgăului, in județul Bistri- 
ța-Năsăud, într-o zi a aces
tui decembrie în care lo
cuitorii comunei, veche și 
destoinică așezare transil
vană, deslușeau în insuși 
bilanțul muncii lor din ul
timii ani cîteva dintre re
perele unui viitor pe care 
se arătau hotărîți să-1 edi
fice cu un ceas mai devre
me. Desigur, prilejul aces
tui bilanț rodnic l-a consti
tuit inițiativa, îmbrățișată 
cu bucurie și aici, ca in 
toate localitățile țării, de 
constituire a primelor or
ganizații proprii ale Fron
tului Unității Socialiste, ini
țiativă 
parea 
dului. 
pentru 
organizatoric necesar parti
cipării tuturor cetățenilor 
patriei la înfăptuirea măre
țului program de dezvol
tare multilaterală a Româ
niei. Și acolo, in Josenii 
Bîrgăului, am fost martorii 
clipelor în care oamenii, 
oferindu-li-se contextul in 
care să se exprime și să se 
unească, au devenit soli
dari. avind o sporită con
știință a puterii și a demni
tății lor, conștiința partici
pării mai active la întreaga 
viață a obștii.

Din acest punct de vede
re, cîteva date ale realită
ții din Josenii Birgăului se 
cer explicate. în primul 
rînd, este o comună a cărei 
ambianță naturală, ca și ca
litatea și distribuția în spa
țiu a fondului funciar, a 
terenurilor agricole, s-au do
vedit a fi improprii formă
rii cooperativelor agricole 
de producție. Cu alte cu
vinte, comuna se înscrie 
prin forța împrejurărilor 
într-una dintre acele zone

geografice ale țării în care 
efortul productiv al oame
nilor, ca temei al bunăstă
rii lor, se exercită cu precă
dere în cadrul limitat al 
unei familii, al unei gospo
dării sau al unei asociații 
de familii și gospodării, 
precum Asociația crescăto
rilor de animale și a po- 
micultorilor din Josenii 
Bîrgăului, înjghebate aproa
pe exclusiv din rațiuni eco-

Vrednici crescători de 
male, cei din Josenii 
gâului furnizează statului, 
anual, circa 300 tone de car
ne. An de' an, și intr-o În
deletnicire și in cealaltă, se 
afirmă oameni cu tragere 
de inimă și vocație, gospo
dari chibzuiți și plini de 
inițiativă. Pentru merele 
pe care, le cultivă a ajuns 
vestit aici un Alexandru 
Strungar : în creșterea ani-

anl- 
Bir-

izvorîtă din preocu- 
permanentă a parti- 

nostruși sfatului 
dezvoltarea cadrului

La Josenii Birgăului, ginduri, 
și mai a!es fapte, la cîteva zile 
după constituirea organizațiilor 

proprii ale Frontului 
Unității Socialiste

nomice și care, de regulă, 
iși propun, de asemenea, o- 
biective limitate, cu au
diență strict determinată de 
natura preocupărilor profe
sionale.

Dincolo de faptul ca vreo 
700 de locuitori sint nave
tiști, antrenați in activită
țile industriale ale munici
piului Bistrița sau ale sec
toarelor de exploatare fo
restieră din Susenii și 
Prundu Bîrgăului, dincolo 
de faptul că vreo 200 de 
femei din comună prestea
ză muncă la domiciliu in 
cadrul unei cooperative 
profilate pe artizanat și 
mică industrie sătească, a- 
gricultura, aici, rănrîne to
tuși principala îndeletnicire 
a oamenilor. Cele 616 hec
tare cu livezi, fărimițate in 
gospodării individuale, pro
duc 600—700 de tone de 
fructe in anii mâi buni.

malelor au de spus un cu- 
vint greu Ștefan Anastasie 
Giță, Crăciun Mînzat și 
Ion Nat sau Vaier și 
George Bădăcean. Și exem
plele nu se opresc aici.

Cu toate acestea — 
primarul Ioan M. Pop. 
tivist cu experiență 
munca cu oâmenii, 
locutorul 
zi luminoasă de decembrie, 
știe ce spune 1... — con
știința puterii lor colective 
se resimte chiar din prici
na izolării în care iși des
fășoară activitatea, de la 
nivelul căreia pînă și exem
plul personal se vădește a 
avea un ecou evident 
estompat. De cele mai mul
te ori — adaugă Vasile 
Rusii. secretar adjunct al 
comitetului comunal de 
partid —. conștiința acestei 
puteri se dovedește a fi 
ceva de ordin scriptic, e

iar 
ac- 

in 
inter- 

meu din această

evaluată scriptic și este ex
primată scriptic. „Ne-am 
obișnuit să reducem faptele 
noastre de laudă la cîteva 
cifre — subliniază interlo
cutorii mei — și nu de pu
ține ori uităm ce rezervă 
de abnegație și devotament 
se află in spatele acestor 
cifre". Și în aceste condi
ții, fără nici o îndoială, ini
țiativa creării organizațiilor 
proprii ale Frontului Unită
ții Socialiste! deschide lo
cuitorilor perspective socia
le noi, inedite.

Am descins la Josenii 
Birgăului chiar in zilele in 
care această inițiativă era 
transpusă de * localnici în • 
viață, chiar în zilele in 
care prindea contur ferm 
acest cadru •. organizatoric 
nou, generos prin amploa
rea misiunii încredințate 
oamenilor. în Mijloceni. 
unul din satele fruntașe ale 
comunei, 
prie a 
Socialiste 
Peste 300 
duale de 
nizația proprie a F.U.S. 
înregistraseră numai in sa
tul de reședință. Joseni, 
pînă duminică. 9 decembrie, 
cînd această organizații s-a 
și constituit acolo. Un entu
ziasm tonic, o justificată 
mindrie puteau fi citite in 
privirile oamenilor, in cu
vintele prii; care iși expri
mau adeziunea la o politică 
ale cărei obiective aveau 
acum posibilitatea să le slu
jească solidari, intr-un con
text de emulație sporită, in 
condițiile în care și aici, Ja 
Josenii Bîrgăului. se veri
fică adevărul potrivit căruia 
unirea face puterea. .

înfăptuirea Programului-directivă in 
profil teritorial de ridicare economi
ca a fiecărui județ și localitate, asi
gurind condiții ca fiecare cetățean să 
pună umărul la efortul constructiv 
general, să-și aducă din plin contri
buția de gindire creatoare și de ac
țiune directă la progresul țării. Ne 
exprimăm satisfacția pentru faptul 
că și in viitor președintele celui mai 
larg și mai reprezentativ organism 
politic al țării veți fi dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
vedem in aceasta chezășia unirii tot 
mai puternice» a întregului nostru 
popor în jurul partidului, garanția 
.sigură a dezvoltării in continuare a 
economiei naționale, a perfecționării 
organizării și conducerii vieții socia
le, a creșterii nivelului de civilizație 
și cultură al tuturor celor ce mun
cesc. fără deosebire de naționalitate, 
a făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea spre 
comunism.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din unitățile indus
triale și de servire publică, al tuturor 
locuitorilor orașului nostru. confe
rința Consiliului orășenesc al Frontu
lui Unității Socialiste vă asigură că 
vom munci cu eforturi sporite pentru 
Îndeplinirea exemplară a sarcinilor și 
angajamentelor asumate, in dorința 
de a contribui, alături de întregul 
popor, Ia înfăptuirea Programului 
partidului ce prefigurează viitorul lu
minos al României socialiste.

Cu ocazia conferinței comunale a 
organizației Frontului Unității So
cialiste, noi, cetățenii comunei Re- 
metea, județul Harghita, ne expri
măm recunoștința noastră fierbinte 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar gene
ral. că prin grija permanentă ce 

■ ne-o purtați ați făcut posibil eâ, 
alături de comuniști, toți cetățenii 
patriei noastre, fără deosebire 
naționalitate, să oarticinăm 
activ la viața politică a țării, la

de 
mai 
r«-

(Continuare in pag. a Il-a)

focșani.- o importantă
unitate industrială

organizația pro- 
Frontului Unității 
luase deja ființă, 
de cereri indivi- 
înscriere in orga- 

se

Mihai PELIN

(Continuare in pag. a IV-a)

în cadrul 
triale a municipiului Focșani 
intrat în producție, cu 15 :
înainte de termen, Întreprinderea 
de vase emailate. Capacitatea 
finală a acestei noi unități, do
tată cu utilaje și instalații de 
înaltă tehnicitate și productivi
tate, va fi de 10 milioane bu
căți vase emailate anual, fapt ce 
o va situa in rîndul marilor În
treprinderi din țară in ramura 
respectivă. Pe platforma indus
trială amintită, in perioada par
cursă din actualul cincinal, au 
mai fost construite și puse în 
funcțiune incă trei întreprinderi, 
alte capacități aflindu-se acum 
in diferite stadii de execuție. 
Subliniem și faptul că în primii 
patru ani din acest cincinal pro
ducția industrială a municipiu
lui Focșani a sporit cu un ritm 
mediu anual de peste 18 la sută» 
fiind în prezent de 5 ori mai 
mare față de cea realizată In 
1968. (Dan Drăgulescu).

platformei îndus- 
r a 
zile
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„Faini oameni!" I

„Cu forțele înmănuncheate în Frontul Unității 
Socialiste ne angajăm să acționăm pentru înfăptuirea 

istoricelor holărîri ale Congresului partidului64

CE E NOU LA POIANA BRAȘOV?
»

I
I
I
I
I
I
I
I

Un cetățean din Sighetu Mar- 
mației, Victor Badea, a plecat 
cu autoturismul pină la Mediaș. 
Cind a ajuns la destinație, a 
constatat, cu surprindere, că 
bagajele de pe capota mașinii 
dispăruseră.

— No, "
Atit a 

șanul de 
unde să 
carul cu 
furase nimeni, pentru că nu 
părăsise mașina. Atunci, 
Vintul!

Intr-adevăr, din cauza 
lui, valizele și sacoșele 
deasupra mașinii fuseseră 
nate pe drum. Le-au „cules" A- 
lexandru Boșteanu din Ineu și 
Alexandru Curta din Birsa-Arad. 
Cei doi tizi Alexandru, fără să 
știe unul de altul, aflind din 
„porția" de bagaje găsite adresa 
păgubașului, i-au trimis omului 
lucrurile acasă. Văzîndu-le, și-a 
zis:

— No, că faini oameni!

că amu’...
apucat să zică moro- 

năduf. Cu alte
mal găsești

fin? De furat.
cuvinte, 
acul in 
nu i le

cine?
vîntu- 

puse 
semă-

I

I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)
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incognito
Nu mică i-a fost 

zânei C. din Brașov 
turiști, cărora s-a 
asigure cazare timp de 
nopți, i-au plătii pe loc 
cerut ea, cu condiția să nu 
registreze găzduirea. Nici 
rele și nici fiica ei n-au schițat 
vreun gest. Cu toții s-au dezme
ticit abia după plecarea celor 
doi „turiști", cind au constatat 
lipsa unor lucruri de valoare din 
casă. Era insă prea tirziu. „Tu
riștii" parcă intraseră in gaură 
de șarpe. Abia la citeva zile au 
primit amănunte despre foștii 
lor „oaspeți", surprinși de mili
ție la Sibiu, in momentul in care 
ofereau spre vinzare lucrurile 
luate de la ei. Cine erau „tu
riștii ? Erau soții Cornelia și 
Costică Serafim din București, 
str. Ciulești nr. 11, vechi clienți 
ai miliției.

mirarea Su
cind cei doi 
oferit să le 

două 
cit a 
le in- 
gine-

I
I
I
I
I
I
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Chiar fără leac?

I

I
I
I
I
I

loan Găvan a cumpărat de la 
Grigore Borta un cal. Nu a avut, 
la început, toți banii, urmind 
să-i achite restul „pe parcurs". 
Dar iată că, pe... parcursul a nu 
mai puțin de trei ani de zile, 
tribunalul din Bistrița nu 
„priponi" in nici un fel 
proceselor dintre cei doi 
batanți. Cu bidiviul in 
Găvan încearcă să dea 
aminărilor, „inhămind" in 
cese pe membrii comisiei 
judecată, ba chiar șl pe oamenii 
legii, adică pe toți cei care nu-i 
dau dreptate. Si n-are dreptate. 
Dar umblă — vorba ceea — după 
cai verzi pe pereți...

poate 
valul 
com- 

grajd, 
„bice" 

pro- 
de

I
I
I
I
I
I

I
I

De la un bidon 
cu benzină...

I

I
I
I
I
I
I
I

Ce căuta un bidon cu benzină 
in încăperea suboficiului P.T.T.R. 
din Bătinești, județul 
urmează să stabilească 
de anchetă. Cert este 
cauza lui s-a produs 
dent cu urmări tragice. Cum s-au 
petrecut, lucrurile ? Maiorul Du
mitru Cincă, de la Grupul de 
pompieri al județului, ne rela
tează că agentul P.T.T.R. Ionel 
Chiriac folosea, pentru încălzi
rea camerei, un radiator elec
tric. Lingă radiator a pus sus- 
zisul bidon din material plastic 
plin ochi cu benzină. încins 
prea tare, bidonul a început să 
emane in aer vapori de benzină 
care s-au aprins, in urma unei 
puternice explozii, I.C. și-a pier
dut viața; iar alți doi oameni au 
fost internați in spital cu arsuri 
grave.

Vrancea, 
organele 
că din 
un acci-

i
I
I
I
I

l

I //

I
eu,

I
ori soacră-mea"

I
fiul ii va aduce In 
frumoasă și iubi- 
lui V.M. din Nego- 
Gorj, s-a bucurat

I
I
I
I
I

Auzind că 
casă o noră 
toare, mama 
mir, județul 
nespus. Cu atit mai mult, cu cit 
la început, nora era ,„numai zim- 
bet, numai soare". Cu timpul, a 
inceput să-și arate... gheruțele. 
să nu-i mai placă de soacră și 
s-o insulte, iar pe bărbatul ei, 
feciorul bătrinei. să-l amenințe:

— In casa ăsta nu mai e ioc 
pentru amindoui. Ori eu, ori ea!

Certurile interminabile au de
generat în bătaie, fiul și nora 
lovind-o pe bătrînă. A aflat sa
tul,' și satul i-a dat pe cei doi 
pe mina instanței de judecată. 
Fiul s-a ales cu o condamnare, 
iar nora cu o amendă ustură
toare. Măcar de s-ar invăța 
minte !

I
I
I
I
I
I
I
I

| Plimbare cu... 

trei tractoareI
I
I
I
I
I
I
I

In zorii zilei, mare zarvă mare 
la unul din sectoarele de meca
nizate Dumești din cadrul S.M.A. 
Băcești — Vaslui. în timpul 
nopții dispăruseră trei tractoare. 
După cercetări s-a aflat că toate 
cele trei tractoare dispăruseră in 
urma unei isprăvi a mecaniza
torului Viorel Cobzarii. Acesta a 
ținut să se ducă acasă, cale de 
vreo șapte kilometri, cu trac
torul. S-a urcat la volanul pri
mului întilnit in curte, dar după 
citeva sute de metri l-a abando
nat pe marginea drumului, pen
tru că nu-i plăcea cum „bate" 
motorul. S-a întors și a luat al 
doilea tractor, dar după vreo doi 
kilometri acesta a rămas in 
pană. S-a întors iar și a luat al 
treilea tractor, cu care a ajuns, 
in sfirșit, acasă. Acum, pentru 
toate trei isprăvi răspunde o 
dată și bine.

I Rubrica realizata de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

zolvarea sarcinilor complexe ridi
cate de etapa construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, în 
realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Vă asigurăm pe dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, că, în calitate de 
membri ai organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, vom 
face totul pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al XII- 
lea al partidului privind sporirea 
producției industriale și agricole, 
pentru creșterea contribuției noas
tre mai accentuate la realizarea 
fondului centralizat al statului, adu- 
cîndu-ne astfel aportul la ridicarea 
continuă a nivelului de trai al în
tregii noastre națiuni socialiste.

Conferința orășenească Bicaz a 
Frontului Unității Socialiste își ex
primă și cu această ocazie înalta 
apreciere și totala adeziune față de 
propunerile dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, privind 
constituirea și funcționarea organi
zațiilor proprii ale F.U.S. Vă rapor

tăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că propunerile dumnea
voastră au prins viață, dealtfel ca 
în întreaga țară, și pe meleagurile 
noastre, constituindu-se un număr 
de 40 organizații proprii ale Fron
tului Unității Socialiste, la care au

poporului nostru. Partieipanții la 
conferința orășenească Bicaz a 
Frontului Unității Socialiste iși ex
primă , incă o dată bucuria pentru 
realegerea dumneavoastră in inalta 
funcție de secretar general al parti
dului, văzind în aceasta garanția

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

aderat 1896 oameni ai muncii de 
pe teritoriul orașului.

Membrii organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste din 
Bicaz vă mulțumesc și cu această 
ocazie pentru încrederea ce o acor
dați maselor largi de oameni ai 
muncii, pentru a participa nemijlo
cit la viața politică a statului nos
tru. la rezolvarea multiplelor pro
bleme pe care le ridică dezvolta
rea în continuare a societății so
cialiste românești, ca cerință obiec
tivă a dinamizării tuturor energii
lor șl capacităților creatoarp ale

sigură a amplificării succeselor 
noastre de pinâ acum și vă asigu
răm că toți oamenii muncii de pe 
meleagurile noastre, strîns uniți in 
organizațiile Frontului Unității So
cialiste, nu vor precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile ce Ie revin din documen
tele celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Romarp

Noi, muncitorii, țăranii coopera
tori, intelectualii, pensionarii și 
alți oameni ai muncii din comuna 
Radomirești, județul Olt, partici
pant! la conferința consiliului co

munal al Frontului Unității Socia
liste, ne exprimăm înalta recunoș
tință și totala adeziune față de pro
punerile dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
privind creșterea rolului Frontului 
Unității. Socialiste in viața social- 
politică a țării noastre, considerîn- 
du-le ca parte organică a procesu
lui de adincire și perfecționare a 
democrației socialiste. Prin tradu
cerea în viață a propunerilor dum
neavoastră, de o excepțională va
loare. se oferă posibilitatea parti
cipării nemijlocite, intr-o formă or
ganizatorică, care reprezintă unita
tea de voință și acțiune a tuturor 
oamenilor muncii Ia actul conduce
rii societății noastre. Vă asigurăm 
că vom urma neabătut politica 
partidului de înfăptuire a hotăriri- 
lor de importanță istorică ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, contribuind cu ab
negație și responsabilitate civică la 
înflorirea și prosperitatea țării 
noastre, la înaintarea României pe 
calea socialismului și comunismului. 
Totodată, ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
ce ne revin pentru anul 1980.

In cursul zilei de ieri am primit această fotografie. Rin intermediul ei 
aflăm cea mai importantă noutate : o zăpadă bogată pentru începutul de 
iarnă — stratul are o grosime de aproape 40 cm — s-a așternut de pe 
acum in așteptarea celor peste 5 000 de turiști, citi vor sosi aici, in curind, 

; pentru odihnă și pentru practicarea sporturilor albe.

Comportamentul echilibrat

„Gîndim și muncim cu toții 
pentru binele întregii obști"
Voitești de Deal — 

un sat de oameni har
nici și gospodari din 
Bălăneștii Gorjului. cu 
vechi tradiții în cultu
ra pomilor și a viței de 
vie. Din rindul locui
torilor săi e constituită 
brigada a patra a coo
perativei agricole de 
producție, care este de 
fapt... prima pe comu
nă prin spiritul de or
ganizare și participarea 
entuziastă la executa
rea lucrărilor agricole. 
Citeva din realizările 
ei in acest an : o plan
tație viticolă moder
nă, extinderea planta
ției de pomi cu 14 ha, 
redarea în circuitul a- 
gricol, prin ample ac
țiuni de îmbunătățiri 
funciare, a unei supra
fețe de 25 hectare.

