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A INAUGURAT OFICIAL METROUL BUCURESTEAN

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a inaugurat oficial, miercuri dimineață, primul 
tronson al metroului bucureștean, important obiectiv de 
investiții al acestui cincinal, menit sâ asigure sporirea sub
stanțială a capacității și modernizarea transportului in 
comun in Capitală.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii llie Verdeț, losif Banc, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Cor
nelia Filipaș, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ion loniță, Elena Nae, Marin Rădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, llie Radulescu, Marin Vasile, precum 
și de membri ai guvernului.

Așa cum se știe, metroul Capitalei reprezintă o premieră de prestigiu a științei și. tehnicii românești, prin pare se' materializează preocuparea constantă a partidului și statului nostru, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea, prin soluții in- drăznețe și eficiente, a programului amplu de dezvoltare edilitară a Capitalei,-pe măsura continuei sale evoluții sub cele mai diferite aspecte economice și social-edilitare.

Hotărîtă Ia Congresul al XI-lea al partidului, realizarea metroului — lucrare temerară și de mare complexitate- tehnică— este rodul inițiativei personale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a. formulat orientările și a indicat soluțiile cele mai adecvate ale viitoarei căi subterane a Bucureștiului, menită să contribuie in mod substanțial’Ia îmbunătățirea transportului în comun, 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși,Doresc să adresez în humele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al .meu personal, cele mal calde felicitări tuturor proiec- tanților, inginerilor, muncitorilor, militarilor și tineretului care au lucrat și au realizat prima linie de metrou din capitala patriei noastre, din România. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.").Totodată, aș dori să adresez felicitări tuturor locuitorilor Capitalei, ce dispun acum de un minunat mijloc de transport în comun, care, în următorii ani, pînă în 1985, va trebui să ajungă la circa 30 de kilometri, ceea ce va. crea condiții bune pentru circulația și transportul populației Capitalei. (Urale și 
aplauze ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).Realizarea programului de dezvoltare a metroului — și, în general, a transportului în comun din Capitală — impune din partea 

comitetului municipal de partid, a consiliului popular municipal măsuri ferme, hotărîte, o bună organizare, pentru efectuarea la1 timp a tuturor 'lucrărilor, chiar pentru devansare® lor, precum și pentru buna circulație, atît a metroului, cît și a celorlalte mijloace de transport în comun, spre a asigura, încă de. anul viitor, condiții bune de transport în București. Dispunem de tot Ce este necesar în această privință și trebuie făcut totul pentru a pune în practică programul stabilit. (Aplauze și urale; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Aș dori să urez tuturor celor care lucrează la metrou, la realizarea în bune condiții a transportului în comun, succese și mai mari în etapa următoare, in înfăptuirea întregului program stabilit de partid, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, ca o parte importantă a. ridicării bunăstării poporului, a dezvoltării patriei noastre socialiste. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

„Dînd glas voinței unanime de a înfăptui neabătut istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului. care deschid întregii noastre națiuni înălțătoare perspective de înflorire, apreciind inestimabila valoare a propunerilor dumneavoastră, mylt iubite și. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind creșterea rolului F.U.S. în viața șocial-politi- că a țării, participants la conferința Consiliului municipal Cluj-Napo- ca al Frontului Unității Socialiste, delegați ai organizațiilor de masă și obștești și ai celor peste 38 000 oameni ai muncii, români, maghiari și de alte naționalități, Constituiți in 397 organizații proprii, iși exprimă nețărmurita bucurie și satisfacție de a vă. avea in continuare in funcția de președinte al Frontului Unității Socialiste, garanție sigură a unirii într-un singur șuvoi, sub conducerea Partidului Comunist Român, a tuturor forțelor creatoare ale poporului în măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism — se spune într-o telegramă.Exprimind întreaga recunoștință pentru grija părintească ce ne-o purtați, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderile industriale, din instituții, din unitățile de cercetare. învăță- mint și cultură, al cetățenilor din cartiere, fără deosebire de naționalitate, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru, a da greutate de fapt împlinit obiectivelor actualului cincinal, voinței noastre de a înfăptui fără șovăire programul partidului ce prefigurează viitorul luminos al scumpei noastre patrii.Prin tot ceea ce gindim și întreprindem, sîntem animați de dorința fierbinte de a strînge și mai mult rîndurile in jurul partidului, în jurul dumneavoastră, omul de al cărui nume este indisolubil legată cea mai prosperă etapă din existența poporului român“.
Energiile cetățenilor - strîns unite 

pentru propășirea localității
ÎNSEMNĂRI DINTR-0 COMUNĂ DIN JUDEȚUL PRAHOVA, SITUATĂ 

1NTR-0 ZONĂ NECOOPERATIVIZATÂConferința consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste din Valea Dofțanei. Se propune in plan — și se adoptă — construirea S trei blocuri de locuințe cu Spații comerciale la parter, a unei săli de gimnastică, a unei noi clădiri poștale și a unei centrale telefonice cu 000 de numere : amenajarea unei mari păstrăvării; asfaltarea tuturor străzilor.Un moment semnificativ din viața comunei...Fără o anume intenție, primarul nu ne-a spus chiar totul despre comuna sa. Unele lucruri le-a uitat pur și simplu. Numai cînd le-am intilnit in turul nostru prin cele două sate. Teșila și Trăisteni, ale comunei Valea Dofțanei. și-a amintit de ele : de pildă, de secția de repansat stofe sau de hala de pe partea, cea- lâltă â șoselei, unde se lucra de zor.— Nici despre secția asta nu v-am spus nimic. O să vi se pară banal. Aici se confecționează cirlige. din lemn pentru rufe. Avem o comandă de cîteva milioane de bucăți pentru export. Nu știu dacă și asta are vreo legătură cu moda „retro", de nu mai sint preferate cîrligele din plastic, dar pentru noi a fost prilejul unui contract foarte rentabil...DATELE UNUI TABLOU AL DEZVOLTĂRII. Sint numai citeva completări: — făcute la fața locului — la un amplu tablou al dezvoltării economice a comunei, pe care ni-1 prezentase pe larg primarul Emil Cojocă- rescu. Iată cîteva dintre da

în telegrama adresată de conferința Consiliului orășenesc al Frontului Unității Socialiste din Lupeni, Valea Jiului, se spune : „Oamenii muncii din orașul nostru, mobilizați plenar pentru traducerea in viață a valoroaselor propuneri făcute de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cd privire .la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social- politică a României, și îmbunătățirea organizării sale, mulțumesc și cu a- cest prilej din inimă conducerii superioare de partid, dumneavoastră personal pentru faptul că, încă o dată, dați tuturor fiilor patriei posibilitatea de a participa activ la e- uificarea societății noastre socialiste și înaintarea României spre comunism.Prin această nouă formă organiza- tor;că a Frontului Unității Socialiste, sintem hotăriți cu toții, noi, cei care trăim și muncim în acest oraș, să nu precupețim nici un efort pentru traducerea și aplicarea în fapte a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R., printr-o participare mai activă, mai directă în vederea adîncirii continue a democrației noastre socialiste. Avînd mereu în față exemplul dumneavoastră de dăruire și activitate neobosită pentru înflorirea patriei și a națiunii noastre socialiste, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, că vom face totul ca în acest cadru organizatoric să ne facem datoria cu responsabilitate deplină pentru propășirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă. România".,.în aceste momente de puternică angajare în efortul general de înfăptuire a prevederilor izvorîte din istoricele documente adoptate de marele forum al comuniștilor — se arată in telegrama adresată de conferința Consiliului orășenesc al Frontului 

tele pe care le-am considerat mai semnificative. Anul acesta, producția industrială a comunei s-a ridicat la o valoare de 50 milioane: lei. Jumătate din această sumă revine sectorului forestier, iar celelalte 25 de milioane industriei mici, alcătuită din unități productive de

taculoase, dar nici lipsite de pitoresc, intîlnești pe dreapta șoselei un splendid monument de artă populară, care nu este altceva . decit emblema comunei,-pe care poți descifra ușor bogățiile acestor locuri și, implicit, îndeletnicirile oamenilor. Valea Dofțanei se deschide
• O așezare rurală a cărei producție industrială 
este de 50 de milioane lei anual • Dezvol
tarea proprie a comunei a creat 1 200 locuri 
de muncă • în centrul atenției - temeinica 
valorificare a resurselor locale • Valoarea unor 
inițiative tinerești : peste o jumătate de milion lei

pe lingă consiliul comunal și cooperație : secții de covoare, broderie, cusături artizanale, tăbăcărie, filatură, boiangerie, secții de prelucrare a lemnului, de confecții, metalice, de injectat mase plastice, o carieră, o balastieră. Și, desigur, nu putem omite echipa de meseriași constructori, într-a- tit de solicitați in comună și in afara ei. incit nu pot face față cerințelor. Agricultura. în care predomină zootehnia, își adaugă partea sa — de 20 de milioane lei. Membrii asociației de creștere a animalelor din această zonă necooperativizată, cea mai mare din județ, au 12 000 de oi, 4 000 de bovine și 2 600 de porci....De cum treci prin poarta de piatră a Cheilor Dof- tanei, nu deosebit de spec

larg vederii, dară, in culori satinate, de ilustrată. Lungile și șerpuitoarele sale străzi sint străjuite de case frumoase, croite in unghiuri ascuțite, cu încrustațji in lemn și fier forjat. însoțiți de primarul comunei, aveam să cunoaștem mai in amănunt aspecte din viața acestor munteni harnici, gata oricind să povestească, în cuvinte cumpănite, despre împlinirile pe plan personal, cit și pe cel al întregii obști. Fiindcă alături de înfloritoarele gospodării stau tot atît de remarcabile așezămintele cultural-soda- le : școli, cămine culturale, dispensar.Purtăm discuții cu oamenii locurilor despre trecut, prezent și viitor, despre preocupările lor, despre mutațiile rapide intervenite în

Unității Socialiste din' Fălticeni —no îndreptăm gindurile către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adresindu-vă din adincul inimilor mulțumirea fierbinte pentru strălucitul mod in care conduceți destinele poporului nostru pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru grija ce o purtați tuturor cetățenilor țării, afirmării fiecăruia in marea operă constructivă a patriei.Dind o înaltă apreciere propunerilor făcute de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste. privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social? politică a țării, propuneri care asigură o tot mai largă și intensă participare a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ri- dicind pe o nouă treaptă sistemul nostru democratic, participants la conferință, avînd în față minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, sint ferm hotăriți să nu-și precupețească nici un efort pentru îndeplinirea in mod exemplar a sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea al P.C.R.".„Părticipanții la conferința Consiliului orășenesc al Frontului Unității Socialiste din Borșa, județul Maramureș — se arată într-o telegramă — iși reafirmă și cu acest prilej profunda adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, la conținutul hotărîrilor de excepțională importanță adoptate la marele forum al comuniștilor români, Congresul al XII-lea. Alături de întregul nostru popor, ne angajăm să acționăm cu hotărîre pentru transpunerea în viată a sarcinilor ce ne revin din planul de dezvoltare economico-socială a orașului, să ne aducem prin munca noastră de zi cu zi contribuția la edificarea unei
(Continuare in pag. a Il-a) 

ultimii ani în viața acestei colectivități rurale și mai ales despre semnificațiile acestora. Din interferența replicilor, întrebărilor si răspunsurilor se desprind înțelesuri, se percep trăsăturile esențiale ale transformărilor. Astfel, migrarea locuitorilor acestor așezări spre alte localități ale țării a fost stopată. Este drept că 1 400 de oameni mai lucrează încă In centrele industriale de pe Valea Prahovei, dar dezvoltarea proprie a comunei a creat l 200 de noi locuri de muncă, la care trebuie sa adăugăm și pe cei 500 de membri ai asociației crescătorilor de animale, Care continuă tradiția și dezvoltă această indeletnlcire cu sprijinul substanțial al statului. O asemenea dezvoltare economică are un dublu efect : pe de o parte se creează surse sigure și stabile de venituri noi pentru locuitorii comunei, pe de altă parte însăși comuna — ca întreg — iși procură mijloacele financiare necesare construirii unor obiective social-culturale. efectuării de lucrări edilitar-gospodă- rești și, ceea ce este foarte important, creării de noi unități economice sau extinderii celor existente.DEMOCRAȚIA SOCIALISTA ÎN ACȚIUNE. Forța principală care a condus și conduce întregul proces al transformărilor și înfloririi comunei o constituie o puternică organizație
C. VARVARA 
C. CAPRARU

(Continuare în pag. a Il-a)
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O ghicitoare 
cu tilc... practic

Președintele cooperativei agri
cole „Someșul" din Satu Mare, 
Ștefan Izsak, ne propune o altă 
variantă a cunoscutei ghicitori 
cu ciuperca-ntr-un picior :

— Ghici, ghicitoarea mea: 
Cum se poate micșora suprafața 
serelor noastre de flori, dar să 
obținem mai multe flori, iar pe 
spațiul rămas să punem ciuperci 
și să cîștigăm de citeva ori mai 
mult și cu un consum de moto
rină pentru încălzire de citeva 
ori mai redus ?

Răspunsul l-au dat cooperato
rii, care au înlocuit vechile fe
restre mici cu altele mai mari 
și mai bine așezate, ceea ce a 
dus la o adevărată infuzie de 
lumină și căldură naturală in 
seră și. implicit, la economie 
de combustibil. Cit privește cul
tura ciupercilor, oamenii vor 
„ghici" in curînd roadele acestei 
inițiative in... piețe și magazine.

Muntele 
nu-i bulevard
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Profesorul de educație fizică 
Dumitru G. de la un liceu in
dustrial din București s-a aven
turat, împreună cu 35 de elevi, pe 
platoul Bucegi. toți cu haine sub
țiri. și încălțăminte ușoară. Ba. 
colac peste pupăză, la coborire 
au ales drumul cel mai pericu
los. și incă pe întuneric! La un 
moment dat s-au rătăcit. Au fost 
găsiți de echipajul. „Salvamont", 
condus de temerarul alpinist Ion 
Bratu, muncitor la Întreprinde
rea de hirtie Bușteni. Culmea 
e că, odată ajunși cu bine în 
Bușteni, in loc de mulțumiri, 
salvamontiștii s-au ales cu re
proșuri: „Ce. mă înhățați voi 
cum se merge pe munte ?".

Da, „Salvamontul" iț învață șt 
acest lucru pe cei care vor să 
învețe. Chiar și pe profesori, fie 
ei și de... educație fizică.

Să crești 
mare, tetițo1

După publicarea notei despre 
Mioara — o fetiță de 3 ani, gă
sită abandonată in trenul de pe 
ruta București—Ciceu — am 
primit ia redacție zeci si zeci de 
scrisori din toată țara, prin 
care oameni de omenie, cu sau 
fără copii, iși exprimau dorința 
s-o înfieze. în același timp, pe 
adresa Spitalului orășenesc din 
Tg. Ocna, unde‘ precizasem că a 
fost dusă fetita, au sosit, de 
‘asemenea. numeroase scrisori. 
■ Directorul spilaiuim «jffl.WL 
Ocna. dr.
„Mulțumim tuturor celor ce ni 
s-au adresat cu scrisori și tele
grame pentru înfierea. Mioarei. 
Le aducem la cunoștință că fe
tița a fost infiată de o familie 
din județul Bacău".

Să crești mare, fată dragă !

Nici cit o ceapă 
degerată...

Gheorghe 
lui de pază 
ne aduce 
„cazuri și- 
zice el.

...Paznicul Nicolae. Joița l-a 
prins pe Marin Turbincă furind 
un kg de vopsea. „Bine, măi 
omule — i-a spus el — de ce-ți 
minjești obrazul ?“.

