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în zilele care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului să se facă tot ce este posibil

pentru lichidarea sau diminuarea restanțelor, să se asigure în această direcție

o concentrare maximă a potențialului uman și tehnic al tuturor întreprinderilor!
Planul național unic de dezvoltare economlco- socială a țării in 1980 reliefează adevărul că, in anul viitor, ultimul an al actualului cincinal, sint prevăzute sarcini economice complexe, mobilizatoare, ce dimensionează puternicul dinamism pe care il vor atinge, in continuare, toate _ ramurile producției materiale, in condițiile ac- 'ctfntuării rolului factorilor intensivi, calitativi. Sugestive sint, in acest sens, ritmurile înalte de creștere a producției unor industriei : construcțiile de chimia — 12,8 la sută, ramuri care asigură o valorificare tot mai înaltă a materiilor prime și materialelor.Ne-am propus, cum bine se știe, un mobilizator țel patriotic, ca intr-o perioadă istorică . scurtă să ajungem din urmă țările dezvoltate din punct de vedere economic. Planul pe 1980 aduce noi argumente convingătoare ale fermității cu care continuăm acest drum. Iar direcția principală de acțiune o constituie, cum limpede se desprinde din prevederile planului, promovarea consecventă; a politicii de industrializare. Ritmurile de creștere ale ramurilor sînt doar elocvente, de convingătoare, le constituie sporurile însemnate prevăzute la principalele produse fizice, necesare dezvoltării și modernizării tuturor sectoarelor economiei, realizării programului de investiții, satisfacerii in condiții cit mai bune a cerințelor de consum ale populației, creșterii volumului și eficienței exportului.Cunoaștem bine sarcinile pe care le avem de înfăptuit în anul decisiv al cincinalului actual. După cum bine sînt cunoscute și direcțiile de acțiune pentru realizarea acestor sarcini, atit la nivelul ramurilor și al economiei, cit și al fiecărei întreprinderi. O cifră de sinteză : aproape 80 la sută din sporul valorii producției nete se va obține pe seama creșterii productivității muncii.Firește nu trebuie așteptat anul 1980 pentru a trece cu hotărire la înfăptuirea măsurilor menite să garanteze atingerea ritmurilor de producție stabilite. Pretutindeni, în fiecare întreprindere și centrală se știe, pînă în amănunt, ce trebuie făcut, cum trebuie acționat. Esențial este ca, in aceste zile, care au rămas pînă la sfîrșitul anului, să se pună în valoare întreaga pricepere

ramuri de bază ale mașini — 13 la sută,

organizatorică în vederea realizării cu succes a planului pe acest an la producția fizică, la fiecare sortiment in parte. Aceasta este prioritatea absolută a acestor zile, aceasta este îndatorirea fundamentală a fiecărui colectiv. Nici o clipă, in nici un loc nu trebuie admise încetiniri de ritm, relaxări, atit timp cit economia așteaptă in continuare o seamă de produse importante la care se mai înregistrează restanțe.în 1980 trebuie să ciștigăm niveluri ridicate într-o serie de ramuri industriale, la o serie

industriei cîteva dovezi Altele, la fel

sigur, lăudabile eforturile a numeroase colective care au reușit să depășească prevederile planului la o seamă de produse. Dar, cum bine se știe* oricît ar fi de mari depășirile la un produs sau altul, ele nu pot nicidecum să acopere nerealiză- rile înregistrate la alte produse. în mecanismul echilibrat al planului, fiecare sortiment, fiecare produs în parte își au locul și rolul bine și precis stabilite. Fără cărbune nu putem realiza planul la energia electrică, fără oțel — producția de laminate, fără ciment — programul de investiții. Sint relații materiale peste care nu se poate trece cu vederea.în zilele — e drept puține — care au rămas pînă la sfîrșitul anului mai pot fi obținute însemnate sporuri la producția fizică, restanțele la o seamă de produse pot fi diminuate și chiar lichidate. Cum se vede din harta pe care o publicăm alături, un număr de 20 de județe și municipiul București au îndeplinit, înainte de termen, planul pe patru ani ai cincinalului, creînd posibilitatea. pentru realizarea peste prevederi a unor însemnate cantități de produse necesare economiei. Calculele arată că, in fiecare zi, pină la sfîrșitul acestui an, se realizează produse iu valoare de peste trei miliarde lei. Zilnic- dt>tr~'a?uțta f națională trebuie să crească cu încă trei miliarde lei. Să facem totul ca această valoare să devină realitate cu fiecare zi din acest an ; să facem totul pentru realizarea planului la producția fizică ! *Cea mai bună pregătire a producției anului viitor este realizarea exemplară a planului pe acest an. Sînt proaspete în mintea noastră, a tuturor, cuvintele adresate de tovarășul NicolaeCeaușescu de la înalta tribună a celui de-al Xll-lea Congres al partidului : „Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a asigura îndeplinirea in bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an, precum și pe anul 1980 — și imi exprim convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea,, întregul popor vor face totul pentru înfăptuirea integrală a actualului cincinal". Un înflăcărat îndemn patriotic căruia trebuie să-i răspundem prompt, prin întreaga noastră putere de muncă, prin concentrarea tuturor eforturilor pentru înfăptuirea și realizarea programului de dezvoltare economico-so- cială tot mai susținută a patriei noastre.

■

DECRET
privind alocarea sumei de 60 milioane lei 

în vederea organizării pomului de iarnă pentru copiiCa urmare a grijii deosebite a partidului și statului nostru față de copiii patriei și ținînd seama de rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea prevederilor pe 4 ani ai cincinalului 1976—1980, în vederea sărbătoririi . pomului de iarnă 1979,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:Art. 1 — Se alocă suma de 60 milioane lei din rezerva prevăzută în bugetul republican, în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii.

Ari. 2 — Cu suma prevăzută la articolul 1 se suplimentează bugetele de venituri și cheltuieli ale consiliilor populare județene pe anul 1979.Art. 3 — Consiliile populare județene și al municipiului București vor asigura distribuirea pe unități a tuturor fondurilor destinate -organizării pomului de iarnă, inclusiv cele ale sindicatelor și cooperativelor agricole de producție, încadrîndu-se în haremurile aprobate pentru fiecare categorie de copii.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

PART1CIPANȚII LA ADUNĂRILE ȘI CONFERINȚELE CONSILIILOR LOCALE

ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE EXPRIMĂ IN TELEGRAMELE ADRESATE

C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU VOINȚA LOR UNANIMĂ:

„Energiile creatoare, capacitățile unite
ale poporului-în slujba dezvoltării patriei, 

a înfăptuirii hotărîrilor Congresului
al Xll-lea a! partidului"

de produse de bază. Pornind de la realitatea imediată spret.ăm că în fiecare ...... ___actuală se înregistrează restanțe. Și așa cum s-a mai subliniat, asemenea restanțe — care mai există și la alte produse — dacă nu vor fi lichidate, vor fi adăugate la sarcinile anului viitor. Așa este firesc, așa o cer interesele economiei naționale. Planul cincinal este un tot unitar și realizarea lui in ansamblu nu poate fi concepută fără realizarea lună de lună, an de an, a sarcinilor cantitative și calitative, stabilite pentru fiecare întreprindere, pentru fiecare ramură. Sînt, de-

aceste sarcini, consta- caz în parte la ora

întruniți în conferința Consiliului orășenesc Tg. Lăpuș al Frontului Unității Socialiste — se arată într-o telegramă — stima și admirația noastră se îndreaptă spre dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, luptător consecvent pentru pace și dreptate, pentru colaborarea și înțelegerea intre popoare. Ne exprimăm recunoștința noastră pentru grija consecventă pe care o manifestați, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru participarea tuturor oamenilor muncii' la viața politică a țării, la rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca o cerință a dinamizării tuturor energiilor și capacităților creatoare ale poporului nostru, expresie a unității și coeziunii noastre, a dorinței de neclintit de a participa efectiv la traducerea în viață a mărețelor hotărîri adoptate de Congresul al Xll-lea al partidului. Ne angajăm ca, împreună, umăr la umăr, români, maghiari și alte naționalități, să luăm parte activă la toate activitățile organizate în cadrul Frontului Unității Socialiste, să servim cu credință interesele poporului, consacrîndu-ne întreaga capacitate cauzei înfloririi și prosperității patriei noastre.Dind glas gindurilor și sentimentelor fierbinți de dragoste și prețuire pe care toți oamenii muncii și cetățenii orașului vi le poartă, participant la conferința orășenească iși exprimă deplina satisfacție ca, și în viitor, președintele celui mai larg și mai reprezentativ organism politic al țării să fie secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta constituind garanția sigură a dezvoltării în continuare a economiei naționale, a perfecționării organizării și conducerii vieții sociale, a creșterii lizație și muncesc,. litate, a multilateral României spre comunism.

Delegații la conferința consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste din Aninoasa, județul Argeș, ne exprimăm înalta recunoștință și totala adeziune față de propunerile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, privind sporirea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social-politică a țării. Constituirea de organizații proprii ale F.U.S. reprezintă expresia preocupării permanente a partidului, a dumneavoastră personal, pentru lărgirea democrației noastre socialiste, pentgu crearea cadrului organizatoric de participare a tuturor oamenilor muncii la actul conducerii societății. Vă asigurăm că, asemenea întregului nostru popor, și noi, locuitorii comunei Aninoasa, sub îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, vom munci cu hotărîre pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru înfrumusețarea localității, că nu vom precupeți nici un efort în vederea Înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de- Congresul ai -Xll-lea al P.C.R.în atmosfera de puternică efervescență politică și elan patriotic, de totală adeziune față de politica internă și externă a partidului — se arată in telegrama conferinței orășenești Huedin, județul Cluj, a Frontului Unității Socialiste, toți oamenii muncii români și maghiari din orașul nostru își exprimă cele mai alese • sentimente de prețuire față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, față de preocuparea continuă pe care dumneavoastră, partidul o manifestă pentru lărgirea cadrului democratic de participare a tuturor locuitorilor țării la conducerea întregii activități politice și sociale a țării. însuflețiți de mărețele obiective ale dezvoltării economice și sociale a patriei, prefigurate de Congresul al
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GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Pasiune de miner
Tăcuți si aspri sint 

minerii. Dirzi ca mun
tele căruia-i smulg cu 
atița stăruință , bogății
le. Ca ei — și Nicolae 
Cosma, șeful de 
gadă din Herja l 
Mari. Dirzenia. și 
rajul, si dăruirea, 
mai ales gindirea 
comunist au făcut 
acest om — căruia 
22 de ani lucrați pină 
acum in subteran nu 
i-au atenuat nici stră
lucirea privirii, nici 
vioiciunea mișcărilor
— unul din cei mai 
pasionați promotori ai 
noului. Ai acelui „nou" 
care — așa cum spu
nea directorul exploa
tării — echivalează, 
mai ales in domeniul 
mineritului, cu rupe
rea unor tradiții în fe
lul de a gindi și a 
munci al oamenilor.

— Cu cițiva ani in 
urmă — povestește 
Nicolae Cosma — mai 
lucram uneori de par
că goleam muntele cu 
coșul. Cind a fost adu
să prima instalație de 
săpat suitori. mi-a 
fost încredințată mie. 
De atunci, am lucrat
— tot in premieră — 
cu căruciorul de per
forat pentru preabata- 
je, pe care, după vreo 
cinci ani, l-am predat 
altor echipe, iar apoi, 
cu căruciorul pentru 
săparea galeriilor. To
tul este să învingi 
teama, a ta si a ace
lora cu care lucrezi, 
să înțelegi că. deși 
poate fi mai greu pen
tru moment, chiar 
ciștigul ceva mai re
dus, . rezultatele vor 
îndreptăți eforturile.

bri- 
Băii 
cu- 
dar 

de 
din i cei

Adevărat „pilot de 
încercare" in subteran. 
Dar nu numai atit.

Dacă stăm să soco
tim bine, este greu de 
spus ce cintărește mai 
greu in balanța reuși
telor din acești ani ai 
șefului de 
convingerea si 
rajarea oamenilor

brigadă : 
incu- 

din

de a accepta fărăjur 
rezerve noul sau pro
priul său exemplu de 
tenacitate in depășirza 
oricăror greutăți. Sau 
pregătirea a nu mai 
puțin de 200 de tineri, 
ceea ce echivalează cu 
transformarea 
veniți din 
apropiate în ......... 
calificați. Trimiși mai 
departe la cursuri, mai 
mult de 30 din aceștia 
se numără astăzi în 
rindul șefilor de echi
pă. Și, poate, în 
tor, li se va 
propriul său j 
deși încă pe 
școlii, se j 
te să ducă 
parte, in a t 
nerație 
tăi lui Nicolae Cosma 
a săpat muntele —

celor 
satele 

mineri

vii- 
alătura 

fiu, care, 
băncile 

pregăteș- 
mai de- 
treia ge- 

căci si ta-

nivelului de trai, de civi- cultură al tuturor celor ce fără deosebire de naționa- făuririi societății socialiste dezvoltate și înaintării

O CALITATE NOUĂ
ÎNSEAMNĂ o conștiință nouă

tradiția muncii mine
rești.

Am putea aproxima
— din cele aflate de 
la și despre Nicolae 
Cosma — o triadă de 
calități pe care se spri
jină întreaga sa viață: 
căutare, curaj, perse
verență. Căci șeful de 
brigadă nu primește 
noul de-a gata. El il ' 
și ajută. „Secretarul 
general al partidului
— spune el — ne-a ce
rut să sporim produc
tivitatea muncii noas
tre, să dăm tării mai 
mult 
ceea, 
losim 
tru a . .
noi inșine și. totodată, 
utilajele cu care 
crăm“. Iată de

minereu. De a- 
trebuie să ne fo- 
cunoștințele pen
ne perfecționa pe

lu
ce 

studiază utilajele fo- 
>. mine, 
preocu- 

unor noi 
, de ce a 
un „Dia- 

de Maramu- 
pentru progres 

una 
sale 

partid o

losite în alte 
de ce îl ; 
pă crearea 
prototipuri, 
cîștigat 1 
mant 
reș“ 
tehnic. Și de ce 
din principalele 
sarcini de i 
constituie formarea și 
pregătirea tinerilor.

Față de sarcinile la 
zi ale cincinalului. Ex
ploatarea minieră Her
ja a realizat peste plan, 
la extracție și prelu
crare, mai mult de 
90 000 tone de mi
nereu. Ele incor
porează, neîndoielnic, 
și gindirea creatoare, 
și strădaniile in mun
că ale „pilotului de în
cercare" din subteran, 
ale tovarășilor săi. Și 
tăcerea lor dirză...

Marla BABOIAN—

Prezentul dinamic de muncă, de gîndire creatoare, înfățișează, in aceste zile aflate sub puternica impresie a hotărîrilor istorice ale celui de-al Xll-lea Congres al partidului, tabloul unui „entuziasm tenace" — cum se exprima muncitorul frezor Gheorghe Roșculeț de la întreprinderea de mecanică fină din Sinaia.Discuția, avînd mai multi participanți, a pornit de la o importantă idee cuprinsă în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu in marele forum al comuniștilor : „acum, problema centrală a întregii industrii este înfăptuirea unei cotituri radicale în domeniul calității produselor, al îmbunătățirii performanțelor lor tehnice".— O problemă care nu poate fi indiferentă nimănui — subliniază maistrul Ion Grama, secretarul comitetului de partid al întreprinderii. Vedeți, aici, in sediul comitetului de partid, grafice cu tot felul de cifre. Toate urmăresc pulsul fierbinte al calității produselor noastre, care sint de o mare complexitate tehnică. Desfășurăm o Serie de acțiuni, foarte numeroase, care ’—7 controlul tehnic de calitate în procesul de producție. Simultan, acționează tot felul de analize pe secții, în consiliul oamenilor muncii, în adunările de partid, pe linie sindicală și așa mai departe. Toate a- cestea sînt bune, sînt necesare. Oricum am face, orice am întreprinde organizatoric, problema centrală în această privință este însă omul. E vorba, în primul rînd, de calitatea lui, de formarea sa ca om pe

care il vrem cu O mare, cum atît de expresiv spunea secretarul general al partidului. Tindem, cu întreaga noastră ființă, să a- tingem această calitate înaltă a conștiinței, caracteristică omului nou al societății noastre.