Relevate succint în 
darea de seamă, cit și 
în cuvîntul participan- 
ților la dezbaterile din 
cadrul recentei adu
nări generale sătești a 
consiliului F.U.S.. a- 
ceste realizări si multe 
altele nu au fost con
siderate motiv de au- 
tomulțumire. Cu spirit 
de exigentă și rășpun- 
dere, vorbitorii au in
sistat asupra neajun
surilor existente, a 
sarcinilor de viitor. 
„Prefacerile din ulti
mii ani, viața nouă pe 
care o trăim astăzi in 
satul nostru, arăta coo
peratorul Vasile Stăn-

cioi, sînt și ele o ex
presie a marelui pro
ces de înnoire pe care 
il parcurge întreaga 
țară, sub conducerea 
partidului. După cum 
am aflat cu toții din 
Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al 
XII-lea Congres. în 
următorii ani vom face 
noi și tot mai însem
nați pași pe calea civi
lizației socialiste. A- 
ceasta înseamnă că și 
noi, locuitorii satului 
Voitești de Deal. ca 
membri ai organizației 
F.U.S., va trebui să 
chibzuim mai mult, să 
muncim mai bine pen
tru a ne achița cu 
cinste de îndatoririle 
tot mai complexe ce 
ne revin".

în acest sens, mai 
multi vorbitori, îiitre 
care mecanizatorul ion 
Vasilescu, brigadierul 
Grigore Stăncioi și co- 
operatoarea Aurelia 
Dănescu, i-au criticat 
pe acei locuitori ai sa
tului care nu iau par
te la lucrările agricole 
și au propus ca noul 
coAsiliu sătesc ce va fi 
ales, organizațiile com
ponente ale F.U.S. să 
acționeze mai ferm in 
vederea mobilizării tu
turor forțelor satului 
la activitatea de ridi
care economică a coo
perativei agricole de

producție. Criticînd 
faptul că în ultima 
vreme au slăbit în in
tensitate acțiunile cu 
caracter gospodăresc, 
învățătorul pensionar 
Grigore Popescu a 
propus ca, sub egida 
organizației proprii a 
F.U.S.. să se inițieze 
acțiuni de amenajare 
a drumului sătesc, a 
gardurilor. fintinilor 
publice, iar în cel mai 
scurt timp să fie în
cheiate lucrările, prin 
contribuție obștească, 
de construcție a noului 
magazin sătesc.

Spiritul responsabil 
în care s-au desfășurat 
dezbaterile a permis 
îmbogățirea proiectului 
de măsuri cu nume
roase alte prevederi, 
între care : mărirea lo
tului de animale aflate 
în îngrijirea brigăzii a 
patra ; extinderea lu
crărilor mecanizate în 
pomicultură și viticul
tură ; stimularea cetă
țenilor pentru a spori 
numărul de animale și 
păsări crescute în gos
podăriile proprii : in
tensificarea muncii de 
popularizare a hotărî-* 
rilor de partid și a le
gilor statului, a forme
lor de educație cetățe
nească.

Dumitru PRUNA 
corespondentul 
„Scinteii"

„Pentru a valorifica mai bine 
resursele locale"

Conferința de dare 
de seamă și alegeri a 
consiliului comunal al 
Frontului Unității So
cialiste din Tăuți-Mă- 
gheruș, județul Mara
mureș. Vorbitorii sub
liniază cu satisfacție și 
recunoștință, în cuvin
te de înaltă prețuire, 
meritul deosebit al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, 
in lărgirea democra
ției noastre socialiste, 
în afirmarea pe plan 
politic și cetățenesc a 
fiecărui membru al 
societății.

Imaginea de azi a 
comunei — așa cum 
dealtfel a conturat-o și 
darea de seamă pre
zentată de tovarășul 
Adrian Rațiu. preșe
dintele consiliului co
munal al Frontului 
Unității Socialiste — 
ne-o înfățișează ca pe 
o așezare agroindus
trială ce se distinge 
prin voința de afirma
re a celor peste 8 DUO 
de locuitori ai săi in 
școala meseriilor noi 
pe care le învață as
tăzi satul.

Producția industria
lă și agricolă realizată 
pe cuprinsul comunei 
— s-a subliniat in 
conferință — va fi 
in acest an de peste 
153 milioane lei. Mi
nereu de metale ne
feroase, material lem
nos, produse agricole

vegetale și animale — 
iată pe scurt ce dau 
tării locuitorii comu
nei. Numai minerii de 
la Exploatarea Nistru 
au extras suplimentar, 
în actualul cincinal, 
peste 48 000 tone de 
minereu. Prin realiza
rea unui volum de in
vestiții de peste 6 mi
lioane lei, in acest’ an 
se asigură rezerve geo
logice pentru mai mult 
de 13 ani. La rindul 
lor. silvicultorii au 
realizat plantații de 
specii repede crescă
toare și de mare va
loare economică pe 
113 hectare.

Există încă mari po
sibilități de sporire a 
producțiilor agricole 
și. mai ales, de folo
sire mai gospodăreas
că a fondului funciar, 
în acest sens, tovară
șa Viorica Roman a 
propus să se redeschi
dă cariera de marnă 
pentru amendarea te
renurilor slabe, pro
ducția agricolă poate 
spori astfel de trei 
ori. O altă sugestie 
interesantă ni s-a pă
rut a fi cea cu pri
vire la reintroducerea 
în circuitul agricol a 
unei suprafețe de 100 
hectare teren degra
dat, pe care să se 
planteze in cincinalul 
viitor puieți de castan 
comestibil. „Să punem 
mai bine in valoare 
forța de muncă și re

sursele comunei, spu
nea, între altele, pen
sionarul Gheorghe Ce- 
teraș din Băița, să 
creăm un climat in 
care fiecare locuitor 
să acționeze ca cetă
țean responsabil". E- 
xistă aici, in comună, 
tot felul de meseriași 
— s-a arătat. Ar tre
bui să- fie folosiți mai 
bine la construcțiile 
de locuințe, la cele ce 
se ridică pentru învă- 
țămint, comerț, cultu
ră. lată de ce, în pla
nul pentru anul viitor 
al organizației F.U.S. 
s-au prevăzut, la ca
pitolul muncii patrio
tice, lucrări în valoa
re de 2 315 000 lei.

Delegații la confe
rință, veniți din satele 
aparținătoare — Băi
ța. Nistru, Bozinta 
Mare, Bușag, Merișor 
și Ulmoasa — au dat 
expresie voinței tutu
ror celor pe care-i re
prezintă de a partici
pa cu toată puterea 
lor de muncă la în
făptuirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea 
al partidului. dind 
viață, acolo unde 
mupcesc și trăiesc, 
obiectivelor cuprinse 
în programul de lucru 
al consiliului comunal 
al F.U.S.

Gheorghe SUSA 
corespondentul

TOVĂRĂȘII NOȘTRI TIPOGRAFI

și combaterea hipertensiunii
Controlul medical, efectuat periodic sau cu anumite prilejuri (la 

încadrarea în muncă, înainte de începerea concediului de odihnă sau 
a unui tratament medical etc.), dă uneori la iveală existența la oameni 
aparent sănătoși a unor tulburări ale diferitelor funcții sau chiar 
boli. Printre acestea este semnalată frecvent și hipertensiunea arte
rială. Care trebuie să fie conduita normală a pacientului in astfel de 
situații, cum putem preveni hipertensiunea și complicațiile ei ? Conf. 
univ. dr. Pompiliu POPESCU, șeful clinicii medicale III de la Spitalul 
clinic municipal București, ne face citeva recomandări in acest sens.

sS
OMUL Șl VIAȚA

RAȚIONALA

— Datorită progreselor realizate în 
ultimii ani in științele biomedicale, 
tratarea hipertensiunii nu mai ridică 
medicului probleme dificile. Deși nu 
îi sînt elucidate cauzele și deci nu 
o putem vindeca încă radical, sintem 
totuși in măsură să stăpînim boala 
prin coborîrea cifrelor tensionale 
pînă la limitele normale. Evident, 
mă refer la hipertensiunea esen
țială, ale cărei cauze sînt determi
nate insuficient, spre deosebire de 
cealaltă formă, „secundară", cu cauze 
cunoscute și care nu face subiectul 
convorbirii noastre. De obicei, medicul 
aduce ușor ten
siunea la normal, 
dar mulți bolnavi 
comit ulterior e- 
roarea de a se 
considera deplin 
vindecați.

— Hipertensiu
nea implică totdeauna tratament me
dical?

— în stadiul ei incipient nu reco
mandăm medicamente, fiind sufi
ciente măsurile de igienă alimentară, 
mod de viață și comportare nor
male (mișcare în aer liber, alimen- 
ție rațională). Aceasta se stabilește 
la prima examinare. Cu toate că a 
lua tensiunea arterială, pentru pre
cizarea diagnosticului, pare un lucru 
foarte simplu, in fazele incipiente 
ale bolii, stabilirea tensiunii este 
o problemă foarte serioasă și implică 
respectarea unei metodologii, unor 
măsuri și reguli pentru a nu alarma 
inutil pacientul. Hipertensiunea are 
citeva organe ..țintă", pe c$re le vi
zează direct: inima, rinichiul și cre
ierul (fundul de ochi constituind o 
adevărată fereastră .către vu^le<.ce
rebrale). într-un prim SiadîUL-il evo-' 
luției, cea mai evidentă modificare 
apare la nivelul cordului, deoarece 
mușchiul inimii inlimpină o rezis
tență mai mare cînd pompează sin- 
gele pină in vasele de la periferia 
corpului. Această rezistență o cuanti
fică, o descifrează și o interpretează 
medicul. Foarte util este insă și dia

logul său cu pacientul : „Cîți ani 
aveți ? Părinții au fost cardiaci ? Ce 
obiceiuri alimentare aveți ? Faceți 
abuz de grăsimi, de dulciuri ? De 
cîți ani fumați, cite țigări pe zi ? Cite 
cafele beți pe zi? Munciți în asa\X u 
într-un ritm egal, respectați or< 
activitate, de odihnă și de somn 
Sint întrebări pe care, de fapt, este 
bine să și Ie pună fiecare, cu mult 
înainte de a 1 le adresa medicul.

— Vă orientează aceste întrebări 
asupra cauzelor și evoluției bolii ?

— Da, răspunsurile ajută mult la 
stabilirea cauzelor evoluției bolii. 
Cind pacientul este dornic să cola

boreze cu medicul, 
în interesul pro
priei sănătăți, se 
obțin rezultate 
bune pe baza cu
noașterii factori
lor nocivi care au 
generat modifica

rea tensiunii arteriale. Uneori, pacien
tul nu cunoaște acești factori și de 
aceea dă răspunsuri evazive. Alții 
spun „nu mai fumez", deși medicului 
îi este util un răspuns mai edifica
tor — de pildă „am fumat de 20 de 
ani cîte 20 de țigări pe zi, dar am 
întrerupt de două săptămini". Efec
tul lor nociv este în raport direct cu 
numărul țigărilor și anii de fumat.

Cred că multe persoane ar re
nunța mai ușor să fumeze dacă ar 
ști cît de agresiv atacă țigările sănă
tatea. Nicotină declanșează o creștere 
a catecolaminei care acționează la 
nivelul peretelui vaselor de singe ca 
un vasoconstrictor. Vasul 'îngustat nu 
mai permite circulația normală a 
sîngelui, deci hrănirea și oxigenarea 
corespunzătoare a țesuturilor.

— Ce mecanisme și efecte biolo
gice declanșează o tqtală interdic
ție ?

— Starea de nervozitate declan
șează creșterea catecolaminei in 
singe, ceea ce poate determina o 
tahicardie (modificarea ritmului 
inimii), mai dăunătoare chiar decit o 
cantitate redusă de nicotină și cofe- 
inăi Mersul pe jos, relaxat, practi
carea unui sport ușor contribuie la 
înlăturarea .nervozității, acestea 
fiind modalități mai sănătoase de 
echilibrare a sistemului nervos.

— Cum este influențată tensiunea 
arterială de excesul ponderal ?

— Depășirea greutății normale, 
chiar cu numai citeva kilograme, este 
insoțita adesea de creșterea ten
siunii. Singele aduce Ia țesuturi 
..hrana" și oxigenul necesare des
fășurării fenomenelor vitale. Or. este 
nevoie de 3 200 metri de vase de 
singe (capilare) pentru hrănirea fie
cărui kg in plus de țesut gras. Deci 
fiecărui kg adăugat greutății cor
pului ii corespunde o creștere a vo
lumului de singe. Ceea ce înseamnă 
că inima trebuie să lucreze din greu 
pentru a pompa mai mult singe in
tr-un «istem circulator mai extins, 
pe măsură ce corpul se „mărește".

Specialiștii au convingerea că pen
tru prevenirea hipertensiunii arte
riale esențiale nu este nevoie de me
dicamente. ci de măsuri de igiena, 
de modificarea comportamentului ali
mentar. de reducerea suptagreiitâții,

De „Ziua tipografiloî" — do'ar cițiva dintre oamenii destoinici care toarnă in- literă de plumb, așază in pagini și imprimă cuvîntul scris al „Scinteii". Doar cițiva, din echipele de schimb, dintre- prietenii 
noștri, tovarășii noștri de muncă — tipografii. Oameni care fac din noapte zi, muncind cu abnegație pentru ca gîndul și cuvîntul partidului să ajungă cit mai bine și mai repede la cititori, la oamenii 
muncii. (De la stingă la dreapta fotografiilor de fața : linotipițti, paginatori, meșteri ai calandrului, stereotipiști, minuitori ai rotativei) Foto : S. Cristian

de un mod de viață sănătps.
Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Să-l fi întors 
cinstea 

din drum...
„Cine de la obște fură, își ia singur de 

la gură" — spune o vorbă moștenită din 
bătrini. Vilciu Nicolae. din comuna Băleni- 
Dîmbovița, se pare insă că n-a știut pro
verbul. Sau l-a uitat. Ori, pur și simplu...

Cel prea ușor dus in ispită — după cum 
vom vedea — era șofer la Autobaza 7 a 
întreprinderii de transporturi auto din ju
dețul Dîmbovița. Făcea transporturi de 
material pentru șantierele sau depozitele 
din Tîrgoviște și din județ. EL ca șofer, nu 
avea decit grija volanului. Delegatul bene
ficiarului trebuia să se ocupe de partea 
scriptică — numărători, verificări de mate
riale, întocmirea documentelor ș.a.m.d. Pe 
8 septembrie insă. în ziua cind s-a trezit 
in mijlocul drumului singur, cu „ispita" ui 
camion, V.N. a fost și șofer și delegat. Tre
buia să aducă de Ia depozitul „Militari" al 
Trustului de instalații-montaje București o 
listă întreagă de materiale pentru Șantie
rul 6 din Tirgoviște. în special țevăric.

Gestionarul i-a întocmit pe loc avizul de 
expediție, iar manipulanții au incărcat ma
terialele în 
treaba lor. 
depozitului, 
pravegheze.
nimeni să verifice dacă ce scrie în avizul de 
expediție corespunde cu ce era în camion. 
„Verificarea" a făcut-o totuși șoferul. Dar 
nu in depozit. La ieșirea din București. A 
observat neregula dintr-o privire: țeava 
neagră de 1 țol și jumătate nu era trecută 
în avizul de expediție.

camion. Ce și cit, a fost numai 
Pentru că Mircea Sterie, șeful 
n-a avut timp să-i mai și su- 
Și nici la plecare nu s-a gindit

Ce-ar fi făcut orice om cinstit in această 
situație ? S-ar fi întors înapoi. Sau oprea 
in prima comună, la primul telefon și în
cerca să elucideze situația. Sau... Oricum, nu 
proceda așa cum a procedat Vjlciu, care s-a 
suit repede în mașină — ii mijise in minte 
un plan... — și nu s-a mai oprit decit acasă, 
la Băleni. Mai precis, la bufetul din satul 
Sirbi. unde a găsit pe cine căuta : Ion 
Florea, gestionarul de la magazinul sătesc. 
A intrat direct in subiect :

— Se vinde țeava de un țol jumătate ?
— Ca piinea caldă.
— Atunci îți las miine marfă de șapte 

mii. Să mi-o faci bani.
— Cu acte în. regulă ?
Șoferul a ocolit răspunsul la întrebare. 

Convins că a încheiat afacerea, in zorii zilei 
descarcă țeava in fața magazinului și-și 
vede de drum. Tot acolo avea s-o gă
sească și organul de miliție. Neatinsă. ! '

Nici ancheta, nici procesul care a urmat 
și care a pedepsit infracțiunea n-au eluci
dat totuși o enigmă: de unde „plusul" de 
țeava ?. căci la inventarele făcute la depo
zitul „Militari" nu s-a constatat nici o lipsa. 
Și nu era vorba de un capăt de țeava... Ci 
de aproape o jumătate de kilometru I

Amănuntul 
care a luminat 

procesul
_____  ______i

Pînă unde se poate ajunge atunci cînd 
dreptul fiecăruia de a se adresa justiției 
este invocat in numele șicanei și nicidecum 
al dreptății ?

în acțiunea sa de divorț. Diodor Nicoară 
se mărturisea : „La insistențele piritei a 
trebuit să părăsesc domiciliul conjugal, unde 
am lăsat iot ce am agonisit in 12 ani de 
căsătorie (subl. ns.), pentru a-mi reciștiga 
liniștea necesară unei normale desfășurări a 

. activității mele artistice". Nu mult timp 
după ’aceea insă renunță la „liniștea ne
cesară... recîștigață1* cu prețul sacrificiului 
specificat și intentează împotriva soției o 
nouă acțiune. De astă dată, penală.

Acuzația : furt Mai exact, furtul auto
mobilului 2-TM-409. culoare „alb 13" — 
după cum a ținut să precizeze neapărat. 
Omite in schimb ceva mai important : 
„Autoturismul a fost intr-adevăr cumpărat 
m timpul căsătoriei" - după cum avea să 

... recunoască in fața instanței de judecată.
Deci era vorba de un bun comun, de o 
parte din .acel „tot" la care se referise in 
cererea de divorț.. Cu toate acestea, prin 
noua sa acțiune ajunge să pretindă — nici 
mai mult, nici mai puțin — decit „sancțio
narea exemplară a făptuitoarei". Pentru eu. 
ulterior, să se decidă și asupra aspectului 
civil al chestitmii : „Solicit suma de 5 000 
lei. ce reprezintă daune pentru perioada 
cit autoturismul a fost folosit de inculpată". 
Mai mult decit atit. vintură și ideea unei 
expertize care să stabilească 
pusa /degradare a mașinii, pe 
ximează la 5 000—7 000 lei.

Ca întotdeauna, dreptatea 
urmă la iveală. Acțiunea lui 
este respinsă. Nu s-a lăsat, 
să facă și recurs, 
„succes".

...Din această scurtă relatare, prin care 
am încercat să răspundem la întrebarea de 
inceput, lipsește totuși un amănunt : in 
seara zilei de 19 februarie, cînd Diodor 
Nicoară a pretins că soția sa a comis 
„furtul", Elena Nicoară luase mașina ca să 
aducă fetița de la școală. Fetița lor.

exact presu- 
care o apro-

ieșit
Diodor
Era dreptul lui 

A făcut. Cu același

a pină la
Nicoară

„ Impozitul 
chilipirgiilor

din penitenciar. după 
condamnări de 4 ani și 
ultima din cele 16 înșe- 
avutului personal, eare-i 

Grosu Marta

Abia eliberată 
executanta unei 
6 luni — pentru 
lăciuni în dauna 
încununase „palmaresul" — 
face un tur prin țară (citiți : vagabondea
ză), după care se stabilește in Timișoara. 
La un binevoitor. Care nu o întreabă nici 
de unde vine, nici cu ce se ocupa, nici din 
ce trăiește. Cu toată discreția gazdei. G.M. 
.preferă, pentru orice eventualitate, o altă 
identitate. „De Capitală" I Și anume : Radu 
Maria — cu un pretins domiciliu in secto
rul 6. pe str. 13 Septembrie nr. 38 și unchi 
în străinătate. Un unchi imaginar care ar 
ține morțiș s-o înzestreze eu un ..Merce
des". Do unde și... necazul, cu care va des
chide zdravăn băierele mai multor pungi.

— N-am destui bani să plătesc vama. Și 
chiar dacă aș avea, ce-mi mai trebuie mie, 
la cincizeci de ani, mașină 1

A fost 
piatra in 
o scoată.