...Paznicul $lefan Cirstea i-a 
surprins in flagrant pe doi inși 
furind de la l.C.L. Mobila o... 
oglindă. „Ia uitați-vă in ea să 
vedeți cit de... frumoși sin.eți

...Aurora Stan l-a surprins 
pe Victor Scarlat in timp ce 
sustrăgea niște ceapă. „Cinstea 
dumitale — i-a spus ea — nit 
mai face in momentul ăsta nici 
cit o ceapă degerată".

...Trei f.urlișaguri, trei găi
nării. Aparent minore. Dur dacă 
te gindești la vorba. din bătrini, 
cu cel care fură azi tin ou...

Pe trei cărări
Cit de imprudentă, riscantă 

și periculoasă este deplasarea 
brambura a pietonilor pe mijlo
cul drumurilor sau traversarea 
acestora prin locuri nepermise 
s-a mâi scris in rubrica noastră. 
Gravitatea sporește și mai mult 
atunci cind e vorba de oameni 
oftați sub, influența lui Bachus, 
cu echilibru precar sau. cum se 
mai spune, mergînd pe trei 
cărări. Un astfel de caz s-a pe
trecut in comuna Oboga. jude
țul Olt. Deși inlrecuse măsura 
cu băutura. Constantin Cioban" a găsit cu cale că musai trebuie 
să meargă pe mijlocul drumu
lui. S-a împiedicat și a căzut. 
Exact in fața unui autoturism. 
$i n-a mai putut fi salvat.

Cionac, șeful Grupu- 
militarizată Craiova, 
la cunoștință citeva 
necazuri" — cum
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...Și abuzul are 
picioare scurte

Grupul întreprinderilor
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____ . de 
gospodărie comunală și locativă 
din Brașov are o școală de șo
feri amatori. Are și obligația să 
exercite un control sistematic 
in respectiva instituție.. dar... De 
la un timp încoace, in amin
tita școală s-au intimplat mai 
multe nereguli și chiar abu
zuri. de care s-au făcut vino- 
vați incepind de la directorul ei, 
M. Sirbu, pină la alte cadre și In
structori. pe numele lor Nicolae 
Vinter, Petre Bengheac. Con
stantin Dănoiu, Alexandru 
Furcă. Ei sint acuzați acum de 
încălcarea criteriului priorității 
privind ordinea înscrierilor la 
școală, luare de mită, comiteri 
de falsuri și uz de fals. Toate 
acestea au dus și la o slabă 
pregătire a cursanțllor. care că
deau pe capete la obținerea per
misului de conducere auto. A- 
cum au ..căzut" și „instructorii" 

examenul cinstei.la

I Rubrică realizctâ de 
Petre POPA 
și corespondenții
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Cind semnalele nu sint recepționate Măsuri hotărite pentru înlăturarea

la vreme 1 unor defecțiuni in organizarea muncii

' Noua organizare a Frontului Unității
............ —----------------- - --------------------- --- -. ........ .... ...... —

Socialiste consolidează coeziunea poporului
in jurul partidului, pentru înfăptuirea 

istoricelor hotăriri ale Congresului al Xll-lea
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

DE PARTICIPANȚII LA ADUNĂRILE
Șl CONFERINȚELE CONSILIILOR LOCALE ALE F.U.S.
(Urmare din pag. I)

20 de reglori de Ia Fabrica de mecanică fină și produse de mase plastice din Făgăraș-Brașov au trimis secretarului general al partidului nostru o scrisoare in care arătau că. deși ei participă efectiv lg realizarea planului de producție, conducerea fabricii, încâlcind prevederile legale, refuză să-i remunereze in acord global. Ei mai Semnalau că directorul întreprinderii și unii conducători de secție manifestă dezinteres față de problemele producției ; de asemenea, semnatarii scrisorii criticau o serie de deficiențe in folosirea personalului tehnic, în aprovizionarea cu materiale și piese de schimb. în funcționarea utilajelor, din care cauză planul se realizează în salturi, personalul muncitor fiind obligat să recupereze restanțele în. zilele de repaus. Totodată, semnalau ei, mari cantități de material plastic se aruncă sau se depozitează necorespunzător, uleiul de presiune la mașinile de injecție nu se schimbă normal, fapt ce duce la scoaterea lor din funcțiune etc. In scrisoare se preciza că personalul muncitor a ridicat aceste probleme în diferite ședințe de partid și de sindicat, dar nu s-au luat măsuri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat personal ca sesizarea să fie cercetată de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și Consiliul Central al U.G.S.R.In raportul de cercetare Se precizează din capul locului că, din controlul efectuat împreună cu organele locale de partid, a rezultat că majoritatea problemelor sesizate sint reale, ele negâsin- du-și un mod de rezolvare corespunzător datorită lipsei de . pare a conducerii fabricii, cit și a întreprinderii de mecanică Brașov, în subordinea căreia este unitate. în anul trecut,
preocu-această reglorii, mecanicii și electricienii de întreținere au fost retribuiți in global, fiind cointeresați în nerea unor rezultate cit - mai La inceputul acestui an, cjnd trat in vigoare Legea nr. 4 1978, prin care s-au adus unele îmbunătățiri sistemului de retribuire, conducerea fabricii, fără să analizeze . temeinic noile prgvtșțidri, a cotnU' ’ A'ăt- ft iti î rnr '■ 'rrrt it-Trifihr-i fti
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vor fi retribuiți in regie. Declarin- du-se nemulțumiți, 27 dintre ei au solicitat in scris, la 14 ^februarie a.c., derii truDar cererea lor a stat nerezolvatâ timp de 200 de zile. încălcindu-se astfel prevederile Legii privind rezolvarea scrisorilor cii. Din analiza la cută impreună cu M.M„ M.I.C.M. și trială de resort sinț condiții de aplicare a acordului global. luîndu-se măsuri in ^■consecință. S-a mai constatat că

VCit 1.11 611 IS, Id J-'T 1CM1 iva.sprijinul C.O.M. al întreprinde mecanică Brașov pen- menținerea acordului global.
oamenilor mun- fața locului fă- specialiști din centrala indus- s-a constatat că

sistemul premial nu constituie Întotdeauna un stimulent pentru cantitatea și calitatea muncii depuse, premiile acordindu-se acelorași categorii de personal, lună de lună, fără a se urmări rezultatele fiecărui lucrător in parte. Propunerile de premiere se fac de către conducerea secției fără acordul sindicatului, fără discutarea lor în grupele sindicale, din care cauză nu se cunoaște de către masa de oameni ai muncii motivul pentru care unii au fost premiați, iar nu de ani de zile.Cu ocazia controlului s-a constatat lipsă de preocupare partea conducerii fabricii, a Organizației de partid și a sindicatului pentru calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale, neorgani- zindu-se nici o formă de pregătire profesională la nivelul unității, în condițiile in care secția a fost dotată cu utilaje de mare tehnicitate. Au rezultat, de de deficiente cu zarea producției care depozitarea a unor materii prime și produse finite, lipsă de preocupare pentru mecanizarea unor lucrări care solicită efort fizic deosebit, aruncarea la gunoi a unor materii secundare din mase plastice recuperabile etc. Corespund realității afirmațiile potrivit cărora problemele sesizate conducerii partidului au fost ridicate în ședințe de partid, de sindicat și de U.T.C. fără însă să fi fost analizate aprofundat sau informate organele municipale corespunzătoare.Pentru îmbunătățirea activității, în timpul controlului s-au mai luat următoarele măsuri : dotarea re- glorilor. mecanicilor și electricienilor de întreținere cu un minim necesar de scule ; îmbunătățirea sistemului de evidență a realizărilor zilnice obținute de muncitori ; stabilirea unui program de califi^ care și pregătire profesională ; recuperarea integrală a materiilor secundare ce pot fi refolosite și evidențierea lor prin. norme de consum ; reorganizarea spațiilor de depozitare destinate materiilor prime și produselor finite, in vederea descongestionării spațiilor de producție ; repararea și ințreținerea ■corejspunzătoare agrupurilor so» claie. în raportul de cercetare se subliniază, totodată, că s-au luat măsuri de sancționare, pe linie administrativă și de partid, a cadrelor ce s-au făcut vinovate pentru lipsurile constatate.în ședința ce a avut loc du activul de partid, sindicat și U.T.C., la care au participat și semnatarii scrisorii, toți s-au declarat de acord cu concluziile prezentate și măsurile luate, exprimindu*și profunda recunoștință față de conducerea partidului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru sprijinul acordat in rezolvarea problemelor ridicate.

REVELION
mai despart cl- 
zilc 
1980.

Anul 
pro- 
pu- 

par- 
cu- ....... cu citeva 

din pregătirile care se 
fac pentru revelion.

După cum am mai 
anunțat, in afară de 
pomul de iarnă de 
care se vor bucura 
aproape 4,2 milioane 
de copii, a devenit o 
tradiție ca la, cumpă
na dintre ani. să se 
organizeze mese și pe
treceri colective ale 
oamenilor muncii și 
familiilor acestora. In 
noaptea .revelionului, 
ei vor ridica un pa
har in cinstea roade
lor bogate obținute in 
1979. pentru rezultate 
și mai bune in 1930, 
ultimul an al actua
lului cincinal. Sub în
drumarea și conduce
rea organelor și orga
nizațiilor de partid, 
comitetele sindicate
lor, consiliile oameni
lor muncit, consiliile 
de conducere ale 
C.A.P., organizațiile 
U.T.C. din toată țara 
vor organiza revelloa- 
ne pentru oamenii 
muncii, inclusiv re
velionul tineretului, in 
întreprinderi. institu
ții și un t iți agricole, 
la' cantine-restaurant, 
cantine studențești și 
școlare, la cluburi, 
case de cultură, că
mine culturale, uni
tăți turistice, tabere 
de odihnă etc.

Cum e și firesc, ac
țiunile politice și cul
tural-educative tra
diționale. prilejuite de 
sărbătoarea Anului 
nou, vor fi organiza
te Iii spiritul angajă
rii depline a tuturor 
oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea exem- 

' piară a hotăritilbr is
torice adoptate de 
Congresul al Xll-lea 
al partidului. Prlp 
conținutul și semnifi
cațiile lor, aceste acțiuni exprimă stima și dragostea întregu
lui popor față de

de
Vă 

dăm 
la o

Ne 
teva 
nou 
punem să
țin cortina 
te și „sa facem 
noștință"

partid, față de secre
tarul său general.

Sintem informați că. 
in perioada vacanței 
de iarnă?, Ministerul 
Educației și învăță- 
mintului. Comitetul 
Central al U.T.C., Con
siliul U.A.S.C.R.. Con
siliul Național al Or
ganizației Pionierilor, 
împreună cu Ministe
rul Turismului, vor or
ganiza numeroase pro
grame turistice pe cele 
mai variate și atrac
tive itinerare.

Revelionul tineretu
lui, cu mii și mii 
participanți, va fi 
ganizat la cluburi 
case de cultură, 
cantine studențești

de 
or- 

Și 
la 

__ „. Și 
școlare, in București, 
C.C. al U.T.C. și Con
siliul U.A.S.C.R., cu 
sprijinul consiliului 
popular municipal, vor 
organiza revelionul ti
neretului și studenți
lor la Pavilionul Ex
poziției realizărilor e- 
conomiei naționale, 
precum și la cluburile 
și casele de cultură din 
sectoarele Capitalei.

Firește, nu toată 
populația țării va pu
tea să 
le de 
buri 
Mulțl, 
tățeni ....
in continuare locuri in 
restaurantele clasice 
ale alimentației pubT- 
ce. Anul acesta se 'în
registrează un număr 
record de înscrieri — 
cu zeci de mii mal 
multe decit in anul 
trecut — ca și un nu
măr mai mare de u- 
nități care organizează 
petrecerea de sfirșit 
de an.

In vederea sărbăto
ririi Anului nou. comi
tetele județene de 
partid, consiliile popu
lare și organele Mi
nisterului Comerțului 
Interior au întocmit 
din timp planuri de 
măsuri in vederea a- 
sîgurării unei aprovi
zionări corespunzătoa
re a populației cu pro
duse agroalimentare și 
industriale curente. 
Direcția de specialita-

încapă in ca.se- 
cultură, in clu- 
sau cantine, 
foarte mulți ce- 
au cerut și cer

alțiimai din

asemenea, o serie privire la organi- și a muncii, intre necorespunzătoare

în dreptul kilometrului 26 pe șoseaua București-Lehliu, la Belciu- gatele, se află stațiunea didactică experimentală, subordonată Institutului agronomic „Nicolae Bălces- cu“ și Trustului I.A.S. — Ilfov. După cum rezultă dintr-o scrisoare adresată conducerii partidului nostru, aici au existat în această toamnă o serie de neajunsuri privind organizarea muncii la recoltarea și transportul porumbului ; pe solele recoltate mecanizat nu s-au recuperat știuleții. existind porumb stricat, amestecat cu pă- mint ; studenții, în loc să fie la cursuri, sint transportați în contf- nuare pentru executarea lucrărilor la stațiune, cu mașini închiriate de la O.N.T. cu mari cheltuieli.Fiind verificată de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, împreună cu Comitetul județean Ilfov al P.C.R.. sesizarea s-a dovedit a fi întemeiată. După ce se relatează care era situația lucrărilor agricole și a transportului porumbului la data verificărilor, in raportul de cercetare se precizează că din controlul efectuat asupra întregii suprafețe de porumb recoltate a rezultat că pe 56 de hectare, unde nu s-a făcut corespunzător lucrarea de rectificare, s-au mai găsit, în medie, cite 200 de kg știuleți la hectar! în ziua controlului, pentru executarea lucrărilor de recoltat, transportat și rectificat porumb, se mai găseau Ia lucru 418 studenți și 16 cadre didactice care au fost trans-

portați cu mijloace auto pentru care stațiunea a plătit zilnic 15 500 lei.în raport se subliniază, totodată, că întirzierea. încheierii lucrărilor de recoltare și transport al porumbului, deficiențele calitative rezultate, care au necesitat menținerea in continuare a unui însemnat număr de studenți la ferme, se dato- resc modului defectuos in care conducerea unității a organizat și controlat desfășurarea procesului de lucru, folosirii incomplete a mijloacelor mecanice pentru recoltare și a celor de transport repartizate. Astfel, în timp ce o suprafață de 70 ha cultivată cu porumb și sorg trebuia recoltată, formația de 5 combine autopropulsate nu lucra din lipsă de mijloace de transport, iar 18 autocamioane stăteau in parc imobilizate, din lipsă de carburanți. Studenții planificați să lucreze timp de 30 de zile pe terenurile de la Belciugatele, au fost repartizați la alte unități agricole din cadrul și din afara județului Ilfov ca mecanizatori șl la recoltarea strugurilor.în timpul controlului au fost mobilizați toți factorii de răspundere de la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu**, Trustul I.A.S. — Ilfov și Consiliul unic agroindustrial Măgiești și s-au stabilit măsurile necesgre, cu termene., pentru încheierea recoltării, transportul și depozitarea întregii producții de porumb. Pentru neregulile constatate a fost schimbat din funcția de fermier inginerul Vasile Cornel.
O problemă aparent minoră

și-a căpătat rezolvarea

Comitetul asociației de locatari ăi blocurilor nr. 7 și 8 din cartierul ..Drumul Botizului", municipiul Satu Mare, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o sesizare, aparent minoră, dar de o importanță vitală pentru cei in cauză. De ani de zile — scriau ei — nu izbutim să obținem rezolvarea problemei apei calde, pentru apartamentele din cele două blocuri, cu toate că am sesizat acest lucru în mai multe rînduri edililor locali. Asigurarea apei calde a rămas și rămîne o problemă stringentă pentru locatari, motiv pentru care ne îngăduim șă vă Cerem sprijinul. Am mai avea și alte chestiuni gospodărești de semnalat, dar le vom aduce la cunoștința celor în drept atunci cind va fi cercetată sesizarea de față.Scrisoarea a fost pentru soluționare județean Satu Mare care, pentru verificarea ției, a constituit 6 comisie mată din cadre cu munci de răspundere
încredințatăComitetului al P.C.R.. situa- for-

lui. Cu prilejul verificărilor făcute la fața locului s-au constatat o seamă de defecțiuni pentru înlăturarea cărora s-au luat următoarele măsuri : s-au modificat legăturile greșite la sistemul de preparare a apei calde., menajere Și au fost reparate vanele-și motoarele defecte;-' s-a efectuai repararea unui cazan care furnizează. agatul termic nu.- mai iri sistemul de preparare ,â ăjpei " calde menajere cu o pompă de circulație proprie ; s-au montat termometre pe boyler, aparat contra- curent și conducta de agent termic primar ; furnizarea apei calde' menajere se va face după un program întocmit și la temperatura de 6CFC. In scurt timp, presiunea apei calde în rețea va crește cu 400 Îs, ceea ce va asigura necesarul de consum pentru întreg municipiul, inclusiv pentru locatarii din această zonă. Cit privește celelalte probleme gospodărești semnalate de locatari, s-au luat măsuri corespunzătoare soluționare.