In mine forța ca să le elimin.— Cum putem descifra în calitatea produsului contribuția conștiinței ?— Vreți să spuneți care este rolul conștiinței ?... — intervine inginerul Victor Gheorghiță, șeful serviciu-
Concret, din experiența 

activității pentru formarea 
omului animat de spirit 

revoluționar

La întreprinderea de mecanică fină 
Sinaia

încep cu

— Cu zece ani in urmă — argumentează frezorul Gheorghe Roșculeț — lucram la o mașină de broșat foarte simplă. Faptul că am învățat mult pe parcurs, că am urmat cursuri de reciclare, că m-am perfecționat continuu explică pînă la un punct posibilitatea actuală de a da lucru de calitate. Mai este însă ceva... Păstrez cartea pe care am învățat acum zece ani meserie. Mereu mă întorc la ea. La nivelul de azi nu-mi mai folosește, dar ea este punctul meu de plecare, este, ca să spun așa, conștiința mea de atunci. Conștiința de acum o compar cu cea de atunci și rezultatul, pe care-1 pot calcula în reușite, este dovada strădaniei de autode- pășire. Nereușitele, cind apar, mă îndîrjesc și caut

lul C.T.C. Se încearcă pe plan mondial, mai de mult, o cuantificare a indicatorilor calității produselor, dar pînă acum cuantificarea a rămas un deziderat. Problema este extrem de complexă și nu poate fi prinsă în cifre în totalitatea ei. Mai ales rolul conștiinței umane în formarea acestei calități. La o linie de producție cu mai multe faze de operații poți să ai unul, doi sau trei controlori. Numărul lor nu-1 poți mări, pentru siguranța calității produselor, pînă la egalitatea cu numărul de producători. Ar fi absurd, neeconomic, nerentabil. Ceea ce, inerent, scapă controlului de calitate organizat cade in sarcina conștiinței colectivului și a fiecăruia in parte. Acesta este un teren de o mare sensibilitate, în

perimetrul căruia se desfășoară o luptă subtilă, tenace, de durată. Cind rezultatul acestei lupte pe planul conștiinței este pozitiv, spunem că interesele personale se identifică intr-adevăr cu cele ale colectivității, ale economiei naționale.— Teoretic, așa s-ar prezenta lucrurile...— Cel mai adesea, ele sa prezintă așa și practic — intervine rectificatorul Ati- la Ferenț. Noi lucrăm cu microni, iar toleranțele sînt atît de strînse, incit cele mal mici abateri capătă proporții. Acceptîndu-le, riști să montezi un produs slab calitativ, care poate „trece", dar care, ajuns la beneficiar, se răzbună. Și beneficiarii sîntem tot noi. Ne furăm căciula ? M-am întors întotdeauna pe linia de producție căutînd mașina care a produs greșit piesa. Am căutat cauza mai întii la mașină, contro- lindu-i reglajul sau chiar temperatura exterioară în care funcționează ea. Dacă acestea erau în regulă, mă adresam conștiinței muncitorului.serie de cauze mai greu de depistat : neatenție, inerție, lucru dat peste cap din dorința de a cîștiga mai mult... Modelarea piesei pînă la toleranța de 200 de sutimi nu este posibilă de- cît dacă omul s-a modelat pe el însuși pînă dincolo de această toleranță. Dacă nu a reușit, eu am datoria să-l ajut s-o facă. Mă înțelegeți ce vreau să spun, nu ?— înțeleg. Produsul principal al uzinei dumnea-

Acolo puteau fi o

Dionisle ȘINCAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

XH-lea al Partidului Comunist Român, cei prezenți la conferință se angajează în numele tuturor oamenilor muncii din oraș să participe cu devotament și abnegație la activitatea socială și politică, să-și sporească contribuția la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, la făurirea vieții noi, libere și independente, să pună mai presus de orice interesele națiunii, ale partidului. Beneficiind de ridicarea pe o treaptă nouă, superioară, a sistemului democratic general in patria noastră, oamenii muncii din orașul Huedin, alături de întregul popor, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, nu vor precupeți nici un efort pentru a materializa In fapte sarcinile ce ne revin din Documentele Congresului al Xll-lea al partidului, hotărîți să ne dăruim întreaga noastră capacitate de creație cauzei partidului lui. muncă și 
și poporu-

Delegații organizațiilor componenta ale Frontului Unității Socialiste și delegații organizațiilor proprii, Întruniți in conferința comunală Slătioara, județul Olt, a Frontului Unității Socialiste — se spune într-o altă telegramă — au analizat cu simt de răspundere modul în care au fost înfăptuite sarcinile ce au revenit comunei din documentele de partid și de stat pentru înflorirea sa multilaterală, pentru dezvoltarea avutului obștesc și ridicarea nivelului de trai, de cultură și civilizație a populației. Au fost evidențiate cu mîndrie succesele obținute ca urmare a grijii permanente pe care dumneavoastră personal. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu; o acordați ridicării satelor

Delegații organizațiilor

(Continuare in pag. a Il-a)

în circuitul spiritual
zece ani fumuriu prieteni, cind, intr-un iarnă, stăteam, jurul televizo- cu vădită emoție emisiuni. Zăpada a acoperișurilor Bucu-

Sînt amurg cițiva rului,* așteptînd începutul unei subțire reștiului reflecta lumini palide in camera albastru scenă obișnuită. Astfel de în jurul cutiei magice sînt vente, oferind prilejuri discuțiilor prietenești, ca aievea la gura sobei. Totuși, a fost un moment insolit, marcat de vraja începutului, ce conferea momentului dimensiuni și intensități deosebite, atunci ‘ ’ crainica a anunțat : „Aici viziunea română, emisiunea limba maghiară...". Peste nu timp am asistat împreună cu alt cerc de prieteni la o mieră. anunțat de data televiziunea română, limba germană...".Săptămînă de săptămînă, aceste emisiuni aduc, prin circuitul lor electronic, în circuitul spiritual al țării o varietate nesfirșită de aspecte ale unei realități ce se numește viața naționalităților maghiară și germană în România socialistă, ale uneia dintre dimensiunile cele mai profunde ale umanismului in acțiune și practică socială, ale frăției dintre naționalitățile conlocuitoare și poporul român. Vom înțelege importanța și semnificația acestor emisiuni, imaginindu-ne bucuria telespectatorului care se confundă cu veridicitatea imaginii mobile comentate în limba sa maternă. Telespectatorul maghiar sau german din România este, desigur, un consumator mului integral este firesc ca, ticii naționale beneficieze și de emisiuni — ca și de cărți, ziare și reviste — în limba sa maternă, teia nefiind stituțional, cultură la cepția formării unei spiritualități ce se dezvoltă în numele umanismului revoluționar.Devenind o adevărată tribună a

de de în
noastră în care iridiza micul ecran. Părea o întîlnlri frec-

cind tele- in mult un altă pre- Crainica, alta desigur, a aceasta : „Aici emisiunea in

spiritual al progra- al televiziunii, dar în contextul poli- a partidului, el să
întrebuințarea * aces- numai un drept con- ci un act plenar baza căruia stă de con-

acestor idei, emisiunile au făcut să se perinde în fața telespectatorului realitățile social-istorice ale trecutului și ale prezentului, bogățiile artei populare și ale tuturor artelor, profilurile oamenilor muncii, ale oamenilor de știință și cultură, frumusețile redacțiile dezvoltat autentice ale genului : regizori, realizatori de emisie, operatori, specialiști ai montajului etc. Există poate statistici despre cantitatea de ore și metri de film ale acestor emisiuni, ce vor fi grăind despre amploarea muncii depuse de colectivul de redacție. Dar etalonul adevărat al muncii unui deceniu este în primul rînd pasiunea de comunicare ce străbate programele, intensitatea mesajului, limbajul articulat al umanismului cu care sînt exprimate adevărurile timpului nostru.Prin titrarea în limba română a spectacolelor de teatru, a reportajelor, anchetelor și teleportretelor mai semnificative, o seamă de valori specifice ale existenței so- cial-culturale ale naționalităților devin în mod practic un bun spiritual al întregii țări, contribuin- du-se astfel la opera de consolidare a valorilor în conștiința colectivă, la adîncirea stimei, reciproce dintre toti cetățenii patriei.Desigur, televiziunea «iste un instrument de comunicare tînăr, cu genuri în plin proces de formare, cu o infrastructură tehnică în continuă perfecționare. Avînd în vedere planurile noastre generale de dezvoltare, precum și, în cadrul lor, indicii de dezvoltare a televiziunii, sîntem Îndreptățiți să așteptăm in anii viitori noi împliniri calitative ale programelor, printre care și ale emisiunilor în limbile maghiară și germană. Date statistice atestă că ne petrecem jumătatea timpului nostru liber in fata micului ecran. Familiile, cercurile de prieteni, toți cei adunați in amurguri fumurii în jurul cutiei magice așteaptă cu nerăbdare programele viitoarelor decenii.

patriei. în acestor emisiuni s-au în acești ani talente reporteri,

SZASZ Jânoa
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„Energiile creatoare, capacitățile unite Cuvîntul cititorilor

ale poporului-în slujba dezvoltării patriei, 
i DIVERS i a înfăptuirii hotărîrilor Congresului partidului 
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Cu mai bine. de șapte ani în 
urmă, a venit pe lume în. Bucu- | 
rești o fetiță, 'pe nume Emilia. 
După trei luni de zile, mama ei 1
— Valeria Ulieșan, de fel din 
comuna T
— a părăsit fetita și ___ ,
fără urmă. In cele din urmă, 
fetița a ajuns in familia soților 
Petra și Nicolae Oică din comu
na Dragomirești-Vale, județul 
Ilfov, care o îngrijesc și o cresc 
părintește, dorind din toată ini
ma s-o înfieze. Dar, așa cum ne 
scrie primarul comunei. înfie
rea nu se poate face fără con
simțământul mamei. Iată de ce, 
toți cei care știu unde se află 
cea care i-a dat viață Emiliei 
sînt rugați să intervină in spri
jinul fetitei.

Pe post de 
„cenușăreasă"

Corespondentul nostru volun
tar dr. I. Micuț din Curtea de 
Argeș ne aduce la cunoștință — 
cum zice el — „un of al celor 
din urbea lui". Ca pretutindeni 
în țară, in ultimii ani a cunos
cut și Curtea de Argeș o rapidă 
expansiune urbanistică. Toate 
bune și la locul lor„ Tot la... lo
cul lor. in niște încăperi vechi 
și strimte, se află și acum cele 
două 
peste 
cînd 
scrie . 
cărți. In librăriile 
vind de toate, inclusiv 
iar printre altele și... cărți ! Cu 
alte cuvinte, sint niște prăvălii 
oarecare ale comerțului, iar nu 
puncte culturale. De ce oar» 
mai marii comerțului local le 
tratează ca pe niște... cenușă- 
rese

întrebarea la care așteptăm răs
puns (și rezolvare) ca la carte!

uueșun. tie tec am . 
Sinpetru, județul Mureș 

■ăsit fetita și a dispărut. 1

librării ale orașului, una 
drum de cealaltă. „Dar 
zicem librărie — ne 

el — zicem, in primul rind. 
noastre se 

jucării.

| O filă din dosarul 
3232/1979

Deși probele de la dosar ates
tau că șoferul Vasile Raban ua- 
lorificase „pe cont propriu" 40 
de saci de ciment, aducind pre
judicii avutului obștesc, judecă
toria din Tg. Jiu (președinte C. 
Banța) a primit din partea con
ducerii Autobazei 5 Horezu, unde 
lucra inculpatul, o caracterizare 
elogioasă că, dacă i se dădea 
crezare, inculpatul trebuia musai 
avansat, iar nu condamnat. Se 
zicea in caracterizare, negru pe 
alb, precum că Vasile Raban 
„manifestă o grijă deosebită 
față de avutul'a.bșfesc‘t.iAțit;-,-e.e 
grijuliu a: fost, incit tocmai din 
avutul obștesc a încercat să se 
înfrupte. A fost condamnat la un an și două luni închisoare 
corecțională, cu executarea pe
depsei tot la Horezu.I Acum, de readucerea lui pe 
drumul drept se ocupă cei careI au semnat sus-zisa caracterizare, și care nu sinț alții decît : ingi-I ner Gheorghe Miclea, șeful auto- I bazei; Stefan Măgureanu, pre
ședintele sindicatului; Alexan-I dru Diaconu, șeful serviciului 
personal. Toți trei răspund...

1 personal de persoana în cauză.
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gisca lui
„Am citit in rubrica „Faptul 

divers" ne scrie Cornel To- 
taran din Dumitra, județul Alba 
— dgspre o gișcă năzdrăvană din 
Satu Mare, care s-a „încăpățî
nat" să trăiască și să ajungă la 
vîrsta de 22 de ani. li doresc 
mulți înainte, că mai are pind 
s-o ajungă pe... Pica mea".

Cine e Pica ? Pica e tot o 
gîscă, dar care este și mai năz
drăvană. In ograda gospodarului 
sus-amintit, ea se bucură de toa
te favorurile, inclusiv acela de 
a se ospăta în casă. Nu dădea 
ea cîndva un număr record de 
ouă. mai ales cu cite două găl
benușuri ? E drept că acum a 
început să-i cam slăbească ve
derea la un ochi, uneori mai 
șchioapătă, dar gospodarul are 
cu atiț mai multă grijă de ea : 
Acuș-acuș împlinește... 30 de ani!

Sfîrșitul 
unui „cascador"

Aflindu-se la un chef prelun
git cu niște prieteni, Ion Avăda- 
nei, de meserie 'macaragiu ' in 
Piatra Neamț, a început să se 
laude cu neîntrecuta lui mă
iestrie în ale cascadoriei. „Mă, 
vreți să vă arăt eu pe viu de 
ce sînt in stare 7“ — i-a întrebat, 
el pe cei din jur. Văzind lipsa 
de interes a acestora. Avădanei 
s-a supărat, s-a dus și s-a căță
rat pe o clădire învecinată, după 
care a vrut să arate cum poate 
el să escaladeze zidul si să pă
trundă prin fereastră taman în 
încăperea unde se .aflau priete
nii săi. „Numărul" acrobatic s-a 
sfirșit însă tragic : chefliul „cas
cador" a căzut de pe acoperiș și 
n-a mai putut fi salvat.1 Isprava 
prietenuluiI
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Marin loniță din Turcoaia 
s-a intilnit cu un fost coleg, Pe
tre Bujoreanu. din Tulcea. După 
ce au reînnoit firul amintirilor, 
la un pahar cu vin, loniță si-a 
luat prietenul să doarmă noap
tea la el acasă. A doua zi di
mineața, după ce Bujoreanu a 
rămas numai cu o bătrînă. a co
trobăit peste tot, a luat hainele 
prietenului și banii pe care i-a 
găsit, după care... pe-aci ți-e 
drumul. Prea departe nu a 
ajuns, pentru că i-a dat de urmă 
miliția din Măcin, care îl căuta, 
pentru o altă ispravă asemănă
toare. Culmea e că și în al doilea 
caz era vorba tot de 
coleg și prieten.