Primul 
Craiva. județul Arad, 
vaite femeia de două ori. că i-a și pus in 
mină 8 000 de lei. Pentru vamă. După care 
s-au înțeles că, dacă îi promite să-i doneze 
lui mașina, el se obligă să o întrețină pînă 
la moarte. I-a promis. Și dusă a fost ! A 
urmat la rînd Ecaterina Ponta din comuna 
Pecica, care a găzduitJo vreo 2—3 zile. Timp 
suficient ca. din vorbă în vorbă, să-i spună 
„necazul" și s-o convingă să-i dea șapte 
mii lei. Tot pentru vamă. Ia banii și pleacă 
la Timișoara. De astă dată revine, după 
două săptămini. Bineînțeles, fără „Merce
des". Aduce in schimb cadouri pentru toata

deajuns să arunce, vorba zicalei, 
baltă, că s-au găsit destui 
Sau măcar să încerce.
a fost Ioan Spătar din

N-a trebuit

care să

comuna
să se

familia : materiale pentru rochii, 2 ceasul" 
de mină, cămăși. pantaloni. bluze etc. 
(Avea și de unde. Din banii lor). După 
atita filantropie, care a dat-o gata pe E.P., 
n-a mai fost nici o problemă pentru versata 
escroacă să o jecmănească de incă 8 000 lei. 
Tot in contul „vamei pentru mașina".

între timp se dusese vestea chilipirului 
printre vecini... Maria Coroban contribuie 
dintr-un foc pentru „vamă" cu 13 000 lei. 
A urmat la rînd Ioan Jurj, care a dat cu 
ochii închiși 20 000 lei.

Aviz tuturor amatorilor de... pere mălă- 
iețe. Cărora le mai spunem doar atit: înainte 
de a ajunge in lata instanței de judecată. 
Grosu'Marta a tras niște chefuri pe. cinste, 
cu „fripturi de curcan la discreție" ■ cum 
avea să declare la proces, responsabilul 
unui mare restaurant din Buziaș. De unde 
avea banii, s-a văzut...

Din caietul ! 
grefierului

„...observind că se mișcă ușa unui dulap, 
m-am dus și am tras de ușă și, in dulap, 
l-an găsit pe inculpatul M.L.. împrejurare 
care m-a mirat. Inculpatul M.L. m-a între
bat atunci dacă nu am plecat și mi-a pro
pus să servim cite un . pahar de vin. Ne-am 
așezat la masă..."

(Din declarația părții vătămate. Do
sar nr. 3 060/1979, Judecătoria din Ti
mișoara).

„Doi ani de zile, familia toată — anima
le. păsări, dini, mașină, cu toții ați stat în 
casa reclamantei : cit i-ați plătit chirie ?" 

(Din dosarul nr. 9113/1978 al Judecă
toriei din Timișoara).

Florin CIOBANESCU
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AȘA CREȘTE AVUȚIA NAȚIONALA...
PRODUCȚIA NETĂ INDUSTRIALĂ (în procente) INVESTIȚIILE ÎN ECONOMIE (în procente) PRODUCȚIA NETĂ AGRICOLA (în procente)

1979 1980 1979 1980 ■ I 1979 1980

• Producția netă industrială va fi în anul 1980 de 331,6 
MILIARDE LEI, iar producția globală de 1004.3 miliarde lei ;

• Industria constructoare de mașini deține în continuare 
un loc central în ansamblul economiei naționale, producția 
sa urmînd să sporească cu 13 LA SUTĂ față de 1979 ;

® în 1980 toate județele țării vor dispune de capa
cități pentru realizarea unei producții industriale de PESTE 10 
MILIARDE LEI.

® Fondurile alocate pentru investiții în anul 1980 însu
mează APROAPE 245 MILIARDE LEI, mai mult decît s-a inves
tit în întregul deceniu 1951-1960 ;

® Avuția țării va spori în anul viitor cu încă 670 capaci
tăți de producție industrială și agrozootehnice ;

® Noile capacități productive vor asigura circa DOUĂ 
TREIMI din sporul producției industriale prevăzut pentru anul 
1980.

® In condițiile unui an agricol normal, în 1980 urmează 
să se realizeze o producție globală de 148,3—163,8 MILIARDE 
LEI, iar producția de cereale să atingă 26 MILIOANE TONE ;

® Agricultura va fi dotată în anul viitor cu 14 800 trac
toare, 6 400 combine autopropulsate pentru recoltat păioase și 
porumb, precum și cu alte utilaje și mașini agricole ;

• Efectivele de animale vor ajunge la sfîrșitul anului 1980 
la 7650 mii bovine, 13000 mii porcine și 58 430 mii păsări.

PRODUCTIVITATEA MUNCII
IN INDUSTRIE (în procente)

1979 1980

• Productivitatea muncii în industria republi
cană, calculată pe baza producției nete, va creș-* 
te cu 8,7 LA SUTĂ ;

• Pe această cale se va realiza 79 LA SUTĂ 
din sporul valorii producției nete.
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Către ziua de mîine
Cifre de plan, certitu

dini de viață.
Podoaba de bucurie și 

sărbătoare a sfîrșitului de 
an cuprinde în ea, fasci
nantă și temeinică, di
mensiunea ghidului către ' 
ziua de mîine. E în firea 
acestui popor să i se dă
ruie cu sufletul deschis și 
deplin, dar și cu veșnica 
înțelepciune că, fie ea cit 
de înaltă și frumoasă, cli
pa anului face 
tr-un lanț al 
dintr-un drum 
străbatem de 
tem și pe care trebuie să-l 
ducem cu noi prin vreme 
ca să fim mereu, ca să nu 
încetăm a fi. Gîndul aces
ta sigilează minunat sfîr
șitul anului 1979, an de 
rezonante evenimente po
litice, între care de primă 
mărime și bogată semnifi
cație este Congresul al 
XII-lea al partidului.

Este gîndul faptei, și cu 
atît mai mult, străvechea 
cinstire a muncii și a 
omului muncitor, caracte
ristică poporului nostru, 
în acest an 1980 în care 
pășim, în acest ultim an 
al cincinalului, încheind o

etapă istorică bine deli
mitată, își merită sărbă
toarea, după cum sărbă
toarea își sună mai înalte 
ritmurile împlinirii și 
bucuriei, , deschizîndu-se 
unei rodnice și incitan- 
te perspective ! Plănuind 
ceea ce avem de înfăp
tuit în anul viitor o fa
cem cu gestul semănării

rii ei de afirmare și îm
plinire a omului. Emoția 
ca e îmi însoțește aceste 
gînduri pe marginea pla
nului de gospodărire a vi
itorului provine din con
știința marilor implicații 
umane ale' dezideratelor 
zilei de mîine. Acest plan 
al anului 1980 este un te
ritoriu de acțiune a omu-

COMERȚUL EXTERIOR (în

parte din- 
timpului, 

pe care îl 
cînd sîn-

însemnări de Platon PARDĂU

seminței într-o brazdă 
bine pregătită pentrti rod 
bogat, cu mină dedată 
muncii și gingășiei, cu fio
rul creației. Astfel, înno
bilată mereu de prospeți
mea dorinței de progres, 
de mai bine, fapta nu are 
rigiditatea repetării, mer
sul înainte descoperă noi 
și noi teritorii.

Descoperă noi și noi te
ritorii umane, înainte de 
toate. Orice abordare a 
perspectivei oferite de vii
torul mai apropiat sau 
mai îndepărtat își dă, in 
primul rind, măsura valo-

lui ; bilanțul lui va inclu
de capacitatea unei socie
tăți de a face mereu pași 
mari înainte, însușirea de 
a fi mereu un organism 

i viu, în stare să se perfec
ționeze necontenit. Orice 
anticipare de asemenea 
dimensiuni are în vedere 
atingerea unor obiective 
palpabile, creșterea bogă
ției materiale a societății 
constituie un repertoriu 
de acțiune, însă, cu atît 
mai mult, trebuie privită 
ca un repertoriu al moda
lităților de manifestare a 
conștiinței tot mai înalte,

a omenescului, a tenacită
ții, a credinței in idealu
rile comuniste care animă 
România de astăzi.

Dar orice plan al țării 
noastre este nu numai o 
chemare, ci și o întrebare 
majoră adresată fiecăruia 
din noi, iar scriitorul cade 
din plin în fertila inciden
ță a îndemnului de a ne 
concentra cu tot ce avem 
mai bun pentru a făuri 
din ce în ce mai bine.

Odată mai mult, planul 
nostru realist și lucid în 
deschiderea lui îndrăznea
ță către mîine alătură pe 
„ceea ce trebuie să fa
cem" de „cum trebuie să 
facem". Calitatea, pe vas
ta suprafață a cantității, 
și-o subordonează pe a- 
ceasta din urmă, totul 
convergind către alcătui
rea, trăsătură cu trăsătu
ră, a omului nou, a cali
tății superioare a omului, 
cel care dă viață planului 
și pentru a cărui viață 
mai înaltă, mai armonioa
să se fac planurile socie
tății noastre.
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1979 1980

® Comparativ cu 1979, în anul 1980 volumul 
comerțului exterior urmează să sporească cu 14,3 
LA SUTĂ.

® în condițiile creșterii mai accentuate a ex
portului, volumul va fi în preturi curente de 130,9 
MILIARDE LEI VALUTĂ.

...AȘA SPOREȘTE BUNĂSTAREA OAMENILOR
CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE DESFACERILE DE MĂRFURI (în procente)

• Fondul de retribuire a personalului muncitor va fi de
219,9 miliarde lei, asigurînd sumele necesare pentru încheie
rea acțiunii de majorare a retribuțiilor tarifare din a doua 
etapă ; retribuția medie nominală lunară va fi, în 1980, de 
2 267 lei ;

• Veniturile nominale ale țărănimii provenite din munca 
în cooperativele agricole și din gospodăriile personale - calcu
late pe o persoană activă — vor fi, în 1980, de 1 380 lei lunar.

• în 1980 se vor construi și da în folosință aproape 
245 000 apartamente și 5 300 garsoniere, ceea ce înseamnă 
că alte circa 750 000 de familii se vor muta în casă nouă ;

® Se va extinde, de asemenea, rețeaua de alimentare cu 
apă și canalizare a orașelor și satelor ;

• în anul 1980 se vor da în folosință noi cinematografe 
cu peste 14 000 de locuri și noi case de cultură și cluburi cu 
2 500 locuri.

® Volumul total al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
în anul viitor se va ridica la aproape 220 MILIARDE LEI ;

• în raport cu nivelul general de dezvoltare al localități
lor, cu apariția de noi centre urbane, prestările de servicii pen
tru populație vor crește cu 11,6 LA SUTĂ față de acest an ;

• Prin realizarea în medie pe locuitor a unui consum zil
nic de alimente echivalent cu 3 420 CALORII, România se si
tuează la un nivel considerat optim pe plan mondial.
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Festivalul de teatru scurt V

Eficienta actului critic
tice. Oricit de cult, oricit de 
erudit ar fi criticul, aricite 
ftșe de istorie literară și 
comparatism ar minui. lui, 
ca și arhitectului, i se cere 
în primul rînd o netă defi
nire a caracterului, o inte
gritate a conștiinței de 
sine, din care să decurgă 
unitatea și unicitatea ope
rei, in fiecare articulație a 
rostirii ei. Fluctuațiile după 
ultima lectură sau după 
ultima călătorie de studiu,' revoluționar, 
ori muzeu vizitat, folia 
schimbării de atitudine după 
fiecare spectacol sau expo
ziție vizionată, pot fi privi
te cu o oarecare îngăduință 
la cei de o virstă atit de 
fragedă incit n-au incă de
finite nici sexul, nici ca
racterul. și se simt mari
nari, aviatori sau călăreți

Al XII-lea forum suprem 
al conștiinței politice de 
avangardă a întregii țări, 
aflată in plin efort de auto- 
depășire, de înscriere în 
rindul statelor avansate eco
nomic, la toate palierele ci
vilizației și culturii, a în
semnat un bilanț pe cit de 
grandios pe atit de insufle- 
țitor, de fapte edificatoare 
și. in același timp, o sinte
ză in spirit critic-selec
tiv, o prospectivă operată 
lucid prin opțiuni directoa
re, menite să consolideze 
independența noastră eco
nomică și politică. Moder
nizarea in toate domeniile 
de activitate nu este un 
scop in sine, ea este un 
modus vivendi adecvat ce
rințelor acestui complex 
sfîrșit de secol XX, un 
mod ai erei in care trăim, 
respectindu-ne locul și rolul 
in lume, statutul de națiu
ne liberă, independentă.

Moment istoric de cea 
mai inaltă semnificație in 
edificarea conștiinței de 
sine, Congresul obligă la 
profundă gindire 
selectivă, eliminare hotă- 
rîtă a tot ce este balast 
al vechiului, inerție.

La nivel de proiect, în 
elaborarea mijloacelor, or
ganizarea muncii, operațio
nal și final, gindirea și 
fapta noastră se cer core
late permanent cu tot ee se 
inventează și se plănuiește 
la parametrii superiori 
productiv, tehnic, funcțio
nal. științific și estetic fun
damentat, în întreaga lume. 
Fiecare decizie și execuție 
se cer să fie conectate dia
lectic la experiența general 
umană, dar mai ales la ex
periența 
plină de 
cabile la 
concrete, _ „____
care să selectăm critic 
ce este mai bun. 
adecvat etapei pe care 
avem de străbătut.

Critica și autocritica, 
semne certe ale lucidității 
și maturității, apreciate de 
clasicii gindirii filozofice 
moderne ca funcții vitale 
ale oricărei construcții ra
ționale. revoluționare, iși 
îndeplinesc rolul in socie
tatea noastră cu o necesi
tate legică.

In acest context stimula
tor. critica profesională a 
formelor estetice și artistice 
își poate aduce o contribu
ție de seamă la promovarea 
spiritului nou. revoluționar, 
a formelor autentice, va
loroase. prin care se impu
ne cultura noastră mate
rială și spirituală, in linia 
originalității, de afirmare a 
propriei personalități stilis-

care are mereu tendința 
conservatoare de a fixa, o 
dată pentru totdeauna, nor
me, reguli fixe după care 
se alcătuiește 6 bună nu
velă, un portret sau o so
nată, pot conduce doar la 
mediocritate ternă, provin
cială. Creația autentică, de
altfel ca șl umanismul au
tentic, sint în esență revo
luționare, novatoare.

Numai intr-un context 
edificator de 

nou, de autentic stil pro
priu, critica în genere, spe
cia criticii artistice in mod 
deosebit, acced la dubla 
funcție de negație a non
valorii, a falsului, mimetis
mului. nonadecvării. pasti
șei, de afirmare și promo
vare temerară a valorii au
tentice, incă neidentificată,

Radu NEGRU

critic-

noastră, bogată, 
învățăminte apli- 
condițiile noastre 

experiență din 
1.1c tot 
eficient.

o

de la Săveni

prin stepă, după ultimul 
film la care au fost duși de 
părinți, sau de repetenții 
clasei, în timpul orelor de 
matematică. Â fi prizonie
rul modei sau al novola- 

idolatrizare a nou- 
orice preț, chiar 
o descoperire din 
reviste a bunicii, a

triei — 
lui cu 
dacă-i 
lada cu 
copia de la cei noi. auten
tic noi, sau de la cei vechi, 
autentic valoroși, este la fel 
de servil și umilitor, tot 
pastișă se cheamă și tot do
vadă a lipsei unei experi
ențe proprii de viață și 
gindire, ori a incapacității 
de a o exprima original, 
intr-un limbaj propriu, în- 
tr-un stil care să denote 
personalitate. A nu ști ce 
vrei, a nu avea un ideal 
bine conturat, sau a nu ști 
ce să exprimi, pe cine și 
cum să exprimi, este la fel 
de trist, de demn de milă, 
fie că este vorba de o în
cercare neizbutită in artă 
sau in critică. Am asistat, 
nu o dată, la tirada șirului 
de citate artistice, plastice, 
muzicale, critice, pentru a 
ne întreba in final ce avea 
de spus improvizatorul. Din 
strălucirea celor dispăruți, 
ca și din polemica perpe
tuă, oricit de colțoasă ar fi 
ea. cu cei mari, nu se poate 
construi o operă, care este 
pînă la urmă o atitudine 
proprie, o structură carac
teristică, deschisă celorlalți 
oameni pentru comunicare, 
modelare a lumii prin idea
litatea activă a spiritului 
revoluționar. Magaziile de 
date, vitrinele de furnizat 
surprize arhicunoscute, ea 
și critica estetică tehnicistă,

In cur», uneori dramatic, 
dialectic disputat, de 
cuceri locul în lume.

Așa cum nu există 
dele unice ale fericirii, sau 
ale construcției social-poli- 
tice, care să nu difere prin 
bogăția conținutului, chiar 
dacă au aceeași esență 
schematic structurată, așa 
cum nu există un tip de 
om unic și nediferențiat 
prin virstă, sex, națiune, 
familie, amprentă digitală 
sau a vocii, culoare a iri
sului, nuanță a părului și 
infinit de multe trăsături 
spirituale caracteristice, tot 
astfel nu există un singur 
model sau tip de artă, ela
borat o dată, să zicem Ia 
jumătatea unui secol XIX 
in Franța, in Rusia’, sau în 
Egipt, in India, sau în Gre
cia antică, o dată pentru 
totdeauna și pentru toate 
popoarele, pentru toate în
trebările, . durerile sau bucu- 
riile omeriești. Eficiența ac
tului critic constă, credem, 
in puterea de a întemeia 
judecata de valoare pe cu
noașterea cit mai adîncă, 
mai la obiect, a tuturor 
marilor experiențe și reali
zări ale culturii umane, 
fără a rămine prizonier al 
capitolelor de mult înche
iate, din marea carte a is
toriei efortului * omenesc 
creator, ieșind mereu din 
litera cărții spre sensul ei 
de afirmare a vieții, a ex
periențelor valoroase, via
bile, proprii acestui popor 
și acestui timp. Construc
tiv, critic-selectiv, luînd 
aminte la tot ce poate fi 
învățătură și exemplu demn 
de urmat, să dăm

a-și
mo-

intrebă-

rilor vieții și artei, ca parte 
a ei, ca sintaxă generală a 
formelor ei optime, dreptul 
noului născut, de a fi ca 
toți oamenii, asemănător 
cu ei, identic numai cu sine 
însuși, ființă unică și ire- 
petabilă.

Cred că experiența social- 
politică, edificarea civiliza
ției și culturii românești 
contemporane, este o parte 
unică și irepetăbilă, o con
tribuție originală, demnă, 
aport atît ideatic cit și for
mal, la edificarea unei lumi 
mai bune in ansamblul ei. 
Actul critic, animat de idea
lul realizării acestui model 
de societate și viață, are 
dreptul și datoria să dis- 
eearnă tocmai acele forme 
și expresii care corespund 
plenar, superior, umanis
mului românesc contempo
ran, nu vreunei mode oare
care, emanate dintr-un 
punct cardinal sau din altul. 
Cu respectul profund și 
admirația pe Care o avem 
constant față de toate reali
zările artei autentice, adec
vate stărilor și problemati
cii cu care se confruntă oa
menii de azi, în diverse 
zone ale lumii, unele de 
milenară tradiție, altele abia 
trezite la 
proprie, și 
tea acestui 
se împacă 
rea, imitația ridiculă și ri- 
diculizantă, 
morală de 
directoare 
și curente, 
naționale 
atit în arta de chevalet. in 
scris și multiplele modali
tăți ale scenei, ecranului, 
în artele, monumentale,, cit 
și în aplicațiile estetice in
dustriale, in direcții vitale 
cum sînt designul serial și 
ambiental.