Românii moderne și prospere. Ne exprimăm deplina satisfacție față de măsurile inițiate de dumneavoastră pentru perfecționarea și lărgirea cadrului democratic al Frontului Unității Socialiste în vederea participării tuturor celor ce muncesc la conducerea societății.Uniți in gind și în faptă cu toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile României socialiste, vă urăm din toată inima viață lungă, multă sănătate și putere de muncă spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste".„Noi. participanții la conferința Consiliului orășenesc Călimănești al Frontului Unității Socialiste — se a- rată in altă telegramă — ne exprimăm . deplina adeziune față de propunerile formulate de dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața publică ă țării, avind convingerea nestrămutată că noile măsuri oferă cadrul politic necesar de participare directă și nemijlocită a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, la dezbaterea problemelor politico-economice și stabilirea deciziilor privind îndeosebi înfăptuirea obiectivelor în profil teritorial trasate de Congresul al Xjll-lea al P.C.R. in ce privește ridicarea e- conomică a fiecărui județ, a fiecărei localități, asigurind condiții ca fiecare cetățeasi să pună umărul la e- fortul constructiv general, să-și a- ducă din plin contribuția de gindi- re creatoare șl de acțiune directă la progresul țării. Cu mindrie cetățenească raportăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că am îndeplinit și depășit la toți indicatorii sarcinile de plan pe cei 3 ani și 11 luni ai acestui cincinal și sintem hotărîți să le realizăm și să le depășim în continuare, creindu-ne astfel un cadru propice pentru noul cincinal 1981—1985. Ne exprimăm satisfacția pentru faptul că, și în viitor, președintele celui mai larg și mai reprezentativ organism politic al țării veți fi dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. și vedem în aceasta chezășia unirii tot mai puternice a întregului nostru popor în jurul partidului, garanție sigură a dezvoltării în continuare a economiei naționale,, a. perfecționării organizării și 'condudefii vieții sociale, a creșterii nivelului de - civilizație și cultură al tuturor celor ce niuțrcesc, fără,:;'.dep- sebire de naționalitate, a. făuririi- societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism".

„Conferința Consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste din Fău- rei, județul Neamț — se spune în a|tă telegramă — dă o înaltă apreciere propunerilor <dv. cu privire 1a Creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României și îmbunătățirea activității sale, propuneri care asigură o tot mai largă și intensă participare a tuturor oamenilor muncii la -înfăptuirea politicii interne și externe a partidului nostru, ridicind pe o nouă treaptă sistemul nostru democratic general. Participanții la conferință iși exprimă marea bucurie și deplina satisfacție ca dumneavoastră să fiți reales in continuare in funcția de președinte al Frontului Unității Socialiste, cel mai larg și mai reprezentativ organism al țării, conducîndu-ne spre succese tot mai mari in toate domeniile de activitate. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din această localitate se vor mobiliza in mod exemplar pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan ce ne revin, asigurind prin întreaga noastră activitate transpunerea în practică a mărețelor hotăriri adoptate de cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român și întîmpinind cel de-al II-lea Congres al Frontului Unității Socialiste cu noi succese in dezvoltarea economico-socială".„Comuniștii și ceilalți cetățeni al comunei noastre — se arată in telegrama conferinței Consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste din Dimbovicioara, județul Argeș -r- iți îndreaptă gindurile lor cele mai alese către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă mulțumesc din inimă pentru modul strălucit in care conduceți partidul și statul nostru socialist. Vă raportăm cu acest prilej că unii indicatori economici ai planului pe anul 1979 au fost îndepliniți și avem create toate condițiile să ne angajăm pentru înfăptuirea prevederilor planului pe 1980. a viitorului cincinal, a tuturor hotăririlor adoptate de Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român. Primite cu viu interes, propunerile dv. privind sporirea rolului Frontului Unității Socialiste în viața politică a țării au determinat peste 100 cetățeni din. comuna noastră să solicite înscrierea în organizațiile proprii sătești ale Frontului Unității Socialiste din această parte a țării. >Vă urăm, stimate tovarășe .Nicolae tfea'ușescu, deplină sănătate și putere de ‘ muncă. rrtulți ani in fruntea partidului•'Ijl’ stâ’tUlui? spre binele și fericirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România**.
Energiile cetățenilor strîns unite

cadrul municipiu- Neculal ROSCA

Tragerea extraordinara Loto a revelionului

mult 
de

comer- 
de spe- 
rețeaua 
la ora-

infor- 
de 
in 

magazinele

vagoane 
import 
Urnii, 

banane,

te a Ministerului 
merțlilul Interior 
anunță că. pentru 
rioada sărbătorilor de 
iarnă, populației i s-a 
pregătit o gamă va
riată de mărfuri spe
cifice, in cantități cu 
mult mai mari decit 
în anii trecuți. Au in
trat in depozitele co
merțului (firește, și in 
magazine) șau sint pe 
cale de a intra aproa
pe 7 000 de 
de fructe din 
și indigene: 
portocale, ____
măsline, stafide, mere, 
pere, struguri. In a- 
celași timp, in toate 
magazinele tip „Gos
podina" din țară 
află in pregătire, 
cantități 
mart ca 
mincărurl 
sărbătorilor de 
milioane de ; 
piftii, < 
cinte. O armată 'de... 
curcani, in greutate 
totală de nu mai pu
țin 130—140 vagoane,
așteaptă să intre „in 
scenă" împreună cu 
cantități mari de peș
te. Toate acestea sint 
și vor fi prezen
tate Și servite publicu
lui prin aproximativ 
3 500 unități 
ciale șl secții 
cialitate din 
comerciali de 
șe și sate.

Și o ultimă 
mafie: unitățile
profil din țari — 
special 
centralelor de legume 
și fructe amplasate in 
piețele alimentare — 
pun in vinzare aproxi
mativ un milion de 
pomi de iarnă natu
rali și artificiali.

Organizatorii ne-au 
dat toate asigurările 
că noaptea de revelion 
va fi frumoasă, mese
le îmbelșugate, pa
harele pline — totul in 
„acompaniament" de 
voie bună. Ce putem 
să răspundem ? Așa 
să fie și „La mulți 
ani!“.

se 
in 

mai 
obicei, 

specifice 
’ iarnă; 
sarmale, 

cozonaci, plă-

Gh. GRAURE

La 1 ianuarie 1980, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează tradiționala tragere extraordinară Loto a revelionului. în cadrul a 12 extrageri cu un total de 120 numere, participanții pot obține autoturisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 120 L“, mari ciștiguri în numerar de valori variabile și fixe, precum și excursii atractive pe ruta Republica Populară Bulgaria — Grecia sau în Republica Democrată Germană. Participarea se face pe bilete de 5, 15 și 25 lei varianta

simplă; acestea din urmă avind drept de ciștig la toate extragerile. Pe biletele completate cu variante combinate sau combinații „cap de pod“, achitate sută la sută sau in cotă de 25 la sută, se pot obține suite de ciștiguri la mai multe categorii. Se reamintește că la tragerea similară de anul trecut, desfășurată după aceeași^ formulă tehnică avantajoasă, au fost atribuite aproximativ 92 000 de ciștiguri, între care și nu mai puțin de 12 autoturisme. Luni. 31 decembrie a.c. — ultima zi de procurare a biletelor.
j

(Urmare din pag. I)de partid. Ea a elaborat, ca să spunem așa, o adevărată strategie, Îndreptată spre două direcții egale ca importantă : 1) valorificarea intr-o gamă largă și pe planuri superioare a resurselor materiale locale și 2) utilizarea potențialului uman, atît sub aspectul forței de muncă, precum și al resurselor de inteligență, al experienței într-un domeniu sau altul. Cum a fost posibil acest lucru ? Sintetizind afirmațiile și nenumăratele exemple oferite de interlocutorii noștri, „cheia" succesului rezultă a fi interesarea și atragerea tuturor locuitorilor comunei — îndeosebi in cadrul organizației Frontului Unității Socialiste — atit la stabilirea concretă a obiectivelor, deci la actul de decizie, cit și la înfăptuirea lor. Bineînțeles, punerea în mișcare a mecanismului democrației socialiste Se desfășoară organizat. prin folosirea cu eficiență a întregului arsenal de forme și mijloace de mobilizare a oamenilor. Important insă este că toate acestea converg spre a face din fiecare cetățean un factor conștient, un participant activ la viața comună. Astfel, oamenii au învățat în fond să facă politică, să-și dea seama că numai punind cu toții umărul la înfăptuirea a ceea ce colectivitatea și-a propus este șl spre folosul fiecăruia in parte. Iată un exemplu : asigurarea cu apă curentă a fost un ^echi deziderat al locuitorilor comunei, o propunere colectivă, înlesnită de folosirea in acest scop a țevilor recuperate de la vechile schele petrolifere din zonă., intr-o așezare de munte, cu distanțe lungi și cu relief accidentat, instalarea unei rețele de conducte cere eforturi deosebite, o participare masivă la lucrări. Gospodarul Vasile Tocitu. a cărui casă se află pe o Coastă și care toată viata a cărat apa din vale cu sacauaj constată lapidar in acest sens : „Puteam să muncesc toată vara, cu toate neamurile, că apă in casă tot nu puteam să aduc dacă nu ar fi fost alături de mine tot sațul". în cazuri similare, mai poate rărnine el indiferent ?Dispensarul comunei reține privirea oricărui trecător. Și el este opera contribuției locuitorilor, și el are istoria lui care dovedește dragostea și atașamentul celor de aici pentru localitatea lor. Arhitectul frumoasei clădiri nu a fost un profesionist, ci profesorul de biologie Dan Drăgănescu, care nu numai că a întocmit proiectul, dar a și supravegheat lucrările pină la capăt.Multă vreme izolate, cele două sate aparținătoare au păstrat nealterate o artă populară autentică, fie că e vorba de cintece și dansuri, fie că e vorba de cusături. Deși astăzi comuna trăiește la parametrii moderni, arta populară este cultivată cu aceeași pasiune și, in același timp, valorificată. Președinta comitetului comunal al femeilor, Vasilica Vilașcu, maistră in cusături populare, împreună cu un grup de inimoase sătence, printre care Aurica Comăni- ceanu, Maria Stanciu, Elena Clinei, au reușit să cointereseze multe femei din comună în însușirea și perfec

ționarea artei țesutului de covoare, broderiei și cusăturilor populare. Multe dintre ele lucrează, dealtfel, la domiciliu sau în secțiile consiliului popular și ale cooperației. La clubul „Femina", care funcționează in cele două cămine culturale, se întreprinde o adevărată cercetare științifică de artă populară autentică prin studierea unor modele uneori vechi de peste o sută de ani.CADRUL unei largi partici
pări CETĂȚENEȘTI. Merită să rta oprim asupra rolului important pe care l-a avut organizația Frontului Unității Socialiste. Pe lingă faptul că ea a coordonat activitățile organizațiilor componente, a acumulat și unele experiențe pozitive. între a- cestea, formarea unor colective de inițiativă, care răspund de ducerea pină la capăt a unei prevederi din planul de acțiuni. Măsurile privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste și, implicit, adîncirea democrației socialiste au fost primite de locuitorii din Valea Doftanei cu o deosebită satisfacție. Secretara comitetului comunal al U.T.C., Elena Porojan, ne spunea in acest sens ; „Organizația noastră de tineret numără 293 de membri, deci este o organizație puternică. In 1979. participarea tinerilor la acțiuni patriotice a însumat 520 000 de lei. Pentru anul viitor, ne-am propus nu mai puțin de 28 de obiective,, incepind de la a- menajarea unui parc pină la colectarea de plante medicinale. Odată cu constituirea organizațiilor proprii ale F.U.S., o parte din obiective au fost trecute și în planul acesteia. Ele vor fi înfăptuite mai lesne și mai repede. deoarece vor participa la realizarea lor și alte categorii de cetățeni". La rindul său, președintele asociației crescătorilor de animale, Ion Popa, este ferm Încredințat că organizația proprie a F.U.S. reprezintă cadrul optim in care vor fi inițiate noi măsuri de creștere a puterii economice a asociației, fiind impulsionate, lucrările de introducere - a micii mecanizări in îngrijirea animalelor, amenajarea căilor de transport ale furajelor, fertilizarea pășunilor etc.Intr-o monografie a comunei, redactată de intelectualii celor două sate, nu o dată intilnești nume de familie ca Tocitu. Piele, Clinei. Sint descrise pe larg învrăjbirile ciobanilor, ale tăietorilor de lemne cu asu- prjtorii de pe vremuri, participările lor la diferite evenimente, incepind cu răscoala lui Tudor Vladimirescu și chiar mai înainte și continuind cu revoluția de la 1848, războiul de Independență pină in zilele eliberării. Cu atît mai mult merită evidențiați protagoniștii împlinirilor din zilele noastre, oameni ca Ion Tocitu șl Iulian Tocitu, Gheorghe Clinei, Constantin Piele și mulți, mulți alții.Una din conferințele ținute la cele două cămine culturale pe teme de educație științifică s-a intitulat „Ce este soarta Numai că locuitorii din Valea Doftanei știu de mult, din practica vieții sociale, că soarta este aceea pe care și-o făuresc cu propriile lor mîini, că nu există predestinare, că ei și numai ei sint cei care își prefigurează și își făuresc viitorul in deplină cunoștință de cauză.
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l NICOLflE CEAUSESCU A INAUGURAT UEICIAL METROUL BUCUREȘTEAN