Rubricâ realizată
P. PETRE
și corespondenții

un fost...de

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

(Urmare din pag. I)
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CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

$

Un apel către constructori

și comunelor din patria noastră pe .. culmi tot mai ridicate de prosperitate Si bunăstare, pentru cadrul democratic creat și posibilitățile oferite tuturor cetățenilor de a participa și mai activ la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. Ne angajăm în numele tuturor locuitorilor comunei că ne vom mobiliza exemplar, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru a spori an de an producțiile de cereale, legume, lapte și carne, pentru a livra la fondul centralizat al statului cantități tot mai însemnate de produse, conștienți fiind că în felul acesta ne aducem și noi contribuția la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului.Noi, delegații" la conferință orășenească a Frontului Unității Socialiste din orașul Cavnic, județul Maramureș, folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumirile noastre fierbinți pentru modul strălucit în care activați pentru ridicarea României la un înalt nivel de dezvoltare economică și socială. Propunerile dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social- politieă a țării constituie un act politic de deosebită însemnătate. Prin constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste vom obține noi rezultate în toate sectoarele de activitate. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că noi, oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri, sîntem hotărîți să facem totul ca prin faptele noastre de muncă să sporim valorile materiale și spirituale ale țării, să o facem mal înfloritoare, mai puternică.

nel Stoenești, județul Argeș. Constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste reprezintă cea mai elocventă expresie a preocupărilor permanente pe care le manifestați pentru lărgirea democrației noastre socialiste, pentru crearea cadrului de participare a tuturor cetățenilor patriei la stabilirea măsurilor ce privesc viața și activitatea colectivelor de muncă ale localităților in care muncesc și trăiesc. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne îndeplini neabătut sarcinile ce ne revin din grandiosul program adoptat de marele forum al comuniștilor, conștienți fiind că astfel ne vom aduce contribuția la edificarea socialismului pe pămintul României.

într-o altă telegramă se arată : Participanții la conferința comunală Pestișani, județul Gorj, a Frontului Unității Socialiste, în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe a- ceste meleaguri, dau glas deosebitei bucurii pentru realegerea dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, la mărețul forum al comuniștilor ir luorem» funcție da secretar genera! a! Partidului nist Român, garanție sigură a tuirii viitorului luminos al noastre. Aprobăm intru totulnerile dumneavoastră privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste In viata social-politică a țării. Ne exprimăm și cu acest prilej adeziunea totală la politica internă

Comu- înfăp- patriei propu-

și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea fermă de a contribui la aplicarea ei neabătută. Fiind conștienți de complexitatea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, din planul-directivă de dezvoltare eco- nomico-socială în profil teritorial, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organizația comunală a Frontului Unității Socialiste va munci cu abnegație pentru intensificarea participării maselor la conducerea societății, la făurirea conștientă a vieții noi. libere, independente și prospere, la măreața operă de zidire a socialismului și comunismului în România.
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Dezbaterile au deschis drum faptelor

Cu sentimente de nețărmurită dragoste față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent fiu al țării, strălucit revoluționar și patriot Înflăcărat, cu gînduri de prețuire pentru activitatea prodigioasă pe care o desfășurat! in fruntea partidului și statului nostru, îngădulți-ne să ne exprimăm profunda noastră gratitudine pentru posibilitatea ce ni se oferă de a participa șl mai activ la elaborarea și înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de ridicare a țării noastre pe noi culmi de progres și civilizație — se spune In telegrama conferinței comunale F.U.S. a comu-

Discuția cu subinginerul Ion Das- călu, președintele comitetului organizației proprii a Frontului Unității Socialiste de la tînăra întreprindere dimbovițeană, a debutat fără... introducere.— Pentru că, spunea el, introduceri ar fi multe. Peste o mie, adică egale cu numărul de semnături pe cererile individuale de primire în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste. Cum pot fi formulate aceste „introduceri" 7 Fiecare reprezintă o idee, o sugestie, un „cuvînt direct interesat" în ce privește viața și vitatea Întregii întreprinderi, poate, a întregului oraș, care a cut și se dezvoltă pornind de la forma industrială. Și, de ce spune-o de la început, aceste semnă- turi-introduceri au stat la baza alcătuirii planului de activitate al organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din Întreprindere. Plan întocmit pe „structura de rezistență" a planurilor și țelurilor comuniștilor : creșterea productivității muncii, a calificării profesionale, sporirea competitivității produselor, Îmbunătățirea activității sociale și politico-educative, lntr-un cuvînt tot ceea ce interesează pe fiecare om din colectivul nostru.Discuția continuă șl cu argumentele altui interlocutor.. !— Antrenarea oamenilor muncii la 
■ îfl > !lb 1>.Î ib hnssîge

actl-Ba, cres- plat- n-am

treburile întregii întreprinderi a constituit dintotdeauna o preocupare a organizației noastre de partid — ne spune tovarășul Aurel Ghită. membru al comitetului de partid din Întreprindere. Aceasta este, dealtfel, una din metodele permanente de promovare a democrației noastre socialiste. Democrație care înseamnă, în egală măsură, drepturi și datorii. Care se manifestă, ca și In aceste zile, în primul rînd prin fapta concretă. întreprinderea noastră a pornit acum zece ani de la Jîteva sute de frigidere, care apăreau timide
însemnări 

de la întreprinderea 
de frigidere din Găești

ț

Ț.

P:

.1 .

i;I ",

„ScînteiȚ^J

în perioada scursă din acest an, în județul Dîmbovița au fost predate , beneficiarilor circa 2 620 apartamente. Bilanțul nu este nici pe departe satisfăcător — atâta vreme cît au mai rămas de predat sute de apartamente. Evident, în ă- precierea activității de ansamblu a’ constructorilor din acest județ trebuie avut in vedere faptul că rezultatele sînt mult superioare celor din anul trecut, că o bună parte din blocurile cu termen de predare pînă la 31 decembrie se afla în stadii avansate de finisaj.Analizînd în acest an de mai multe ori activitatea constructorilor roul țean lit o care zarea integrală a planului. Intre acestea se numără șl repartizarea a peste 1 000 de apartamente spre execuție altor unități din județ. Cele mai multe au fost preluate de grupul de șantiere și întreprinderea de construcții și montaje Tîrgoviște, unități dispun de dotarea nică necesară și formații de lucru cializate în acest de lucrări. Alte întreprinderi, între care Schela de extracție, I.A.S. Tîrgoviște, cooperația meșteșugărească, întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă s-au angajat să preia finisarea unui număr de apartamente spre a da posibilitatea constructorului să-șl concentreze forțele la alte lucrări. Alte întreprinderi, cum ar fi întreprinderea de utilaj petrolier, execută și cu forțe proprii locuințe pentru oamenii muncii din unitățile respective.în ultimele luni ritmul de execuție pe șantiere s-a mai îmbunătățit prin folosirea pe scară mai largă a unor soluții de mațe productivitate (jumătate din blocurile ce se construiesc în acest an: in județ au structurile integral prefabricate), precum și prjn specializarea șantierelor din cadrul întreprinderii județene de construcții-montaj pe uei giu___ __________de lucrări — structuri

de locuințe, bi- comitetului jude- de partid a stabi- seamă de măsuri să asigure reali-

metalurgice care teh- de spe- gen

1 ft ■54.

de rezistență, finisaje și Instalații.Și totuși, chiar In urma acestor măsuri și a altora, rezultatele îndeplinirii planului la locuințe nu sint cele așteptate. în timpul mai multor documentări. efectuate pe șantiere, am constatat o serie de deficiențe care, Înlăturate operativ, ar fi permis realizarea unui număr mai mare de apartamente, ar fi asigurat chiar îndeplinirea planului, îndeosebi în ce privește organizarea muncii șl' disciplina, sînt mari rezerve nefolo-
Pe șantierele 

din județul
Dîmbovița

: lele numai nute pe trei tmarî categorii slabei lipsei

slte eficient. Șantierul de finisaje, de pildă, nu face față frontului larg pe care i-1 lasă în urmă șantierul de structuri. , Concluzia conducerii întreprinderii : insuficiența forței de muncă. E posibil să existe o asemenea cauză. Dar tocmai această situație ar trebui să impună o mal mare disciplină. Or, în ultima noastră documentare pe șantier, echipa de montori de prefabricate, condusă ele Petre Nîstor, nu începuse lucrul nici la ora 8. în afară de ora respectivă, mai pierduse încă... patru zile, datorită unei defecțiuni la macara, care n-a fost remediată în timp util. în aceeași dimineață, excavato- ristul Aurel Șerban aștepta de trei ore o autobasculantă. în altă parte, din opt puncte de lucru, trei nu primiseră încă betoane, deși Întreprinderea are o stație' cu o capacitate ce poate acoperi solicitări duble. O altă de- ficiență: gravă : in cadrul I.C.M.M., o macara a fost folosită, timp de un an și jumătațe, după calcu- șefului de lot, circa 20 de mi- pe zi datorită organizări și forței de mun-

mai mire pe faptul că în condiții, în ca- I.C.M.M., con- a
că. Să cineva aceste drul struirea unui bloc început să dureze cit construirea unui... laminor Iîntre măsurile care puteau și pot contribui mai mult la accelerarea ritmului . construcțiilor de locuințe se numără și cele stabilite | rea mai șantiere locatari, rilor de a din . .. .instituții. Din păcate, nici sprijinul acestora nu a fost și nu este pe măsura cerințelor, a indicațiilor date ca fiecare viitor locatar să presteze minimum 200 ore muncă patriotică pe șantiere. Zile în șir, printre constructori n-au fost întâlniți decît cîțiva muncitori de la C.O.S., I.U.P. filiala C.E.C. Or, potrivit graficelor întocmite de consiliile populare municipal și orășenești, ar fi trebuit să fie prezenți zilnic pe șantiere sute de oameni ai muncii. Eforturile constructorilor nu sînt însă îndeajuns sprijinite nici de furnizorii de materiale — printre care I.M.C. Doicești, care livrează prefabricatele neasortate, pricinuind stagnări In activitatea montorilor, și întreprinderile producătoare de bitum, covor P.V.C., oțel- beton și sîrmă.Aflați în ceasul al 12-lea, constructorii dîmbovițeni au datoria să facă totul atît pentru a recupera cea mai mare parte din restantele pe care le au, cit și pentru a crea condiții — prin pregătirea temeinică a frontului de lucru — ca anul 1980, ultimul an al cincinalului, să debuteze cu rezultate bune. Iar posibilități pentru realizarea a- cestui obiectiv există. Cu condiția ca organizarea și disciplina să fie Întărite, ca toți cei care răspund de construcția de locuințe — de la muncitori pînă la directori — să-și facă pe deplin datoria.
Gh. MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

pentru atrage- i puternică pe a viitorilor a beneficia- i apartamente, oamenilor muncii întreprinderi și

chiar pe piața Internă, Iar acum a- jungem la 400 000 pe an, cu export în numeroase țări ale lumii. A participa la procesul de .producție al unei asemenea întreprinderi este, bineînțeles, o cinste. Dar a te ști participant nemijlocit la actul conducerii ei înseamnă o adevărată mîndrie și o înaltă răspundere.Pornim de la „concretul acestor , zilp“,.,.reflecț^t în planul de activi-, , tata alpraapizației proprii a Frontu* ' lui Unității. Socialiste. Punctul „Tur- . ■ nățorfăPînă nu de mțțlt, un ase- menea loc de producție n-a existat. Toate piesele turnate erau primite de la alte unități din țară. Acum, colectivul a asimilat întreaga producție a pieselor turnate. Ceea ce implică oameni de înaltă calificare pentru a reduce aproape la zero diferența de timp dintre cerere și ofertă, pentru a asigura folosirea cu maximă eficiență a materialului turnat. De bună seamă, acest „punct fierbinte" al întreprinderii a concentrat și concentrează încă atenția tuturor factorilor de răspundere. în primul rînd al comuniștilor. Tocmai de aceea, el a fost inclus și în programul acțiunilor membrilor organizației Frontului U- nitâții Socialiste — oamenii unității participanți la actul de conducere. Măsuri concrete : tinerii nou angajați să fie repartizați să lucreze alături de cadre cu experiență, să fie urmărite condițiile create 'pentru ca ei să-și poată însuși într-un termen cît mai scurt cunoștințe profesionale cores-' punzătoare ; să fie organizate cursuri de perfecționare din acest sector. pentru muncitorii
în fiecare zi, și după-amiaza, Serviciul circulație al Miliției municipiului București — unul din cele mai solicitate compartimente aflate la dispoziția publicului și a cărui activitate se amplifică tot mai mult, pe măsura intensificării traficului rutier — se prezintă zeci și sute de cetățeni pentru a-și rezolva cele mai diferite probleme : depunerea actelor pentru susținerea examenului sau obținerea permisului de conducere auto ; cereri de reexaminare sau testare psihologică ; înscrierea de noi mașini in circulație ; contestații la amenzi și alte sancțiuni ; elucidarea cauzelor și împrejurărilor în care s-au produs diferite tamponări, accidente... Cele mai multe dintre cereri se rezolvă pe loc, Ia ghișeele șl compartimentele de specialitate. Pentru alte solicitări însă este nevoie de o analiză mai atentă și se stabilesc termene de soluționare. Numai in cursul anului 1979, șeful Serviciului cfrculație, colonelul Constantin Gră

dinaru, a primit în audiență peste'6 200 de persoane. Am asistat, intr-una din aceste zile, la obișnuitele ore de audiență. Primul dintre cei 37 înscriși pe listă in ziua respectivă era un șofer profesionist, aflat în pragul pensionării. Văzîndu-1, colonelul Constantin Grădinaru a avut o ușoară tresărire :— Vă cunosc, faceți parte din activul voluntar ăl miliției. Ce s-a întâmplat 7— S-a întîmplat un caz in care sînt direct implicat și mi-am permis să vin direct la dumneavoastră să vă rog să-l analizați cu toată obiectivitatea. De 35 de ani de cînd volan n-am avut niciodată sancțiune. Și tocmai acum...Omul a povestit cum, In conducea camionul pe o stradă, autoturism din fața lui a oprit brusc. El a frînat, dar camionul a derapat și tamponarea n-a mai putut fi evitată. O tamponare ușoară, care a zgiriat vopseaua de pe o aripă a autoturismului. Deși lesne de înlăturat, deși cel de pe camion s-a angajat să suporte stricăciunea, posesorul autoturismului s-a făcut foc și pară :— Lasă că te-nvăț eu minte ! Adio permis... Vă cunosc eu pe voi, mionagill...— Și noi, camionagiii, cum ne el — reia cel venit In audiență — tem oameni ca toți oamenii, iar ca-