Așa cum este firesc, pen
tru orice operă mare, fun
damentală, in știință, politi
că. artă, unde fără perso
nalitate. fără stil propțiu 
nu se poate închega nimic 
de seamă, intervine mo
mentul sintezei personale, 
al deciziei clarvăzătoare, al 
curajului și priceperii pline 
de răspundere in finalizări. 
Cred, de aceea, că menirea 
criticii este aceea de a 
promova personalitatea li
terelor, artelor, muzicii ro
mânești prin relevarea mai 
riguroasă, mai clară, mai 
decisa in delimitări, a idea
lului nostru de viață, cri
teriu axiologic in aprecierea 
unei mari 
ventivități 
dualitatea 
autentic le 
tincție.

viață spirituală 
tocmai in Virtu- 
respect, care nu 
deloc cu mima-

avem datoria 
a promova linii 
proprii, tendințe 
creatoare, școli 
bine conturate

varietăți și in- 
pe care indivi- 
fiecăfui creator 
impune cu dis-

t PLASTIC
Ln Galeriile „Orizont" : Expoziția Victor Rusu Ciobanu

O fereastră către lume
Dacă ar fi să alegem 

dintre lucrările expo
ziției do grafică și pic
tură deschisă de Victor 
Rusu Ciobanu la Gale
riile „Orizont" doar 
una, emblematică, pen
tru întreaga manifesta
re. aceasta ar fi desigur 
„Ochi-fereastră către 
lume". Un ochi a cărui 
elegantă stilizare de
corativă nu trebuie să 
distrugă atenția de la 
sensul simbolic cu câre 
a fost învestit. Un ochi 
lucid, cintărind atent 
sensurile mai profunde 
ațe existenței, menit 
sa scruteze dimensiu
nile poetice ale exis
tenței.

Ca și in manifestă
rile anterioare ale a- 
cestui grafician cu un 
atît de bogat palmares 
artistic, recunoaștem 
acum o continuitate de 
preocupări, 
tem teme 
care au
pildă, mai amplu dez
voltate în preceden
ta manifestare 
nificativ 
„Chipuri".
tem lumea străveche a 
miturilor și legendelor 
românești, teme ea a- 
celea ale „jocului de 
măști" sau „lumii ca o 
scenă", o intreagă 
structură a imaginaru
lui popular — tot atitea 
prilejuri pentru acest 
experimentat grafician 
de a proiecta ficțiuni 
cu rosturi estetice au
tonome. ireductibile la 
normele arhaice

recunoaș- 
și motive 

fost, de

sem- 
intitulată 

Recunoaș-
DECEBAL

fondului popular ex
plorat.

Cunoscut și pentru 
preocupările lui litera
re axate predilect pe 
evocarea istoriei noas
tre. Victor Rusu Cio
banii și-a orientat cău
tările în grafică și pic
tură spre evocarea u- 
nor mituri românești 
desprinse din stratifi
cările lor legendare și

CINTAREȚ DE BALADE

baladești. „Misterele 
zamolxiene". „Chipul 
posibil al lui Burebis- 
ta“. „Cîntărețul de 
balade", imaginile lui 
Decebal și Mircea sint 
purtătoare ale unor 
sensuri cu putere de 
generalizare.

întreg ciclul.de „Dan
suri" („Dansul cam- 
pestru". „Dansul focu
lui". „Dansul toboșa
rului". ..Dansul sin
cron" etc.), de dală mai 
recentă, accentuează, in 
același spirit, dimen
siunea naivă, uneori 
grotescă a reprezentă
rii. Sint imagini in 
care fantezia, ritmica 
liniilor, nevoia de a 
simplifica, de ă esen- 
țializa ideea duc ade
seori la inedite efecte 
de ordin decorativ.

Conturate cu gravi
tate, portretele lui Mi
hai Viteazul. Constan
tin 
Vlad 
după 
tulul 
adus 
ctitori de țară, 
încercat să-i reprezint, 
ne-a spus Victor Rusu 
Ciobanu. umani, drepți, 
să le insuflu acea notă 
de mare seriozitate și 
răspundere pe care au 
avut-o față de popor ; 
să exclud masca hie
ratică și protocolară 
sub care ei au fost 
adeseori reprezentați".

Brincoveanu sau 
Tepeș atestă, 

mărturiile artis- 
țnsuși, omagiul 

acestor adevărați 
„Am

Marina PREUTU

Județ cu îndelungi 
tradiții în teatru (pri
ma stagiune perma
nentă datează încă din 
anul 1838), Botoșaniul 
se inscrie astăzi pe 
harta culțutal-artlsti- 
că a țării îiu numai cu 
un colectiv dramatic 
profesionist — teatrul 
de stat „Mihai Emi- 
nescu" — dar și cu 
peste 100 de formații 
teatrale de amatori, 
majoritatea acestora 
avind cel puțin un 
sfert de veac de -ac
tivitate 1 neîntreruptă. 
Dar. dacă sub ra
port . numeric cifra a- 
tinsă de formațiile 
teatrale de amatori 
este remarcabil, nu la 
fel a putut fi califi
cată, ani în șir, și va
loarea lor interpreta
tivă, cele două ediții 
ale Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei" oferind cadrul 
cal mai propice creș
terii calitative. Și toc
mai In vederea acestei 
activități, factorii edu
caționali ai județului 
au inițiat în orașul Să
veni — unde există una 
dintre cele mai vechi

de teatru de 
din județ —

formații 
amatori 
un festival interj ude- 
țean de teatru scurt 
dedicat amatorilor. Ce 
a reliefat cea de-a 
patra ediție a festiva
lului desfășurată re
cent și la care pe 
lingă colective artisti
ce ale județului-gazdă, 
au participat și forma
ții teatrale din jude
țele Iași și Suceava? 
Au fost prezentate 20 
de’-spectacole, au avut 
loc discuții metodice 
purtate cu fiecare for
mație de membrii unui 
juriu competent, 
teatrologii și 
tii culturali 
la Săveni pe 
celor trei zile 
ti valului.

Deși regulamentul de 
desfășurare a festiva
lului nu o impunea in 
mod obligatoriu, toate 
formațiile înscrise in 
festival s-au prezentat 
la rampă cu spectaco
le în premiera, unelțț, 
chiar în premieră ab
solută pe țară. Dintre 
piesele abordate, cu o 
singură excepție („Mu
za de la Burdujeni

de 
activiș- 
prezenți 

durata 
ale fes-

de Costache Negruzzi) 
toate celelalte lucrări 
dramatice aduse la 
rampă sint creații de 
recentă elaborare, in
spirate din problema
tica etică a actualită
ții. Promovarea unor 
autori locali (desigur 
după o atentă apre
ciere valorică), cola
borarea cu. dramaturgii 
consacrați, fie pentru 
comandarea unor pie
se. fie pentru adapta
rea unor lucrări cu
noscute la disponibili
tățile interpretative 
ale formației respec
tive, sint cerințe sub
liniate de toți partici- 
panții. Teatrul din 
Săveni și teatrul popu
lar din Hîrlău au pre
zentat in. premieră ab
solută piesele „Strada 
fără nume" de Au
gustin Șerban și „Ră
tăcirea" de Paul Ian- 
cu, ambii dramaturgi 
inspirîndu-se din fapte 
semnificative petrecu
te în orașele in care 
locuiesc.
Silvestri AILENEI 
corespondentul 
„Scînteii

ÎNAINTATE, materialiste din tara noastră
I

idei preconcepute ; că ceea ce nu 
poate fi distrus, nu s-a putut naște 
din neant ; că ce este nemuritor — 
adică ceea ce nu are sfîrșit — nu a 
putut avea nici început — că, prin 
urmare, materia și împreună cu ea 
lumea, sint veșnice". Autorul exclud» 
existența oricăror forțe supranatura
le. în concepția sa formarea și dez
voltarea conștiinței urmînd aceleași 
legi materiale. „Noul materialism — 
scrie el — nu susține că formarea 
ideilor, a reprezentărilor este un fe
nomen supranatural, ci consilieră că 
ideile se formează pc o cale tot atit 
de naturală și în baza unor legi tot 
atit de invariabile, ca și nașterea 
unei frunze, a unei petale sau a 
unei flori".

Profund atașat ideilor privind ma
terialitatea lumii, 
„Noua concepție

J

Cronica luptei înfrățite a oamenilor 
muncii români și celor aparținind 
naționalităților conlocuitoare pentru 
dreptate și libertate socială inscrie in 
bogatele ei file numele multor 
personalități care au adus o contri
buție de seamă la înfăptuirea aces
tor idealuri comune. In spiritul tra
diției ce s-a încetățenit în tara noas
tră de a cinsti pe ginditorii progre
siști cat-c și-au dedicat viața înflo
ririi patriei comune, întăririi unită
ții dintre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, evocăm astăzi 
personalitatea și activitatea lui 
Ferenc Mentovich, de la a. cărui 
naștere se împlinesc o sută de ani.

Născut la 19 aprilie 1819 în comu
na Dobric, județul Bistrița-Năsăud, 
intr-o familie modestă, Ferenc Men
tovich urmează cursurile școlilor din 
Năsăud și Aiud, ______________
apoi facultatea 
de filozofic și 
drept, continuin- 
du-și pregătirea 
la Berlin. unde 
studiază intens și 
științele naturii. 
Reîntors în țară, 
desfășoară o activitate publicis
tică remarcabilă ; întemeiază o re
vistă științifico-llterară la Tirgu 
Mureș, publică articole de populari
zare a descoperirilor din științele na
turii. scrie versuri, ia parte activă la 
confruntările de idei ale timpului, 
apărind pozițiile Înaintate ale gîndi- 
rii filozofice progresiste.

Viziunea sa filozofică este Întruchi
pată în lucrarea „Noua concepție 
despre lume", a cărei lectură ne în
fățișează un gînditor materialist con
secvent, preocupat să generalizeze iri 
plan teoretic cuceririle științifice, să 
elibereze știința de sub tutela religiei, 
să combată concepții idealiste și pre
judecăți mistice.

Mesajul filozofic al acestei lucrări 
curajoase este exprimat de înseși 
titlurile principalelor sale capitole : 
„Materia este nemuritoare", „Mate
ria este nesfîrșită", „Nu există forță 
vitală", „Nu există forțe supranatu
rale și spirite, fără corp", „Nu există 
idei înnăscute". Este remarcabilă și 
demnă de interes argumentația știin
țifică pe care se* întemeiază autorul 
pentru a demonstra eternitatea ma
teriei, capacitatea omului de a cu
noaște realitatea obiectivă, incon
sistența argumentării idealiste cu 
privire la esența imaterială a lumii 
ele.

Mereu atent la descoperirile știin
ței din vremea sa. F. Mentovich a 
fost preocupat să pună în evidență 
implicațiile de ordin filozofic ale a- 
cestora, tezele teoretice care decurg 
din caracterul indestructibil al ma
teriei: „De ce nu ne-ar fi îngăduit să 
afirmăm deschis tot ceea ce decurge 
din aceasta pentru o minte lipsită de

100 de ani de la moartea 
lui Ferenc

autorul lucrării 
despre lume" nu a 

reușit, totuși, să 
depășească limi
tele materialis
mului premarxist, 
concepția sa fiind 
marcată de ele
mente de meca
nicism.

Concepția filo- 
lui Ferenc 

își găsește corespon- 
plan politic în for- 

despre

zofică materialistă a 
Mentovich 
dentul pe 
mularea unor idei înaintate despre 
societate și dezvoltarea sa. In acti
vitatea bogată pe care a desfășurat-o 
in sprijinul progresului social. Gindi- 
torul materialist ia parte activă la 
revoluția burghezo-democratică de la 
1848, militînd pentru unirea tuturor 
forțelor revoluționare în lupta de 
eliberare de sub asuprirea feudală și 
dominația habsburgică. Astfel, el a 
redactat un apel adresat intelectua
lilor români cu vederi progresiste, 
prin care îi chema la colaborare șl 
unitate. După înfringerea revoluției, 
a continuat să acționeze pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă si 
stringerea legăturilor dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoa
re. Este ilustrativ în acest sens fap
tul că, preluind conducerea unui co
tidian din Tîrgu Mureș, a înființat 
o rubrică intitulată „Din sfera le
gendelor populare române ardelene", 
in cadrul căreia a depus un efort 
lăudabil pentru a face cunoscut citi
torilor maghiari folclorul românesc 
de pe aceste meleaguri.

Prin ideile teoretice și' activitatea 
sa practică, F. Mentovich și-a cîști- 
gat merite de seamă în răspindlrea 
filozofiei materialiste în țara noastră, 
în întărirea* unității tuturor fiilor ei, 
fără deosebire 
tru înfăptuirea 
de libertate și

Noua întreprindere <le aparate 
și utilaje de cercetare din Bucu
rești, situată în incinta Institu
tului politehnic din Capitală, va 
asigura o dotare din ce in ce 
mai bună unităților de cerce
tare, proiectare și inginerie teh
nologică din întreaga țară. 

Foto : E. Dichiscanti

Intr-adevăr, unirea face puterea...rr
(Urmare din pag. I)

Din familie in familie, din gospodărie 
în gospodărie — și depunem mărturia 
noastră in favoarea faptului că una se 
arată aici a fi mai închegată decit cea
laltă — am încercat să ajungem la 
rădăcinile acestui entuziasm tonic, la 
izvoarele acestei justificate mindrii. 
L-am intîlnit in frumoasa lui casă, 
care prin distincția obiectelor de artă 
populară ce-i ornamentează încăpe
rile se vrea nu numai un spațiu de 
viață, ci și un context spiritual, pe 
comunistul Flori Monda, pomicultor 
și crescător de animale, cu prestigiu 
consolidat în comună. Credința lui 
profundă este că noul cadru organi
zatoric, definit prin crearea organi
zațiilor proprii ale F.U.S., va realiza 
punți de legătură noi, mult mai trai
nice intre comuniștii comunei și cei
lalți oameni ai muncii din Josenii 
Bîrgăului. La rindul lui. aceeași con
vingere o nutrește și tatăl interlocu
torului nostru, tot Flori și Monda pe 
nume, pe 
drum, în 
mai puțin 
fiului său. 
tul că nu 
Comunist
Monda ne-a încredințat că, înscriin- 
du-se în organizația F.U.S. din Jo
seni. este ferm convins că se va 
simți mult mai aproape de fiul său, 
de munca și idealurile acestuia, de 
munca și idealurile tovarășilor săi.

Alexandru Strungar, om de 53 de 
ani, bine zidit, despre care am mai 
adus vorba in aceste rîndurl, ne 
asigură că însăși Asociația crescăto
rilor de animale și a pomicultorilor ' 
din Josenii Bîrgăului dispune de 
acum de acel indispensabil substrat 
de solidaritate umană prin care de
mersurile fiecărui membru al ei in 
parte se vor împlini cu semnificații

care l-am intîlnit peste 
inima unei gospodării nu 

infloritoare decit aceea a 
Mărturisind cu regret fap- 
este membru al Partidului 

Român, bătrinul Flori

noi. O rațiune frumoasă a adeziunii 
sale la noul cadril organizatoric ne-a 
dezvăluit Veronica Vrinceanu. con- 
tabila-șefă a cooperativei de consum 
din localitate : „Nu de puține ori ■— 
se confesează interlocutoarea noastră 
— sintem deosebit de mindri de felul 
în care arată casele noastre, fațadele 
prin care fiecare familie se prezintă 
concetățenilor noștri și, totodată, ne 
dovedim mai puțin in măsură să 
aflăm motive temeinice de mîndrie 
în înfățișarea de ansamblu a comunei 
Josenii Bîrgăului". 
ultimii ani, 
150 de case 
mai puțin 
singură riu 
transforma 
care s

Sint ...._
începutul de drum al primelor orga
nizații proprii ale F.U.S. ni se pare 
revelator : prin muncă obștească. în 
Josenii Bîrgăului s-au modernizat in 
aceste zile sute și sute de metri 
pătrați de trotuare, curtea școlii ge
nerale sau curtea cochetei grădinițe 
din această vrednică așezare de oa
meni. Este limpede că. din clipa 
aceasta, cei care își construiesc in 
prezent case noi la Joseni, ca Ilie 
Jauca, Ion Uifălean, Iosif Ignat, 
Teodor Chiutan sau Crăciun Mînzat. 
vor privi cu alți ochi și lumea și 
întâmplările din jurul schelelor pe 
care i-am găsit inălțați. Și este demn 
de subliniat faptul că acest gind ni 
l-a transmis chiar unul dintre bărba
ții pe care i-am amintit noi mai sus, 
anume Ion Uifălean.

Am descins în
într-o zi care se vrea 
cit o zi de sărbătoare, 
confruntării oamenilor 
conștiință, cu misiunea 
în concertul vast al națiunii noastre

■ socialiste, cu înălțimea treptelor pe 
care le vor urca în viitor.

într-adevăi". in 
s-au ridicat aici peste 
noi. trainice, dar nu este 
adevărat că suma lor 
este suficientă pentru a 

____  comuna intr-o așezare 
să bucure bchiul și spiritul.
it incă mulfe de făcut și însuși

Josenii Bîrgăului 
mai mult de- 
A fost o zi a 
cu propria lor 
care le revine

• BACAU. genericul
„Calitatea muncii, calitatea vie
ții, calitatea conștiinței noastre", 
in satele județului Bacău a 
început un dialog cultural-artis
tic la care participă numeroși 
oameni de cultură, activiști de 
partid și ‘ 
ale vieții noastre științifice și 
artistice. „ _
cea de-a treia ediție a Festiva
lului național ..Cintarea Româ
niei", manifestările își propun 
să popularizeze sarcinile ce re
vin auditoriului din documen
tele celui de-al XII-lea Congres 
al partidului. (Gh. Baltă).
• TURCEA. La Tulcea șl in 

alte localități ale județului au 
avut loc mai multe simpozioane 
avind ca temă „Politica interna
țională a partidului reflectată 
în documentele Congresului al 
XII-lea al partidului" și „Do
cumentele Congresului al XII- 
lea ăl partidului — 
noaștere și acțiune 
oamenilor muncii", 
mihulesei).

9 VASLUI. La 
muzeului județean 
expoziția „Vaslui 
acestor meleaguri", 
picturi, sculpturi 
de grafică aparținind unor cu- 
noscuți artiști consacrați — fii ai

de stat, personalități
Integrate organic in

izvor de cu- 
în educarea 
(Neculai A-
sala Arta a 
s-a deschis 
’79 — fii ai
Sînt expuse 
ți lucrări

meleagurilor vasluieni- — cărora 
li s-au alăturat artiști amatori, 
membri ai cenaclurilor plastice 
din Vaslui, Birlad, Huși, precum 
și alte localități ale județului. 
Cu acest prilej, poeți ieșeni și 
din județul Vaslui au citit din 
ultimele lor creații, in timp ce 
interpret! de muzică și poezie pa
triotică și revoluționară au sus
ținut un program sub genericul 
„Sintem fiii acestui pămint". 
(Crăciun Lăluci).
• PRAHOVA. In orașele, cen
trele muncitorești și în satele 
județului Prahova s-au organi
zat ample manifestări politico- 
educative, cultural-artistice 
cadrul 
zilelor 
vean“. 
biliare 
la Palatul culturii din 
printr-o întîlnire a 
orașului cu delegații prahoveni 
la marele forum al comuniștilor, 
manifestarea desfășurlndu-se 
sub genericul : „Documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.
— program al devenirii 
comuniste", care a fost 
de vernisarea expoziției 
țene anuale a artiștilor 
din cadrul filialei 
U.A.P. (Constantin

. _ __________ in
celei de-a 10-a ediții a 
culturii „Tezaur praho- 
Deschiderea decadei ju- 
din acest an a avut loc 

Ploiești 
cetățenilor

noastre 
urmată 

jude- 
plasticl

Ploiești a 
Căpraru).

Conf. univ

de naționalitate, pen- 
idealurilor comune 

dreptate socială.

BALASZ Săndor

Dicționarul literaturii române
de la origini pînă la
Cu îndreptățirea pe care 

o girează numeroase reali
zări, se poate spune că de
ceniul 1969—1979 se carac
terizează, in gradul cel mai 
Înalt, in cultura româneas
că. prin atenția deosebită 
acordată elaborării și edită
rii enciclopediilor generale 
ori pe diverse ramuri ale 
științelor, dicționarelor crotf 
nologice, pe /discipline sau 
pe diferite teme, precum și 
lucrărilor cu caracter enci
clopedic, de referință. Edi
turile noastre, fructificind 
munca unor autori indivi
duali, a unor colective de 
specialiști, a unor catedre 
universitare sau institute 
întregi de cercetare, au re
alizat în acest răstimp o 
impunătoare bibliotecă en
ciclopedică. Avem acum un 
remarcabil „Dicționar enci
clopedic", de tipul micului 
Larousse, un „Dicționar al 
scriitorilor români contem
porani" (Marian Popa), al 
artiștilor plastici (O. Bar
bosa), al .muzicienilor (Vio
rel Cosma), al folcloriștilor 
(Iordan Datcu și P. Stro- 
escu). al filologilor (colec
tiv), un dicționar excesiv 
de. selectiv al scriitorilor 
români, coordonat de Mir
cea Zaciu, altul al litera
turii române, coordonat de 
D. Păcurariu ; avem un 
..Dicționar cronologic al li
teraturii române", datorat 
unui colectiv coordonat de 
Al. Dima și I.C. Chițimia și 
incă multe, multe altele, 
care, pină la urmă, se vor 
vărsa fără îndoială cu fo
los în Marea Enciclopedie a 
României 
gătite de 
ceniu.