(Urmare din pag. I) la sporirea fluentei traficului, din cs în ce mai intens, al capitalei tării.Momentul festiv al inaugurării oficiale a primului tronson al metroului are loc la stafia Unirii.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului este salutată cu multă căldură, cu puternice aplauze și îndelungi ovații de mii de bucureșteni prezenți, care dau glas și cu acest prilej sentimentelor lor de dragoste nețărmurită și înaltă stimă fată de partid, de secretarul său general. Entuziasta primire făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu este dominată de însuflețite aclamații în care numele partidului și al secretarului general sînt scandate într-o firească și semnificativă alăturare. Este semnul recunoștinței profunde pe care cei prezenți — oonstructori ai metroului, proiec- tanți, muncitori, ingineri din întreprinderi industriale, alături de beneficiarii metroului — cetățeni ai Capitalei, laolaltă cu Întregul popor, o nutresc față de secretarul general al partidului nostru, pentru neobosita sa activitate pusă tn slujba dezvoltării multilaterale a României socialiste și sporirii continue a bunăstării națiunii noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie acestor calde manifestări de dragoste și prețuire.Secretarul general al partidului este intimpinat de general-locotenent Petre Constantinescu, director general al întreprinderii „Metroul" București, de reprezentanți ai unităților care participă la realizarea căii subterane a Capitalei.Raportînd secretarului general al partidului încheierea lucrărilor primului tronson al metroului și darea lui în exploatare, directorul general al întreprinderii „Metroul București" a spus : „Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele constructorilor și proiec- tanților, al tuturor oamenilor muncii care au participat la realizarea primului tronson al metroului bucureș- tean, să vă adresăm un călduros salut și urarea „Bine ați venit" in mijlocul nostru, cu prilejul inaugurării acestuia.Exprimindu-vă cele mai fierbinți mulțumiri pentru indicațiile deosebite pe care ni le-ați dat, de-a lungul întregului proces de concepție, proiectare și execuție, vă raportăm, cu legitimă mîndrie, că, muncind cu abnegație și pasiune, am îndeplinit întocmai sarcinile pe care ni le-ați trasat. Potrivit indicațiilor dumneavoastră, metroul funcționează experimental de la data de 16 noiembrie, timp in care au fost transportați două milioane și jumătate de călători.Vă raportăm că sîritem hotărîți să îndeplinim exemplar întregul program stabilit pentru finalizarea celui de-al doilea tronson al metroului, pentru intensificarea ritmului de lucru pe toate șantierele, astfel incit, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, să devansăm termenul de execuție a acestei importante lucrări, contribuind la accelerarea realizării legăturii directe între cele două mari cartiere ale orașului — Titan și Militari — la creșterea continuă a gradului de confort și ci

vilizație al locuitorilor Capitalei noastre.Să trăiți !“Marele număr de cetățeni care asistă la momentul festiv al inaugurării aplaudă cu putere, scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.!“.Salutînd prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la festivitatea de inaugurare a metroului, tovarășul Gheorghe Fană, prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul general al Capitalei, a spus : „Este pentru noi o deosebită cinste de a avea din nou în mijlocul nostru. al locuitorilor Capitalei, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, sub conducerea căruia întregul partid și întregul popor, în strin- să unitate, acționează cu fermitate și pasiune revoluționară pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al partidului.Construirea metroului bucureștean — operă de o mare complexitate, concepută și desfășurată din inițiativa și sub directa dumneavoastră conducere, mult stimate și iubite tovarășe secretar general — reprezintă o strălucită expresie a grijii statornice pe care o purtați îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și de viață ale locuitorilor Capitalei, modernizării și dezvoltării ei urbanistice, în contextul marilor transformări socialiste ale patriei.Lucrare deosebit de Importantă, primul tronson al metroului constituie, împreună cu celelalte mari obiective urbanistice și edilitare ce s-au realizat în ultimii ani și care au schimbat profund înfățișarea orașului nostru, o mindrie a Capitalei, fapt pentru care, in numele locuitorilor săi. vă adresăm din toată inima, cu adîncă recunoștință, cele mal calde mulțumiri și întreaga noastră gratitudine.Inaugurarea metroului bucureștean în prezența dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, este pentru noi cea mai înaltă onoare și, în același timp, un prilej de a ne angaja să acționăm cu mai multă hotărîre pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, a indicațiilor dumneavoastră, in vederea transformării orașului nostru intr-o metropolă, tot mai mîndră. și mai frumoasă, a României socialiste.Exprimîndu-ne, încă o dată, deosebita . satisfacție și marea bucurie pentru prezența dumneavoastră in mijlocul nostru, vă rugăm să ne îngăduiți să vă adresăm rugămintea de a tăia panglica inaugurală a primului tronson al metroului bucureștean".Din nou izbucnesc urale. Cei pre- zenți ovaționează pentru partidul nostru comunist, pentru secretarul său general.în aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a metroului, mar- cind astfel darea în exploatare a acestui important mijloc de transport în comun, menit să cpntribuie in mod decisiv la îmbunătățirea traficului de călători în București.A luat cuvîntul tovarășul
Nicolae Ceaușescu.Cuvîntul secretarului general al partidului a fost primit cu puternice aplauze, cu îndelungi ovații. Cel prezenți au scandat îndelung 

„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“, dindu-se din nou glas sentimentelor de profundă dragoste și stimă pe care bucureștenii, la fel ca întregul nostru popor, le nutresc față de secretarul general al partidului.Această impresionantă lucrare necesită un volum uriaș de muncă, a cărui efectuare impune colaborarea strînsă a nu mai puțin de 14 ministere și alte instituții centrale, 18 unități de construcții-montaj. 48 de institute de cercetare, proiectare și învățămint superior și 44 de întreprinderi industriale din întreaga țară. Amploarea lucrărilor de pe marele șantier subteran, ce-și făcea cunoscută prezenta in special prin panourile ce-i, indicau traseul, poate fi imaginată cu mai multă claritate dacă se evidențiază citeva detalii semnificative : la primul tronson al magistralei I, volumul excavațiilor echivalează cu un munte conic cu diametrul bazei de 3 000 metri și înălțimea de 150 metri.. Amplasarea șl construirea tunelului prezintă un caracter inedit în istoria lucrărilor de acest gen, prin natura problemelor ridicate, a căror soluționare a condus la elaborarea unor procedee și soluții originale, de înalt nivel tehnic. Astfel, realizarea structurii tunelului din betoane impermeabile, care prezintă avantajul unei execuții rapide, ieftine, a fost posibilă prin aplicarea, pentru prima dată in țara noastră, a metodei de impermeabilizare a betoanelor cu rășini acrilamidice, fabricate pe baza unor tehnologii proprii. O serie de alte procedee noi și-au demonstrat eficiența in turnarea planșeelor, eliminarea materialului lemnos la cofraje și susțineri, reducerea consumurilor de metal.Originalitatea creatoare și-a găsit un larg cimp de manifestare și în domeniul instalațiilor, echipamentelor și dotărilor necesare primului tronson. Rețin atenția in mod deosebit schema generală de alimentare electrică, echipamentele speciale pentru tracțiunea electrică, instalațiile pentru siguranța și automatizarea traficului.Caracteristicile și amploarea lucrării sînt puse, în mod special. în evidență de principala stație a metroului — Unirii — impresionantă realizare arhitectonică și tehnică, avind multiple funcționalități.Proiectată pentru o capacitate de 60 000 de călători pe oră și sens, stația măsoară 360 m lungime, avind un peron central de 120 m. permițind gararea unui tren format din sase vagoane. Ea dispune de sisteme de circulație care asigură o maximă siguranță și regularitate traficului, precum și condiții superioare de climatizare. Dispusă pe două niveluri, stația realizează, totodată.^legătură pie- tonală subterană intre spitalul Brin- covenese cu străzile Șerban Vodă,' Di- mitrie Cantemir. contribuind astfel la degajarea circulației din zona Pieței Unirii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt invitați să efectueze o călătorie pe ' primul tronson al metroului bucureștean.tn aplauzele celor prezenți, garnitura, alcătuită din două vagoane de mare capacitate, confortabile, frumoase și funcționale, realizate de 

constructorii noștri de mașini, se îndreaptă spre stația Timpuri Noi. Aici se vizitează substația electrică de alimentare, echipată în Întregime cu utilaje de fabricație românească,, dintre care rețin atenția întrerupătorul ultrarapid de curent continuu și transformatorii uscați de 10 )kV realizați pentru prima dată In țara noastră.La întoarcere, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid si de stat vizitează stațiile Izvor. Semănătoarea, Grozăvești și Eroilor.Transpuntnd fn viată recomandările făcute de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor anterioare, proiectanții. arhitecții, constructorii antrenați în vasta activitate cerută dp- amploarea unei asemenea lucrări s-au străduit să confere fiecărei stații a metroului bucureștean o individualitate proprie, aparte. Dimensiunile, arhitectura și elementele decorative, specifice artei noastre naționale, materialele de finisaj folosite, în totalitate de producție indigenă — plăci ceramice glazurate de diferite 

forme, mărimi și culori, din gresie, placaje din piatră naturală, travertin și marmură de diferite sorturi — asigură stațiilor o ambianță modernă, un aspect plăcut.Fiecare stație dispune de sisteme- dispeeer, comunicații radio, televiziune ip circuit închis, aparate automate de taxare prevăzute cu celule foto- electrice, de alte dotări moderne.Secretarul general al partidului a apreciat modul de amplasare a stațiilor, construcția și arhitectura lor, calitatea execuției, indicînd ca, paralel cu aplicarea planului de sistematizare a zonelor din jurul stațiilor, să se rezolve corespunzător acoperirea intrărilor și ieșirilor.In fiecare stație, tovarășul Nicolae Ceaușescu,, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.au fost intimpinați de mii de bucureșteni, tineri și virstnici, cu deosebită bucurie. Cu firească emoție, șoimi ai patriei, pionieri, tineri și. tinere au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori în semn de profund respect, de dragoste și aleasă prețuire.

în încheierea vizitei, la stația Eroilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu consemnează pe intiia filă a Cărții de onoare a constructorilor metroului : „La inaugurarea metroului, adresez, in numele conducerii de partid și de stat, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări proiectanților și constructorilor, muncitorilor și specialiștilor, formațiunilor de tineret și militarilor armatei noastre, tuturor acelora care au realizat această remarcabilă lucrare tehnică, menită să contribuie la dezvoltarea transportului in comun in Capitală.Le urez tuturor noi și tot mai mart succese în activitatea viitoare consacrată extinderii în continuare a rețelei metroului".Semnează, de asemenea, In cartea de onoare tovarășa Elena Ceaușescu,în numele realizatorilor acestui important obiectiv, directorul general al îptreprinderii „Metroul București" a inmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un album cuprinzînd imagini din stațiile primului tronson dat in exploatare, precum și aspecte din activi

tatea de construcție a celui de-al doilea tronson al metroului.După ieșirea din stația de metrou, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășă Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat străbat pe jos distanța de la stație pină la Piața Operei. Un mare număr da oameni ai muncii din Capitală au salutat cu aceleași sentimente de dragoste, aleasă stimă și prețuire pe. secretarul general al partidului, scan- dind neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!". Cei prezenți au dat, și cu acest prilej* glas recunoștinței lor pentru preocuparea constantă a partidului și statului nostru in direcția sporirii continue a nivelului de trai și civilizație al întregului popor, hotărîrii ferme de a înfăptui în mod exemplar mobilizatoarele sarcini trasate de cel de-al XII-lea Congres al partidului, de a-șf spori contribuția la înflorirea României socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cU prietenie acestor calde manifestări făcute de locuitorii Capitalei.
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Gheorghița Bratu e foarte tinâră. îi rid ochii și cind e serioasă. Zimbește. Iradiază parcă lumină și forță și zice că e timidă. O fi !— Eram — spune ea — primitor și distribuitor de mărfuri la o fabrică de stofe din Pitești. îmi făceam datoria conștiincios. Dar cind am auzit că la Curtea de Argeș se construiește o fabrică de porțelanuri, mi-am zis că se cuvine săfac ceva de la început. Mi s-a vorbit de pasiune, de nou. Și asta m-a atras din prima clipă. Știți ce este un șantier ? Era un adevărat șantier. Cu voință și curaj, noi am făcut din șantier un frumos loc de muncă.Dintr-un cub de lut. prin rotire vertiginoasă, se desprinde forma aproape aeriană a unui vas cu pereții subțiri. Lut cafeniu — o pastă fără porozități vizibile — o foiță cafenie, alcătuind un căuș cu buza răs- frintă. Acesta este Începutul ! Vasul l-am văzut maiintr-o vitrină. Un

verde stins, cu Irizări de poiană de pădure, strecu- rind dulce spre ochiul omului lumina filtrată prin frunzișuri. Luat în mină vasul pare un fulg. Nu respira prea puternic, s-ar putea să prindă aripi ! Ce poveste se poate țese din sunetul ca de cristal al materialului fortificat în cuptoarele Argeșului ? 1 100 dedestine și-au pus semnătura — nevăzut — in pasta de început, în virtejul din care cubul a luat nouă și surprinzătoare formă.Maria Guțoiu e și ea foarte tinără. Aș fi jurat că este secretară U.T.C. și nu secretară a unui comitet de partid de întreprindere.— Sint de-a Argeșului' — mărturisește. Meseria am învățat-o la Alba Iulia. De- prindeam un meșteșug care, pe meleagul nostru, se practica de veacuri. Asta la prima vedere, pentru că ziua de azi cere tehnică. Dar mie îmi plăcea să-l leg de meșteșugul olarilor Argeșului care au strecurat in

materia cenușie cintecul viu, suflarea vîntului, florile de pe ii ; au redus, la proporțiile unui ulcior sau ale unei străchini, zborul
aici In casă nouă și începutul l-au făcut cu 32 de produse preluate de ,1a „Iris" din Cluj-Napoca. Primii pași ! Era in 1975, la înce-

derea focului, trimițîndu-șî aici muncitorii și maiștrii cei mai de ispravă, întreprinderile transilvane. Vechii olari ai Argeșului și-au
— în cinci ani „au imbă- trinit" numai cu doi ani.— Așa este ! O tineret^ prelungită și care-și dă ade-' vărata măsură in minuirea

tipuri de produse noi pentru anul 1980, de care s-a amintit, sint create de oamenii fabricii. Răsplata — garniturile ie poartă nume-

RODNICA INVENTIVITATE
liniilor incizate tn piatra sau in lemnul cu care-și construiau casele.— O poezie in lut...— Da, poezie in lut. La Alba Iulia am început insă cu... proza in lut, cu descoperirea tehnicii. Cu cinci ani în urmă, citeva sute de tineri ai locului se intilneau cu meseria la Cluj-Napoca, la Sighișoara, la Alba Iulia sau la Mediaș. Modelau lutul acelor locuri, după motivele acelor locuri, dar în sufletul lor vibrau luminile Argeșului. S-au intors

put de an. în 1976 am tăcut 102 tipuri de produse ; in 1980 vom avea 540 de tipuri, dintre care 70 cu totul noi. în cincinalul viitor toate tipurile de produse vor fi noi.. Este răspunsul nostru la caracteristica noului cincinal. Și cu sporul cuvenit de calitate.O fabrică de porțelanuri la Curtea de Argeș. Modernă. Tot ceea ce atinsese in 1975 tehnica automatizării, in industria respectivă, a fost prezent la nașterea ei. Au vegheat, pină la aprin-

trimiș aici copiii, trecuțl prin școlile profesionale sau prin liceu, la un meșteșug pe care ei l-au transmis prin ceea ce avea el sensibil — forța sufletească pornită din adîncimile străvechimii românești.— Nu au fost probleme deosebite privind formarea forței de muncă — spune Petru Horvath, inginerul- șef. Toți cei care muncesc aici sint din generația ți-* nară — media de vîrstă a fost în 1975 de 19 ani ; acum este de 21 de ani...