Iar marțea și joia pînă seara tirziu, la

sint nicitimp
laoceun

ca-zice sin-

„Frumos și util, sobru și gingaș — «Frigero»" — astfel a fost definită una din reclamele produselor întreprinderii. Prestigiul real, nu numai cel oferit de reclamă, îl asigură aici în bună măsură femeile muncitoare. Din cei peste 2 700 de oameni ai muncii, mai bine de 50 la sută sînt femei. în planul de activitate al organizației proprii a Frontului Unității Socialiste a fost înscris . și punctul intitulat: „Metode pentru îndeplinirea în mai bune condiții a sarcinilor privind ridicarea calității producției". Iar printre responsabilii pentru îndeplinirea acestuia figurează și numele Florinei Arsureanu, lăcătuș. Prevederea din plan a fost defalcată" cu referiri la sarcini concrete : folosirea mai intensă a femeilor la „design",, o mai mare activizare a lor în conducerea secțiilor, cunoașterea mai bună a condițiilor din țările unde se exportă produsele etc. Am reprodus cî- teva din aceste subpuncte, deoarece ni s-au părut semnificative, tlustrind marele poțențlăl de care dispun femeile, rolul lor de seamă în întreagă activitate productivă, în conducerea treburilor Întregii întreprinderi.Dintre numeroasele prevederi, ale acestui plan ne mai oprim asupra U" nuia referitor la viața oamenilor petrecută dincolo de cele 8 ore de muncă : pentru el sînt prevăzute măsuri. care vizează căminele de nefa- „.miljștâ; cur,șurile de .calificare? călțl- ,Setul .jpedițaJțMcreșele', grădinițele de 'cppîi, echipele artistice. în flecare din aceste,? r&turi ale vieții ife ce/- „aduceți lâ^ZÎ", conform exigențelor mereu mai înalte alei civilizației socialiste. Pentru cate — măsuri concrete : un control zilnic asupra educării copiilor in grădinițe și efeșe ; gospodărirea mai bună a căminelor de pefartiiliști ; folosirea Utilă, instructivă a timpului liber de către cei ce locuiesc aici ; Înființarea unei sucursale de magazin tip „Gospodina" lîngă întreprindere etc. Printre responsabilii la acest punct — subinginerul loan Abrudan.Nu încercăm să enumerăm aici toate punctele incluse în planul de activitate al organizației proprii a Frontului Unității Socialiste de la întreprinderea de frigidere din Găești. Esențial este faptul că Încă de pe acum membrii acesteia pot vorbi despre unele Înfăptuiri, despre cruri în curs de realizare, că chiar momentul constituirii sale, ganizația a început să acționeze un factor politic eficient, obiectiv cesat în viața de zi cu zi a oamenilor muncii.
laurentlu DUȚA

lu- din orca ne-

mloanele sînt locurile noastre muncă. Și tocmai acum, înainte terminarea anului, cînd șantierul unde lucrez are mal mare nevoie de mine, eu trebuie să......Este chemat ofițerul In subordlnea căruia se află agentul de circulație din zona respectivă, i se ordonă să reanalizeze cazul și să se raporteze rezultatul.Urmează tn audiență alțl șl alțl cetățeni : un pieton reclamă pe șoferul unei basculante care, deși avea suficient loc, s-a năpustit spre o băltoacă de lîngă trotuar și l-a stropit

de de

Pe platforma industrială „Elec- troputere" — Craiova se află în curs de realizare importante obiective de investiții. Unele dintre a- cestea însă au termenele de punere în funcțiune mult întîrziate, ceea ce provoacă mari greutăți in realizarea unor produse, în introducerea unor noi tehnologii. Mă refer, in primul rînd, la lucrările de dere a halei de tratamente ce șl aliaje neferoase din secției turnătorie. Utilajele această hală : două cuptoare de tratament, o stație de sablaj tip cameră pentru aliaje neferoase, stație de impregnare, instalație de ventilație etc., sînt pregătite demult și trebuiau să producă în prezent la parametrii proiectați. Dar, din cauză că lucrările de construcții-mon- taj sînt neterminate, utilajele stau și așteaptă. în mare întîrziere față de grafic se află și construcția castelului de apă industrială, care tre-
Lacul care îșiLa intrarea in localitatea Dognecea, județul Caraș-Severin, venind dinspre Ocna de Fier, se afla un frumos lac, format de un vechi baraj, denumit Lacul Mic, pe luciul căruia creșteau numeroși nuferi. Întrucît la ecluza barajului apăruse o defecțiune, lucrătorii oficiului județean de gospodărire a apelor au evacuat pentru cesare. vreme, rată, iar Lacul Mic, dintr-un izvor

extin- termi- cadrul pentru

apa din lac în anul 1978 efectuarea reparațiilor ne- A trecut de atunci atita ecluza n-a fost încă repa-

buia să fie gata la sfîrșitul anului 1978, și a stației de dedurizare â apei, ambele capacități necesare desfășurării activității în sectoarele calde. Stația de dedurizare a apei are o deosebită importanță, deoarece cu ajutorul ei se asigură răcirea bobinelor de la cuptoarele de inducție, care nu funcționează la parametrii stabiliți, îngreunînd procesul tehnologic, prin depunerea pietrei din apă pe părțile interioare ale furtunelor de alimentare.Pentru înlăturarea unor asemenea greutăți facem un apel tovărășesc la constructorii de la șantierul nr. 2 din cadrul Trustului de construcții locale Craiova, în vederea grăbirii ■ și încheierii urgente a lucrărildr de: construcții-montaj la cele trei o- biective. (Nicolae Maroga, tehnician, Centrul de cercetare științifică șl Inginerie tehnologică, „Electropu- tere“-Cralova).
așteaptă...de frumusețe, mult riști, a devenit un___ .........................în mîlul strîns pe fundul său, secătuit de ape, rădăcinile nuferilor a- proape s-au uscat. Semnalez acest fapt în speranța că cei de la oficiul de gospodărire a apelor își vor reaminti de necesitatea executării lucrărilor respective pentru a umple lacul și a reîntregi frumuset ce caracterizează împrejurink . Dognecei. (Ion Munteanu, pensionar, Dognecea, județul Caraș-Se- verin).

apacăutat de tu- loc neprimitor.

Promisiunile nu opresc degradarea 
imobiluluiDin luna decembrie 1977 m-am mutat în apartamentul nr. 5, blocul 158, scara B, etajul 10, din strada Ștefan cel Mare, Vaslui, și de a- tunci, din cauza proastei izolații la •acoperișul imobilului, în cea mai ' mare parte din apartament se infiltrează ploaia,' degradîndu-1. De nenumărate, ori1 am fost personal la I.J.G.C;L. Vaslui, unde am depus șl două cereri scrise pentru remedierea defecțiunilor. De fiecare dată mi ș-a promis că cererea va fi rezolvată, dar de la întreprinderea amintită nu a venit nici un tovarăș să vadă condițiile în care locuiesc. Â venit în schimb iarnă și în cameră este greu de menținut căldura. Aș vrea să men-

Pe scurt,I “’"'1. ? ’’ -■! • Pentru -mineri. La cele. 70 de apartațnente date anul acesta în fo- Șosințăpîn orașuF Petrila se,Șvor a- "dăuga In "dtttînd alte 42. Zdstrea e- dflitară a localității va spori cu un nou local de școală cu 16 clase, cu o sală de spdrt, cu numeroase spații comerciale. De asemenea, se construiește o fabrică de mobilă, la care, în prima etapă, vor lucra circa 300 de muncitori. (Petru orașul Petrila).© Solicităm conducerii Brașov să revină asupra luate și să dispună ca o parte din cursele locale, care transportă navetiști spre Tîrlungenl, Zizin, Prej- mer etc., să aibă din nou plecarea și sosirea din autogara de lîngă stația C.F.R., de unde avem legături cu mijloacele de transport în comun spre toate zonele industriale ale municipiului. Dacă acest lucru nu este posibil, propunem consiliului popular municipal să analizeze posibilitatea Înființării unei linii directe de troleibuze sau autobuze de la noua autogara din cartierul Crai- \^er spre zona industrială Tractorul,

Găină,LT.A. măsurii

călcase regulile de circulație și fusese adus la testarea teoretică. Rezultatul ; din 46 puncte posibile, abia „ghicise"... 9 (nouă !). Trebuia să repete testul, dar se simțea nedreptățit că el, care conduce de 16 ani, care...— Lăsați șapca-n pace, că nu ea e de vină. Vă' sfătuiesc — 1-a spus șeful serviciului — să puneți mina pe carte, că 9 puncte din 46 posibile pot fi nimerite și cu ochii de cineva care n-a avut în viata lui cu volanul.Aflăm, cu surprindere,
Orele de audiența

închiși sau de-a face

‘ ționez că în timpul verii a fost des- . tul timp frumos, bun de lucru, cînd acoperișul etajului 10 de la blocul amintit putea fi reparat. Cînd am stat de vorbă cu .tovarășii de la’ secția construcții din carul întreprinderii amintite, mi s-a răspuns ‘ că nu, au, ba smoală, ba bitum.1 Acum, de cînd au început din nou ploile, am fost iarăși la I.J.G.C.L.. unde mi s-a spus că există mate- riale, dar trebuie să aștept să se facă vreme frumoasă. între timp a mal fost și vreme frumoasă, dar meseriașii tot nu au venit. Mă întreb : așa Înțeleg ei să rezolve cererile oamenilor muncii 7 (Florin Georgescu, Vaslui).
din scrisori. ■”,T’ -Prun’ Hidromecanica II, Rulmentul etc.’ (U. Savu„ rectificator, întreprinde-L rea ,,Tractorul“-Brașov). f• Cu 30 de zile mai devreme au“ dat în folosință lucrătorii secției;: Bulz din cadrul direcției județene, de drumuri și poduri Bihor, drumul1 comunal Bratca—Delureni—Borod. Prin modernizarea acestuia se asigură o mai bună legătură a zonei montane de la Bratca cu drumul E 15. (Teodor Balmoș, comuna Ciu- cea, județul Cluj).• Vine, nu vine... filmul 7 în o- rașul minerilor, Anina, există douăcinematografe. Dar se intîmplă de multe ori ca la nici unul. în orele programate, să nu ruleze filmul. Să; nu se creadă că nu ar vrea operatorii sau că de vină ar fi vreo defecțiune tehnică, ci, pur și simplu, pentru că filmele sosesc cu întârziere sau nu mai vin deloc. Sperăm că’ de această dată, conducerea întreprinderii cinematografice județene va analiza mai teineinic cauzele care determină asemenea întârzieri și va lua măsuri ca și la Anina filmele să fie trimise la timp. (Mihai Chiper, orașul Anina).

că multi,

la Serviciul circulație al Capitalei

Răspunderea civică
a omului de la volan
de sus pfnă jos cu apă și noroi ; un alt cetățean. Ludovic C.. contestă exactitatea radarului, care a înregistrat viteza de 90 kilometri pe oră. La rîndul său, Nicolae I. susține morțiș că fiola ar fi fost defectă, întrucît — „uite, mă jur pe ce vreți dumneavoastră, dacă mint 1 — n-am băut mai mult de două păhăruțe". Chiar în timp ce tinea audiențele, șeful serviciului a primit raportul cu rezultatele unei acțiuni, în care fuseseră depistați Nicolae Vraci, cu autoturismul 5-B-9959, Gh. Mărgărit (33-B-3895), Mihail Dumitru (l-B-6816), Florea Cuturui (22-B-1840), Ion Dobre (32-B- 5137) și încă vreo 7—8, care conduceau mașinile — și încă pe artere aglomerate ale Capitalei — sub influența alcoolului, punind în pericol siguranța circulației, viața oamenilor. în cazul șoferilor profesioniști, în afara reținerii permiselor de conducere, urmează să fie discutați și în colectivele de muncă din care fac parte.Intră la audiență un munte de om, între două vîrste, care își tot fră- mînta în mîini șapca, botind-o. Lucra pe o autoutilitară de 16 ani, dar în-

pro- au 189
încă prea mulțl șoferi depistați In neregulă pe trasee nu reușesc să obțină punctajul minim la cunoașterea regulilor de circulație. Un exemplu : la ultima testare, din 306 șoferi fesioniști și amatori, numai 117 fost declarați admiși, restul deurmind să se mai prezinte o dată cu... lecția circulației învățată. în aceste condiții, nu e de mirare că există destui conducători auto care mai trec încă pe culoarea roșie a semaforului electric, care nu acordă prioritate pietonilor sau forțează, agresiv, trecerile marcate pentru aceștia. După cum sînt mult prea mulți pietoni nedisciplin'ați, care traversează străzile haotic, prin locuri nepermise, din cauza lor producîndu-se mult de jumătate din totalul telor rutiere din Capitală, superior mediei pe țară.Mulți dintre cei veniți în solicitau unul și același lucru : aprobare pentru încă o reexaminare în vederea obținerii permisului de conducere auto. Erau cei care susținuseră examenul de cîte 7—8 ori, ba chiar și de 17—18 ori (!) — cum este

mai acciden- procentaudiență

profesie asis-după opinia repetate re-
cazul Dumitrei T., de tentă medicală.— Cum se explică, dumneavoastră, aceste examinări neizbutite 7— Există unii oameni, dealtfel foarte buni și prețuiți la locurile lor de muncă, în profesiile lor, dar care nu au, ca să zic așa, nici o „chemare" cînd e vorba de volan. în același timp, trebuie să spun că se mai prezintă la examen încă mulți candidați insuficient pregătiți. Prin simplificarea probelor din poligon în favoarea circulației pe trasee mai apropiate de condițiile traficului cotidian, se solicită din partea candi- daților un plus de atenție. îndemi- nare, siguranță. Este Iilor de șoferi să-și metodele, să depună ruință în instruirea practică.Printre cel veniți In audiență se află și o educatoare de la o grădiniță de copii, care solicită planșe, afișe șl alt material amenaja un cum există, bucureștene. ________din căile de legătură ale Serviciului circulație cu populația. în afară de miile de oameni care se adresează săptămînal, direct, acestui serviciu, lucrătorii săi desfășoară o amplă activitate în organizarea patrulelor școlare și popularizarea regulilor de circulație în unitățile de invățămînt. precum și consfătuiri de lucru cu factorii de răspundere din garaje și autobaze, conferințe .diferite colective de tiere.— Fiecare cerere formulată la audiente sau prin scrisori — ne spune tovarășul colonel Constantin Grădinaru — fie că vizează o problemă strict personală sau de ordin mai general, ne străduim să o analizăm cu toată răspunderea șl să-și afle răspunsul cuvenit. Chiar și atunci cind un om nu are dreptate într-o problemă tori să-i spunem nu are dreptate, vins că... unde-ipentru ca altă dată să ni se adreseze cu toată încrederea. Vom face tot ce depinde de noi ca și în viitor să depunem toată silința pentru rezolvarea cît mai operativă a tuturor solicitărilor, pentru a economisi cît mal mult timpul cetățeanului.

de datoria șco- îmbunătățească mai multă stă- lor teoretică și
documentar pentru a „colt al circulației", așa dealtfel, în multe școli Este aceasta încă una

și dezbateri In muncă, în oarsau propunere

sau alta, sîntem da- deschis din ce cauză să fie el însuși con- lege, nu-i tocmeală,

Petre POPA
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
I » Cronica zilei

LA REALEGEREA IN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL AL P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAflind, la întoarcerea delegației noastre, despre strălucita dumneavoastră realegere ca secretar general al Partidului Comunist Român, sint deosebit de bucuros să vă adresez, în numele Frontului National pentru Apărarea Revoluției și al Partidului Avangarda Revoluției Malgașe, precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și sincere urări de succes în îndeplinirea Înaltelor și nobilelor funcții care v-au fost încredințate.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele Frontului Național pentru 
Apărarea Revoluției și secretar general 

al Partidului Avangarda Revoluției Malgașe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în fruntea marelui Partid Comunist Român, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez în numele poporului gabo- nez, al marelui său partid și al meu personal cele mai vii și sincere felicitări. Sînt convins că în perioada acestui nou mandat veți putea, ca și in trecut, să faceți totul pentru ca relațiile și cooperarea dintre cele două țări ale noastre să se întărească și să se dezvolte tot mai mult spre binele celor două popoare ale noastre și spre triumful păcii in lume.Cu cea mai înaltă și frățească considerație 1

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, îmi este plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și Urări de sănătate, fericire și necontenit succes, spre binele poporului român prieten, al întăririi relațiilor fructuoase de colaborare existente între partidele, țările și popoarele noastre.