Recent, 
cercetători, critici și istorici 
literari ieșeni au făcut să 
apară la Editura Academiei 
Dicționarul literaturii ro
mâne de la origini pină la 
1900, insumind 1311 articole, 
dintre care 731 consacrate 
autorilor poeți, prozatori, 
dramaturgi, critici și isto
rici literari, publiciști, tra
ducători. oameni de cultură 
cu un rol bine determinat 
in evoluția literelor româ
ne, iar 477 articole fiind de
dicate publicațiilor periodi
ce.. Temeinic gindit și ela
borat, redactat dună toate 
regulile lexicografici mo
derne, Dicționarul acesta, 
care amintește cel puțin 
prin iconografia sa, prin e- 

■rudiția și titlul său de „Is
toria literaturii române de

in curs de 
aproape un

un colectiv

luila origini pînă azi", a 
G. Călinescu. este o operă 
monumentală de referință, 
un excelent instrument de 
lucru, Validind. în plus, i- 
deen lucrului in colectiv ce 
poate da asemenea remar
cabile rezultate printr-o 
bună coordonare, menține
rea unei depline obiectivi
tăți științifice, valorificarea 
reală, pe cit posibil com
pletă, a lucrărilor anterioa
re. A valorifica, a duce mai 
departe ceea ce au început 
sau încercat alții, spiritul 
de continuitate în elabo
rarea marilor lucrări fun
damentale intr-o cultură, 
constituie obligații indis
pensabile în asemenea în-

să sc facă văzută, așa că 
n-aș fi de acord cu ideea 
unui foarte învățat coleg 
care aprecia că autorii ar
ticolelor din Dicționar au 
meritul că nu „se lasă ră
piți de propriile lor păreri". 
Firește, nu e vorba de a 
transforma un dicționar, 
lucrare prin excelență obi
ectivă. intr-o culegere de 
gusturi personale, dar opi
nia proprie nu poate lipsi 
fără ca valoarea lucrării să 
nu scadă. Criteriile stabili
te și respectate pentru re
dactarea articolelor sint ști
ințifice și ca atare rodnice, 

-.urmărindu-se: biografia
autorului sau a publicației, 
originea creației, filiațiile

Ion Dodu BĂLAN

pre- 
de-

ds

treprinderi de anvergură. 
Colectivul de autori : Stă- 
nuța Crețu, Gabriela Dră- 
goi. Florin Faifer, Ion Lă- 
zărescu, Dan Mănucă, Al
geria Simota, Rodiei Suiu. 
Alexandru Teodorescu, 
Constantin Teodorovici, Ma
ria Teodorovici, Leon Vo- 
lovici, Remus Zăstroi pen
tru istoria literară, Lucia 
Berdan, Constanța Buzatu, 
Lucia Cireș, Ion H. Ciubo- 
taru pentru folclor au dat 
dovada unei probități știin
țifice și a unei exigențe e- 
xemplăre și nu ne îndoim 
că întreaga muncă se va 
desfășura la același nivel și 
eu ajutorul exigentei redac
toare Violeta Mihăilă. Dic
ționarul pe care-1 avem in 
față este o adevărată mină 
— de informații, de aore- 
cieri judicioase despre lite
ratura populară (excelente 
sint articolele despre cîteva 
balade și despre teatrul 
popular) și cea scrisă, des
pre autori și publicații, so
cietăți literare, despre isto
ria culturii românești. în 
genere. Materialul faptic e 
bine proporționat, în func
ție de criterii valorice, e u- 
nitar și armonios redactat, 
autorii dominînd materialul 
informațional. prezentîn- 
du-1 cu obiectivitate și ri
goare științifică, fără a ră- 
mine neutri, ca niște ma
șini automate. în orice tip 
de lucrare, o oarecare su
biectivitate, expresie a pro
priei personalități, trebuie

ei. raporturile cu alte ope
re, receptarea lucrării in 
timp și spațiu, contribuția 
ei la dezvoltarea culturii 
române, la apărarea ideilor 
fundamentale care ne-au 
călăuzit istoria atit de zbu
ciumată și de amenințată. 
Excelent in ansamblu și din 
acest punct de vedere. Dic
ționarul comportă unele su
gestii, ca orice lucrare per
fectibilă. Iată, de pildă, fișa 
despre o lucrare, foarte im
portantă, dar foarte puțin 
cunoscută : „Plîngerea Sfin
tei Mănăstiri a Silvașului 
din eparhia Hațegului, din 
Prislop" ar fi meritat să fie 
completată cu niște date 
semnificative privind re
ceptarea in alte provincii ro
mânești. aprecierea politică 
și estetică de care s-a bu
curat din partea unui Ce
zar Bolliac. să zicem, cel ce 
reproduce textul in ziarul 
„Buciumul". De asemenea, 
cit de semnificativă este 
retipărirea ei in 1941 de că
tre Ion Lupaș in lucrarea : 
„Cronicari și istorici ro
mâni din Transilvania" și 
ce semnificații politice 
avea, nu e nevoie să mai 
insistăm. In același spirit pe 
care-1 vrem profund con
structiv ain sugera autori
lor ca la o nouă ediție să 
completeze articolele privi
toare la receptarea unor o- 
pere vechi in timpul și spa
țiul românesc. Astfel, ves
titul roman popular Ale
xandria, pe lingă autorii ci-

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Un fluture pe lampă — 10 ; 
Alexandru Lăpușneanu — 15; Infer
nalul mecanism — 20; (sala Atelier): 
Monolog cu fața la perete — 10,30: 
Aventură In banal — 15,30; Elegie 
- 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Concert simfonic 
pentru elevii școlilor generale. Diri
jor: Petru Andriesei — 11; (la sala 
mică a Palatului): Concertul Orches
trei de cameră „Quodllbet musictim". 
Dirijor: Aurelian Octav Popa — 18.
• Opera Română : Coppella — 11 ; 
Hernani — 19.

• Teatrul de operetă: Stelele Opere
tei — 10,30 ; Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mfigureanu) : O scrisoa
re pierdută — 10.30; Lungul drum al 
zilei către noapte — 19; (sala Grădi
na Icoanei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 10,30; Infidelitate conjuga
lă (premieră) — 19,30.
• Teatrul Mic ; Se ridică ceața — 
10; Unchiul Vania — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Emigrant!! 
— 20.
• Teatrul de comedie: Rlsete in la
birint — 10,30; 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Familia Tot — 10; Micul infern — 
19,30; (sala Studio): Conversație — 
10,30; Craii de curtea veche — 15 ; 
Inele, cercel, beteală — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic): 
O noapte furtunoasă — 10; Totul in

1900"
tați, a mai pvut ecouri in 
Jurnalul lui Timotei Cipa- 
riu, " 
trecut 
poemul 
culescu 
ba de 
toare, 
mărirea

care ani
Slavici,

Lumea prin 
de loan
Ionică de V. Voi- 
etc. Nu e 
amănunte 

pedante, ci 
unei țz:_____

in cultura românească din 
toate provinciile. Ar fi fost, 
poate, necesar ca vorbind 
despre Doină ca specie a li
ricii populare să se spună 
cîteva fraze și despre sen- 
tipientul fundamental care 
o hrănește, dorul, sentiment 
atît de original și atit de 
tipic românesc.

Avind in vedere publicul 
larg care se va servi de a- 
cest admirabil instrument 
de lucru și de informare, 
era folositor dacă ar fi fost 
explicate unele noțiuni, să 
le zicem, mai tehnice. Se 
spune, de pildă, despre Co
dicele voronețean că e un 
text rotacizant, dar nu se 
arată , nicăieri ce înseamnă 
rotacismul in istoria limbii 
romane. Adică trecerea lui 
n intervocalic Ja r in cu
vintele de origine latină. 
Titlurile unor cărți din ve
chea literatură s-ar fi cu
venit să 
anumite 
un efort 
genizarea 
care se

vor- 
sicii- 

de ur- 
permanențe

fie explicate, 
cazuri s-ar 
și pentru onio- 
criteriilor 

dă

in 
cere •

după 
bibliografia. 

Unii autori par a cita nu
mai lucrările in volum, alții 
și articolele din reviste și 
ziarei Ne-am îngăduit ci- 
teva tipuri de sugestii care 
ar putea părea o impietate 
în fața unei lucrări atît de 
serioase, cu sentimentul co
legial și cu convingerea că 
ui> colectiv atit de compe
tent și exigent va ști să le 
in așa cum se cuvine, ea o 
formă de sincet'ă apreciere. 

Prin înalta ținută ști
ințifică, prin orientarea ei 
ideologică, lucrarea aceasta, 
documentată, de o valoare 
singulară în cultura româ
neasca, atestă importanța 
muncii colective, rfivelu! 
înalt al cercetării științifice 
din România, condițiile op
time de care dispun oame
nii de specialitate pentru a 
realiza lucrări de o deose
bită importanță și utilitate, 
atit pentru noi, cit și pentru 
străinătate. Ea confirmă, 
totodată, justețea politicii 
culturale a partidului nos
tru. care a acordat în ulti
mul deceniu literaturii en
ciclopedice o atenție deose
bită.

grădină — 19,30; 
Haina cu două fețe 
dia gemenilor" — 
e Teatrul evreiesc 
cu mine un cintec 
primește palme —
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy): De la Cărăbuș la Sa
voy — 19,30; (sala Victoria): Omul 
care aduce risul — 19,30.
<* Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" (la sala Studio a ansamblu
lui) : Mlcrorocital folcloric studio — 
16.30; 19.
e'l'eatrul „Ion Vasllescu" : Bunica «• 
mărită — 10; Disco — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă ca 
zăpada șl cei 7 pitici — 10,30; Băiatul 
cu floarea — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul pur
puriu căruia-i plăceau clătitele — 
10; 12.

(sala Gtuleștl): 
-- 10; Hotel „Zo- 
19,30.
de stat : Clntațl 
— 11; Cel care 

18,30.

ciclul.de
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU i 
LA RÎAÎGffl IN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL Al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Am primit cu deosebită plăcere mesajul dumneavoastră prin care-mi 

adresați salutări și felicitări călduroase cu prilejul realegerii mele în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist Peruan și prețioase urări 
de sănătate și succes în acest post de luptă.

Exprimîndu-vă recunoștința mea frățească și a membrilor P.C. Peruan 
pentru această nouă mărturie de solidaritate internaționalistă, împărtășesc, la 
fel ca și dumneavoastră, convingerea că legăturile de prietenie și colaborare 
statornicite între cele două partide și popoare ale noastre vor continua să se 
dezvolte tot mai mult.

JORGE DEL PRADO
Secretar general

al Partidului Comunist Peruan

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI BAHREIN

Alteței Sale Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul statului Bahrein

MANAMA

Sărbătoarea națională a statului Bahrein îmi oferă ocazia plăcută de a 
vă transmite calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și progres continuu pentru poporul țării 
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflind despre realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, sărbătoresc noul dumneavoastră triumf mai mult 
decit dacă ar fi al meu.

Cu salutări frățești,
JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Partidului Eliberării 
Naționale din Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele partidului Congresul pentru Independența Madagascarului 
(A.K.F.M.), vă adresăm sincere felicitări pentru strălucita dumneavoastră 
realegere in fruntea partidului și statului României socialiste. Vă urăm, de 
asemenea, ca anul 1980 să vă aducă sănătate și succes în eforturile noastre 
comune pentru cauza socialismului și păcii.

Cu fraternitate !
RICHARD ANDRIAMANJATO

Președintele partidului Congresul 
pentru Independența Madagascarului,

GISELLE RABESAHALA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, expresie a Încrederii depline din partea mem
brilor mărețului dumneavoastră partid și a întregului popor român prieten, 
în numele conducerii Uniunii Tineretului Revoluției din Republica Arabă 
Siriană și al meu personal, vă adresăm din inimă calde felicitări și urările 
noastre de sănătate și fericire personală, de necontenit progres și prosperitate 
poporului român prieten sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

Dorim ca raporturile de prietenie existente intre tineretul din cele 
două țări să se dezvolte și să înregistreze noi succese în cadrul relațiilor de 
prietenie și colaborare continuu ascendente dintre Siria și România.

Industria județului Brăila a
Mobilizați plenar de istoricele ho- 

tăriri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, acționind cu înaltă răs
pundere muncitorească, oamenii 
muncii din unitățile industriale ale 
județului Brăila au raportat Îndepli
nirea cu 16 zile mai devreme a pre
vederilor de plan pe patru ani ai 
cincinalului. Potrivit estimărilor, pinâ 
la 31 decembrie se va realiza supli
mentar o producție globală indus
trială în valoare de 660 milioane lei.

în expresie fizică se vor înregistra 
astfel, peste sarcinile de plan aferen
te perioadei 1976—1979, peste 8 300 
tone oțel aliat, aproape 400 000 tone

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LA BACÂU: Evoluții frumoase ale tinerelor 

gimnaste în cadrul „Cupei României"
Gimnastica — acest sport care ne-a 

adus atitea mari satisfacții la Jocu
rile Olimpice, campionatele mondiale 
șl europene — se află în plină actua
litate la Bacău, unul dintre centrele 
gimnasticii noastre feminine, unde 
au început ieri întrecerile „Cupei 
României". Cu excepția sportivelor 
românce care au evoluat cu extraor
dinar succes la recentele campionate 
mondiale, in turneul pentru „Cupa 
Ro ...iniei'1 participă cele mai bune 
tinere gimnaste ale țării, la fiecare 
categorie de clasificare, reprezenfind 
cunoscute centre din țară : București, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, Deva, 
Ploiești. Sibiu, Constanța etc. Prin
tre acestea se numără, de exemplu. 
Luminița Baicea (Dinamo București), 
Angela Bratu și Carmen Savu (Clu
bul sportiv școlar Sibiu), Carmen 
Păcurarii (Clubul sportiv școlar Bu
zău), precum și urmașele Nadiei din 
orașul de pe Trotuș : Cristina Grigo-

în cîteva nndun
• în semifinalele turneului interna

țional de tenis de la Brașov, la proba 
de simplu bărbați, tinărul jucător 
ieșean Cristian Ștefănescu (16 ani) a 
furnizat o nouă surpriză, întrecîndu-I 
cu 6—4, 6—3 pe Marian Mîrza. după 
ce anterior il eliminase pe Florin 
Segărceanu. în cea de-a doua semi
finală, Dumitru Hărădău a cîștigat 
du 6—2. 6—4 la Jean Bîrcu. Finala 
probei de simplu femei se va dispu; 
ta intre românca Lucia Romanov și 
Natașa Piskackova (Cehoslovacia). 
Romanov a dispus cu 6—4, 6—2 de,

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

Susținută activitate 
pe planul vieții 

politico-economice
Viața politică a țării în săptâmina 

pe care o încheiem a înscris, ca mo
mente deosebite, reunirea unor înalte 
foruri ale conducerii de partid și de 
stat — ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ședința 
Camerei legislative a consiliilor 
populare, sesiunea Marii Adunări 
Naționale — care au adoptat impor
tante hotăriri pe linia transpunerii in 
viață a orientărilor stabilite de Con
gresul al Xll-îea.

Se cuvine relevată — înainte da 
toate — adoptarea de către Marea 
Adunare Națională, după dezbaterea 
și aprobarea sa in prealabil in cele
lalte foruri amintite, a Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1980. precum și a 
Bugetului de stat pe anul 1980.

Desigur, analiza acestor documente 
care jalonează dezvoltarea economico- 
socială a țării pentru anul viitor 
comportă numeroase aspecte — un 
prim comentariu formlndu-l edito
rialul de astăzi al ziarului, în timp 
ce pagina a III-a iși propune să re
leve dinamica unor indicatori esen
țiali. Totuși, și în cadrul „cronicii" 
se cuvine a releva, succint, faptul că 
elaborate sub îndrumarea secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicblae Ceaușescu. planul de stat și 
bugetul pe ânul viitor urmăresc să 
asigure dezvoltarea susținută a eco

FEISSAL SAMMAK
Președintele Uniunii Tineretului 

Revoluției

realizat planul pe patru ani
ciment, 838 000 tone mp plăci aglo
merate din lemn, 2,3 milioane bucăți 
confecții, aproape 14 500 tone carne 
și alte produse.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. comitetul județean de 
partid subliniază că acest succes este 
rezultatul voinței și dorinței unanime 
ale puternicului detașament al mun
citorimii brăilene de a răspunde prin 
fapte de muncă tot mai fructuoase 
chemării adresate oamenilor muncii 
din patria noastră de la tribuna fo
rumului suprem al partidului.

raș, Lavinia Agache și Mirela 
Barbălată.

Întrecerile din prima zi au dovedit 
o bună pregătire a concurentelor, 
dintre ele detașîndu-se mult Cristina 
Grigoraș, care a ciștigat titlul la in
dividual compus (categoria a III-a), 
cu un punctaj de 38.10. Titlurile „in
dividual compus11 la celelalte cate
gorii au fost ciștigate de : Simona 
Pâuca (C.S.S. II București) — cate
goria a IV-a : Livia Dascălu (Farul 
Constanța) — categoria a II-a, și 
Liliana Glavinas (Clubul sportiv șco
lar Gh. Gheorghiu-Dej) — categoria 
I. La gimnastica ritmică, titlul la in
dividual compus a fost cîștigat de 
Rozica Popeșcu, de la Clubul sportiv 
școlar'„Triumf" din Capitală.

Astăzi au loc întrecerile pe apara
te pentru toate categoriile de clasi
ficare.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii”

Ivona Bendova (Cehoslovacia). iar 
Piskackova a întrecu t-o cu 7—6, 6—4 
pe Florența Mihai.

• Finala turneului internațional 
feminin de tenis de la Adelaida 
(Australia) se va disputa întrg jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici și 
liana Mandlikova din Cehoslovacia, 
în semifinale, Ruzici a învins-o cu 
6—3, 6—3 pe Betty Ann Stuart 
(S.U.A.). iar Mandlikova a eliminat-o 
cu 6—7. 6—2, 6—1 pe Sue Barker 
(Anglia).

nomiei românești prin mobilizarea 
deplină a rezervelor existente in 
toate sectoarele și gospodărirea cu 
maximă răspundere a resurselor so
cietății. în același timp, prin ele se 
realizează legătura eu noul cincinal, 
se creează condițiile necesare, in 
vederea realizării obiectivelor stabi
lite de Congresul al XII-lea pentru 
noua etapă, superioară, in făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Acum, cind planul a căpătat putere' 
de lege și toate colectivele de muncă 
își cunosc cu precizie sarcinile ce 
le revin, esențial este, așa cum s-a 
subliniat și la ședința Comitetului 
Politic Executiv, ca organele și orga
nizațiile de partid, consiliile oameni
lor muncii, toți cei ce muncesc să 
pregătească eu maximă grijă trecerea 
la producția anului viitor, ceea ce 
presupune, inalnte de toate, a lua 
toate măsurile și a acționa cu cea 
mai mare fermitate pentru îndepli
nirea integrală a planului pe acest an 
la producția netă, fizică, la toți indi
catorii. pentru lichidarea restantelor. 
Numai îndeplinind exemplar sarci
nile pe acest an vom putea asigura 
un demaraj bun planului pe 1986, 
ultimul an al cincinalului, și implicit 
viitorului cincinal.

Afirmare largă 
a democrației socialiste

Așa cum se ștife, la 9 martie anul 
viitor vor avea loc alegerile de dc- 
putați în Marea Adunare Națională 
și consiliile populare. Grija deosebi

Cronica
Sîmbătă a fost semnat la Bucu

rești Protocolul de colaborare teh- 
nico-științifică, pe anul 1980, între 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și Academia de științe 
agricole și silvice ale Republicii So
cialiste România și Ministerul Agri
culturii și Academia unională de 
științe agricole „V. I. Lenin11 ale U- 
niunii Republicilor Sovietice Socia
liste.