tehnicii noi, dar, mai ales, in zborul de imaginație.— La ce vă referiți tn mod Special ?— La capacitatea de creație a oamenilor. Avem un grup de creație care, permanent, se află pe poziții înaintate. Aceasta ne-a permis să pătrundem pe piața externă și să ne impunem. Dar forța acestui grup este sporită mult prin contribuția creativă a întregului nostru colectiv muncitoresc, în fiecare an avem un concurs de idei noi., Cele 70 de

le : Liliana, .Florica, Margareta... Acestea sint nume de muncitori de-ai noștri.— Nici un nume de bărbat...— Femeile au Intiietate, formează 70 la sută din personalul muncitor.O garnitură întreagă de vase într-o vitrină. Fiecare vas pare o ie imaculată. Fondul alb domină. în forma lor solară simți căldura amiezii de vară stropită cu roșul discret al florilor de cimp. Albul dă intensitate roșului, făcindu-l.să palpi

te pe porțelanul diafan. Admiri finețea acestui porțelan — una dintre calitățile lui fundamentale și admirația sporește aflînd că, la realizare^ lui, alături de ambiția de a concura cu cele mai vestite produse de acest fel, a stat și grija ca energia ' materială consumată să fie minimă în raport cu consumul de inteligență și măiestrie profesională. Prezența unei cifre semnificative — 131 000 de lei productivitate pe fiecare om al muncii in acest an — pune în adevărata sa lumină un aparent paradox : risipa rodnică de inventivitate.S-ar părea că tn viața a- cestor oameni nu au avut loc evenimente spectaculoase și că drumul lor ascendent nu a fost presărat cu obstacole ieșite din comun. Utilajul modern făcea parte din universul lor nou, universul în care ei s-au născut, iar drumul lor firesc prin școală i-a pregătit să-1 preia fără surprize,

numai cu emoția primilor pași într-o meserie căreia 1 se dăruiseră cu totul. S-au aplecat asupra acestui utilaj, aflindu-i ultimul secret, și l-au îmbunătățit, l-au modernizat — cinci ani pe traiectoria progresului înseamnă mult — sporindu-i performanțele pînă la punctul de contact cu bogăția sufletească a fiecăruia dintre ei. Și-și exprimă această bogăție în toată plenitudinea.Lucrurile par simple, dar — așa cum spunea Gheorghița Bratu — „lucrul cel. mai simplu este cel mai greu". Constatarea aceasta, matură in esența ei. caracterizează oamenii atît de tineri ai acestui picior de plai ageșean, oameni care, întrebați dacă nu cumva ceea ce fac ei acum atît de frumos și util mai poate fi sporit, au răspuns ca meșterul Manole cel de altădată : „Ne stă în putință !“.
Dionisie ȘINCAN

stat.au
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În formarea convingerilor ateiste

receptivitate fațade viața afectivă a oamenilor!
Nenumărate fapte de viată întil- nite la tot pasul ilustrează o realitate definitorie pentru standardul moral al societății noastre, pentru „parametrii" ei spirituali care, asemenea celor ai dezvoltării econo- mice-sociale, îi conferă o superioritate de esență asupra societății capitaliste. Este vorba atît de activitatea de conștientizare, de lărgire a orizontului științific, cultural al oamenilor, cit și de relațiile de caldă solidaritate umană, de întrajutorare tovărășească; cultivate tenace, perseverent, ca o componentă inalienabilă a comunismului de omenie spre, care tindem cu întreaga ființă, Ne vom referi în rîndurlle ce urmează la modul în care forța și vitalitatea acestor relații se vădesc — și e necesar să se vădească în tot mai mare măsură — intr-un domeniu (numai) aparent lăturalnic temei abordate — cultivarea ateiste.Spre a fi pe deplin eficientă, acțiunea de cultivare a ateiste trebuie să se adreseze, deopotrivă, minții și sufletului oamenilor. Ea presupune o activitate multilaterală, sistematică, de prezentare și explicare a celor mai noi descoperiri ale științei privind apariția vieții, geneza Pămintului. formarea continentelor, mișcarea astrelor, cauzele eclipselor sau cutremurelor, tainele universului genetic. Și-au dovedit eficienta acțiunile întreprinse în acest sens în ultimul timp de Comitetul județean de partid Ilfov, de diferite organisme locale cu funcții educative, îndeosebi efectuarea unor studii-sondaj sociologice privind formele de manifestare a influențelor mistice, intensificarea activității universităților cultural-științifice și a brigăzilor științifice, extinderea experienței înaintate a unor cadre didactice in domeniul educației ateiste.In legătură cu aceste aspecte, am revenit pe urmele constatărilor cuprinse intr-un articol publicat in „Scînteia" în aprilie 1979. în acest răstimp, nici pe departe nu a fost remediat principalul neajuns al activității de educare materialist-științi- fică pe plan județean consemnat atunci: lipsa continuității, caracterul de „campanie" (momentele „de vîrf" fiind urmate de îndelungate perioade de acalmie), după făcut pași narea mai festări in judicioasa funcție de tarea tendințelor de paralelism și suprapunere..Intențiile lăudabile opt luni în urmă — grupului de lectori educația

lăturarea tendinței de a imprima popularizării noilor cuceriri ale științei un caracter predominant mativ, neglijînd sublinierea cațiilor acestora pe planul mării esenței materialismului tic, valorificarea concluziilor degajate de acestea ; generalizarea celor mai eficiente forme de propagandă ateistă — au fost, din păcate, doar parțial transpuse in practică.In același timp, se cuvine menționat că preocuparea îndreptățită privind continua lărgire a problematicii generale a propagandei materialist- științifice este insuficient îmbinată

infor- impli- confir- dialec- ateiste
maritean" de aderarea lui la secta respectivă. Pină la urmă, omul a părăsit secta cind și-a dat seama că totul fusese o manevră a „fraților" dornici să-i amăgească pe naivi, dar nici în cazul lui, nici in al altor două familii care au ieșit din sectă nu s-a făcut în vreun fel simțită influența organizației de partid sau a organizațiilor de masă din comună.Cel care trece prin momente grele în viață are nevoie, ca de aer, de oameni care să-i întindă mîna, să-l facă să simtă că nu e singur,, să-i insufle tăria sufletească necesară

însemnări despre activitatea de educare 
materialist-științifică in județul Ilfovconvingerilorconvingerilor

cum ■ s-au prea timizi spre coordo- ateniă a variatelor mani- cadrul unui plan unitar, repartizare a forțelor in obiectivele prioritare, evi-exprimate cu privind lărgirea specializați in materialist-științifică ; in-

cu grija de a răspunde tn mod adecvat unor probleme personale, unor situații particulare, care cer o abordare concretă, „la obiect".Sînt momente in viată cind omul trece prin încercări cărora greu le poate face față singur. In fața unei nenorociri, a unei lovituri neașteptate, din senin, se simte dezarmat, copleșit, iși poate pierde încrederea in sine. în asemenea ceasuri de cumpănă, el devine mai ușor permeabil unor influențe mistice, credințelor în „predestinare" șl în atotputernicia „forțelor supranaturale", tinde să se izoleze, să se inchidă in sine, să se lase îngenuncheat de soartă.Astfel de „ocazii" sînt o adevărată „mană cerească" pentru reprezentanți ai diferitelor secte. La înmormîntări, la patul bolnavului sau vizitind o familie căreia o calamitate, un acci- ce agonisi- resemnarea, de apoi".dent i-a distrus tot se, ei propovăduiesc speranța în „lumea Oriunde întrevăd șansa de a utiliza dezorientarea, descumpănirea unor oameni la amar, întind năvoadele prozelitismului, caută să-și sporească „clientela". Folosind cu abilitate momentul psihologic prielnic, inițiază acțiuni de consolare menite să acrediteze convingerea că omul la restriște poate găsi ajutor și alinare doar în „mila providenței", in supunerea oarbă față de legile și poruncile „cerești".Iată un caz concludent. Ani de zile, nimeni, nici de la primărie, nici de la cooperativa agricolă din Rado- vanu, nu s-a interesat de situația grea in care se afla Petre Timisică, om .bătrin și infirm, fără familie. Iată insă că „au intrat pe fir" reprezentanții unei secte, care l-au a- jutat să-și repare acoperișul casei, conditionind însă acest „ajutor sa-

spre a Ieși din impas, a nu se lăsa doborît de împrejurări vitrege. Cine dacă nu organizația de partid, organizațiile de masă pot cel mai bine să intervină în asemenea situații, să stimuleze spiritul de întrajutorare ?Nu trebuie, evident, așteptat momente critice. Ca și in cazul unei intervenții medicale curente, a cărei eficiență este incomparabil mai mare cind are un caracter profilactic, tot astfel acțiunea de educare materialist-științifică dă rezultate cu atit mai bune cu cit intervine nu spre a contracara și lecui, ci spre a preveni și evita din timp influența nocivă a concepțiilor mistice, obscurantiste.Pledează în acest sens două cazuri petrecute în satul Braniștea, județul Ilfov. Floarea Țircă, țărancă bătrînă și bolnavă, rămăsese singură și neajutorată în locuința ei de la marginea satului. Lui Grigore Vlaicu i-a pricinuit necazuri incendiul care i-a distrus patului. Organizația de partid nu a rămas pasivă : în primul caz a intervenit ca bătrîna să fie

luată în îngrijire într-o familie de oameni de inimă, in al doilea caz i-a îndemnat pe vecini să ajute la refacerea acareturilor distruse. Oamenii au simțit că nu sint lâsați singuri la nevoie, că se pot bizui pa sprijinul obștii.Oricite expuneri, conferințe, șezători, brigăzi științifice ar fi organizate pe cele mai diverse „linii", ele nu pot substitui nici pe departe cuvintul pornit din inimă, sfatul cumpănit și ajutorul dat la greu de comuniști, de organizațiile de masă și obștești. Atunci cind — așa cum se petrec lucrurile în comunele Ra- dovanu, Oinacu, Comana, Băneasa, Dridu — organizațiile de partid sînt într-atîț curente, incit nu le mai rămîne timp pentru nevoile și necazurile privite cu indiferență birocratică la primării, consilii de conducere ale cooperativelor agricole sau dispensare, nu este de mirare că se creează teren prielnic acțiunilor de captare întreprinse de sectele religioase.Și oare de ce s-a renunțat atît de ușor la inițiativele —- sporadice dealtfel — privind organizarea de sărbători laice cu prilejul unor momente importante din viață — nașterea, majoratul, 'căsătoria, terminarea cursurilor școlare, efectuarea stagiului militar, pensionarea ?O înrîurire profundă, durabilă, asupra modului de gindire. de comportare și acțiune al oamenilor poate fi exercitată numai găsind calea deopotrivă spre conștiința și inima lor. Este neîndoielnic o muncă grea, complexă, care cere pricepere, artă, sensibilitate, tact, răbdare, dar fără ea este de neconceput acel adine „foraj" în conștiințe menit să sădească germenii unor fecunde convingeri comuniste.

de absorbite de sarcinileproblemele oamenilor, cind acestora sint

Tudor OLARU 
Lucian CIUBOTARU

ATELIER

Florin Niculiu sau
probitatea actului creatorGravitaiea actului creator, marea șa. r.esr, ponsabilitate față ’de „■ei care urmează sa primească opera finită ea pe un unicat, o individualitate, zămislită de mintea prin exoelență zâmislitoare a omului, e intotdea- una impresionantă cind se uezvaluie ca atare. Și poate aceasta este calitatea esențială a picturii lui Florin Niculiu ce capătă în acest an, odată eu trecerea pragului unei jumătăți de veac de existentă a artistului, o conturare deplină.Se mărturisește în această creație o întreagă traiectorie de viață, de aspirații, de muncă. O existentă peste care a trecut deopotrivă fluturarea autenticei poezii, ca si năprasnica fulgerare a suferinței (Părul fulgerat)- Opera lui Florin Niculiu vorbește despre nesecata. mereu primenită, forță omenească : forța minții și a miini- lor. încă din 1964. Eugen Schileru îi consemna înzestrarea pentru culoare și in 1969, Petru Comarnescu fantastica imaginație. Cu aceste însușiri de bază, remarcabile sint pe parcurs : evoluția și revenirea, transformarea și reluarea unei propriu-zis aceleiași facturi, spre adincirea unui mereu reînnoit univers propriu, în care real și imaginar se imbină osmotic.Bîlciul. drăgaica din copilăria sa. imagine a spectacolului si miraculosului din real care a obsedat pe atitia mari artiști In decursul vremii, răsare intr-un mod personal, inscriindu-se orizonturilor nesfirsite ale mării (Țărm infinit) cu ape si ceruri în irizări de lumini ireale, cu maluri pe care stau imprăștlate : cochilii de

BĂLCESCUscoici, ciulini, o scară, un șurub, o nestemată... Corpuri propulsate si altele statice pe o plajă, uneori vinzolite de vînturi stranii, se răsfiră și adesea dăn- țuie in înalturi frinturi colorate, seînteind prin întunecimi, ca bucățelele de hirtie ale unui zmeu-jucărie. azvirlite de mina unui cooil peste spații. O neobișnuită tăcere se pește toate. în dincolo de. rîsul tar al formelor lorii, răzbate năucitor al vîntului, arzător uneori, sfisietor alteori, ca sunetul depărtat, în surdină, al unei orgi răsturnate (Orga speranței).Artistul a sorbit a- eeastă întreagă lume, sau singură ea s-a resorbit in plămada ființei saie. Cu obstinație el a modelat-o fără.o- prire. stăpinind-o. stor- cîndu-i din adine miezul de lumină, pre- schimbind rana in viers și pe acesta revărsin- du-1 apoi in lucid organizata sa lume rigu-

lasă care, sprin- și cu- suflul

roasă a artei. Regăsim aici dulceața fără de hotar de totdeauna a poeziei românești, inalt stilizate, in care nu mai incape spaimă și singurătate și totul se îmbină in armonia decantată a formelor si culorilor ce se cheamă și iși răspund.Bălcescu : sumum al acestui intreg univers, adunindu-i in trăsăturile sale concentrate si simplificate cumva toată „soarta", cu gravitatea lui puțin obișnuită, și în care, la o parte, se prefiră, sugerate. aceleași fărîme zglobii, colorate, ale vînzolitel sărbători a lumii acesteia.Gravitatea creator iși prin opera lui Florin Niculiu, întrunită nu de mult într-o expoziție retrospectivă sălile Muzeului artă al Republicii Cialiste România, din expresiile sale jore, profund ficative.

In atelierul-țcoală al întreprinderii „23 August” din Capitală

t
20.20 Meridianele ctnteculul
20,40 Teatru scurt : „Dimineți fără cea
ță" de Virgil Stoenescu. Premieră pe 

țară
21,33 Telejurnal

PROGRAMUL l
9,00 Teleșeoală

10,00 Film serial î „Timpuri grele". Re
luarea ultimului episod

14.04 TeleȘcoală
16.30 Curs de limba franceză
17,00 Hochei pe gheată : U.R.S.S. — 

Canada
17.30 Viața culturală
18,50..........
19,00
19.25

PROGRAMUL >
14,00 Muzică de jaz cu formația pianis- 

tulul Oscar
14,33 Noi, femeile
18.00

Peterson 
! 
tn Europa. Documen-

19,30

1001 de seri
Telejurnal
In tntimpinarea Congresului Fron
tului Unității Socialiste
Ora tineretului

18.50
19.00
19,23

19,30
19,40
20,00

Arta maură 
tar artistic 
1001 de seri 
Telejurnal
In întimpinarea Congresului Fron
tului Unității Socialiste
Buletin rutier al Capitalei 
Scurt pe... TI.
Concertul orchestrei de studio i 
Radioteleviziunii.