JAMIL SHAYA
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 

pentru Probleme Economice 
al Republicii Arabe Siriene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele meu, al Secretariatului general al Federației Sindicatelor Muncitorilor Iordanieni și al clasei muncitoare iordaniene vă adresăm calde felicitări pentru încrederea deplină ce v-a fost acordată de către cel de-al XII-lșa Congres al partidului, prin alegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă dorim dumneavoastră și întregului popor român prieten și clasei sale muncitoare necontenit progres și tot mai multe succese.
FAHTI NAJI AWAD

Secretar general al Federației Generale 
a Sindicatelor Muncitorilor Iordanieni

Industria județului PrahovaColectivele unităților industriale dinjudețul Prahova, care se află in- tr*o' susținută întindere pentru traducerea in viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, au repurtat un succes deosebit în mun* că : prevederile planului pe patru ani din actualul cincinal au fost îndeplinite cu 15 zile mai devreme. Acest avans de timp cîștigat permite ca pînă la finele anului să se obțină suplimentar 65 000 tone cărbune, 880 000 tone păcură, 226 000 tone benzine, 131 000 tone uleiuri minerale, 11000 tone oțel, 36 milioane mp hîr- tie, 6,6 milioane mp geamuri ș.a., •otalizînd o producție globală Industrială in valoare de peste 2,5 miliarde

i realizat planul pe patru anilei. Totodată, s-a reușit să se livreze în plus la eXport mărfuri în valoare îfde«6;3 'milioane lei valută:în telegrama adresată cu acest i prilej C.C. al P.G.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune, printre ‘ altele : „Conștienți. de înaltele răspunderi ce ne revin in lumina documentelor Congresului al XII-lea al partidului în vederea dezvoltării multilaterale a județului nostru în cincinalul 1981—1985, colectivele de oameni ai muncii, în frunte cu comuniștii, sînt angajate profund în acțiunea de încheiere îtl btlne cbndiții a planului pe acest an și de pregătire corespunzătoare a planului pe anul 1980, ultimul an al actualului cincinal".

Cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o in România, in perioada 14—16 decembrie 1979, delegația corporației americane „Occidental Petroleum", condusă de Armand Hammer, președintele Consiliului de administrație, a fost semnat un protocol privind posibilitățile extinderii in continuare a cooperării industriale, tehnice, comerciale și financiare pe termen lung între întreprinderi românești de specialitate și corporația „Occidental Petroleum".Protocolul a fost semnat de Alexandru Mărgăritescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și de Armand Hammer, președintele Consiliului de administrație al corporației „Occidental Petroleum".
★Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și Universitatea cultural- științifică au organizat luni, la București, in cadrul aniversărilor culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii pentru anul 1979, o manifestare consacrată memoriei lui Jawaharlal Nehru, om politic indian, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la naștere.Despre viața și opera lui J. Nehru a conferențiat scriitorul Ion Larian Postolache.
*La sala „Dalles" din Capitală s-a deschis, luni, cel de-al XII-lea Salon internațional de artă fotografică al Republicii Socialiste România. Manifestarea este organizată de Asociația Artiștilor Fotografi, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Asociației Internaționale de Artă Fotografică.Actuala ediție are ca tematică „Arta fotografică în slujba prieteniei între popoare, a progresului și păcii în lume".La vernisaj au asistat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, personalități ale vieții cul- tural-artistice bucureștene, artiști fotografi, critici de artă, un numeros public. Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic. în aceeași zi, a avut loc festivitatea de decernare a distincțiilor acordate celor mai reușite lucrări.
★Luni a avut loc in Capitală o seară de poezie dedicată marelui poet cubanez Nicolas Guillen, președintele Uniunii naționale a scriitorilor și artiștilor din Republica Cuba, prilejuită de prezenta acestuia în țara noastră, la invitația Uniunii Scriitorilor.Despre creația literară și personalitatea lui Nicolâs Guillen a vorbit poetul Eugen Jebeleanu, după care au recitat din lirica celui omagiat Ana Blandiana, Radu Cârneci, Darie Novăceanu și Maria Banuș.Au participat George Macovescu, președintele Uniunii Scriitorilor, Humberto Castellb, ambasadorul Cubei la București, poeți, prozatori, critici literari.
★în zilele de 14 și 15 decembrie, la Institutul de cercetări pentru legumicultura și floricultură de la Vidra, județul Ilfov, s-a desfășurat un simpozion privind sporirea producției de tomate. Cu acest prilej a fost inaugurată și noua clădire a Institutului de legumicultura și floricultură, leare ate' numeroase laboratoare prevăzute cu aparatură științifică modernă.
★Continuing seria „dialogurilor" , sale culturale cu județele țării, Muzeul literaturii române organizează astăzi și miine, în colaborare cu Comitetul județean de cultură și educație socialistă Vîlcea. două zile de manifestări in localitățile Băbeni și, respectiv, Rîmnicu Vîlcea.(Agerpres)

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, ILIE VERDEȚMulțumindu-vă pentru urările adresate cu ocazia sărbătorii noastre naționale, vă transmitem cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea poporului român.

HADJI LLESH1 MEHMET SHEHU
Președintele Prezidiului Adunării Președintele

Populare a R.P.S. Albania Consiliului de Miniștri
al R.P.S. Albania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumindu-vă pentru sincerul mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Bahreinului, vă rog să primiți din partea mea cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres continuu pentru poporul României.

ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, luni dimineața, delegația Partidului Socialist Portughez, condusă de Jaime Gama, secretar național al P.S.P., care întreprinde o vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.Din delegație au mai făcut parte Pedro Coelho, membru al Comisiei Directive a P.S.P., și Jose Leitao, secretar general al Tineretului Socialist.La întîlnire au participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al

P.C.R., și tovarășul Pantelimon Gă- vănescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.în cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie, s-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor celor două partide și s-a exprimat dorința dezvoltării continue a raporturilor dintre P.C.R. și P.S.P., dintre cele două țări și popoare. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale vieții politice internaționale.
Solemnitatea înmînării unor ordine și medalii 

românești și sovieticeLuni la amiază, la Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoșani a avut loc solemnitatea înmînării unor ordine și medalii ale Republicii Socialiste România și ale U.R.S.S., conferite unor constructori și proiectanți români, precum și unor cadre de specialitate pentru contribuția adusă la realizarea, în colaborare cu constructorii sovietici, a nodului hidrotehnic Stinca-Costești, de pe riul Prut.înalte distincții românești, conferite prin Decret Prezidențial, au fost înminate de Haralambie Alexa, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean.în cadrul aceleiași festivități, V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, a înmînat un număr de 30 de distincții, conferite prin Decret al Prezidiului Sovie

tului Suprem al U.R.S.S., unor constructori și specialiști români.La solemnitate au participat reprezentanți ai Consiliului Național al Apelor și ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și membri ai Ambasadei sovietice.Felicitîndu-i pe cei decorați, în numele conducerilor de partid și de stat ale României și Uniunii Sovietice, primul secretar al Comitetului județean de partid Botoșani și ambasadorul sovietic au evidențiat semnificația economico-socială a obiectivului hidrotehnic de la Stînca- Costești, subliniind dezvoltarea continuu ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare, reciproc avantajoasă, dintre România și Uniunea Sovietică, dintre partidele și popoarele celor două țări, dezvoltare puternic impulsionată de întilnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev.
tv

19.M O nouă șl puternică afirmare a 
democrației socialiste. Reportaj

19,50 Muzică patriotică șl .■ revoluționară

0 calitate nouă înseamnă o conștiință nouă
(Urmare din pag. I)voastră ii constituie pompele de injecție — inima mecanică a motoarelor de tractor, de autocamioane, de autoturisme și, in curind, după cum am auzit, a motoarelor navale. Solicitat de noile exigențe, omul investește permanent inteligență, își reevaluează periodic bagajul de cunoștințe, îșl mobilizează resursele morale... Se supune astfel, în mod conștient, unui proces de continuă rectificare — ca să folosesc un termen de-al dumneavoastră.— E spus reportericește, dar e corect — zîmbește șeful de echipă Constantin Neagoe. Gîndițl-vă că noi am pornit de la sape și piese pentru semănători și am ajuns la exigențele mecanicii fine competitive pe plan mondial ! „Rectificarea" umană, de care aminteați, a început cu investiția tot mai mare de inteligență în perfecționarea pompelor noastre de injecție. La început ele cintă- reau 29,15 kg fiecare. Le-am adus la 9,6 kg. Iar în prezent, am atins performanțele mondiale în materie — pompa de injecție cu distribuție sub 5 kg. Și mai avem noutăți pe care nu le amintim fiindcă sînt încă în omologare. Iată cote ale creșterii oamenilor, în primul rînd.— în cincinalul actual produsele noi șt cele modernizate vor atinge procentul de 45 la sută. Un răstimp foarte scurt care marchează un salt de calitate — precizează tehnicia

nul Ion Dumitru. Aceste cifre ascund viață vie. înseamnă putere tehnică sporită, capacitate profesională redutabilă, conștiință muncitorească.— Și, totuși, rebuturi se mai fac...— Da, din păcate, se mai fac — intervine maistrul Nicolae Panait. Ce-i drept, procentul nu e prea mare, chiar în scădere, dar asta nu ne liniștește. Cauzele tehnice le înlăturăm imediat. Avem mai mult de luptat cu celelalte, care țin de conștiință. Ele se „tratează" în colectiv, în analize la locul de muncă, Ia vitrina calității din fiecare sector, iar dacă amenință să devină cronice, în dezbaterile comuniștilor.— Vedeți, aici la noi, în industria „de vîrf", un om se formează greu, îi trebuie timp, stăruință, pasiune — argumentează tehnicianul Ion Dumitru. Fiecare micron cîștigat este un munte învins. Ferenț, de pildă, lucrează acum repere pentru pompele rotative. Sînt atît de fine aceste piese incit, luate în palmă, își modifică dimensiunile sub influența temperaturii corpului uman. Din această cauză ele se lucrează într-un spațiu special, cu o temperatură constantă de 18—20 de grade. Vă spun toate acestea ca să înțelegeți că un om poate ajunge la aceste performanțe doar in condițiile unor exigente morale și profesionale severe. într-un colectiv muncitoresc puternic, stabil — și noi sîn-

tem un astfel de colectiv — fiecare își dezvoltă calitățile într-un climat favorabil inițiativelor individuale, cu condiția ca acestea să se armonizeze cu interesul general. Pe temelia ordinii și disciplinei se nasc și demnitatea și respectul reciproc și întrajutorarea.— Lupta pentru o nouă calitate, superioară, se dă pe mai multe fronturi — completează inginerul Victor Gheorghiță. Ele se deschid cu promptitudine acolo unde apare un fenomen negativ. Se deschid rapid, conștient, eficient. Existența lor este garanția că mergem înainte. De pildă, din secții am fost sesizați că anumiți transportori mutilează produsele prin încărcare neglijentă. Este un front ai grijii față de soarta muncii lor. Ivindu-se niște neînțelegeri cu unii dintre beneficiari, au cerut schimb de experiență la fața locului. Rezultatul : o creștere a duratei vieții produsului lor. Ne-am dus la minerii de la Orșova, interesați de calitatea cuar- țitei pentru piesele turnate, la Oradea, unde se toarnă piesele de aluminiu și am descoperit cauzele unor rebuturi care proveneau de la matrițe greșite. Atunci am executat noi matrițele și rebuturile au încetat. Ce demonstrează asta ? Gradul tot mai înalt de participare la problemele de interes vital pentru întregul colectiv. Toți știu că produsele pe care le fabrică, dacă nu sînt de calitate, stîrnesc tensiuni,

enervări, aduc neajunsuri în procesul general al muncii — mașini care stau sau consumă mult, oameni care-și văd retribuția redusă, piedici în dezvoltarea armonioasă a economiei. Este o dorință de colaborare care ajunge la nivelul economiei noastre, la nevoie și sub forma criticii aspre, demolatoare de inerții. Acest mod înaintat de a înțelege și de a acționa este rezultatul direct al importantelor măsuri stabilite de partid in ce privește adîncirea autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Oamenii conduc tot mai competent, cu conștiința că sînt stăpîni. Iar suma a- cestor conștiințe înaintate este prezentă, sub cele mai diverse forme, în fiecare produs de calitate care lese pe poarta uzinei....La începutul discuției, unul dintre participant! a- rătase că operația de cuantificare a indicatorilor d? calitate este, încă, pe plan mondial, un deziderat. Cu siguranță că indicatorul conștiință revoluționară, de neexprimat direct în cifre, se relevă, în practica construcției edificiului socialist, drept contribuția cea mai vie la nașterea noii calități, superioare — o- biectiv de cea mai mare răspundere stabilit de Congresul XII. Și, după cum viața noastră o demonstrează, acest obiectiv este posibil numai în climatul efervescent al afirmării libere, plenare, a personalității umane în societatea noastră nouă.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 15

10.50 Telex
11,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Invățămînt-educațle.
16.30 Hochei pe gheață : Cehoslovacia — 

Canada și U.R.S.S. — Suedia.
17.20 Almanah pionieresc
17,40 Desene animate
18,05 îndrumări pentru lucrătorii din 

agricultură
18.30 Revista social-politică TV.
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

6 30,00 Seară, de teatru : „O mindyete. de 
bărbat" de, A. N. Ostrovșki, 
Teiej'urhhl ...  '
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PROGRAMUL I

16.00 Interpret da frunte ai muzicii 
populare

16,15 Peștera Scărișoara. Documentar
16.35 Cealkovskl — Simfonia a Vl-a.
17.20 Buletin rutier
17.35 Muzică ușoară
18,05 Clubul tineretului
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Muzică de cameră.
is,50 viata economică a Capitalei
20.20 Ritm șl melodie
20.35 Moștenire pentru viitor — Nicolae 

Lablș
21,0-5 Arii șl scene din operete
21,40 Telejurnal

sărbătoarea națională a republicii niger

Excelenței Sale Colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem

Șeful statului NigerLa aniversarea Zilei naționale a Republicii Niger îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și urări de sănătate și fericire, de progres și pace pentru poporul țării dumneavoastră.Sînt încredințat că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare mai puternică în viitor, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Nigerului marchează astăzi împlinirea a 21 de ani de la memorabilul act al proclamării republicii.Stat situat pe malul drppt al celui mai mare fluviu din Africa de vest, de la care și-a împrumutat numele, Republica Niger are o .suprafață de 1 267 000 kmp (in mare parte acoperită de deșert) și o populație de 4 600 000 locuitori. înfruntînd vitregia naturii și consecințele nefaste ale deceniilor de dominație colonială, poporul său depune eforturi pentru lichidarea înapoierii economice și pentru dezvoltare economico-socială. în capitala țării, orașul Niamey, au fost construite primele întreprinderi industriale, s-au intensificat prospecțiunile geologice pentru punerea în valoare a bogățiilor subsolului, au fost întreprinse măsuri în vederea dezvoltării și modernizării agriculturii. Astfel, barajul Kandjali, a cărui construcție va începe în 1981, va da naștere unui

lac de acumulare cu o capacitate de 9 miliarde metri cubi de apa și. va permite punerea in valoare a 140 000 hectare de teren. Un avînt deosebit cunoaște industria extractivă. Zăcămintele de uraniu descoperite în ultimii ani și puse imediat în valoare situează Nigerul pe locul 5 în lume. A fost descoperit, de asemenea, un important zăcămint de petrol la Tin-Touma.Animat de sentimente de caldă solidaritate față de tinerele state a- fricane, față de toate statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, țara noastră urmărește cu viu interes rezultatele obținute de poporul Republicii Niger în anii care au trecut de la proclamarea independenței. între Republica Socialistă România și Republica Niger s-au statornicit relații de prietenie și colaborare care cunosc o evoluție ascendentă în interesul celor două țări și popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.
Stabilirea de relații diplomatice intre Republica Socialistă 

România și Republica SalvadorGuvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Salvador, în dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare între cele două țări și popoare, au hotărit să stabilească relații diplomatice, la nivel de ambasadă, începînd cu data de 17 decembrie 1979.Cele două guverne își exprimă con

vingerea că stabilirea relațiilor diplomatice va contribui la promovarea legăturilor între' ambele națiuni, în folosul cauzei păcii și colaborării internaționale.Cele două guverne au hotărit ca, în scurt timp, să procedeze la acreditarea de ambasadori nerezidenti.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A