Documentul, semnat din partea 
română de Marin Constantin, ad
junct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, și Dumitru 
Teaci, secretar științific al Acade
miei de științe agricole și silvice, și 
din partea sovietică de L. N. Kuzne- 
țov, adjunct al ministrului agricultu
rii, și acad. A. A. Nikonov, prevede 
măsuri privind efectuarea, în colabo
rare, a unor cercetări științifice pen
tru ameliorarea și agrotehnica culti
vării unor soiuri de plante, sprijini
rea reciprocă in realizarea livrărilor 
de semințe șl material săditor. Pro
tocolul prevede, de asemenea, schim
buri reciproce de oameni de știință 
și specialiști, de materiale informa
tive și de documentații tehnice, alte 
măsuri privind dezvoltarea și apro
fundarea colaborării tehnico-științi- 
fice între cele două ministere și fo
ruri științifice.

Au participat Angelo Miculescu, 
viceprim-minlstru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, alte persoane oficiale.

A fost prezent F. P. Hriplivîi, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovie
tica la București.

★
Sîmbătă s-au încheiat la Bucu

rești lucrările celei de-a VIII-a se
siuni a Comisiei mixte româno-spa
niole privind schimburile comerciale 
și cooperarea economică, industrială și 
tehnologică.

Președinții celor două părți în co
misie au semnat protocolul sesiunii 
care prevede măsuri concrete pen
tru creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale între cele două 
țări, posibilitățile de dezvoltare in 
Continuare a cooperării economice bi
laterale și pe terțe piețe, in vederea 
înfăptuirii obiectivelor convenite cu 
prilejul convorbirilor la nivel înalt 
româno-spaniole.

La lucrările comisiei și la semna
rea documentului a participat Jose 
Carlos Gonzales Campo dal-Re, am
basadorul Spaniei la București.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, s-a întîlnit. sîmbătă 
dimineața, cu delegația Partidului 
Democrații '66 din Olanda, aflată in 
țara noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

tv
Duminică 15 decembrie
Programul 1
8.45 Gimnastica la domiciliu
9,00 Tot înainte
9.25 Șoimii patriei.
9.35 Film serial : Dick Turpin. Epi

sodul 6
10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical.
16.00 Telesport
17,50 Film serial : Timpuri grele. Ulti

mul episod.
13.40 Micul ecran pentru cel mici : 

Prietenii muzicii
19,00 Telejurnal.
19,25 Pe marea scenă a țării. „De treci 

codrii de dramă'1... Spectacol 11- 
ric-muzical-coregralic realizat în 
colaborare cu Comitetul județean 
pentru cultură și educație socia
listă Suceava.

20.10 Film artistic : Viața lui Henry 
VIII. Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor engleze

21.35 Telejurnal • Sport.
Programul 2
8 45 Floare mindră, țara mea. Program 

de cintece populare
9.15 Teleșcoală

10,00 Concertul orchestrei Filarmonicii 
„George Enescu"

11.40 închiderea programului

tă a conducerii.de partid și de stat 
. ea acest important eveniment în viața 
social-politică a țării să se desfășoa
re in spiritul democratismului con
secvent propriu orinduirii noastre, să 
contribuie la continua adincire a 
-democrației socialiste, și-a găsit o 
vie ilustrare in hotăririle Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
— și modificarea conform acestor 
hotăriri, prin votul Marii Adunări 
Naționale, a unor articole din Con
stituție și din Legea electorală. Prin 
mărirea numărului de deputați in 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare, prin creșterea numă
rului de circumscripții electorale în 
care vor fi depuse două candidaturi 
pentru fiecare deputat să creează 
condiții mai bune pentru (reprezen
tarea tuturor cetățenilor țării in or
ganele puterii tie stat și, totodată, 
pentru alegerea în aceste organe a 
celor mai destoinici, mai capabili și 
harnici cetățeni.

In săptămîna pe care o încheiem, 
concomitent cu Înscrierea de membri 
Individuali șl constituirea organiza" 
țiilor proprii ale Frontului Unității 
Socialiste au început adunările gene
rale sătești și conferințele consiliilor 
Frontului Unității Socialiste din co
mune, orașe, municipii. Ele marchează 
un moment dd seamă îtî viața politi
că a țării, întrucit sint primele adu
nări și conferințe care au loc. în con
dițiile perfecționării structurii orga
nizatorice a Frontului Unității Socia
liste, pc baza propunerilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Bucurîndu-se de participarea largă 
a membrilor individuali din rindul 
organizațiilor nou constituite, cit și 
a reprezentanților organizațiilor com
ponente. abordînd probleme esen
țiale ale dezvoltării țării, ale lo
calităților respective, adunările și 
conferințele ilustrează condițiile su
perioare ce se creează prin noua 
structură organizatorică a Fron
tului Unității Socialiste pentru acti
vizarea politică a maselor celor mai 
largi. Desigur, pentru a fi pe deplin

zilei
în cadrul convorbirii care a avut 

loc cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte ale raporturilor româ- 
no-olandeze și s-a efectuat un schimb 
de păreri asupra Unor probleme ac
tuale din sfera relațiilor interna
ționale.

★
Sîmbătă s-au încheiat manifestă

rile prilejuite de aniversarea a 2000 
de ani de atestare arheologico-docu- 
mentară a mineritului în zona Barza- 
Brad. în cursul dimineții a avut loc 
dezvelirea unei plăci comemorative 
instalate pe frontispiciul sediului în
treprinderii miniere Barza. în conti
nuare. a fost inaugurată o secție a 
Muzeului mineralogic de la Brad, 
care adăpostește vestigii legate de 
exploatarea minereurilor din această 
zonă încă din antichitate.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm participanții la adunarea fes
tivă au adoptat o telegramă adresata 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general a) Partidului Comunist 
Român, prin care adresează cele mai 
calde mulțumiri, adînca recunoștință 
pentru grija deosebită ce o poartă 
minerilor, intregului nostru popor.

Cu cele mai profunde sentimente 
de dragoste, stimă și recunoștință, se 
spune în telegramă, urmașii celor 
care de peste 2000 de ani scot ia lu
mină bogățiile pămîntului nostru ro
mânesc asigură conducerea de par
tid și de stat, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
fiu credincios al poporului, mindria 
noastră — că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din istoricele 
documente adoptate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

★
Sala mică a Palatului Republicii 

Socialiste România a găzduit, simbă- 
tă seara, un concert de gală susținut 
de formația de muzică de cameră 
„Trio d’Archi11 din Italia.

Prestigioasa formație, apreciată 
atit în Italia, cit șl in alte țări unde 
a susținut concerte, este alcătuită din 
Antonio Salvatore' (vioară), Paolo 
Centurioni (violă) și Mario Centu- 
rione (violoncel). Artiștii oaspeți au 
prezentat publicului bucureștean un 
program alcătuit din lucrări de 
Haydn. Schubert, G.F. Giuliani ți 
Beethoven.

La concert, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, personalități ale vieții 
cultural-artistice bucureștene. Au fost 
prezenți Ernesto Mario Bolasco, am
basadorul Italiei la București, șefi ai 
altor misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

19,00 Telejurnal
19.25 Teierama
19.55 Creații moderne pentru' formații 

ele suflători
20.25 semn alb. Doeumentar-artistic 

realizat de studiourile canadiene
20,45 Festival pe platou. Emisiune 

muzieal-eoregrafică
21,35 Telejurnal • Sport.

Luni 17 decembrie
Programul 1
16,00 Emisiune tn limba maghiară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Cu documentele Congresului pe 

masa de lucru
19.40 Cadran mondial.
20,00 Muzică ușoară.
20.15 Prezent și viitor In știința româ

nească. Documentar
20.40 Roman foileton : „cei din Moga- 

dor“ — ultimul episod
21,33 Telejurnal
Programul 2
16,00 Cenacluri ale tineretului — „Gînd 

lingă inima țării"
16.30 Muzică populară
16.55 Filme documentare
17.15 Varietăți muzicaj-distractive
17.30 Teleenciclopedia
18,20 Melodii, melodii
io,M îooi desert
19,00 Telejurnal
19.25 De la A la... infinit (selecțiuni)
20.10 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
20.30 Seară de operă : „Madame But

terfly" de Giacomo Puccini (par
tea a doua)

21,35 Telejurnal

eficiente, dezbaterile din cadrul aces
tor adunări trebuie să se finalizeze 
în Adoptarea unor planuri concrete 
de măsuri politico-organizatorice, de 
natură să asigure participarea in
tensă, activă a tuturor cetățenilor la 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei.

Consecvență, fermitate 
în aplicarea 

orientărilor de politică 
externă

Pe plan extern, cronica săptămînii 
care se încheie consemnează noi fap
te care confirmă pe deplin justețea 
și actualitatea concluziilor și orientă
rilor Congresului al XII-lea. consec
vența și fermitatea cu care partidul 
și statul nostru acționează pentru 
transpunerea lor în viață.

în această ordine de idei, se cuvine 
subliniat că Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pornind de la 
marile primejdii pe care le com
portă acumulările uriașe de arma
ment, apreciază drept sarcină pri
mordială a epocii noastre oprirea 
neintîrziată a cursei înarmărilor, 
realizarea de progrese pe calea de
zarmării generale. în primul rind â 
dezarmării nucleare, în ansamblul 
măsurilor preconizate in acest scop 
un accent special punîndu-se pe re
ducerea cheltuielilor militare.

Aceste considerente au inspirat 
dealtfel propunerile privind înghe
țarea șt reducerea bugetelor militare, 
prezentate de România la actuala 
sesiune a O.N.U, și care și-au găsit 
materializare in rezoluția — adoptată 
prin consensul Adunării Generale — 
care adresează tuturor statelor ape
lul ca, pînă la încheierea unor acor
duri corespunzătoare, să manifeste 
autoreținere în cheltuielile lor mili
tare, cu scopul de a Canaliza fondu
rile economisite pentru dezvoltarea 
economică ți socială.

Dobîndihdu-și independența Ia 16 
decembrie 1971, după un secol și 
jumătate de dominație colonială, 
Bahreinul înregistrează importante 
progrese pe linia valorificării prin
cipalei sale avuții — petrolul. Mi
cul emirat (suprafața — 588 kmp ; 
populația — 220 000 locuitori) este 
prima tară arabă din regiunea Gol
fului care , a descoperit petrol încă in 
anui 1925 și a început exploatarea 
lui din 1932. Producția sa anuală 
se ridică in prezent la 3,5 milioane 
tone țiței. O mare parte a fondu
rilor realizate din vînzarea acestei 
bogății este utilizată in vederea 
dezvoltării economice a țării și în 
primul rind a creării unei baze pro
prii de prelucrare a țițeiului. 
Rafinăria de la Awali, cu o capa

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

13 și 19 decembrie. In țara : Vremea va 
fi în general umedă. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare sub formă de ploaie, lapovițâ 
și ninsoare, mai frecvente în jumăta

Terra și setea de apă potabilă
• Unii risipesc milioane de mc, alții sint nevoiți să o drămuiască 
cu stropul • Desalinizarea — soluția salvatoare? • O problemă de 

tehnologie, dar in special de resurse financiare

Apa potabilă este o raritate pen
tru o bună parte din locuitorii țări
lor „lumii a treia". în timp ce în 
Statele Unite consumul zilnic se ri
dică la 6 mc de persoană (se are în 
vedere inclusiv consumul în agri
cultură și industrie), in țările In curs 
de dezvoltare el nu depășește 0,06 
mc. Desigur, dincolo de aceste cifre 
medii se ascund alte mari dispari
tăți. în plus, consumul global de 
apă potabilă crește cu 4 la sută pe 
an. întrucit resursele disponibile 
sint limitate, ne îndreptăm spre o 
penurie de apă dulce, chiar dacă 
avem în vedere reciclarea apelor 
uzate. în această perspectivă, ocea
nul (care deține 98 la sută din rezer
vele de apă ale planetei) și pinza de 
apă subterană (adesea sălcie) rămin 
principalele surse, iar desalinizarea 
apei — soluția salvatoare.

Capacitățile de desalinizare insta
late în întreaga lume (incluzînd toate 
procedeele și toate categoriile de 
apă de mare și apă sălcie) sint in 
prezent de ordinul a 3-4 milioane 
metri cubi pe zi. Cererea de insta
lații de desalinizare se dublează cam 
la fiecare 5 ani, iar această evoluție 
se accelerează. Arabia Saudită, in 
decurs de 2-3 ani va depăși capaci
tatea mondială zilnică actuală, iar 
Kuweitul vii dispune de un poten
țial de 500 000 mc apă desalinizată 
pe- zi. De asemenea. în Abu Dhabi, 
Iran, Libia au fost inițiate programe 
impresionante de desalinizare a apei 
de mare, un fel de „baterii11 de 
uzine aliniate una lingă alta și ca
pabile să desalinizeze zilnic 50 000, 
100 000. 200 000 mc de apă.

Dacă principiul de desalinizare esta 
simplu (încălzind apa de mare «e 
obțin vapori care, prin răcire, se 
condensează), aplicarea acestuia este 
costisitoare. Indiferent de proce
deul utilizat, trebuie eliminate ma
teriile organice și minerale in sus
pensie. trebuie folosite instalații re- 

; gistente la coroziune și utilizată o 
mare cantitate de energie. Progra- 

j mul Arabiei Saudite va costa 30 
miliarde de franci francezi ; numai 
în acest an. valoarea contractelor de 
instalații de desalinizare va fi de 6 
miliarde (din care 4 miliarde revin 

: complexului de la Al-Tobail). Iată 
i de ce asistăm la o adevărată „vi- 
I nătoare de contracte ale secolului11

Din păcate, nu acest curs, conform 
cu rațiunea politică și cu adevăratul 
umanism, prevalează pe arena mon
dială. Chiar în aceste zile, neținind 
seama de glasul rațiunii, de cerințele 
legitime și interesele vitale ale po
poarelor europene, reuniunea mi
nisterială de la Bruxelles a Pactului 
nord-atlantic a stabilit amplasarea de 
noi rachete nucleare in unele țări din 
Europa occidentală, măsuri de na
tură să stimuleze competiția înar
mărilor, afectînd cursul destinderii.

Măsurile adoptate de N.A.T.O.. in 
pofida amplelor manifestații de pro
test din partea celor mai diverse forțe 
social-polltice, ca și a serioaselor re
zerve chiar ale unor membri ai pac
tului, au produs o vie Îngrijorare in 
opinia publică mondială, care cere 
să se revină asupra hotărîrii, să se 
renunțe la aplicarea ei — în con
sens cu cerințele reale ale secu
rității.

Se confirmă din nou realismul po
zițiilor partidului nostru care se pro
nunță pentru realizarea unui echili
bru de forțe nu pe calea intensificării 
cursei înarmărilor, ci, dimpotrivă, 
prin retragerea și diminuarea forțelor 
armate, pentru crearea condițiilor ca 
reuniunea de la Madrid din 1980 a 
particlpanților la Conferința generâl- 
europeană să se poată desfășura cu 
succes, corespunzător intereselor de 
pace, bunăstare, progres ale popoare
lor continentului și întregii lumi.

Pentru lichidarea 
ultimelor bastioane 
ale colonialismului

Evoluții de profundă semnificație 
politică s-au înregistrat în această 
săptămînă în Africa australă. Con
semnăm în primul rînd adoptarea 
primelor măsuri de trecere la apli
carea acordului Intervenit la confe
rința tripartită da la Londra pentru 

citate de 15 milioane tone anual, 
este cea mai mare din Orientul 
Mijlociu. Au fost realizate, de ase
menea, o uzină de aluminiu, o uzină 
de desalinizare a apei de mare, un 
nou port etc.

în spiritul politicii sale de prie
tenie și solidaritate cu popoarele 
arabe, poporul român urmărește cu 
simpatie realizările obținute de po
porul Bahreinului pe linia dezvol
tării economice și sociale, a conso
lidării independenței. între Repu
blica Socialistă România și statul 
Bahrein se dezvoltă relații priete
nești de colaborare întemeiate pe 
stimă și încredere reciprocă, aceas
ta corespunzind intereselor ambelor 
țări și popoare, cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

tea de nord a țării. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări locale. îndeo
sebi in zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 6 
și plus ♦ grade, izolat mal c'oborite in 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
minus 1 și plus 9 grade. Pe alocuri 
se vor produce ceață și, izolat, polei, 
tn București : vremea va ti schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații, mat ales sub formă 
de ploaie. Vîntul va sufla slab pînft la 
moderat. Temperatura ușor variabilă,

pe malurile Golfului și ale Mării 
Roșii. Pentru că trei sferturi din 
unitățile de desalinizare comandate 
provin din țările bogate în petrol ale 
Orientului Mijlociu și din Africa de 
Nord, care beneficiază de conside
rabile resurse financiare si de o 
sursă abundentă de energie. Zece 
consorțli internaționale își dispută 
această piață, competiție cu atit mai 
acerbă cU cît desalinizarea apei de 
mare este legată adesea și de alte 
activități. Mai întîi. de producția de 
energie electrică. Asociind două 
tehnologii pe care le utilizează ace
iași furnizori si aceiași tehnicieni, se 
obține o reducere a costurilor de 
desalinizare a apei. Pe de altă parte, 
aprovizionarea cu apă potabilă se 
înscrie in politica generală a dez
voltării, deoarece in jurul centra
lelor electrice și al instalațiilor de 
desalinizare se construiesc vaste 
complexe industriale și agricole.

Desigur, se poate acorda încre
dere tehnologiei furnizate de „civili
zațiile industriale11, dar ne putem 
îndoi de capacitatea acestor firme de 
a rezolva problemele care stau in 
fața statelor din „lumea a treia11 
lipsite de energie și de petrodolari. 
în aceste cazuri, cum pot fi realizate 
obiectivele optimiste ale O.N.U. vi- 
zînd creșterea de la 14 la 25 la sută, 
în perioada 1972—1980. a procentului 
populației rurale din țările „lumii a 
treia" care să aibă un „acces rezo
nabil11 la apa potabilă ? Nu este 
vorba de revizuirea principiului în 
sine de desalinizare a apei, ci de 
actuala tehnologie utilizată, care 
este prea masivă și prea costisitoare.

Desalinizarea este doar o parte 
din problema globală a aprovizio
nării cu apă. Trebuie avute în ve
dere studierea, exploatarea și gos
podărirea resurselor de apă, furni
zarea materialului adecvat (în țările 
cu climă aridă este nevoie de 
800 000 de pompe), educarea popu
lațiilor afectate de aceste probleme...

Există soluții tehnice mai econo
mice, adaptate nevoilor fără să fie 
foarte complexe. Specialiștii, ple
dează pentru unități de desalini
zare mici, descentralizate, care să 
poată furniza, prin procedee simple, 
accesibile, apa de care are stringentă 
nevoie populația din numeroase re
giuni ale lumii.

soluționarea problemei rhodesiene 
— acord care deschide calea unei 
autentice neatîrnări pentru poporul 
Zimbabwe. Desigur, de o deosebită 
importanță este respectarea întocmai 
a tuturor prevederilor acordului, ast
fel incit alegerile generale prevăzute 
în această perioadă de tranziție să 
permită exprimarea liberă a voinței 
poporului acestei țări, asigurîndu-se 
afirmarea dreptului său sacru la dez
voltare de sine stătătoare, intr-o pa
trie liberă.

Situația din sudul continentului 
african a făcut obiectul unor ample 
dezbateri și în cadrul sesiunii O.N.U. 
Este elocvent faptul că Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite a adop
tat. prin consens sau cu o"majori
tate covirșitoare de voturi, un număr 
de 24 de rezoluții care condamnă cu 
hotărire politica de apartheid promo
vată de guvernul rasist al Republicii 
Sud-Africane.

Tn același timp, o serie de rezolu
ții se referă la Namibia, teritoriu 
menținut sub ocupație de regimul de 
Ia Pretoria. Reafirmînd dreptul ina
lienabil al poporului namibian lâ 
independență, Organizația Națiunilor 
Unite cere cu fermitate să se pună 
capăt ocupării ilegale a Namibiei, 
să se asigure poporului namibian 
accesul neintirziat la independență.

în cadrul dezbaterilor de la O.N.U.. 
România și-a exprimat o dată mai 
mult deplina solidaritate cu popoa
rele din Africa australă, cu lupta tu
turor popoarelor africane pentru li
chidarea ultimelor bastioane ale colo
nialismului și rasismului, pentru dez
voltare liberă și independentă.