a

Dramaturgia originală sporește 
biblioteca teatrală românească

o ___duValeriu Râpeanu. imbogătește biblioteca românească fundamentală cu un corpus de literatură dramatică a zilelor noastre. Seria „Teatru comentat" prezintă opere complete, însoțite de studioase prefețe, mărturii de creație ale autorilor, ecouri critice, date asupra reprezentațiilor — astfel că mai fiecare volum poartă cu sine, oarecum. și' biografiile pieselor cuprinse. De fericita inițiativă editorială beneficiază nu numai dramaturgia și scriitorii implicați, ci și istoria teatrului contemporan ; intr-o măsură, și teoria specializată. Ce-i drept, editorul nu menține constantă cota calitativă a selecției și nu e totdeauna egal de pretențios fată de ceea ce-i propun autorii. Nu folosește niei abelași dispozitiv critic pentru toate exemplarele colecției. E de așteptat ca structura seriei să se perfecționeze, iar reprezentativitatea operelor să sporească. Dramaturgia ca literatură și ca indice al potențialului nostru teatral actual iși găsește, in această colecție a editurii „Eminescu", argumente definitorii. Cei ce se interesează de mișcarea teatrală sau participă direct la ea găsesc aici îndestulătoare materie pentru organizarea unui repertoriu cuprinzător.Colecția a debutat cu două volume semnate de Aurel Baranga, autorul unei opere comediografice esențiale, care a rostit un cuvint nou in satira postbelică și a cucerit o excepțională popularitate. Această operă e o expresie a spiritului cetățenesc în comedie. Teme tradiționale, procedee clasice, situații ale farsei perene fuzionează intr-un aliaj nou, Înnobilat de idealul socialist. Comunicativitatea hazului provine dintr-o naturalețe funciară. Minia pamfletară e distilată în diatribe comice, în personaje, ca- meleonice, în înfruntări verbale scânteietoare. Deși de ponderi diferite șt de izbutiri felurite — unele atacind teme de mare gravitate, în maniera , piesei de moravuri și de caracter, altele ancorind in apele domoale ale vodevilului, cu jocuri de cuvinte și umor benign — comediile lui Aurel Baranga, de gust dulce, acrișor, amar, în tensiune mică, de voltaj superior ori cu încărcătură atomică, încheagă o operă de franchețe și curaj al opiniei, pe care publicul continuă s-o cultive, ratiticindu-i neistovita, excelenta actualitate.Horia Lovinescu a ales, pentru, cele două volume ce i-au fost puse la dispoziție de editură, numai o_ parte din creația sa atit de bogată, diversă și originală. Compartimentul - ■ • •j con-" ' . numită de unii „dede alții „filozofice", iar cîteo- neîndoielnic că perioada mo- categorii

idee editorială valoroasă, a lui în efigie printr-un efort creator supraomenesc, eliberator. Autorul se înscrie, cu acest tip de dramă, intr-o polemică universală, veche și nouă, privind destinul patetic al omului in evoluția civilizației, formulînd un punct de vedere românesc, aducînd o contribuție personalizată, de forță tragică și frumusețe meditativă, in controverse contemporane de anvergură.Aceeași operă cuprinde scrieri care conturează conceptul de dramă istorică modernă (Petru Rareș, Patima fără sfirșit și. intr-un fel, Citadela sfărimată, dramă vizind împrejurări ale deceniului cinci, scrisă și jucată in deceniul șase, azi devenită șl ea evocativă), de asemenea drame psihologice ale actualității (Ultima cursă, Autobiografie) în- chegind o viziune unitară, polivalentă asupra lumii., intr-o .scriitură individualizată de încărcătura gindirii și laconismul expresiei. Păcat că au rămas in afara ediției Hanul de la răscruce. Surorile Boga, Omul care..., Al patrulea anotimp, ce întregesc dimensiunile majore ale operei.Vom observa și in volumul masiv iscălit de Ion Băieșu aceeași diversitate de genuri și preocupări problematice care a deverțjt caracteristică celor mai buni scriitori români de teatru. Ion Băieșu a zămislit comedii mușcătoare, de o nemaipomenită vervă, intr-un foarte amplu

arc stilistic, satirice de ambiguități voite, cu o caracterologie cutezătoare, drame poetice viguroase și o tragedie de tip elin. Toate învederează o conștiință activă, neliniștită, care repudiază compromisurile. Ion Băieșu își implantează uneori subiectele in solul politicii, perspectivîndu-și personajele în epocă și sancționînd (ca în Chițimia sau Iertarea) dereglările raporturilor firești dintre individ și societate, denaturările grave ale principiilor. Co- . mediile au o veselie dezlănțuită și o ironie necruțătoare, substratul fiind al unei: deosebite tandreți față de personajele sfielnice și neajutorate, ip_ș(Ufțcient Înarmate în lupta, uneori diifă, pentru normalitatea existenței.Alte apariții în seria „Teatru comentat" au un gabarit mai redus. Din numărul mare al lucrărilor lui Mircea Ștefănescu s-au reținut (deocamdată ?) patru comedii datate intre 1931—1948 (fără necesarul studiu, introductiv și cu o fișă biobibliografică foarte sumară), comedii care arată doar o fațetă a creatorului și-l extrag, dintr-un anume punct de vedere, din istoria teatrului contemporan — in care el se află insă cu destule alte lucrări. Din abundenta producție a lui Dan Tărchilâ sint selectate. in mod inexplicabil, trei piese istorice (din care doar două pe deplin edificatoare), răminind in afară drame de implicație politică di-

comedii grotești, drame orientare modernă, în rectă în actualitate. Lipsește, și aici, studiul introductiv menit să așeze această literatură pe reale ale timpului in care s-a plămădit. Se expediază viata și creația autorului într-o fișă de mercurial. Absentează mărturia personală.De-abia cu A doua dragoste și altele... de Corneliu Leu se revine în- trucîtva la formula convenită la primele apariții. Corneliu Leu are. aici, cel puțin două piese care-1 reprezintă: Femeia fericită și Profesorul Demnitate sau Ce înseamnă să ai nepoți, îngemănind experiența prozatorului, a. gazetarului omniprezent in lumea muncii. _ Cu publicarea celorlalte încercări, poate că s-a pripit ; unele îmi par încă nedospite, răspunzînd mai anevoie” dxigehțelbr actuale in materie de compunere dramaturgică, țesătură a intrigii, structurare a eroilor. E cert insă câ nu ni se oferă decit o ediție provizorie ; scena îi va conferi, în timp, scriitorului motivele ferme ale selecției definitive — cum s-a petrecut cu marea majoritate a celorlalte piese cuprinse in volumele de „Teatru comentat".Căci pe lingă alte merite, colecția îl are și pe acela de a demonstra că tot ce avem mai bun in literatura dramatică nu e produs de cabinet, ci consecință a unei relații vii, sănătoase. cu scena și cu mulțimile pe care ea Ie atrage constant și victorios in jurul operei teatrale.
Valentin SILVESTRU

coordonatele

......... .......... .v

configurativ e cel al dramei ceptualizate, numită de unii idei", L- dată „cerebrale". E Lovinescu e, pentru dernă, autorul unei maturgice de amplu ambitus al gindirii, în parabole ale lumii contem- , porane, dezbătind probleme f_..J_.mentale ale umanității, C-----
actului găsește dra-

in de So- una ma- semni-
Nina
STANCULESCU

• fundamentale ale umanității. Conceptul dominant al acestor scrieri e omenia, în funcție de care se delimitează atitudinile (in Omul care și-a pierdut omenia. Paradisul, Și eu am fost in Arcadia. Jocul vieții și al morții in deșertul de cenușă). Structura lor e alegorică ; teritoriul in care se desfășoară, mai mult sau mai puțin abstract. In Moartea unui artist forțele iraționale, tulburind o clipă echilibrul existenței, sînt puse

Apărută în Editura politică. sub egida Academiei „Ștefan Gheorghiu", cartea lui Marin Neagu reprezintă o reușită sinteză asupra unuia din procesele definitorii ale edificării societății socialiste — făurirea și dezvoltarea democrației socialiste în țara noastră.Autorul 1 pornește de la premisa că democrația este condiționată atit de dezvoltarea forțelor de caracterul producție și transformările structura societății, cit și nivelul de conștiință și cultură al maselor. O asemenea perspectivă îi oferă posibilitatea de a pune mai bine în lumină caracteristicile democrației socialiste și de a demonstra superioritatea de esență a democrației noastre, comparativ cu alte tipuri de democrație istoricește anterioare.Analiza sistemului democrației socialiste, intreorin- să in lucrare, evită unilate- ralizările și descriptivismul; temele teoretice actuale înrudite cu problematica democrației și care se bucură de o largă dezbatere in literatura de specialitate, cum

de producție, relațiilor sociale, survenite de de in de

„ROMÂNIA - FILM" prezintă: „OPERAȚIUNEA STADION"
Producție a studiourilor iugoslave

Cu : Igor Ga!o, Zvonimir Crnko, Franjo Maetic, Bozidar Alid. Regia : Duțan Vukotic. Film distins cu premiul 
„Marea arenă de argint" și cu „Arena de aur" pentru scenariu la Foia 1977 și cu premiul „Trandafirul din Lidice" 

la Karlovy-Vary 1978

Consacrată prezentării si Interpretării materialistdialectice a gindirii reprezentanților de . frunte ai luptei pentru eliberarea națională a popoarelor africane de la sud de Sahara, cartea cu acest titlu, apăruta în Editura politică, ne înlesnește, prin intermediul unei bogate documentări. cunoașterea unul mesaj spiritual profund revelator privind aspirațiile de pace, progres, bunăstare și civilizație ale locuitorilor continentului ce a suferit cel mai greu impactul colonialismului.în optica ginditorilor africani. decolonizarea înseamnă mult mai mult decit cucerirea independentei politice și economice : ea semnifică „ceea ce s-ar putea numi o decolonizare integrală a naturii umane in toată complexitatea ei. itrcind pină Ia independența teoretică, reflexivă, filozofică si culturală".Sesizind acordul cvasiunanim al doctrinarilor africani privind importanta re-

sînt dictatura proletariatului, raporturile, dintre ' democrație și stat, dintre democrație și partidele politice etc., nu sint ocolite, ci iși găsesc in lucrare o tratare amplă, in spiritul concepției partidului nostru.
litică și ideologică a acestora.In această perspectivă, autorul înfățișează soluții originale aplicate de partidul nostru în rezolvarea problemelor practice ale dezvoltării democrației, co-

Marin NEAGU

pro-nr. 4. s-a de dei

O VASLUI.. Comitetul județean pentru cultură și educație socialistă in colaborare cu Casa de filme nr. 4 a inaugurat un ciclu de manifestări complexe, în prima zi, in cadrul „Zilelor comediei cinematografice românești", la Casa de cultură a sindicatelor din Vaslui, in prezența unui colectiv de realizatori a avut loc spectacolul de gală „Omul care ne trebuie", ducție a Casei de filme Publicului amator de artăoferit o expoziție semnată Dan Hatmanu cu portrete scriitori. (Crăciun Lăluci).O MARAMUREȘ. în sălile Complexului expozițional al filialei din Baia Mare a U.A.P., s-a deschis tradiționala expoziție anuală a artiștilor plastici profesioniști din județul Maramureș. Cele 6 săli găzduiesc un număr de 154 de lucrări de pictură, grafică, sculptură, tapiseria și artă decorativă semnate de 70 de plasticieni. (Gh. Susa).O CLUJ. Fotoclubul studioului de diaporame al Casei municipale de cultură din Cluj- Napoca a organizat, sub genericul „Frumoasă ești patria mea", o gală, în cadrul căreia au fost prezentate lucrările premiate la festivalul de ' diaporame „Napoca ’79“. Din cele 44 lucrări premiate, 28 aparțin fotoama- torilor clujeni. Tot la Cluj- Napoca a avut loc instruirea metodică a instructorilor formațiilor artistice <fe amatori ale așezămintelor culturale din județ și ale sindicatelor. Au fost prezentate lecții-dezbatere, activități practice model, care vor constitui un stimulent in organizarea activităților educative culturale în perioada de iarnă. în cadrul ciclului de manifestări „Seri clujene" au avut loc la muzeul de artă expunerile „Municipiul Cluj-Napoca in perspectiva cincinalului 1981- 1985“ și „Gaăl Găbor șl moștenirea revistei «Korunk»". (Alex. Mureșan).O PRAHOVA. Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a înființării Institutului de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru utilaj petrolier și minier Ploiești, la Institutul de petrol și gaze din oraș s-a desfășurat timp de două zile sesiunea jubiliară de comunicări tehnico-științifice cu tema : „Realizări în cercetare și inginerie tehnologică in construcția de utilaj petrolier românesc", la care au participat oameni de știință, cercetători, proiectanți, cadre universitare din invăță- mintul de specialitate din țară. La Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești, cu ocazia Anului internațional al copilului, a fost vernisată expoziția : „Economia în arta plastică a copiilor", unde sînt expuse zeci de lucrări în ulei, acuarelă, peniță. (Constantin Căpraru).O ALBA. Locuitorii comunei Sălciua, județul Alba, au sărbătorit împlinirea a 600 de ani de existență a localității, frumoasă așezare de pe Valea Arieșului. în cadrul manifestărilor organizate in comună cu acest prilej, au fost evidențiate marile transformări înnoitoare petrecute pe aceste străvechi meleaguri în anii construcției socialiste, a fost menționată participarea locuitorilor comunei la evenimente de seamă din istoria patriei, hotărirea lor exprimată și în adunările de constituire a organizațiilor proprii ale F.U.S. de a milita cu ardoare pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, izvor de bunăstare și fericire. în cinstea evenimentului aniversat, la Sălciua a avut loc o sesiune de comunicări» și referate cu tema „Sălciua — trecut, prezent și viitor". (Ștefan Dinică).

tem armonios, unic In felul său, prin care se realizează ceea ce în conceoția Partidului Comunist Român reprezintă esența democrației socialiste, și anume partici- . parea direcță, nemijlocită, a oamenilor muncii la dezba-

„Dezvoltarea democrației socialistea

întreaga lucrare este străbătută de ideea aflată la baza viziunii Partidului Comunist Român în acest domeniu și anume că democrația socialistă nu este un dat imuabil, ci un proces, o creație continuă. Adincirea și perfecționarea continuă a democrației socialiste iși au determinările obiective, materiale și spirituale. în dezvoltarea bazei economice și tehnice a societății, in creșterea nivelului de trai și ridicarea nivelului de conștiință al celor ce muncesc, tn continua maturizare po-voluției spirituale in dobîn- direa identității proprii, a conștiinței istorice, naționale, autorii apreciază că a- ceastâ ierarhizare valorică are ca temei condițiile particulare ale continentului, și anume faptul dă supra-

respunzător cerințelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Verigă cu verigă — se arată in lucrare — de la adunările generale ale oamenilor muncii, din întreprinderi și centrale, adunările generale ale cooperatorilor, organismele controlului muncitoresc de stat și unitățile de control al oamenilor muncii, pină la consfătuirile de lucru pe ramuri de activitate, congresele, instituțio- nalizate ca foruri naționale de conducere în principalele domenii ale vieții sociale, s-a închegat un sis-nare globală a vieții popoarelor. o renaștere in esența căreia prezentul se impune ca o depășire dialectică, ca o îmbogățire substanțială și multilaterală a trecutului.în aceste condiții, opțiu-

terea șl soluționarea problemelor vieții economice și sociale, la conducerea societății.Procesul de adincire și perfecționare a democrației socialiste este tratat in strînsă legătură cu creșterea responsabilității sociale, autorul subliniind necesitatea ca fiecare cetățean să-și dezvolte pregătirea politică, să-și îmbogățească orizontul cultural, astfel incit să-și exercite drepturile și libertățile democratice in concordantă cu interesele generale ale societății, prin

respectarea neabătută a ordinii și legalității.Un merit important al lucrării îl constituie caracterul său combativ, confruntarea constantă cu prejudecățile la adresa socialismului. Răspunsurile la unele prezentări denaturate ale procesului dezvoltării democrației socialiste de către ideologi burghezi, exponent ai cercurilor reacționare de peste hotare, nu sint doar simple afirmații, ci demonstrații convingătoare. întemeiate ne analiza obiectivă a realităților, pe fapte incontestabile.Cartea lui Marin Neagu are. de asemenea, o valoare didactică certă : stilul simplu, tratarea coerentă și sistematică o fac accesibilă unui public larg și divers, în ansamblul său, „Dezvoltarea democrației socialiste" constituie o anariție notabilă, de certă utilitate atit specialiștilor în domeniul științelor sociale, propagandei de partid, cit și unui cerc larg de cititori din țara noastră interesați de problemele făuririi și dezvoltării democrației socialiste.
Nicolae LOTREANUrlel elaborate de care să pornească cesitățile Africii XX. o regîndire după cum spune tele Senegalului. Leopold Sedar Senghor — „in lumina realităților africane".