începe „Supercupa mondiala"
Azi, România — R. F. Germania, un meci de răsunet 

în handbalul internațional

• „COPIII AUSCH- 
WITZ-ULUI". Doi cineaști, care au reușit să scape din infernul Auschwitz-ulul, Jack Eisner și Roman Kent, turnează in prezent in Polonia un film documentar asupra ororilor din acest lagăr al morții, unde au pierit sute de mii de oameni, inclusiv copii de cea mai fragedă vîrstă. înfățișind fotografii, fragmente de jurnale de actualități, unele rămase inedite pînă acum, ca și mărturii ale unor foști deținuți și beneficiind de un comentariu prezentat de cunoscuta actriță suedeză Liv Ullman, pelicula, prin necruțătorul său rechizitoriu la adresa hitlerismu- lui, dobîndește valoarea unul serios avertisment in condițiile

cind, intr-un șir de țări occidentale, se constată intensificarea tendințelor de recrudescență a teoriilor și mișcărilor fasciste.
• ENIGMATICUL 

TRIB TODA. în sudul Indiei, pe versantul unui masiv muntos, al cărui vîrf depășește 3 000 de metri, trăiește un trib pe nume Toda, a cărui origine stirnește controverse in lumea științifică. Cine sint acești oameni care se deosebesc, și ca înfățișare, și ca obiceiuri, de restul populațiilor de pe teritoriul Indiei ? Unii sa- vanți sînt de părere că Toda ar fi urmași ai locuitorilor din străvechiul Babilon. Alți savant! afirmă că ar avea ca origine

resturile unui detașament din armata lui Alexandru Macedon, refugiate In sudul Indiei. In sprijinul acestora din urmă pare :să. Vină îmbrăcămintea numită „putkulis", pe care bărbații și femeile din trib o poartă înfășurată de cîteva ori în jurul trupului, amintind sculpturile din Grecia antică.
• NAUFRAGIAT VO

LUNTAR. Stimulat de cunoscutul navigator solitar Alain Bombard, un alt francez, Pierre Passot, in vîrstă de 30 de ani, s-a îmbarcat, la începutul lunii decembrie, pe o mică barcă pneumatică cu pînze și a pornit

cinema
-----------------------------------------------------
• Omul vineri: SALA PALATU
LUI — 17,15; 20
• Operațiunea „Stadion* ; VIC
TORIA — 15; 17,15; 19,30, CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20
• Comedie de modă veche: CA
PITOL — 15,30; 17,45; 20
• Eboli: SCALA — 13; 16; 19
• Julia: PATRIA — 14,30; 17;
19,30, FESTIVAL — 14,30; 17: 19,30
• întîlnire la sfîrșitul iernii: 
CENTRAL — 15; 17,15; 19,30
• Răzbunarea panterei roz: LU
CEAFĂRUL — 14; 16; 18,15; 20,15, 
BUCUREȘTI — 15; 17,30 : 20. FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Din nou... Disney — 9; 10,30; 
12: 13,30; 15; 16,30; Umbrele stră
moșilor uitați — 18; 20: DOINA.
• Rădăcinile se prind adine: TIM
PURI NOI — 15; 17,15: 19,30
• Domnul Miliard: FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20,15
• Omul care ne trebuie: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, FLOREASCA — 9; 11; 13; 
15,30; 17,45; 20. FLAMURA — 9; 
11; 13; 15s3O>; 17,45; 20
• Mi-e teamă: GRIVIȚA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 19.45, AURORA
— 9; 12; 16; 19
• Ultima frontieră a morțil: BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30
• Speranța: DACIA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20, ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• 39 de trepte: BUCEGI — 16; 
18; 20
• Totul pentru un cintec: LIRA — 
16; 18; 20
• Ziua mult visată: DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20
• Tînăr și liber: COTROCENI — 
15; 17,15; 19,30
• Ora zero: FERENTARI — 15.30; 
17,30: 19,30
• Lumea Atlantidei: PACEA — 
15,30: 17,46 ; 20
• Mihail, cîine de circ: VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20
• Interviuri pe probleme perso

nale: GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20. MODERN — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Cineva ca tine: VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 15,46; 18; 20.13

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Viața unei femei — 19,30; 
(sala Atelier): Fata din Andros
— 19.
• Filarmonica ,, George Enescti" 
(Ateneul Român): Pagini celebre 
din opere. Corul Filarmonicii 
„George Enescu*. Dirijor: Vasile 
Pântea — 20.
• Opera Română: Izvorul fru
moasei (balet). Spectacol susținut' 
de Teatrul Național Academic de 
Operă și Balet din Sofia — 19.
• Teatrul de operetă: Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei): Elisabeta I — 
19,30.
• Teatrul Mic: Unchiul Vania — 
19,30.
• Teatrul Foarte Mic: Țara lu
mii — 20.
• Teatrul de comedie: Cinema
— 19,30.
• Teatrul „Nottana*4 (sala Ma- 
gheru): Micul infern — 19.30': (sala 
Studio): Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Totul în grădină — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase* (sala Savoy): De la Cărăbuș 
la Savoy -- 19,30; (sala Victoria): 
Nevestele vesele din Boema — 
19,30.
• Ansamblul artistic ,, Rapsodia 
română" : Microrecital folcloric 
Studio — 19.
• Teatrul ,,lon Vasilescu": Para
dis de ocazie — 19,30.
• Circul București: Vivat circul!
— 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.: 
Sîngeroasa mascaradă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Mo- 
dern-club): Anotimpurile mînzu- 
lui — 15.

Nu știm unde a apărut mai întîi ideea Supercupei, în fotbal, sport în care Uruguayul va organiza turneul cu participarea fostelor campioane mondiaje — Uruguay, Italia. R. F. < Germania, Brazilia, Anglia și Argentina' — sau în handbal, a cărui competiție de același tip va reuni, în cîteva orașe vest-germane, echipele ce au cucerit titluri mondiale și o- limpice — România, Suedia, R. F. •Germania, Cehoslovacia, Iugoslavia și-U.R.S.S.-Sigur este însă faptul că handbalul va fi Cu un pas înaintea fotbalului, pehtrii că desfășurarea turneului pentru Supercupă va îrtbe- pe chiar astăzi printr-un meci de răsunet, între cvadrupla campioană mondială, echipa României, și dubla campioană a lumii, echipa R.F. Germania.Ce este această supercompetiție și ce greutate are ea in momentul de față ? Firește, turneul nu deține caracterul oficial, dar importanța lui rămîne deosebită, nu numai pentru că este cea mai mare întrecere a a- nului in handbalul masculin, ci, în special, din cauză că va prilejui confruntarea directă a citorva dintre pretendentele la titlul olimpic — 1980, cu aproximativ opt luni înaintea Jocurilor de la Moscova.Să vedem, pe scurt, care este poziția echipei noastre reprezentative în ziua de debut a seriei unor întreceri cu adevărat de virf? Se știe, din articole publicate la rubrica de sport a ziarului nostru, că lotul național de handbal a avut în acest sezon două țeluri principale: întîi, să obțină, pe linie, rezultate pozitive, indiferent de gradul de dificultate al partidelor ; doi, să-și contureze formația de bază.Pînă în prezent, rezultatele și scorurile au satisfăcut pe amatorii de sport, mai ales dacă luăm în considerare cele două victorii asupra e- chipei R.F. Germania, actuala campioană mondială, pe terenurile acesteia din urmă. Dar, în privința realizării integrale a primului dintre scopurile urmărite, linia se va trage, iar socotelile se vor incheia abia după desfășurarea turneului pentru „Supercupa mondială". Despre al doilea tel, să observăm că astăzi știm cum va arăta formația noastră la începerea partidelor, Ceea ce înseamnă un sensibil progres față de situația trecută. La acest punct, este cazul să precizăm că prin „for

mație de bază" nu se înțelege obligator un număr de șapte jucători, ci atiția cîți sint necesari pentru toate modificările pe care le efectuează o echipă din rațiuni tactice pe timpul unui meci.Deci, echipa României intră azi in luptă cu încrederea că se află pe drumul normal al realizării obiectivelor ce și le-a propus pentru acest an și cu sentimentul obligației de a le desăvîrși, Cel de-al treilea meci ,al, sezppuluț, .dintre .reprezentativele Rhjnăriiei .și. R.F., Germania, care va avea loc așță-’seafă la Dortmund (ora României — 50,30), va fi o probă grea și cu multe posibile învățăminte; după două infringer! succesive suferite chiar la ei acasă din partea românilor, actualii campioni mondiali — handbaliștii vest-ger- mani — vor juca cu dubla intenție de a se revanșa și de a cuceri Supercupa oferită de însăși federația de handbal din R.F. Germania.Se înțelege că și formația română s-a pregătit intens, nu numai „în general" pentru turneu, ci și special penfl-u această partidă, cu cîteva scheme tactice noi; același caracter l-a avut și pregătirea tactică a meciurilor următoare, fie că numele viitorilor adversari e de-acum cunoscut, fie că e numai previzibil, firește, pînă la un anumit punct. Echipa noastră face parte din grupa I, alături de cele ale R.F. Germania și Suedia, in timp ce grupa cealaltă cuprinde formațiile U.R.S.S., Iugoslaviei și Cehoslovaciei. în grupe, fiecare echipă susține cîte un meci cu celelalte două, apoi. în raport de clasamentele grupelor, se joacă „in cruciș" : nr. 1 din grupa I cu nr. 2 din grupa a Il-a etc. După meciul cu echipa țării organizatoare, handbaliștii români vor înfrunta un adversar cunoscut: echipa Suediei, miercuri seara, în orașul Bochum; vineri se va disputa, în baza clasamentului, meciul „în cruciș" — adversari foarte probabili fiind echipa Iugoslaviei său aceea a U.R.S.S.; sîm- bătă, la Dortmund, va avea loc finala pentru Supercupă, în care sâ sperăm că va juca și echipa noastră.Din partea tuturor amatorilor de handbal, urăm echipei României să încheie cu succes acest an competi- țional preoiimpic.
Valeriu MIRONESCU

CUPA ROMÂNIEI" LA GIMNASTICĂ»>După două zile de întreceri în Sala sporturilor din Bacău, „Cupa României" la gimnastică pe anul 1979 a revenit urmașelor Nadiei, de la Clubul sportiv al Liceului de filologie- istorie din municipiul Gh. Gheorghiu- Dej. Așadar, Cristina Grigoraș, La- vinia Agache, Aurelia Pînzaru și celelalte colege de echipă au dovedit incă o dată că orașul de pe Trotuș, ca și Bacăul, reprezintă o școală, puternică a gimnasticii românești, o adevărată pepinieră din cadrul căreia s-au ridicat sportive de prim rang care au dus faima gimnasticii românești pe toate meridianele globului.La băieți, trofeul a fost cucerit de glmnaștii Clubului sportiv școlar Sibiu.

La categoria maestre, întrecerile pe aparate au fost cîștigate, după cum urmează : la sărituri, pe primul loc, la egalitate de puncte. Luminița Baicea (Dinamo București) și Carmen Păcuraru (C.S.S. Buzău) ; la paralele — Aurelia Pînzaru (Clubul sportiv al Liceului de filologie-istorie din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) ; la birnă — primul loc a revenit, la egalitate de puncte, Luminiței Baicea, Aureliei Pînzaru și Nicoletei Prisă- caru (Sport club Bacău) ; la sol — Luminița Baicea și Aurelia Pînzaru. La gimnastică ritmică, in trei probe (coardă, măciuci și panglică), locul intii a revenit Rozicăi Popescu, de la Clubul sportiv școlar „Triumf" București, iar la proba cu mingea, Mihae- lei Tîrnoveanu, de la C. S. Viitorul București. (Gh. Baltă).

de la Nisa spre Antile. Dotat cu echipament radio, acest „naufragiat voluntar", cum II denumește presa franceză, și-a luat alimente doar pentru șase zile de drum, în restul periplului, el urmează să se hrănească exclusiv cu ceea ce îi vor oferi oceanul și indeminarea sa de pescar amator. Reeditînd experimentul înaintașului său, Passot dorește să demonstreze că naufragiații aflați în condiții asemănătoare au șanse de supraviețuire dacă izbutesc să se domine' pe ei înșiși, sâ învingă teama de solitudine, dacă luptă din răsputeri

pentru a rămîne în viată și a reveni printre oameni.
• PENTRU ÎNCU

RAJAREA STUDIULUI 
LIMBILOR STRĂINE. La Washington au fost date, publicității rezultatele cercetării unei comisii prezidențiale în problemele studierii limbilor străine in America. Comisia consideră că situația în acest domeniu este deosebit de precară. S-a constatat astfel că in prezent numai 15 la sută din elevii de

școală medie studiază limbi străine, fată de 24 la sută în 1965 ; in același timp, numai 5 la sută continuă studiile pe o perioadă de patru ani (considerată minimă pentru însușirea temeinică a unei limbi străine), majoritatea, renunțînd să mai studieze după primul an. Pentru remedierea acestei situații, comisia propune un program de măsuri pe termen scurt și pe termen lung, incluzînd cursuri de pregătire pentru cadre didactice de specialitate și facilități. acordate elevilor și studenților care învață limbi străine.
• TUNEL RUTIER LA 

FRONTIERA IUGOSLA- 
VO-AUSTRIACĂ. Recent

au fost inaugurate lucrările de construcție ale unui tunel de va traversa masivul muntos Kara- wanken, de la frontiera iugosla- vo-austriacă. Tunelul va reduce durata de timp necesară traversării masivului de la o oră și jumătate, la numai cîteva minute. Utilitatea construirii a- cestui obiectiv este relevată și de faptul că prin această zonă trec anual circa 5,4 milioane de autoturisme și sînt transportate 14 milioane tone de mărfuri. De asemenea, noua lucrare va înlesni traficul rutier între Europa occidentală și sudul continentului și Orientul Mijlociu. Se prevede ca tunelul să fie dat în exploatare în 1984.

• COLOANĂ VER
TEBRALĂ ARTIFICIALĂ. După 19 ore de muncă încordată a chirurgilor, americanca Jessie Thomas, in vîrstă de 33 de ani, a devenit primul om din lume care trăiește cu o coloană vertebrală artificială. Conducătorul echipei de medici care a efectuat operația a declarat că asemenea intervenție chirurgicală. deocamdată unică în lume, are toate șansele să fie încununată de succes. Medicii consideră că înlocuirea țesutului osos al coloanei cu o proteză metalică nu va altera funcțiile măduvei și fasciculelor nervoase medulare.



La Atena a apărut volumul al cincilea din ciclul

„NICOLAE CEAUȘESCU - 
România și lumea contemporană"

ATENA 17 (Agerpres). — In capitala Greciei a ieșit de sub tipar un nou volum — ai cincilea — din ciclul de opere „NICOLAE CEAUȘESCU — ROMANIA ȘI LUMEA CONTEMPORANA", subintitulat „Pace, colaborare și bună vecinătate în Balcani". Publicat de cu
noscuta editură „Pnevmatikos", noul volum, consacrat personalității de înalt prestigiu internațional și gîndirii cutezătoare a președintelui României, este prefațat de Constantin Tsatsos, președintele Republicii Elene.