Pozițiile ferme, consecvente ale 
României în sprijinul marilor idealuri 
de pace, libertate, Independență și 
progres ale întregii omeniri și-au gă
sit astfel și în cursul săptămînii în
cheiate noi și elocvente expresii, con
tribuind la afirmarea tot mai puter
nică a prestigiului și autorității inter
naționale a României socialiste.

Paul DOBRESCU 
Ion FINT1NARU

Pi PRETUTINDENI
• IN LOCUL CĂRȚI

LOR DE TELEFON. In 
Franța se intenționează să se 
renunțe la cărțile de telefon — 
tot mai voluminoase și mai greu 
de mînuit și, în aceiași timp, 
tot mai costisitoare, necesitind 
un consum uriaș de hîrtie — ele 
urmînd a fi înlocuite prin dis
pozitive electronice care vor 
fi distribuite gratuit abonaților. 
Dispozitivele respective sint al
cătuite dintr-un mic ecran pre
văzut in partea inferioară cu o 
claviatură. Prin apăsarea clape
lor, pe ecran apare imaginea pa
ginii din vechea carte de tele
fon, în care este înscris numele , 
și numărul de telefon al abona
tului căutat. Se realizează. în 
acest fel, o dublă economie: de 
timp și, firește, de hîrtie. Dar 
prețul de cost al dispozitivelor 
rămine încă o problemă.

• SUBSTANȚĂ „AN- 
TICOLESTEROL". In ge
neral, o proporție ridicată de 
grăsimi în singe implică un risc 
deosebit de maladii cardio-vas- 
culare. Au fost identificate insă 
și grăsimi, alfalipoproteinele 
(LHD), deocamdată insuficient 
cunoscute, a căror proporție ri
dicată în singe protejează orga
nismul împotriva acestor mala
dii. Studii efectuate pe parcur
sul mai multor ani au scos la 
iveală că riscul contractării unor 
maladii coronariene crește odată 
cu diminuarea concentrației de 
LHD. Doi păcienți pot avea 
aceeași proporție de colesterol 
în singe, dar cel ce are și o pro
porție ridicată de LHD va fi mai 
bine protejat. In prezent, bio
logi din diverse țări încearcă să 
tălmăcească misterul acestei 
substanțe „anticolesteroi". dată 
uitării după ce fusese descope
rită in urmă cu 30 de ani și care 
ar putea deveni o armă de șoc 
împotriva bolilor eardio-vascu" 
lare, adevărat flagel al civiliza
ției moderne.

• SUPEREXPRESUL 
LENINGRAD-MOSCO
VA. Noul tren electric ER-200, 
creat Ia uzina de vagoane din 
Riga, a efectuat cea de-a doua 
cursă experimentală cu pasageri 
pe distanța Leningrad — Mos
cova și retur, atingînd pe o por
țiune a traseului viteza proiec
tată de 200 kilometri pe oră. 
Garnitura feroviară superexpre- 
să se deplasează aproape fără 
zgomot. Superexpresul va conti
nua să efectueze curse experi
mentale, urmind să înceapă 
cursele regulate în ajunul des
chiderii Jocurilor Olimpice de 
la Moscova din vara anului vii
tor.

• COMPUTER... PE 
ROATE. în R.F.G. a fost rea
lizat primul autoturism echipat 
cu un computer. La simpla apă
sare a unei clape, computerul 
indică consumul de benzină, 
depășirea nivelului minim ad
mis fiind semnalată prin emi
terea unui sunet spedal. Prin a- 
păsarea altei clape, pe ecranul 
computerului se afișează auto
mat temperatura mediului exte
rior ; in momentul in care a- 
ceastâ temperatură este inferi
oară unei anumite limite, siste
mul de încălzire interioară intră 
automat in funcțiune. Compute
rul avertizează din timp pe con
ducător in vederea înscrieriiwpe 
căile de intrare sau ieșire de pe 
autostradă și servește, de ase
menea, și ca dispozitiv antifurt : 
el blochează contactul și declan
șează un sunet prelung in caz 
că se Încearcă forțarea portie
relor.

• SINTEZA HOR
MONULUI DE CREȘTE
RE. în curînd, mii de copii a- 
fectați de pigmeism, cu alte cu
vinte care înregistrează defici
ențe grave de creștere, vor pu
tea fi tratați cu un hormon i- 
dentic cu hormonul natural de 
creștere, înregistrind astfel o 
dezvoltare normală — apreciază 
revista „Science et vie11. Echipa 
cercetătorilor californieni See- 
burg și Goldell a reușit într-a- 
devâr să sintetizeze acest hor
mon care pinâ nu de mult putea 
fi obținut doar în foarte mici 
cantități prin extragerea Iui din 
hipofiza cadavrelor. Ei au creat, 
pe cale artificială, o bacterie ca
pabilă să secreteze hormonul 
creșterii, metodă care este a- 
preciată de specialiști drept cel 
mai mare succes înregistrat 
pinâ în prezent de „ingineria ge
netică11.

• ÎMPOTRIVA DĂU
NĂTORILOR. Este cunos* 
cut faptul că păianjenii stir- 
pesc cu multă eficacitate o serie 
de insecte dăunătoare. Anul tre-

i cut, in China, în cadrul unui ex- 
j periment, ei au curățat un teren 

de 2 000 de hectare de lăcuste 
invadatoare. Dealtfel, in aceas
tă țară se cresc in prezent 10 
specii de păianjeni. îndeosebi 
păianjenul negru „Etigomdiurn 
granitolum11, care s-au dovedit 
antidăunători deosebit de efica
ce.

• ELECTRONICA ÎN 
SPRIJINUL NEVĂZĂTO
RILOR. tn Marea Britânie a 
fost pus la punct un nou pro
cedeu de ghidare a nevăzători
lor cu ajutorul unor „bastoane 
electronice11. în acest scop, o re
țea de fire speciale este incor
porată de-a lungul trotuarelor. 
De la un centru se emit in per
manență semnale auditive de 
slabă putere, care sint captate 
cu ajutorul bastoaneior electro
nice. La extremitatea acestor 
bastoane, un difuzor minuscul 
indică nevâzâtorului dacă se gă
sește pe calea cea bună, respec
tiv dacă in fața sa se află sau 
nu vreun obstacol etc.
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Importante documente aprobate de Organizația Națiunilor Unite LONDRA:

întrevederi româno-britanice
RĂSPUNZlND constructiv unor probleme stringente ale vieții UN IMPERATIV AL ÎNSĂNĂTOȘIRII CLIMATULUI

POLITIC MONDIAL

Lichidarea politicii de hegemonism
Rezoluția prezentată de Uniunea Sovietică — 

aprobată de Adunarea Generală a O.N.U. ?
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). Adunarea Generală a O.N.U. a 

aprobat rezoluția „CU PRIVIRE LA INADMISIBILITATEA POLITICII 
DE HEGEMONISM ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE", supusă adu

INTERNAȚIONALE, IN CONSENS CU CERINȚELE PĂCII Șl DESTINDERII

REZOUnil MAU DE ROMANIA ADOPTATE 
DE ADDNAREA GENERALA A D. N. 0.

® „Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state" 

® „Dezvoltarea și consolidarea bunei vecinătăți între state"

UNITE 15 (Agerpres). — Reflectînd ade
ziunea unanimă a statelor membre ale O.N.U. față de 
o valoroasă propunere românească, plenara Adunării 
Generale a aprobat, prin consens, rezoluția elaborată 
de țara noastră in cadrul punctului înscris la cererea 
României pe ordinea de zi a celei de-a 34-a sesiuni 
intitulat „REGLEMENTAREA PRIN MIJLOACE PAȘ

NICE A DIFERENDELOR DINTRE STATE", adop
tată anterior, tot prin consens, de către Comitetul poli
tic al Adunării Generale.

în aceeași ședință, Adunarea Generală a aprobat în 
unanimitate o altă rezoluție inițiată de țara noastră 
referitoare la „DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA 
BUNEI VECINĂTĂȚI INTRE STATE".

Inițiativa privind reglementarea 
pașnică a disputelor internaționale 
dă expresie uneia din orientările 
fundamentale ale politicii externe 
românești, ale gîndirii și acțiunii 
președintelui Nicolae Ceaușescu. în
dreptate spre edificarea pe planeta 
noastră a unei păci durabile. Adop
tarea unanimă a rezoluției românești 
atestă justețea preocupărilor și efor
turilor constante ale țării noastre 
pentru afirmarea unor noi raporturi 
în viața internațională, pentru înlă
turarea definitivă a politicii de forță, 
dictat, dominație si asuprire a altor 
ponoare, pentru folosirea exclusivă a 
mijloacelor pașnice, politice, bazate 
pe normele dreptului și legalității 
internaționale, in rezolvarea oricăror 
probleme litigioase existente în 
raporturile interstatale. Importanța 
politică a inițiativei țării noastre se 
reflectă în apelul adresat tuturor 
statelor, tuturor guvernelor de a se 
abține. în orice împrejurare, de la 
recurgerea Ia forță sau la amenin
țarea cu forța și de a pune pe prim 
plan folosirea exclusivă a unor căi 
și metode pașnice, conforme cu pre
vederile Cartei O.N.U.

Rezoluția evidențiază ca element 
central necesitatea elaborării unei 
Declarații a Adunării Generale pri
vind reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state, 
document care ar urma să detalieze 
modalitățile practice de rezolvare a 
problemelor litigioase și să reafirme 
în mod imperativ obligația tuturor 
statelor de a apela in exclusivitate

In sprijinul extinderii cooperării internaționale 
în domeniul stiintei si tehnologiei

O REZOLUȚIE ELABORATA DE ROMANIA, ÎMPREUNA CU 
TARILE GRUPULUI „CELOR 77”, ADOPTATA DE COMITETUL 

PENTRU PROBLEME ECONOMICE Șl FINANCIARE
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare Bl Adunării Ge
nerale a adoptat prin consens rezo
luția care aprobă PLANUL DE AC
ȚIUNE AL CONFERINȚEI NAȚIU
NILOR UNITE PENTRU ȘTIINȚA 
ȘI TEHNOLOGIE ÎN SLUJBA DEZ
VOLTĂRII și stabilește măsurile ne
cesare pentru punerea sa în aplicare.

Avînd la bază o inițiativă a Româ
niei, prezentată la inalta tribună a 
organizației mondiale de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea jubi
liară a Adunării Generale din 1970, 
Conferința O.N.U. pentru știință și 
tehnologie în slujba dezvoltării, des
fășurată la Viena la sfîrșitul lunii 
august, a finalizat un îndelungat, dar 
fructuos, proces de pregătire, cu

Marcante contribuții concrete ale României
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la instaurarea unor relații interstatale noi, pașnice și democratice 
potrivit aspirațiilor de pace și securitate ale tuturor popoarelor

Opinia publică din țara noastră ia 
cunoștință cu vie satisfacție de apro
barea unanimă de către Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite a rezo
luțiilor initiate de România, cu pri
vire la „REGLEMENTAREA PRIN 
MIJLOACE PAȘNICE A DIFEREN
DELOR DINTRE STATE" și la „DEZ
VOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA 
BUNEI VECINĂTĂȚI ÎNTRE STA
TE", după ce, cu puține zile înainte, 
aprobase prin consens general „RE
ZOLUȚIA PRIVIND ÎNGHEȚAREA 
ȘI REDUCEREA BUGETELOR MILI
TARE". Adeziunea largă pe care au în
trunit-o în marele forum mondial al 
popoarelor, ecoul pozitiv înregistrat și 
sprijinul exprimat incă de Ia prezenta
rea rezoluțiilor, aprobarea lor unani
ma subliniază cu putere însemnătatea 
deosebită, caracterul profund realist și 
constructiv al soluțiilor pe care le 
preconizează in probleme de impor
tanță vitală pentru cauza păcii, pen
tru procesul destinderii, potrivit as
pirațiilor de securitate și conlucrare 
pașnică ale tuturor popoarelor. Ele 
reflectă preocuparea constantă a 
României socialiste, a președintelui 
ei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a-și spori necontenit contribuția la 
rezolvarea celor mai stringente pro
bleme ale contemporaneității, la pro
movarea unei politici noi, consoli
darea păcii și dezvoltarea colaborării 
internaționale, la progresul întregii 
umanități.

Se poate, astfel, aprecia că întreaga 
evoluție a vieții internaționale evi
dențiază că reglementarea prin mij
loace pașnice a diferendelor dintre 
state a devenit o problemă-cheie, o ce
rință fundamentală de care sint in
separabil legate destinele păcii în 
lumea întreagă. Așa cum se știe, 
climatul politic internațional este 
profund afectat de persistența unor 
focare de încordare și conflicte, 
între diferite state există problema 
litigioase, se manifestă diferende — 
de cele mai multe ori rezultate ale 

la căile pașnice pentru soluționarea 
problemelor controversate.

în vederea realizării acestui obiec
tiv. Adunarea Generală invită toate 
statele să transmită secretarului ge
neral al O.N.U. opiniile, sugestiile și 
propunerile lor privind elaborarea 
declarației, urmînd ca secretarul ge
neral să prezinte un raport viitoarei 
sesiuni â Adunării Generale.

Prin adoptarea rezoluției, Adunarea 
Generală a hotărît, totodată, în
scrierea ca punct distinct pe agenda 
celei de-a 35-a sesiuni a problemei 
privind „Reglementarea pașnică a 
diferendelor dintre state".

De o semnificație politică deosebită 
este rezoluția — inițiată tot de către 
România, căreia i s-au alăturat în 
calitate de coautoare 19 țări din toate 
regiunile geografice — privind „Dez
voltarea și consolidarea bunei ve
cinătăți între state".

Prin această importantă rezoluție, 
Adunarea Generală proclamă că 
temeiul bunei vecinătăți constă in 
respectarea neabătută a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului in treburile interne, nefolo- 
sirii forței și a amenințării cu forța, 
precum și respingerea oricăror acte 
tinzind la stabilirea de zone de in
fluență și dominație.

Rezoluția subliniază ideea de o 
deosebită actualitate potrivit căreia 
dezvoltarea și întărirea bunei ve
cinătăți sînt de natură să contribuie 
substanțial la rezolvarea unor pro
bleme existente intre state, îndeo
sebi vecine, să sporească încrederea 

participarea tuturor statelor membre. 
Rezoluția adoptată are la bază pro
iectul elaborat de delegația română, 
împreună cp celelalte delegații ale 
țărilor din grupul „celor 77", și con
stituie rezultatul unor ample consul
tări cu celelalte state membre ale 
organizației pentru convenirea tex
tului final, aprobat in unanimitate.

în baza prevederilor planului de 
acțiune de la Viena privind știința 
și tehnologia, rezoluția creează ca
drul politico-institutional și financiar 
al O.N.U. pentru extinderea coope
rării internaționale în domeniul ști
inței și tehnologiei și sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare pentru întărirea capacităților 
tehnico-științifice naționale.

politicii imperialiste de forță și dic
tat, ale tendințelor de reîmpărțire a 
sferelor de influența și dominație, 
probleme lăsate moștenire de peri
oada colonialismului sau provocate 
de menținerea subdezvoltării pe în
tinse regiuni ale globului sau gene
rate de ascuțirea contradicțiilor inter
naționale în condițiile fenomenelor 
crizei economice, energetice etc.

Poziția constantă, fermă și Neabă
tută a României a fost și este aceea 
că toate aceste diferende, orice 
problemă litigioasă pot și trebuie 
să-și găsească soluționarea pe sin
gura cale rațională și justă — calea 
reglementării prin mijloace pașnice, 
Calea tratativelor. în mod stărui
tor, țara noastră a subliniat cît de 
periculoase, ce grave consecințe pot 
avea încercările de soluționare a 
diferendelor prin recurgerea la poli
tica de forță, sub diversele ei forme 
de manifestare — de la practicile de 
dictat, imixtiuni, presiuni poli
tice și economice și pină Ia inter
vențiile armate. Recurgerea la a- 
ceste practici afectează indepen
dența și suveranitatea popoarelor, 
agravează încordarea generală, frî- 
nează eforturile spre dezvoltarea e- 
conomică, alimentează cursa înar
mărilor, sporind considerabil riscu
rile la adresa păcii și securității ge
nerale — riscuri imense în condițiile 
existenței unor arsenale cu o uriașă 
capacitate distructivă. Totodată, ex
periența istorică stă mărturie că po
litica imperialistă de forță nu poate 
asigura niciodată soluționarea reală, 
durabilă și justă a diferendelor, ea 
complicînd și mai mult problemele 
litigioase, inveninind raporturile din
tre părțile implicate și generind noi 
animozități, creînd astfel premisele 
reaprinderii focarelor de conflict, cu 
consecințe imprevizibile.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți, România a făcut din principiul 
soluționării diferendelor dintre state 
pe cale pașnică, prin mijloace poli
tice, prin tratative un principiu car

lor reciprocă. Se evidențiază, totodată, 
că posibilitățile de cooperare și avan
taj reciproc sint deosebit de favorabi
le între țările vecine, ceea ce trebuie 
încurajat, întrucît acest lucru are o 
influență pozitivă asupra relațiilor 
statelor respective.

Rezoluția pune în același timp în 
lumină noua dimensiune pe care 
marile transformări din lume, de 
ordin politic, economic și social, pre
cum și progresul științific și tehno
logic o conferă bunei vecinătăți, fă- 
cînd să crească necesitatea dezvoltă
rii și aplicării mai eficace a acestui 
principiu de către toate statele, în 
toate domeniile lor de activitate.

Rezoluția solicită statelor membre 
ale O.N.U. să comunice opiniile și 
propunerile lor asupra conținutului 
politic și juridic concret al bunei 
vecinătăți pe baza cărora secretarul 
general urmează să întocmească un 
raport special pentru sesiunea din 
1981 a Adunării Generale.

în vederea examinării aprofun
date a acestei probleme, Adunarea 
Generală a hotărît să înscrie pe 
ordinea de zi a sesiunii din 1981 un 
punct intitulat „Dezvoltarea și con
solidarea bunei vecinătăți intre 
state".

Cele două rezoluții scot în evi
dență, o dată in plus, preocuparea 
constantă a țării noastre pentru 
dezvoltarea normelor de drept inter
național, pentru așezarea relațiilor 
dintre state pe baza unor principii 
clare, bine definite, pentru a asigura 
în acest fel pacea, securitatea și 
progresul fiecărui stat.

FIOTARIREA C.C. AL P.C.U.S. cu 
privire la cea de-a lIG-a aniversare 
a nașterii lui V. I. Lenin a fost dată 
publicității la Moscova. In hotărîre 
se evidențiază rolul excepțional al 
lui Lenin în dezvoltarea marxismu
lui, in crearea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în organizarea 
și înfăptuirea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, in construc
ția primului stat socialist.

CHINA VA PARTICIPA LA AC
TIVITATEA COMITETULUI PEN
TRU DEZARMARE DE LA GE
NEVA. După cum relevă „Ziarul 
poporului", R. P. Chineză K I olărit 
ca, incepind din anu' ISM» să ia

dinal al întregii sale activități inter
naționale, o constantă majoră a poli
ticii sale externe.

Această orientare cu caracter pro
gramatic a fost pregnant reconfirma
tă de Congresul al XII-lea al P.C.R. : 
„Considerăm — a subliniat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în Raportul 
prezentat la Congres — că trebuie să 
se iacă totul pentru soluționarea ori
cărui conflict numai pe ealea tratati
velor, pentru evitarea izbucnirii alto
ra noi, pentru normalizarea relațiilor 
dintre toate statele, indiferent de pro
blemele și deosebirile existente intre 
state, de opțiunile lor social-politîce". 
însăși experiența vieții a demonstrat 
justețea acestei orientări, in deplină 
concordanță cu cerințele coexistenței 
pașnice, ale democratizării relațiilor 
internaționale, așezării lor pe teme
liile legalității, ale egalității în 

, drepturi și respectului reciproc. Nu
mai și numai pe această cale se pot, 
identifica puncte de convergență, se 
pot găsi soluții judicioase, reciproc 
acceptabile și, implicit, trainice. Fi
rește, de o deosebită importanță este 
ca tratativele între părțile interesate 
să nu fie complicate-sau împovărate 
prin ingerințe din afară, ci, dimpo
trivă, să fie stimulate prin contri
buția tuturor celor care doresc înțe
legere, corespunzător intereselor ge
nerale ale păcii și destinderii.