Marx, de la ne- secolului a sa — presedin-
Elena VOICULESCU, Marin VOICULESCU

„Renașterea africanăa

Btructurlle ideologice apar „sub un anumit aspect in avans fată de forțele productive, și nu in ca in Europa XIX".în volum se cu pregnantă ideea că re- dobîndirea și afirmarea personalității culturale proprii. a independentei spirituale a Africii nu înseamnă o simplă revitalizare a bogatelor valori spirituale din trecut, ci o revolutio-

urma lor, secoluluisubliniază
nea pentru socialism, frecventă in Africa, departe de a fi ..un fenomen spontan sau sentimental", este, după cum remarca și Sekou Tourd, lider african și președinte al Republicii Guineea, „urmarea logică a unui proces normal de dezvoltare". Gînditorii africani. sesizind esența și valoarea universală a socialismului științific, consideră necesară o interpretare din- tr-o optică africană a teo-

Autoril cărții recenzate realizează o reușită sinteză interpretativă a opțiunilor socialiste în Africa, a plurivalentei de sensuri culturale. politice, etice, economice ale conceptului de socialism african, fără a neglija și tendințele opțiunile subliniind care o are întărirea solidarității internaționale in lichidarea completă a domi-
limitele acestuia, de a supralicita de perspectivă, importanta pe

nației imperialiste, in modernizarea structurilor eco- nomico-sociale naționale.Am adăuga Ia cele de mai sus in special abordarea nuanțată privind stadiul constituirii națiunilor și rolul lor. integrarea revoluționară a filozofiei si culturii in orizontul dezvoltării e'conomice. i politice africane, tea interpretării nouă perspectivă, a colonialismului ______cințelor sale. Cartea aduce o contribuție remarcabilă la cunoașterea și înțelegerea, in coordonatele materialismului dialectic, a problematicii politico-sociale și filozofice a țărilor continentului african, de o necontestată utilitate pentru o apreciere realistă a rolului lor tot mai important în ansamblul forțelor progresiste, angajate astăzi în procesul făuririi noii ordini economice și politice internaționale.
ProL unlv. 
Mircea NICOLAESCU

sociale si . necesita- i dintr-o , africană.și conse-
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Felicitări adresate

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Plenara Consiliului Central 
al U. G. S. R.

la realegerea in funcția

de secretar general al P.C.R.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânFelicit pe Excelenta Voastră cu ocazia realegerii în funcția de secretar general de către cel de-al XII-lea Congres al partidului.Sint sigură că sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă țara și poporul dumneavoastră vor progresa pe mai departe și vor acționa pentru pace, respect reciproc și înțelegere între popoarele tuturor țărilor.Relațiile dintre țările și popoarele noastre sînt prietenești șl ele se vor dezvolta în viitor. • >

INDIRA GANDHI
Președinte

al Partidului Congresul National Indian (I)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Romania

Radicalilor de Stingă a de-al XIX-lea Congres alDomnule președinte,La amabila dumneavoastră invitație. Mișcarea participat cu cel mai viu interes la lucrările celui partidului dumneavoastră. Țin să vă mulțumesc în mod foarte personal pentruexcelenta primire rezervată delegației noastre, condusă de către Marie-The- rese Pfevel, secretar național și membru al Biroului Politic al mișcării noastre.Cu această ocazie, am avut posibilitatea să apreciem, incă o dată, remarcabilele progrese ale țării dumneavoastră pe plan economic, social și cultural și să ne exprimăm omagiul față de justețea tezelor cu privire la domeniul -Rațiilor internaționale, la a căror dezvoltare dumneavoastră ați contribuit K de mult.\Cu ocazia realegerii dumneavoastră In cea mal înaltă funcție, de secretar general, de către cel de-al XII-lea Congres, vă adresez, în numele meu personal și al întregului meu partid, felicitările noastre și urările cele mai vii de 
•voces și fericire pentru dumneavoastră personal și pentru poporul român.Exprim urarea ca, în această nouă perioadă care se deschide, legăturile de prietenie ce ne unesc să se dezvolte și mai mult.Exprim speranța fermă că această prietenie și Încredere vor fi întărite prin noi intîlniri și acțiuni concrete.Cu această convingere, vă rog să binevoiți a primi, domnule președinte, expresia înaltei mele considerațiuni.

Miercuri au avut Ioc în Capitală lucrările Plenarei Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Participanții la plenară au dezbătut, intr-o atmosferă de înaltă responsabilitate și exigență, sarcinile ce revin sindicatelor din documentele Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, precum și măsurile care vor fi inițiate în vederea creșterii contribuției organelor' și organizațiilor sindicale la înfăptuirea planului de dezvoltare eco- nomico-socială a României pe anul 1980.în cadrul lucrărilor au fost dezbătute și aprobate, de asemenea, Raportul privind participarea sindicatelor la organizarea celei de-a Il-a ediții a Festivalului național „Cîn- tarea României" și măsurile ce se impun pentru buna desfășurare a ediției a III-a, raportul referitor la execuția preliminată a bugetului Consiliului Central U.G.S.R., comitetelor uniunilor pe ramuri de activitate și • consiliilor teritoriale ale sindicatelor pe anul 1979 și proiectul de buget pe anul 1980 și raportul cu privire la activitatea internațională desfășurată de Uniunea Generală a Sindicatelor în anul 1979 și principalele obiective ale activității pe anul 1980. Plenara a rezolvat unele probleme organizatorice.în încheierea vîntul tovarășul al Comitetului C.C. al P.C.R. siliului Central al U.G.S.R.într-o tuziasm, adresat Central Român, Ceaușescu, în care se spune : în numele celor peste 7 milioane de membri de sindicat, oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România își exprimă profunda satisfacție și adeziunea totală la conținutul documentelor programatice, de importanță istorică, adoptate de marele, forum al comuniștilor români.Aceste documente, prefigurind o etapă nouă, superioară, in făurirea societății socialiste multilateral' dezvoltate și înaintarea României spre comunism, purtînd amprenta hotă- rîtoare a clarviziunii, a fierbintelui dumneavoastră patriotism și a cutezanței revoluționare pe care o dovediți in întreaga operă de. ctitor al României socialiste moderne, de neobosit luptător comunist pentru

lucrărilor a luat cu- Emil Bobu, membru Politic Executiv al președintele Con-atmosferă de puternic en- participanții Ia plenară au o telegramă Comitetului al Partidului Comunist tovarășului Nicolae

Și cu in- lu-edificarea unei lumi mai drepte mai bune, în deplină armonie aspirațiile cele mai înalte ale tregii umanități, deschid noi și minoase perspective de ascensiuneviguroasă a țării noastre pe calea progresului multilateral, întăririi independenței și suveranității ei naționale, reprezentînd linii directoare de acțiune în întreaga activitate politică, organizatorică și cultural- educativă a sindicatelor.Avindu-vă în fruntea partidului și a țării prin actul istoric de voință națională al comuniștilor, al întregului nostru popor, ne exprimăm încă o dată marea noastră bucurie și mîndrie de a vă ști cîrmaciul demn, strălucitul arhitect de lume nouă, sub conducerea căruia vom adăuga istoriei noastre de două milenii noi izbînzi în făurirea destinului comunist al patriei. Cu deplina încredere în acest viitor luminos, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele, în- susindu-și pe deplin înflăcăratele îndemnuri și chemări adresate clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii și conștiente de înaltele răspunderi ce le revin în noua etapă de edificare a unei civilizații socialiste superioare în țara noastră, vor face totul pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XII- lea Congres al partidului, pentru înscrierea României în rîndurile țărilor cu dezvoltare medie.Exprimînd adeziunea deplină a tuturor membrilor de sindicat din țara noastră la politica internațională a partidului și statului, al cărui eminent promotor sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Uniunea Generală a Sindicatelor din România va acționa și pe mai departe, in spiritul principiilor fundamentale ale politicii externe a partidului nostru, pentru adincirea relațiilor sale de colaborare și cooperare cu sindicatele din țările socialiste, țările în curs de dezvoltare, din toate țările lumii, pentru întărirea unității de acțiune a tuturor oamenilor muncii in lupta pentru pace, pentru dezarmare generală, democrație și progres social.Exprimindu-vă gîndurile de profundă .dragoste și recunoștință, de neclintit devotament față de Partidul Comunist Român, față, de dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sindicatele se angajează să sporească continuu cbntribuția lor la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al P.C.R., la înaintarea victorioasă a României socialiste spre destinul ei comunist.

La Academia 
„Ștefan Gheorghiu" 

încheierea unui nou program 

pentru cadrele provenite 
din țările in curs de dezvoltare în cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", la Centrul internațional C.E.P.E.C.A. s-a încheiat Programul de perfecționare în tehnici de conducere a întreprinderilor industriale de stat, realizat în colaborare cu O.N.U.D.I. La program au participat cadre de conducere din Benin, Ciad, Mali, Volta Superioară. Guineea și Republica Centrafricană.Cele 12 cursuri organizate de Academia „Ștefan Gheorghiu" — Centrul internațional C.E.P.E.C.A. — în anul 1979 au fost frecventate de peste 270 specialiști și cadre de conducere din 44 de țări, cărora guvernul român le acordă sprijin în perfecționarea cadrelor, fie prin oferirea de burse la programele de bază ale centrului, fie prin organizarea la cerere a unor cursuri specializate.Participantii la programe au relevat utilitatea cunoștințelor teoretice și practice acumulate în rezolvarea unor probleme ale dezvoltării, cu care sînt confruntate țările lor, interesul deosebit pe care-1 reprezintă experiența României în edificarea u- nei economii dinamice, multilaterale.Pentru anul 1980 se prevede amplificarea și dezvoltarea activității Centrului internațional C.E.P.E.C.A. prin includerea în calendarul de cursuri a unor programe noi, din care o parte va fi organizată în cooperare cu instituții internaționale, regionale sau naționale.
Cronica zilei

Miercuri, Ia Casa centrală a armatei a avut loc o adunare festivă, consacrată celei de-a 35-a aniversări a Zilei Armatei populare vietnameze, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.A fost prezent Tran Thuan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în tara noastră, care a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat.Participantii au vizionat apoi un film artistic.Cu același prilej, la Muzeul militar central a fost deschisă o expoziție de fotografii care înfățișează aspecte din viața și activitatea militarilor vietnamezi.

Din viața partidelor comuniste

și muncitorești

P.C. ITALIAN

MICHEL CREPEAU
Președintele

Mișcării Radicalilor de Stingă din Franța
Recomandări de la Inspectoratul General 

al Miliției - Direcția circulație
vremea

f

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte.Comitetul de conducere al Asociației de prietenie Finlanda—România vă exprimă cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in Înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Reâlegerea dumneavoastră in fruntea Partidului Comunist Român este o garanție a continuității politicii de dezvoltare economico-socială a României și de ridicare a nivelului de trai al poporului român, precum și de înfăptuire a obiectivelor de politică externă a țării dumneavoastră. Asociația de prietenie Finlanda—România vă asigură că va milita și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Finlanda și România, în interesul oelor două popoare, al păcii și securității in lume.

VILHO SIIVOLA
Președinte

SEPPO SIREN
Secretar executiv

în ziua de 23 decembrie 1979 vor circula autoturismele proprietate personală al căror număr de înmatriculare este cu soț.Avindu-se in vedere condițiile instabile ale vremii, cu precipitații abundente și temperaturi scăzute, se recomandă conducătorilor auto următoarele :• pe timpul deplasării să . asigure funcționarea ambelor ștergătoare de parbriz șl a instalațiilor de climatizare. incit să aibă vizibilitate maximă din interiorul vehiculului ;• să ruleze cu viteze moderate, adecvate condițiilor meteorutiere in zona respectivă (ceață, burniță, lapoviță, ninsoare, mizgă, polei) și să nu folosească autovehicule cu pneuri uzate sub limita de aderență normală ;• să nu staționeze pe partea carosabilă cind vizibilitatea este redusă, iar în eventualitatea apariției unor defecțiuni să efectueze depanarea nuriiai după scoaterea completă a autovehiculului in afara părții carosabile ;

• să programeze judicios călătoriile (în special începătorii) și, pe cit posibil, să evite deplasările pe distanțe mari, obositoare și, mai ales, după lăsarea întunericului ;,• să folosească centurile de siguranță atit in localități cit și in afara acestora.

Tlmpul probabil pentru zilele de 11, 
22 și 23 decembrie. In tară : Vreme In 
general umedă, cu cerul mal mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații locale 
atit sub formă de ploaie, cit și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vînt mo
derat cu Intensificări. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 8 șt plus 2 grade, 
iar maximele intre minus 2 șl plus 8 
grade. Ceață locală, dimineața șl seara.

într-o recentă cuvintare rostită cu prilejul deschiderii campaniei de înscrieri în P.C.I. și de preschimbare a carnetelor de partid, secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, s-a referit pe larg la o serie de aspecte importante ale situației politice din Italia, precum și ale vieții internaționale. Redăm extrase din această cuvintare.Referindu-se la această vastă campanie, secretarul general al P.C.I. a arătat că ea a demonstrat conștiința politică a mii și mii de membri ai partidului, care, deși își pun o serie de întrebări sau au de făcut critici, nu încetează să acționeze neabătut pentru a face partidul mai puternic. Și aceasta deoarece ei sînt conșțienți de un adevăr incontestabil : Italia nu își va rezolva niciodată problemele — cele imediate și cele de fond — dacă P.C.I. nu va fi o forță tot mai puternică, tot mai combativă și organizată, tot mai capabilă să-și îndeplinească funcția de clasă, democratică și națională.De la Togliatti încoace — a spus în continuare vorbitorul — am insistat și insistăm asupra necesității de a da și a menține un caracter de masa partidului nostru. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim numeroși ; înseamnă să facem ca să se ridice la milioane numărul celor ce se gîndesc la problemele generale ale societății, ale destinului ei, ale viitorului ei și care, in acest scop, discută, înaintează propuneri, luptă, intervin in cadrul mișcărilor de masă pentru a schimba, a transforma, a reînnoi toate domeniile de activitate, pentru a face să apară din sinul vechii societăți o societate nouă.Viitorul lumii — a menționat apoi vorbitorul — nu il constituie capitalismul, ci socialismul, comunismul. Firește, experiența — din 1917 și pînă în zilele noastre — ne-a făcut și ne face să înțelegem că trecerea spre comunism, drumul socialismului, al oricărei mișcări de eliberare se produc in lume în mod diferit, mult mai sinuos și mai dramatic decît ne-am fi închipuit și ne-am fi așteptat. Totodată, experiența și linia noastră ne-au făcut să Înțelegem cit de diferite pot fi căile spre socialism și spre construirea unor societăți socialiste, în funcție de condițiile istorice, de dezvoltare economică și socială din diferitele țări și regiuni ale lumii.Pentru a atinge țelul suprem al vremurilor noastre, și anume acela al unei conviețuiri pașnice și al unei colaborări intre popoare, intre state, civilizații, regimuri sociale, curente de idei și culturale diferite, pentru dreptate, progres și libertate, nu există altă cale decit aceea de a lupta pentru destindere, pentru rezolvarea
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Super cu pa
mondială"

la handbal

Noi amenajări pentru sporturile
de iarnă în județul Brașov

bilanț ’79, perspective ’80Deșî Automobil Clubul Român a împlinit trei sferturi de veac de existență, se poate afirma cu deplin temei că abia in anii construcției socialiste a devenit o organizație puternică, larg cuprinzătoare, preocupări complexe tehnico-materială în voltare.—- Cu. numai cinci
și cu o plină cu bază dez-ani în urmă— ne spune vicepreședintele A.C.R., 

tovarășul inginer Constantin Nicu- 
lescu —. erau numai 100 000 de membri. în prezent, numărul lor se a- prOpie de 350 000. în același timp, a crescut numărul sistență tehnică — de la 31 la 115, al automobilelor rutieră, al filialelor județene și orășenești, al cercurilor A.C.R.— de la 1 000 lă peste 3 000. Creșterea parcului național de automobile. ritmul înalt de motorizare. dezvoltarea puternică a industriei românești de autoturisme au pus și pun, desigur, și in fața organizației noastre sarbini deosebite privind etica și educația rutieră a membrilor A.C.R. Comportamentul civilizat pe drumurile publice, respectarea legislației rutiere, economisirea de carburanți, protejarea mediului înconjurător, serviciile oferite de stațiile noastre tehnice, dar și preocuparea pentru formarea unor deprinderi minime in vederea autoservirii, constituie tot atitea obiective permanente, de mare răspundere, ale tuturor organismelor asociației noastre. în această privință, ne bucurăm de sprijinul unui larg activ obștesc, de colaborarea fructuoasă cu organele de stat investite cu atribuții și răspunderi in acest domeniu. Aș vrea să dau un exemplu concret. Inițiată de noi, cu concursul altor foruri interesate, întrecerea intitulată „Conducere auto exemplară" a relevat faptul că in rindul membrilor A.C.R. există mulți conducători auto cu o Comportare