Președintele Senegalului a primit 
pe ambasadorul României

Editată în condiții grafice deosebite și publicată la numai două săptămâni de la apariția celui de-al patrulea volum, noua lucrare — îngrijită de scriitorul Lambros Zogas, directorul „Casei de cultură a prieteniei greco-române", care a tradus și textele — se deschide cu portretul președintelui Nicolae Ceaușescu.„în 1976, cînd prefațam volumul președintelui Nicolae Ceaușescu «Colaborarea pașnică în Balcani și in întreaga lume» — scrie in prefață președintele Constantin Tsatsos — nu mă așteptam să am plăcerea de a prezenta o nouă lucrare, care oferă o imagine mai cuprinzătoare a gin- dirii sale politice. Alături de celelalte lucrări ale sale — printre care «Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate» și «Epoca noastră, și conținutul ei», prefațate de Bias Iliou, președintele partidului E.D.A., și Evangelos Averoff-Tossitsa, ministrul apărării, apărute intr-un ciclu ce poartă titlul generic «România și lumea contemporană» — noua lucrare permite cititorului grec să pătrundă in modul cel mai deplin originalitatea, consecvența și dimensiunile operei președintelui României.Avînd în vedere că legăturile noastre de prietenie cu România se dezvoltă continuu, se intensifică și devin tot mai apropiate, este foarte util pentru fiecare cetățean grec să cunoască modul cum gîndește și cum acționează poporul român pe plan politic. Iar modul de gindire și politica poporului român sînt exprimate cu fidelitate de președintele Nicolae Ceaușescu, cel care le-a materializat, cel care este inspiratorul și coordonatorul lor. Linia sa politică este de a nu revendica pentru România de- cît ceea ce recunoaște că se cuvine să revendice toate popoarele : securitatea lor națională, respectul independenței și al suveranității, precum și colaborarea pașnică cu toate celelalte popoare. In acest spirit abordează domnul Nicolae Ceaușescu îndeosebi relațiile dintre popoarele balcanice, pentru dezvoltarea cărora, de vreme îndelungată, depune mari eforturi.Aceste opțiuni fundamentale coincid în mod absolut cu politica desfășurată în ultimii ani de Grecia. Iar această coincidență face ca relațiile bilaterale dintre cele două națiuni să fie atit de destinse și de fertile. Există însă și un punct în care se reintîlnesc nu numai politica, ci și soarta celor două popoare: și tmii, și alții aparținem categoriei statelor mijlocii. Nu facem parte dintre marile puteri. Desigur, statele mari, de orice natură ar fi ele, întîmpină probleme specifice. Insă și noi, cel mici, trebuie să facem față problemelor noastre. Deschis, cu încredere și mîn- drie națională, președintele Nicolae Ceaușescu a devenit promotorul egalității tuturor statelor mari și mici. El nu rezumă această egalitate la aspectele ei formale, juridice, de care se bucură mai mult sau mai puțin toate popoarele în cadrul Națiunilor Unite, ci îi atribuie un conținut, concret. Măsurat, dar cu o pricepere excepțională, se ridică în sfera politicii mondiale, în care, odinioară, își aveau locul doar cei cîțiva puternici ai globului. Grație politicii ferme și independente a României și grație prestigiului său personal, președintele Nicolae Ceaușescu poate interveni in multe diferende internaționale critice, care pun în pericol pacea mondială.

cum este și cel din regiunea Orientului Mijlociu. Intervențiile sale sînt constructive, importanța lor fiind recunoscută pe plan internațional.Președintele Ceaușescu înfăptuiește această politică cu un curaj care atrage respectul tuturor. Și 11 respectă deoarece tot ceea ce susține președintele Nicolae Ceaușescu este just și etic. Iar cei care, uneori, sînt a-, fectați de cele ce susține, in cele din urmă sînt nevoiți să recunoască buna lui credință, consecvența sa față de principiile pe care, împreună cu pre

ședintele României, toți le proclamă, dar- este îndoielnic dacă toți cred în ele și le respectă așa cum o'face președintele Nicolae Ceaușescu. Aliați și prieteni recunosc faptul că niciodată nu-și va neglija obligațiile, deoarece a crezut și crede în ceea ce s-a angajat. Nu acceptă condiții și nu se angajează în înțelegeri care nu sînt în acord cu principiile sale fundamentale. In acest mod, din partea prietenilor săi nu pot exista nici răstălmăciri, nici confuzii. In cazul președintelui Nicolae Ceaușescu, totul este plin de claritate. Răstălmăcirile și confuziile aparțin altora. Aceste rezultate sînt obținute deoarece președintele Nicolae Ceaușescu se sprijină pe o solidă bază populară, cu o unitate de monolit și care l-a desemnat conducător durabil al său.Personalitatea președintelui Ceaușescu, care se identifică cu România, a depășit granițele sale. Prin eforturile sale consacrate consolidării păcii pe glob a devenit, totodată, de neegalat în contactele sale internaționale, promotor al dialogului, un factor purtător al păcii între popoare. Acolo unde pacea este șubredă, face cunoscute ideile sale cu privire la soluționarea pașnică a diferendelor, cu privire la destindere și la realizarea dezarmării. De aceea este acceptat de toți cu respect și simpatie. Cu toții știu că în spatele acțiunilor sale nu există nici un gînd ascuns, nemărturisit. Președintele Nicolae Ceaușescu învinge prin sinceritatea sa.

Relațiile noastre cu România sînt, de multă vreme, atît de prietenești încît cu greu ar putea cineva să le adauge ceva în acest sens. Ne unesc trei războaie pentru libertatea noastră și secole întregi de contacte economice și culturale. Și totuși, președintele Nicolae Ceaușescu a reușit să adauge o notă personală aces- tof relații ale noastre, o căldură și un avint de colaborare creatoare, care se desfășoară în interesul ambelor popoare.Din aceste considerente, publicarea lucrărilor sale — prezentul volum fiind al cincilea — este deosebit de utilă. Ele vor pune poporul grec in contact direct cu spiritul și inteligența unui prieten încercat, ale unui partener al nostru pe atîtea planuri".
★In primul capitol al volumului sînt prezentate extrase din articole, cuvintări și interviuri ale președintelui Nicolae Ceaușescu .cu referire la Balcani. Este expusă poziția României privind dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoarele din a- ceastă regiune, transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, fără arme nucleare și baze militare străine, precum și voința poporului român de a trăi în pace și bună vecinătate cu popoarele din jur.Un alt capitol este dedicat tradiționalei prietenii româno-elene. Textele inserate subliniază prietenia de secole dintre poporul român și poporul grec, faptul că în decursul anilor cele două popoare nu au luptat niciodată unul împotriva celuilalt, ci, dimpotrivă, au acționat împreună pentru apărarea drepturilor lor naționale. Se subliniază în mod deosebit bunele relații existente in prezent între România și Grecia, relații care au căpătat noi dimensiuni după vizitele efectuate de președintele Nicolae Ceaușescu la Atena și de premierul Constantin Cara- manlis la București.Volumul prezintă pe larg momente ale vieții și luptei revoluționare desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, timp de peste 45 de ani, în slujba intereselor supreme ale partidului, ale poporului nostru.In lucrare sînt incluse, de asemenea, materiale reflectînd relațiile prietenești existente între Republica Socialistă România și Republica Cipru și care subliniază poziția țării noastre privind rezolvarea pe calea tratativelor a problemei cipriote.Volumul se încheie cu un capitol (supliment) intitulat „Privim cu încredere viitorul", în care sînt inserate numeroase extrase din Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XII-lea al P.C.R. Subtitlurile redau sugestiv conținutul acestui capitol : „Bilanț rodnic", „Sarcini mărețe pentru viitor", „O politică de prietenie și colaborare cu toate statele lumii".Publicarea țn Grecia a unui nou volum din ciclul „Nicolae Ceaușescu — România și lumea contemporană" se înscrie printre acțiunile editoriale de largă rezonanță care au loc în numeroase țări ale lumii și ilustrează elocvent locul pe care l-au dobîn- dit România în comunitatea națiunilor, președintele Nicolae Ceaușescu, ca urmare a politicii românești consecvente de pace și cooperare cu toate țările.

DAKAR 17 (Agerpres). — Leopold Sedar Senghor, președintele Republicii Senegal, a primit, la 17 decembrie, pe Olimpia Solomonescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador al țării noastre la Dakar. Din partea președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost transmis președintelui Senegalului un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului senegalez prieten urări de progres și prosperitate pe calea dezvoltării sale economico-sociale.Mulțumind călduros, președintele Leopold Sedar Senghor a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și feli

citări călduroase cu ocazia realegerii sale in fruntea Partidului Comunist Român, iar poporului român prieten — noi succese în dezvoltarea multilaterală a țării, prosperitate și bunăstare. In cadrul convorbirii care a urmat, a fost exprimată satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor româno-senegaleze. în special ca urmare a înțelegerilor la cel mai înalt nivel, precum și dorința și interesul reciproc de a se adinei și diversifica colaborarea pe multiple planuri, o atenție deosebită uj-mind a se acorda amplificării relațiilor economice, corespunzător nivelului relațiilor politice existente între cele două țări.
În sprijinul lichidării vestigiilor colonialismului

Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a încheiat examinarea punctului referitor la aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, prin adoptarea unor rezoluții prezentate de un mare grup de țări nealiniate și în curs de dezvoltare, printre care și România, vizînd o serie de măsuri noi care să ducă la accelerarea procesului decolonizării, la lichidarea ultimelor vestigii coloniale.în rezoluția principală, Adunarea Generală declară că menținerea în continuare a colonialismului sub toate formele sale de manifestare, inclusiv rasism, apartheid, exploatarea resurselor naturale în teritoriile coloniale de către trusturile transnaționale, războaiele coloniale pentru suprimarea mișcărilor de eliberare națională din teritoriile coloniale africane, este in totală contradicție cu Carta O.N.U., Declarația universală a drepturilor omului și Declarația cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Adunarea Generală exprimă hotă- rîrea de a întreprinde măsurile ne

cesare în vederea eradicării complete a colonialismului și reafirmă legitimitatea luptei prin toate mijloacele a popoarelor oprimate pentru exercitarea drepturilor lor la autodeterminare și independență.Condamnînd exploatarea de către trusturile străine a bogățiilor naturale din teritoriile coloniale, Adunarea Generală cheamă puterile ad- ministrante din colonii să adopte de urgență măsuri în concordanță eu cerințele O.N.U., pentru ca popoarele din teritoriile ținute încă în stare de dependență să-și poată exercita pe deplin și fără nici o altă întîrziere drepturile lor inalienabile la autodeterminare și independență și le cere să-și retragă imediat și necondiționat bazele și instalațiile militare din aceste teritorii.Adunarea Generală cheamă statele membre să acorde ajutor moral și material, direct și prin intermediul sistemului O.N.U., popoarelor oprimate din teritoriile coloniale, în special popoarelor din Namibia și Rhodesia, in vederea obținerii independenței și consolidării economiei țărilor lor.
Conferința ministerială O.P.E.C.CARACAS 17 (Agerpres). — In capitala Venezuelei s-au deschis lucrările Conferinței ministeriale a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.). Pe agenda reuniunii figurează teme privind producția și prețurile la țiței.Luind cuvintul în deschiderea lucrărilor, președintele țării-gazdă, Luis Herrera Campins, a lansat țărilor exportatoare de petrol un apel la

solidaritate cu țările în curs de dezvoltare și și-a exprimat speranța într-o apropiere a punctelor de vedere ale celor 13 state membre.
Organizația țărilor exportatoare de 

petrol grupează 13 state care, in 1978, 
au realizat 49,3 la sută din producția 
mondială de țiței. Totodată, ele dețin 
70 la sută din rezervele mondiale cu
noscute, iar ponderea lor in exportul 
de țiței a atins 80 la sută.

împotriva amplasării noilor arme nucleare

„Nu admitem noi rachete aici I". Sub aceasta lozinca, în fața Parlamentului 
britanic a avut lac o manifestație de protest împotriva amplasârii de noi arme 

nucleare pe teritoriul Marii Britanii

Eliminarea politicii de hegemonism— 
cerința imperioasă și necesitate fundamentală 

a asigurării păcii, u democratizării vieții internaționaleAșa cum s-a anunțat, Adunarea Generală a O.N.U., dezbătînd punctul înscris pe ordinea de zi din inițiativa Uniunii Sovietice — „Cu privire la inadmisibilitatea politicii de hegemonism în relațiile internaționale" — a adoptat în acest sens o rezoluție. Dezbaterea amplă a proiectului rezoluției atît în Comitetul politic, cît și în plenul adunării, faptul că documentul supus aprobării a fost finalizat cu aportul a numeroase state, încorporînd multiple sugestii și completări, oglindește importanța deosebită a acestei probleme, caracterul stringent, imperativ, al lichidării practicilor hegemonismului de pe arena vieții internaționale.Intr-adevăr, problema lichidării hegemonismului constituie una din cerințele cele mai arzătoare ale actualității, o condiție hotărîtoare pentru asigurarea păcii și securității în lume, pentru soluționarea în interesul tuturor popoarelor a numeroaselor probleme complexe care confruntă omenirea, pentru sporirea încrederii și înțelegerii internaționale. Evenimentele, întreaga desfășurare a vieții politice evidențiază, dealtfel, cu prisosință cît de nociv și de periculos este și ce consecințe grave, profund dăunătoare asupra relațiilor internaționale are hegemonismul— acest anacronism flagrant, propriu vechii politici imperialiste de dominație și dictat, de asuprire și subjugare a altor popoare.Este o realitate incontestabilă că oriunde s-ar manifesta — pe plan mondial, regional sau subregional — și orice formă de acțiune ar îmbrăca— de la presiuni politice sau economice și amestec în treburile interne pină la intervenții armate — politica de hegemonism reprezintă una din principalele surse de primejdii la adresa păcii și securității internaționale, înveninează climatul politic mondial, împiedică promovarea noilor relații, de încredere și colaborare. Fiind strîns legată de tendințele de împărțire a lumii în sfere de influență și dominație, această

politică se află la originea ascuțirii contradicțiilor dintre state, contribuind la menținerea focarelor de încordare și război existente și la apariția altora noi. Politica de hegemonism afectează nu numai statele și popoarele împotriva cărora se exercită, ci și toate celelalte popoare — îritrucît, după cum se știe, nu poate fi liber un popor care asuprește sau admite subjugarea și dominarea altor popoare.Mai mult decît atît, manifestîndu-se ca însoțitor permanent al politicii de forță și agresiune, hegemonismul este cu atit mai periculos în condițiile cind în lume s-au acumulat atitea arsenale cu o uriașă capacitate distructivă, de natură să creeze pericole din cele mai serioase pentru civilizația mondială.Iată de ce adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a rezoluției care condamnă politica de hegemonism constituie un fapt deosebit de pozitiv, salutat de toate forțele păcii, de toți cei cărora le este scumpă cauza dezvoltării libere a popoarelor. Hotărârea pe care a adoptat-o marele forum mondial al națiunilor este emanația voinței tuturor popoarelor de a trăi liber, la adăpost de orice acte de forță si de amestec în treburile lor interne, de a promova relații noi, de egalitate și respect reciproc, potrivit normelor dreptului internațional. Practicile dominației și subjugării, exploatării și asupririi altor popoare, ingerințelor și agresiunilor nu mai pot fi tolerate în epoca noastră — epocă în care se afirmă cu o forță fără precedent voința națiunilor de pretutindeni de a se dezvolta în mod independent, de sine stătător, suverane pe avuțiile naționale, deplin stăpîne pe propria soartă, de a-si orîndui viata așa cum doresc, fără nici un fel de tutelă, fără nici un amestec din afară, corespunzător intereselor și aspirațiilor lor fundamentale.Prezintă o deosebită însemnătate faptul că rezoluția adoptată la O.N.U., condamnînd hegemonismul,

definește cu claritate conținutul concret al acestei politici, respingind toate formele de dominație, de subordonare, amestec sau intervenție și toate formele de presiune — politice, ideologice, economice, militare sau culturale in relațiile internaționale — dezaprobă cu hotărire politica de forță sau de amenințare cu forța, de agresiune directă sau indirectă. în rezoluție sînt condamnate imperialismul, colonialismul, neoco- lonialismul și rasismul, crearea de sfere de influență și divizarea lumii în blocuri politice și militare antagoniste. In acest sens, documentul a- dresează tuturor statelor chemarea de a respecta cu strictețe în relațiile internaționale principiile Cartei O.N.U., de a acționa pentru retragerea tuturor forțelor de ocupație în limitele teritoriului lor. oferindu-se posibilitate popoarelor din toate statele să-și rezolve problemele potrivit intereselor proprii, pentru respectarea cu strictețe a dreptului tuturor statelor de a-și stabili sistemul politic și căile de dezvoltare în mod liber, fără obstacole sau amestec din afară.Alături de toate forțele păcii șl libertății, opinia publică din tara noastră dă o înaltă apreciere rezoluției și salută adoptarea ei, considerînd-o ca un act politic în deplin consens cu cerințele stringente ale actualității.După cum este cunoscut. România socialistă, profund atașată cauzei independentei și suveranității naționale, a militat și militează cu o energie nesecată și cu o consecventă de neabătut pentru respectarea strictă, pe plan mondial, a drepturilor inalienabile ale tuturor națiunilor de a-și făuri viața în mod liber, potrivit condițiilor proprii, intereselor și aspirațiilor lor vitale. în sprijinul a- cestui drept sacru al popoarelor s-a făcut auzit cu putere glasul țării noastre în diferitele instituții, organizații și foruri internaționale, această poziție principială a fost consemnată la loc de frunte în, tratatele.