Inițiativa țării noastre de a înscrie
— pentru prima oară în istoria 
O.N.U. — problematica reglementării

■ pașnice a diferendelor dintre state 
pe ordinea de zi a Adunării Generale
— inițiativă care a avut un larg ecou 
pozitiv in rindul țărilor membre ale 
O.N.U. și în opinia publică mondială
— constituie o elocventă expresie a 
spiritului de înaltă responsabilitate 
față de destinele păcii, a caracterului 
profund umanist al politicii externe a 
României.

în acest context apare evidentă le
gătura dintre eforturile României 
pentru eradicarea politicii de forță și

nării de Uniunea Sovietică.
Rezoluția scoate în evidență fap

tul că hegemonismul este o manifes
tare a politicii unui stat sau grup de 
state care tind să controleze, să do
mine sau să-și subordoneze pe plan 
politic, economic, ideologic sau mi
litar alte state, popoare sau regiuni 
ale lumii. Preambulul documentului 
relevă, totodată, că imperialismul, 
colonialismul, neocolonialismul. ra
sismul sînt forțe care urmăresc să 
perpetueze relațiile inechitabile și 
privilegii obținute prin forță, consti
tuind manifestări ale politicii și 
practicii hegemonismului.

Considerînd că dorința comună a 
tuturor popoarelor este de a contra
cara hegemonismul și de a menține 
suveranitatea și independența na
țională ale tuturor statelor, docu
mentul subliniază importanța și ur
gența creării unui sistem nou și 
just de relații internaționale, bazat 
pe participarea egală în drepturi a 
tuturor statelor la soluționarea pro
blemelor internaționale și la men
ținerea păcii și securității interna
ționale, a unui sistem care să asi
gure securitatea egală pentru toate 
statele, precum și progresul și pros
peritatea pentru toate popoarele pe 
calea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale. în acest spirit, 
rezoluția condamnă hegemonismul în 
toate formele sale de manifestare, 
inclusiv pe plan global, regional sau 

I subregional, în contextul politicii 
de divizare a lumii în blocuri sau 
în contextul statelor luate separat 
și declară că nici un stat sau grup 
de state nu trebuie în nici o împre
jurare și sub nici un pretext să 
exercite hegemonismul în relațiile 
internaționale sau să urmărească să 
ocupe poziție dominantă in întreaga 
lume sau intr-o regiune sau alta 
a lumii.

Rezoluția respinge toate formele 
de dominație, subordonare, amestec 
sau intervenție și toate formele de 
presiune, fie ele politice, ideologice, 
economice, militare sau culturale, in 
relațiile internaționale și condamnă 
cu hotărîre politica de presiune, ame
nințare cu forța sau cu recurgerea 

parte la ședințele și activitatea Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva. Această hotărîre a fost 
adusă la cunoștință printr-o scri
soare adresată Secretariatului Co
mitetului pentru dezarmare.

PLENARA C.C. AL P.S.U.G. Co
municatul plenarei C.C. al P.S.U.G., 
desfășurată la Berlin la 13 și 14 de
cembrie, relevă că a fost aprobat 
raoortul Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prezentat de Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., cu privire la planul eco
nomiei naționale pe 1980, precum și 
proiectele de lege privind planul e- 
conomiei și bugetul pe 1980.

eliminarea a înseși principalelor» mij
loace de înfăptuire a acestei politici 
— armele. Spre acest deziderat su
prem al tuturor popoarelor este în
dreptată rezoluția inițiată de țara 
noastră privind înghețarea și reduce
rea bugetelor militare — adoptată prin 
consens de Adunarea Generală a 
O.N.U. și a cărei traducere in viață 
ar marca un pas concret, real, pe ca
lea reducerii cursei Înarmărilor, creș
terii încrederii internaționale, ar răs
punde cerințelor destinderii — și. in 
același timp, ar permite alocarea 
unor importante resurse în scopuri so
ciale. in interesul prosperității po
poarelor, al sprijinirii mai eficiente a 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare.

Politica de pace, înțelegere și co
laborare internațională, promovată 
consecvent de România, iși găsește 
reflectare și în rezoluția privind 
dezvoltarea și consolidarea bunei ve
cinătăți intre state. După cum se 
știe, România a acționat cu tenaci
tate și energie pentru statornicirea 
unor asemenea relații în zona noas
tră geografică, in Peninsula balcani
că, inițiativa prezentată la O.N.U. 
mareînd ridicarea acestei preocu
pări pe un plan superior pen- 
tru generalizarea unor raporturi 
noi, de pace, prietenie și colaborare 
ca între buni vecini, intre toate sta
tele lumii. Pe baza propriei expe
riențe pozitive acumulate, țara 
nbastră pornește de la considerentul 
că pacea și securitatea internațională 
depind în mod esențial de natura 
raporturilor dintre state, și în pri
mul rind dintre statele vecine, că 
statornicirea unor raporturi de bună 
vecinătate asigură importante premi
se pentru evitarea conflictelor și 
consolidarea păcii în regiunea res
pectivă și în lumea întreagă și, tot
odată, favorizează în mod obiectiv 
conlucrarea rodnică între state, valo

la forță, de agresiune directă sau 
indirectă, de ocupație, precum și 
practica, ce se extinde, de amestec și 
intervenție fățișă sau disimulată în 
treburile interne ale statelor. Sint 
condamnate cu hotărîre imperialis
mul, colonialismul, neocolonialismul, 
apartheidul, rasismul și toate cele
lalte forme de agresiune străine, de 
ocupație, dominație și amestec, pre
cum și crearea de sfere de influență 
și divizarea lumii în blocuri politice 
și militare antagoniste.

în încheiere, documentul cheamă 
toate statele ca în relațiile interna
ționale să respecte cu strictețe prin
cipiile Cartei O N.U., precum și 
principiile referitoare Ia respecta
rea suveranității, egalității suverane, 
independentei naționale, unității și 
integrității teritoriale ale statelor, ale 
neamestecului in treburile lor inter
ne, neagresiunii și reglementării paș
nice a litigiilor, ale colaborării, ca și 
dreptul la autodeterminare al po
poarelor aflate sub dominație colo
nială și străină. Se cheamă, de ase
menea, la retragerea tuturor forțelor 
de ocupație în limitele teritoriului lor, 
pentru a se da posibilitate popoare
lor din toate statele să-și stabilească 
și să-și rezolve problemele proprii. 
Ia respectarea cu strictețe a dreptu
rilor tuturor statelor de a-și stabili 
sistemele politice și social-economice 
și a-și înfăptui politica națională 
economică, .socială și de altă natură 
fără obstacole, amestec sau amenin
țare din afară. în încheiere, în rezo
luție se arată că Adunarea Generală 
a O.N.U. hotărăște să continue efor
turile pentru instaurarea unui sistem 
nou și just de relații internaționale, 
bazat pe participarea egală în drep
turi a tuturor statelor la solutionarea 
problemelor internaționale. precum 
și pentru menținerea păcii și secu
rității internaționale, să continue 
eforturile pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
în vederea asigurării independenței 
economice și a libertății tuturor po
poarelor, îndeosebi a țărilor în curs 
de dezvoltare.

UNIVERSITATEA PĂCII. A- 
dunarea Generală a O.N.U. a | 
aprobat crearea unei Universi
tăți a păcii in Costa Rica, în ‘ 
urma unei inițiative a președin- . 
telui acestei țări, Rodrigo Cara- 
zo. Aceasta ar urma să fie un | 
centru internațional de invăță- 
mînt superior-!

IN PERSPECTIVA REUNIUNII DE 
LA MADRID. Spania dorește ca I
viitoarea reuniune general-europea- 
nă de la Madrid să aibă loc la ni
vel ministerial - a declarat minis- I 
trul afacerilor externe spaniol, Mar
celino Oreja.

DEMISIA GUVERNULUI CANA
DIAN. Primul ministru al Canadei, 
Jee Clark, a anunțat demisia cabi
netului său. după votul de neîncre- I 
dere care a avut loc în Camera Co
munelor. S-a stabilit, totodată, or- ' 
ganizarea unor alegeri legislative j 
anticipate, la 18 februarie 1980.

rificarea avantajelor apropierii geo
grafice, caracterului adeseori comple
mentar al economiilor naționale, tra
dițiilor istorice — în interesul dez
voltării economice reciproc avantajoa
se, al creșterii bunăstării popoarelor.

în acest sens, rezoluția consacră ca 
principii. ale bunei vecinătăți indepen
dența și suveranitatea națională, ega
litatea în drepturi, neamestecul în tre
burile interne, nefolosirea forței și a 
amenințării cu forța, precum și respin
gerea oricăror acte tinzind la stabi
lirea de zone de influență și domi
nație — principii care constituie 
cheia de boltă a unor relații inter
statale noi, de natură să asigure 
respectarea dreptului fiecărei na
țiuni de a-și hotărî singură moarta și, 
în același timp, dezvoltarea colaboră
rii și întărirea păcii.

Prin adoptarea rezoluțiilor inițiate 
de România s-au constituit noi și 
importante instrumente ale dreptu
lui și legalității internaționale, avind 
girul unanim al celui mai larg și 
mai important for mondial — Orga
nizația Națiunilor Unite. Popoarele 
lumii, statele iubitoare de pace, for
țele păcii de pretutindeni dispun ast
fel de noi și importante mijloace de 
acțiune pentru promovarea țelurilor 
nobile ale înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Desigur, adoptarea unor rezoluții 
nu înseamnă materializarea lor auto
mată. Este, de aceea, necesar să se 
desfășoare eforturi susținute pen
tru a se asigura traducerea lor în 
viață, pentru a se determina rezol
varea pe cale pașnică a tuturor dife
rendelor și problemelor litigioase, 
reducerea poverilor și primejdiilor 
generate de cursa înarmărilor, dez
voltarea unor raporturi interstatale 
de bună vecinătate demne de stadiul 
civilizației omenirii.

Completindu-se armonios, avînd 
ca esență unitară dragostea de pace, 
grija față de interesele și aspirațiile 
tuturor popoarelor, rezoluțiile inițiate 
de România ilustrează cu putere jus
tețea politicii externe a țării noastre, 
care dă răspunsuri constructive celor 
mai acute probleme ale vieții inter
naționale. Tocmai aceasta le conferă 
o mare forță vitală, contribuie la 
creșterea continuă a prestigiului de 
care se bucură astăzi România so
cialistă. președintele ei, militant 
neobosit pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a păcii, în
țelegerii și colaborării internaționale.

LONDRA 15 (Agerpres). — Intre 
12 și 14 decembrie, la Londra au 
avut loc consultări între ministerele 
de externe ale României și Marii 
Britanii. Delegația română, condusă 
de tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, a avut întilnirl și dis
cuții cu sir Ian Gilmour, lord al 
sigiliului privat, secretar de stat 
adjunct, Peter Blaker, ministru de

Intîlnire cu liderii organizațiilor Zimbabwe — Z.A.P.U.
9i Z.A.N.U.

In cursul vizitei Ia Londra, to
varășul Aurel Duma, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
a fost primit de Joshua Nkomo, 
președintele Uniunii Poporului Afri
can Zimbabwe (Z.A.P.U.), și de Ro
bert Mugabe, președintele Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.).

J. Nkomo și R. Mugabe au rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de

MOSCOVA

Succesul expoziției „Chimia românească 
în anii socialismului"

MOSCOVA 15 — Corespondentul 
■ Agerpres, M. Coruț, transmite : Ex- 
; poziția „Chimia românească in anii 

socialismului", deschisă la Complexul 
expozițional „Sokolniki", din Mosco
va, s-a bucurat de un succes bine
meritat. In preziua închiderii, expo
ziția a fost vizitată de L. A. Kostan- 
dov, ministrul industriei chimice a 
U.R.S.S., de alte cadre de conducere. 
In timpul expoziției, dr. loan Pușca} 
și colaboratorii au prezentat rezulta
tele experimentărilor clinice ale me
dicamentului românesc „Ulcosilva- 
nil“, față de care specialiștii sovietici 
prezenți au manifestat un deosebit 
interes. De asemenea, s-au încheiat

Conferința de la Londra în problema rhodesiană
Frontul Patriotic respinge condițiile inechitabile privind 

încetarea focului
LONDRA 15 (Agerpres). — La 

Londra a avut loc, simbătă, ultima 
sesiune plenară a conferinței tripar
tite in problema rhodesiană — infor
mează agențiile Reuter, France Presse 
și U.P.I. Participanții — arată agen
țiile — nu au reușit să ajungă la un 
acord asupra tuturor aspectelor pri
vind instaurarea încetării focului în 
Rhodesia. Frontul Patriotic a refuzat 
să accepte propunerile britanice in 
legătură cu această problemă, pe care 
le consideră ca, inechitabile. „Aranja
mentele privind incetarea focului — 
a declarat, în acest sens, un purtător 
de cuvînt al Frontului — au fost de
finitivate de Marea Britanie și co
mandantul forțelor regimului de la 
Salisbury, noi fiind excluși total de 
la procesul de negociere a acestor 
probleme". în mod special, purtătorul 
de cuvînt s-a referit la faptul că pro
punerile respective nu prevăd acor
darea unui statut egal pentru forțele 
patriotice și cele ale regimului de la 
Salisbury. Totodată, reaflrmindu-și 
dorința de a continua negocierile, cei 
doi copreședinți ai Frontului Patrio
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Logica, indienii și deșertul
La ordinea zilei, subiectul cald, fierbinte, arzător, incandescent - 

deocamdată gradația s-ar opri aci, dar în viitor termometrul ar putea 
urca la cîteva mii de grade — continuă să fie hotărîrea de amplasare 
in cîteva țări vest-europene a rachetelor „Pershing II" și „de croazieră".

Din punct de vedere logic, comunicatul N.A.T.O. este edificator. S-a 
elucidat o problemă mai complicată decit quadratura cercului — res
pectiv cum, sporindu-se și modernizindu-se armamentele, nu se stimu
lează cituși de puțin cursa înarmărilor. Sau - cum aceste înarmări se 
fac numai sub imperiul dorinței de dezarmare : adică, întîi să creâscă 
înarmările, pentru ca apoi să se trateze reducerea lor. Este foarte logic: 
cu cît vor exista arme mai multe și mai moderne, cu atît vor exista 
și mai multe subiecte pentru tratative — altfel negociatorii ar rămîne 
în pană, „fără pîine", fără matșrie primă. Deci, pe lîngă tipurile cunos
cute de logică — formală sau aristotelică, inductivă, deductivă, matema
tică etc. — trebuie consemnată și cristalizarea uneia noi, logica militară, 
mai exact mi litoristă. Total deosebită de celelalte.

Dar... ce legătură și ce amestec au aici indienii (indo-americaniî, 
„pieile roșii") ?

Au, deoarece Pershing nu sosește pentru prima oară în Europa. Ge
neralul John Pershing, cu al cărui nume au fost botezate rachetele, a 
mai fost pe bătrinul continent, unde a comandat corpul expediționar 
american in cursul primului război mondial. Venind, de la început, 
încărcat de glorie — îi făcuse zob pe arcașii indieni în luptele din 
Arizona, New Mexico și Dakota și îi răpusese vitejește pe țăranii me
xicani desculți ai lui Pancho Villa. Se pare că dl. general Pershing 
era un tip foarte dur, de unde și porecla „John cel negru" — ceea 
ce denotă spiritul de previziune al bunicilor.

Cit privește rachetele de croazieră, ele poartă denumirea „Toma
hawk" - securea de război pe care indienii americani o îngropau in 
timp de pace, și pe care N.A.T.O., necunoscînd tradiția, o dezgroapă 
in scopuri curat și absolut pașnice.

Deci, în cinstea viitoarei conferințe de la Madrid pentru securitatea 
europeană, se schițează un spectacol de gală — scenariul unui western, 
mai original, fără cow-boy și diligențe, în schimb cu rachete nucleare.

Și cu europenii in rol de piei roșii.
De adăugat că perșingurile și tomahawkurile își anunță sosirea 

în numele unei doctrine distincte - „doctrina M.A.D.", adică „Mutual 
Assured Destruction", ceea ce înseamnă „distrugere reciprocă asigurată" 
(precisă, garantată).

Bo chiar la acest certificat de garanție s-ar putea adăuga și 
un tichet suplimentar, deoarece pe lîngă capacitatea distructivă 
înscrisă în fișele tehnice și în planurile strategilor mai intervine un as
pect : pînă acum, din 13 testări ole rachetei de croazieră, fabricată in 
două variante — „AGM 86 B" și „AGM 109" — vreo șapte, deci mai 
mult de jumătate, s-au prăbușit din zbor in deșertul Utah, una chiar 
în împrejurimile Los Angeles-ului. Din fericire, nu erau încărcate.

Reamintind astfel de avioanele-„Starfighter", poreclite „sicriele zbu
rătoare", trimise tot pentru securitatea vest-europenilor, și din care vreo 
250 (două sute cincizeci I) s-au prăbușit ca niște bolovani, incit 
peste o sută de piloți — tineri, blonzi și bronzați — și-au sacrificat 
viața în lupta cu... nimeni.

Rămine de văzut ce sentimente de securitate vor resimți vest-euro- 
penii dacă vor avea in viitor, deasupra capului, „trabucurile zburătoare" 
- și căzătoare — cu încărcătură nucleară.

Mai ales avind in vedere că Europa occidentală, cu mărturiile mile
nare ale Colisseumului, cu biîuteriile arhitectonice ale Westminster-ului și 
cu dantelele în piatră ale Koln-ului, nu se aseamănă prea mult cu de
șertul Utah.

Și că europenii nu sint prea dornici să-și transforme bătrinul lor con
tinent — și lumea in general — în nici un fel de deșert.

N. CORBU

stat, și cu alți membri al conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Commonwealth-ului, precum și cu 
Cecil Parkinson, ministru de stat la 
Ministerul Comerțului.

In cadrul intîlnirilor au fost abor
date probleme ale dezvoltării rapor
turilor româno-britanice pe multiple 
planuri și s-a efectuat un schimb de 
păreri în probleme internaționale ac
tuale.

prietenie, sănătate și fericire perso
nală, iar poporului român urări de 
noi realizări pe calea dezvoltării pa
triei sale.

în cursul convorbirilor a fost ex
primată dorința comună de a dez
volta raporturile de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniunea Na
țională Africană Zimbabwe» (Z.A.N.U.).

La întilniri a participat Pretor 
Popa, ambasdorul României Ia Lon
dra.

contracte pentru exportarea In 
U.R.S.S. a unor însemnate cantități 
de medicamente, lacuri și vopsele, 
anvelope și alte produse ale chimici 
românești. întreprinderii de comerț 
exterior „Chimimport-export" i-a 
fost decernată „Marea medalițț jubi
liară" — cea mai importantă tfy stir.c- 
ție a Camerei de comerț șin,. îistrie 
a U.R.S.S. Au fost acordate, dț ase
menea, diplome de odoare întreprin
derii de comerț exterior „Danubiana" 
și mai multor întreprinderi repre
zentative românești pentru inalta ca
litate a. produselor și varietatea ex
ponatelor prezentate. O diplomă spe
cială a fost atribuită Ministerului In
dustriei Chimice din țara noastră.

tic, Joshua Nkomo și Robert Mugabe, 
au propus inițierea unor noi trata
tive pentru a se ajunge la o înțele
gere definitivă, care să poată fi una
nim acceptată.

Ultimele știri transmise de agențiile 
de presă informează că la Londra ar 
mai putea avea loc o întilnire a ex- 
perților militari ai Frontului și părții 
britanice, intr-o nouă tentativă de a 
se ajunge la un acord unanim accep
tat în problema rhodesiană.

SALISBURY 15 (Agerpres). — La 
Salisbury a avut loc simbătă o nouă 
demonstrație organizată în sprijinul 
cererilor de legalizare a Frontului 
Patriotic Zimbabwe — informează 
agențiile Reuter șl France Presse. In 
legătură cu aceasta, un purtător de 
cuvînt al guvernatorului britanic a 
precizat că interdicția impusă de re
gimul de la Salisbury asupra Activi
tăților Frontului Patriotic nu va fl 
ridicată decit după încheierea until 
acord de încetare a focului la confe
rința tripartită de la Londra.
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