declarațiile solemne și acordurile încheiate cu numeroase alte state. Țara noastră a condamnat totdeauna cu cea mai mare fermitate orice încercări de subordonare și dominare a unor state de către altele, de a li se dicta din afară în probleme care țin de decizia suverană a popoarelor respective, de a li se impune pe ce cale să se dezvolte, ce orientări să adopte în politica internă sau externă.Apărarea independenței si suveranității. a dreptului fiecărui popor de a-și afirma ființa națională, ca temelii ale principiilor noi de raporturi interstatale, constituie idei de frontispiciu ale gîndirii și acțiunii practice a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciat pretutindeni în lume ca militant neobosit pentru țelurile nobile ale libertății tuturor națiunilor — aceasta fiind una din sursele prețuirii și prestigiului de care se bucură azi România în lume.Reafirmînd această orientare definitorie a politicii externe românești, poziția fermă a țării noastre împotriva oricăror manifestări ale politicii de hegemonism, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Sîntemprofund preocupați de faptul că asistăm la o accentuare a politicii de împărțire și reîmpărțire a lumii în sfere și zone de influență, de amestec în treburile diferitelor state. De a- ceea, ne pronunțăm cu fermitate pentru a se pune capăt cu desăvîrși- re politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru a se asigura libertatea și independența fiecărei națiuni, respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui popor, ale fiecărei națiuni".Este convingerea nestrămutată a României socialiste că numai prin eradicarea încercărilor de dominare sau subordonare a altor state, numai prin promovarea și statornicirea unor raporturi de egalitate, respect și stimă reciprocă se pot asigura însănătoșirea climatului politic internațional, depășirea situațiilor de încordare și conflict, soluționarea con

structivă, pe calea tratativelor, a tuturor problemelor litigioase, dezvoltarea increderii între state, a colaborării lor rodnice în folosul fiecăruia și al progresului general.Tocmai în, acest spirit țara noastră a apreciat de la început ca un fapt pozitiv înscrierea pe ordinea de zi a actualei sesiuni a O.N.U. a problemei lichidării politicii de hegemonism și a sprijinit adoptarea rezoluției. Prin votul exprimat în cel mai larg și mai reprezentativ for al națiunilor s-a constituit un nou instrument al dreptului șl legalității internaționale. Popoarele, forțele păcii și progresului din întreaga lume dispun în prezent de noi mijloace de acțiune in lupta pentru afirmarea unei politici noi, democratice, corespunzătoare intereselor generale de libertate, pace, bunăstare și progres.Firește, simpla adoptare a rezoluției nu înseamnă că principiile cuprinse își vor găsi de la sine traducerea in viață. Hotăritor pentru lichidarea efectivă a hegemonismului este ca toate forțele păcii, libertății și progresului social, noile state independente care au scuturat jugul dominației străine, toate statele cărora le este scumpă cauza neatîrnă- rii să-și unească forțele pentru a determina aplicarea in practică a prevederilor rezoluției. Constituie o îndatorire de inaltă răspundere a O.N.U. de a veghea Ia aplicarea de către toate statele a măsurilor menite să asigure lichidarea politicii de hegemonie, de a nu admite nici o încălcare a normelor dreptului internațional. Cu cît se va acționa mai ferm și mai unit, cu cît încercările de promovare a unor asemenea practici se vor lovi de puterea unită a popoarelor, a forțelor progresiste de pretutindeni, cu atît orizontul internațional se va însenina, cu atît își vor afla mai deplină afirmare aspirațiile de pace și bunăstare ale popoarelor, se vor realiza pași concreți spre edificarea unei lumi noi, a libertății, egalității și demnității tuturor națiunilor.Salutînd adoptarea rezoluției de către Adunarea Generală a O.N.U., România este hotărîtă să acționeze cu toată fermitatea și în viitor pentru ca pretutindeni în lume să se asigure instaurarea unor relații de reală egalitate, de stimă si respect reciproc între toate statele, pentru dezvoltarea colaborării între popoare libere și suverane, în numele intereselor vitale ale păcii și securității internaționale, ale progresului și civilizației întregii omeniri.
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Pentru respectarea dreptului la 
libertate al poporului namibian I

La aproximativ o lună de la încheierea convorbirilor de la Geneva cu privire la viitorul Namibiei (12—16 noiembrie), inițiate de secretarul general al O.N.U., situația din sud-vestul continentului african este din nou în plină actualitate. Așa cum se știe, în pofida a numeroase rezoluții ale O.N.U., Republica Sud-Afri- cană continuă să refuze cu încăpățî- nare poporului namibian dreptul său sacru la existență liberă și suverană, încercînd să înăbușe lupta sa de eliberare națională.Condamnînd cu fermitate poziția autorităților de la Pretoria. Adunarea Generală a O.N.U., care a dezbătut pe larg problemele complexe generate de menținerea de către autoritățile rasiste sud-africane a regimului de ocupație în Namibia, a adoptat, la 12 decembrie, un șir de rezoluții, dintre care cea mai importantă 
„reafirmă in mod solemn, că o re
glementare justă și durabilă a pro
blemei Namibiei nu este posibilă de
cît cu participarea directă Si totală 
a Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), singurul 
reprezentant al poporului namibian". Rezoluția reafirmă, de asemenea, sprijinul Adunării Generale față de lupta armată dusă de poporul namibian sub conducerea S.W.A.P.O.Documentul cere, totodată. Consiliului de Securitate să acționeze de o manieră, decisivă împotriva tuturor manevrelor și mașinațiunilor Pretoriei și să se reunească de urgentă „pentru a impune sancțiuni 
globale și obligatorii împotriva Afri
cii de Sud spre a o determina să se 
conformeze rezoluțiilor O.N.U".Concluzii similare au fost evidențiate și la convorbirile neoficiale de la Geneva, la care au participat reprezentanții Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), ai țărilor africane vecine, așa-numite- le „țări din prima linie" (Angola, Mo- zambic, Zambia, Tanzania și Botswana) , ai celor cinci țări occidentale care au elaborat planul aprobat de O.N.U. cu privire la reglementarea sițuației din Namibia, o delegație a regimului minoritar de la Pretoria și a administrației marionetă de la Windhoek, precum și oficialități ale O.N.U. Par- ticipanții au examinat un singur punct, și anume crearea unei zone demilitarizate de-a lungul granițelor de nord ale Namibiei, pentru a preveni : eventualele ciocniri între forțele S.W.A.P.O. si cele ale regimului sud-african în perioada de tranziție ce ar urma să preceadă organizarea alegerilor generale în tară.Conceput ca o completare a planului general de soluționare a situației din Namibia, proiectul a fost adoptat în principiu de toate părțile, cu excepția guvernului de la Pretoria, Dovedind încă o dată că nu este dispusă să renunțe la pozițiile sale colonialiste în teritoriul deținut în mod ilegal de 50 de ani, R.S.A. a declarat că va comunica mai tîrziu răspunsul așteptat de secretarul general al

O.N.U. Ea nu a făcut-o însă nici pină acum, în ciuda insistențelor O.N.U.. care a fost nevoită din această cauză să amine cu două săptămîni începerea dezbaterilor din Adunarea Generală asupra situației din Namibia. Mai mult chiar, sfidînd cele mai elementare norme ale dreptului internațional, R.S.A. și-a intensificat chiar în această perioadă acțiunile agresive în întreaga zonă a Africii australe, Astfel, pe de o parte, ea a început să amenințe cu o intervenție armată în Rhodesia în cazul schimbării stărilor de lucruri existente ca urmare a realizării acordului de la Londra, iar pe de altă parte, a declanșat noi incursiuni armate împotriva statelor independente vecine.In contrast cu aceste încercări de a perpetua ocuparea ilegală și abuzivă a Namibiei, S.W.A.P.O. își manifestă voința de a se ajunge la o soluție negociată. „Poporul namibian este 
dispus să negocieze cu regimul de la 
Pretoria pentru a-și dobîndi indepen
dența si a găsi pe această cale o 
soluție problemei acestui teritoriu" — a declarat Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), într-un interviu difuzat de postul de radio Luanda. „Sîntem gata — a subliniat președintele Nujoma — să semnăm 
un acord. de încetare a focului cu 
regimul rasist din Africa de Sud 
pentru a pune capăt definitiv ocupă
rii ilegale a teritoriului Namibiei și 
pentru a favoriza procesul electoral 
sub controlul Națiunilor Unite". In cazul că R.S.A. va respinge aceste propuneri, poporul namibian va continua lupta, hotărît să-și cucerească independența cu prețul oricăror sacrificii — a subliniat Sam Nujoma.Alături de forțele progresiste de pretutindeni, România a condaț at de fiecare dată cu toată fern ea acțiunile agresive ale R.S.A. tihpo- triva tinerelor state africane, cît și manevrele vizînd perpetuarea dominației în Namibia. „Poporul român — se spune în Raportul prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român — acordă întregul său sprijin mișcărilor de eliberare din Namibia și Zimbabwe pentru dobin- direa independenței naționale, își manifestă întreaga solidarițate cu lupta populației din Africa de Sud împotriva politicii rasiste și de apartheid". Această poziție consecventă a țării noastre a fost reafirmată, de asemenea, și cu prilejul în- tîlnirii din zilele Congresului al XII-lea al P.C.R. dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, subliniin- du-se și de această dată că este dreptul imprescriptibil al poporului namibian de a folosi toate mijloacele — politice, diplomatice, inclusiv tratativele, precum și lupta armată — pentru înfăptuirea aspirațiilor sale fundamentale de libertate și independență națională.

Nicolae N. LUPU
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EXPOZIȚIE DE CARTE ROMANEASCA. In capitala Iordaniei se'- 
bucură de succes expoziția de carte românească, în cadrul căreia, la loc ‘ 
de frunte figurează operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Radioul, televi- I 
ziunea și presa iordaniene au reflectat pe larg festivitățile de inaugurare a 
expoziției la care au participat oficialități iordaniene.CONFERINȚA LA PHENIAN, în prezența tovarășului Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, la Phenian s-a desfășurat Conferința națională a lucrătorilor din domeniul comerțului R.P.D. Coreeană, zate posibilitățile perspectivă ale comerțului rior al țării.

exterior Au fost actuale din anali- și de exte-semnatACORD. La Hanoi a fost un acord între Guvernul R.S. Vietnam și Programul Alimentar Mondial (P.A.M.) privind extinderea producției agricole in provinciile Binh Ri Thein și Quang Namda, informează agenția V.N.A. In perioada 1980—1981 P.A.M. va acorda asistență pentru o serie de proiecte în valoare de 7,46 milioane dolari.VIZITA IN PAKISTAN. La Islamabad au început convorbirile oficiale între președintele Pakistanului Zia-Ul-Haq, și președintele Republicii Djibouti, Hassan Gouled Aptidon, aflat intr-o vizită de stat de 5 zile în capitala pakistaneză — informează agenția I.N.A.

PLENARA C.C. AL P.C. BULGAR, care a avut loc la 17 decembrie, a discutat proiectul planului de dezvoltare economico-socială a Bulgariei în anii 1980 și 1981, precum și proiectul bugetului de stat pe anul 1980. După cum relatează agenția B.T.A., plenara a aprobat în unanimitate prevederile de bază ale proiectelor și a propus Consiliului de Miniștri să le supună spre examinare sesiunii Adunării Populare.
ÎNTREVEDERI AMERICANO- 

BRITANICE. Primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
a avut luni, la Casa Albă, 
vedere cu președintele 
Jimmy Carter.

o tntre-
S.U.A.,

Moham-PROPUNERE. Generalul mad Zia-Ul-Haq, președintele Republicii Islamice Pakistan, a propus crearea unei zone a păcii care să cuprindă regiunea Oceanului Pacific, Orientul, continentul african și zona țărilor membre ale ASEAN.
COMUNICATUL COMUN, publicat la încheierea convorbirilor dintre 

primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, și secretarul general 
al P.C. Francez, Georges Marchais, se pronunță pentru întărirea colabo
rării dintre P.M.U.P. și P.C.F., recunoscîndu-se principiile independenței 
fiecărui partid, egalității lor în drepturi și neamestecului în treburile in
terne. In document se arată că hotărîrea statelor N.A.T.O. privind produ
cerea și instalarea în Europa occidentală a noi rachete nucleare creează 
un pericol serios pentru popoarele Europei. P.M.U.P. și P.C.F. acordă o 
mare însemnătate transpunerii în viață a Actului final de la Helsinki în 
toate domeniile, precum și pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid.toate domeniile, precum ți pregătirii

TRAFICUL PRIN CANALUL 
PANAMA. Incepind de la 1 oc
tombrie, dată la care Canalul Pa
nama a intrat sub autoritatea sta
tului panamez, traficul s-a desfă
șurat normal pe această impor-' 
tantă arteră de navigație maritimă. 
Intr-un interval de două luni și 
jumătate prin canal au tranzitat 
peste 2 000 de nave, cu un tonaj 
total de 29 milioane tone. Oficia
litățile panameze au anunțat că 
vor fi continuate lucrările de mo
dernizare, îndeosebi pentru facili
tarea trecerii prin ecluzele cana
lului și ameliorarea iluminatului 
de balizaj de pe traseu.

REUNIUNE SINDICALA. Conferința sindicală de solidaritate cu lupta revendicativă a oamenilor muncii caraibieni s-a deschis la Havana cu participarea unor delegații sindicale din 15 state situate in această zonă. Intr-un raport prezentat conferinței se arată că peste 100 milioane de persoane din America Latină și zona caraibiană trăiesc în sărăcie, iar 30 la sută din forța activă din țările acestei zone nu dispune de locuri de muncă.
COOPERARE. Comunicatul I mun publicat la Buenos Aires încheierea convorbirilor dintre mi- I nistrul argentinian al economiei, Jose Martinez, și ministrul brazi- I lian de finanțe, Karlos Rischbieter, I arată că cele două părți au căzut de acord asupra unor modalități prac- I tice de sporire a schimburilor economice bilaterale. Documentul I arată că, în primele nouă luni ale acestui an, schimburile comerciale dintre Argentina și Brazilia au spo- I rit cu 80,4 la sută față de perioada corespunzătoare din 1978.

cola
FOSTUL ȘAH AL IRANULUI ■ sosit sîmbătă în Panama. Președintele panamez, Aristides Royo, a declarat că guvernul țării sale a acordat fostului șah azil politic pentru a contribui la găsirea unei soluții la actuala stare de incor-, dare a relațiilor americano-iraniene.UN NOU RECORD AL PREȚULUI AURULUI. La Bursa aurului din Ziirich a fost stabilit, luni la amiază, un nou record absolut al prețului aurului, uncia de metal galben fiind negociată la 464 dolari, cu 1,50 dolari mai mult decit la deschiderea tranzacțiilor din cursul dimineții.

I
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17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILJțXIM departamentul
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