stațiilor de a-de intervenție

exemplară la volan, fără nici o abatere de la legislația rutieră.— Ce ne puteți spune despre inițierea și organizarea de către A.C.R. a numeroase acțiuni cu caracter sportiv-recreativ 1— Intr-adevăr, în întreaga țară — în cadrul filialelor și cercurilor A.C.R. — există preocupări atit pentru dezvoltarea sportului automobilistic și a kartingului (activitate coordonată direct de federația noastră de specialitate), cit și pentru asigurarea și recomandarea unor excursii pe trasee dintre cele mai atractive. Ne face plăcere să amintim aici că la automobilism, spre exemplu, după citeva victorii in concursul balcanic, sportivii noștri au reeditat in 1979 răsunătorul .lor succes din anul precedent in „Turul Europei". „Dacia 1300“ și automobi- liștii noștri au ocupat locul intîi pe națiuni intr-o companie selectă (din care n-au lipsit mașini Alfa Romeo, BMW, Daimler Benz, Volkswagen, Toyota, Opel etc.) și „Cupa de aur“ in intrecerea echipelor de uzină in prestigiosul maraton automobilistic care, măsurind aproape 12 000 km, a străbătut zece țări. Au fost demonstrate astfel nu numai calitățile de anduranță ale mașinilor românești, ci și priceperea și îndemînarea automobiiiștilor români.Slntetizînd numeroasele propuneri făcute, cu diferite ocazii, de membri, de specialiști ai A.C.R.. interlocutorul ne-a prezentat citeva dintre obiectivele stabilite pentru anul viitor — obiective dezbătute zilele acestea Ia consfătuirea cu secretarii filialelor județene A.C.R. Pe primul plan se află, in continuare, consolidarea organizatorică a asociației, acordin- du-se atenție filialelor locale și. mai ales, dezvoltării cercurilor automobilistice, ca nuclee de bază ale asociației. Asupra îmbunătățirii calității serviciilor — unul din obiectivele prio-

ritare pe 1980 — se va acționa, mal mult decit pină acum, atit prin extinderea sau construcția a noi și moderne stații de asistență tehnică în toate municipiile reședință de județ și in majoritatea orașelor țării, cit și prin lărgirea serviciilor oferite, în special cu ocazia efectuării vacanțelor de către membri A.C.R. Un alt obiectiv important il va constitui activitatea de propagandă, efectuată prin toate mijloacele, astfel încît membrii A.C.R. să fie în permanență informați și să primească tot sprijinul necesar pentru cunoașterea, conducerea (inclusiv perfecționarea conducerii) și intreținerea automobilului. Se va îmbunătăți, de a- semenea, colaborarea cu consiliile populare și inspectoratele de miliție, pentru a asigura — prin acțiuni cit mai variate, cu caracter de masă (conferințe, consultații tehnice, turistice și juridice, gale de filme, concursuri, excursii, simpozioane) — lărgi/ea orizontului de cunoștințe al membrilor asociației, mobilizarea a- cestora la respectarea legislației rutiere, pentru a deveni cu toții exemple de comportament. Conducerea A.C.R. va acorda un sprijin mai mare decit pină acum activității federației de automobilism și karting, ale cărei preocupări (și a cărei colaborare cu U.T.C. și C.N.O.P., pe linia pregătirii tineretului pentru a- părarea patriei) vor fi orientate spre sporirea acțiunilor de masă, spre creșterea performanțelor automo- biliștilor noștri, in conformitate cu cerințele generoasei competiții naționale „Daciada". Kar- tlngul, adevărată școală pentru orice automobilist, va deveni un mijloc eficient de instruire tehnico-aplica- tivă ă copiilor și tineretului — viitori membri A.C.R., din rindul cărora, sperăm, vor fi tot mai mulți purtători ai prestigioasei distincții „Conducere auto exemplară".
Ion DUM1TR1U

Deci echipa României, la meciul ei de debut în „Supercupa" campioanelor mondiale și olimpice, și-a înscris la activ o nouă victorie, a treia consecutivă, la intervale de timp relativ scurte, în fața deținătorilor titlului mondial — 1978, handbaliștii vest-germani. Deși au jucat iarăși pe terenul propriu, Manfred Hofmann, Wunderlich, Elhret, Kliihspies și colegii lor n-au reușit nici de astă dată să întreacă formația română ; aceasta, mai bine închegată din punct de vedere tactic, a făcut față, sub toate aspectele, momentelor grele ale meciului și a știut să cîștige, fie și în ultimele secunde de joc (16—15). Să remarcăm că din echipa noastră a lipsit Cornel Durău, accidentat la antrenamentul dinaintea plecării' din țară și indisponibil vreme de trei Săptămini ; dar. după cum se vede, cealaltă aripă dreaptă, Cezar Drăgă- niță. s-a dovedit capabil să se integreze tactic în cele cîteva scheme noi și să puncteze de patru ori in poarta lui Hofmann, fiind cel mai eficient jucător român in acest prim meci.Firește, rezultatul pozitiv despre care vorbim s-a datorat omogenității formației, in alcătuirea : Nicolae Munteanu -- portar (rezerve Bu- ligan și Neșovici), Radu Voina— coordonator, Drăgănițâ — aripă dreapta. Mironiuc — inter dreapta, Boroș (Vasilca) — pe postul de pivot, Vasile Stingă și Birtalan — interi stingă, Măricel Voinea — aripă stingă, cu rezerve imediate Folker, Grabovschi și Vasilache, (Stockl și Nicolae Voinea, restabiliți deplin, și-au reluat antrenamentele și-și vor pune probabil candidatura la un post printre cei 14 viitori „olimpici". Cornel Penu va reintra și el la momentul potrivit).Revenind Ia meciurile pentru „Su- percupă", iată și rezultatul partidei care s-a încheiat tirziu, în noaptea de marți spre miercuri : U.R.S.S.— Iugoslavia 19—16 (10—7). Ieri seară au continuat meciurile din cadrul „Supercupei", un rezultat mai puțin așteptat inregistrindu-se la Bochum : Suedia — România 20—19 (11—9) ; la Duisburg, în grupa a Il-a : Iugoslavia — Cehoslovacia 19—17 (13—9).

Pe virfurile munților avem de-a- cum zăpadă. Deoarece județul ~ șov va concentra o mare parte țiunilor de performanță și de ______din acest sezon, se ridică în mod firesc întrebarea : cum se prezintă baza materială, «ce se pentru asigurarea unor condiții mai bune iarnă ?Iată ce sens ing. ției de transport pe cablu Brașov, și Mihai Biră, secretar al Consiliului județean de educație fizică și sport.— Se poate afirma, ne-a relatat primul interlocutor, că pregătirile au fost făcute. Amenajarea pirtiilor de schi, Sulinar, Ruia, Kantzer, Drumul roșu este gata încă de la începutul lunii noiembrie. Aici s-a mărit suprafața schiabilă, creindu-se totodată condiții ca schiul să poată fi practicat chiar pe un strat subțire de zăpadă. în plus, Poiana Brașov intră, începînd cu sezonul de iarnă, în posesia unei noi pirtii de schi — cea de sub teleferic — cu parametri internaționali. în privința mijloacelor de transport pe cablu, este de subliniat că și ele au intrat intr-un proces de „reîntinerire" : schimbări de cabluri tractoare (la telecabină), revizii ale instalațiilor de acționare și siguranță etc. Numărul schi-liftu- rilor din Poiană sporește și el cu încă două — cel de sub teleferic și cel pentru începători de pe pantele din apropierea cabanei Poiana Ursului. Un nou teleschi este dat în exploatare 'și pe pîrtia Clăbucet din Predeal. Tot aici, la Predeal — pe Cioplea — se pune la dispoziția schiorilor de performanță trambulina de 60 de metri. în atenția factorilor responsabili se mai află : amenajarea u- nei pirtii pe valea Lambei (din masivul Postăvar), unde sezonul de schi poate fi prelungit pînă pe la mijlocul lunii mai ; reamenaj area pîrtiei Lupului ; schimbarea instalației de producere a gheții la patinoarul din Poiană etc.— La toate acestea, a completat cel de-al doilea interlocutor, trebuie amintit faptul că pirtiile de schi din Poiană au fost omologate de către Federația internațională de schi, așa că ele pot găzdui de acum inainie concursuri cu caracter internațional. Au fost, de asemenea, încheiate și alte pregătiri, cum ar fi asigurarea

Bra- a ac- masăîntreprinde cit practicării sporturilor dene-au declarat în acest loan Furtună, șeful sec-

panourilor, țintelor și discurilor pentru concursurile de biatlon, a fanioa- nelor și numerelor pentru rile alpine și de fond etc....Din discuțiile avute cu tori al sporturilor de iarnă rezultă că, în privința transportului în comun pe distanța Brașov — Poiana, se impun unele măsuri . care să asigure un transport civilizat și în deplină siguranță. Concret, se propune ca o parte din autobuzele care fac curse pe acest traseu să fie dotate cu jghiaburi sau plase in care să se transporte schiurile și săniuțele, punindu-se capăt situației cind pasagerii călătoresc în condiții uneori de nesuportat, de-a valma, cu schiuri și săniuțe. Iubitorii sporturilor de iarnă consideră necesar ca unele dintre autobuzele cu destinația Poiana Brașov să aibă și alte stații de plecare, cum ar fi cartierul „Steagul roșu", zona gării-Piața Unirii, mai ales în a doua parte a zilei, iar in zilele de repaos să-și prelungească traseul pînă in zona telefericelor, pentru ca cei ce practică schiul și pleacă echipați de acasă să nu mai fie nevoiți să parcurgă distanțe mari și obositoare pe jos.Iată, pe scurt, citeva sugestii și propuneri ale iubitorilor sporturilor de iarnă : să sperăm că ele vor găsi ecoul dorit 1

a fanioa- concursu-alți iubi-

N. MOCANU
corespondentul „Scinteii"

conflictelor în curs sau în stare latentă în diferite zone ale lumii, pe baza respectării suveranității fiecărei națiuni. De a lupta pentru a stăvili cursa nebunească a armamentelor tot mai ucigătoare, mai sofisticate, costisitoare și de necontrolat, care — in timp ce devorează uriașe resurse ce ar putea fi destinate combaterii foametei, sărăciei, bolilor, ignoranței și îmbunătățirii vieții oamenilor — fac să devină tot mai apăsătoare amenințarea unui război distructiv pentru întreaga civilizație umană.Iată de ce ne opunem construirii unor noi dispozitive atomice. Evident, nu ne este indiferentă nici problema necesității unui echilibru intre forțele Pactului nord-atlantic și ale Tratatului de la Varșovia. Dar nu sîntem cituși de puțin de acord ca urmărirea acestui echilibru să ducă la o întrecere în înarmare. Este necesar așadar să se treacă de urgență la tratative — și aceasta este propunerea noastră — in vederea stabilizării echilibrului celor două blocuri la nivelul cel mai scăzut cu putință al armamentelor. Ba, mai mult, ne întrebăm : oare nu sînt deja destul de pline arsenalele nucleare ? Oara nu a sosit momentul să înceapă golirea lor, pe baza unui program cara să ducă în final la distrugerea oricărei arme atomice și nucleare ?în continuare, secretarul general al P.C.I. s-a referit la o serie de probleme ale societății italiene. Unii consideră că în fața actualei faze de gravitate acută în care se află societatea italiană obiectivul transformării acestei societăți intr-o direcție care să meargă spre depășirea capitalismului trebuie să fie îndepărtat și că problema care se ridică cu adevărat la ora actuală este numai aceea de a se depune toate eforturile pentru a se garanta funcționarea întreprinderilor, serviciilor, instituțiilor, statului. Firește, această exigență este absolut justă, întrucît atit in viața economică și socială, cit și în activitățile administrațiilor publice sau pe plan moral s-a ajuns la un stadiu alarmant de dezordine și descompunere, cărora trebuie să li se găsească un remediu.Fenomene cum sint consumul exagerat sau corporatismul, de pildă, nu pot fi explicate numai printr-o degradare generală, ignorind acțiunea corupătoare și de descompunere a burgheziei, neglijind acțiunea adversarilor mișcării muncitorești și ai mișcării sindicale — acțiune ce a provocat, într-o anumită măsură, chiar unele greșeli și distorsiuni în care a căzut mișcarea muncitorească și sindicală. Firește, sarcina noastră este de ă Combate și în rîndul clasei muncitoare orice formă de corupere a conștiinței sale de clasă și de a o face să devină pe deplin conștientă de rolul ei conducător pe plan național. în acest sens ne-am angajat propunînd — și sîntem singurul partid comunist din țările capitalista care am făcut-o — o concepție proprie despre „austeritate".Cit despre explicațiile concrete pe care am încercat pînă acum să le dăm politicii de austeritate, au existat fără îndoială neajunsuri șl neglijența cind într-un sens, cînd într-altul. Dar nu putem uita lupta dezlănțuită cu toate mijloacele împotriva politicii noastre de către cele mai diferite sectoare ale lumii politice, economice și sindicale, adică de toți cel care observau — în modalități și din motive diferite — că ea ar fi amenințat și distrus o serie întreagă de privilegii, fenomene de parazitism, de corporatism și de poziții de putere, cucerita și menținute prin corupția sau demagogie.în ce ne privește, menținem neclintit obiectivul nostru de a realiza un guvern de unitate democratică, la care să participe ambele partide ale mișcării muncitorești. Dar azi sarcina cea mai importantă și urgentă care ne stă în față este aceea de a face și mai puternică și urgentă bătălia pe care o ducem, din opoziție, pentru soluționarea problemelor celor mai arzătoare ale maselor și ala țării. Asupra unor astfel de probleme toate organizațiile trebuii să-și continue și să-și intensifice acțiunea de mobilizare și intervenție activă a maselor, căutind mereu cu tovarășii socialiști amplă unitate a forțelor democratice. înțelegerea și cea mai populare și
PATINAJ

•aceste zile un concurs internațional de patinaj viteză Ia care participă sportivi și sportive din Austria, România și Ungaria. După primele două zile de întreceri, in competiția feminină, pe primul 10c se află Agnes Rus de la I.E.F.S. București cu 209,287 puncte, patinatoarea româncă fiind câștigătoare in probele de 500 m — 47’’83/100, 1 500 m — 2’49”50/100 și1 000 m — l’38”48/100. Eva Molnar de la clubul de patinaj din Miercurea Ciuc a fost, de asemenea, victorioasă la 3 000 m in 5’31”17/100. Și în concursul seniorilor, patinatorii români s-au comportat meritoriu. Ion Opin- caru (Tractorul Brașov) a cîștigat probele de 1 500 m — 2T1”3/1O, 3 000 m — 4’40”30/100 și 5 000 m — 8’00”08/100.

La Budapesta se desfășoară tn
LOZUL

ANULUI NOUîn aceste zile, agențiile Loto- Pronosport șl vinzătorii volanți din întreaga țară oferă Lozul Anului nou, emisiune specială limitată, care beneficiază de ciștiguri suplimentare în valoare de 1 700 000 lei, acordate din fond special de Administrația de Stat Loto-Pronosport. Participantii pot obține autoturisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 105 S“, ciștiguri de 50 000, 10 000, 5 000 lei etc.
• VIATA PE ROTILE, în condițiile penurlei tot mai accentuate de combustibili, patinele pe rotile cunosc in diferite țări o deosebită popularitate, în S.U.A. se poate vorbi chiar de o adevărată „rotilomanie". pe care „New York Times Magazine" o descrie astfel : Dimineața, șiruri lungi de cetățeni „a- lunecâ" pe rotile in drum spre slujbă ; polițiștii patrulează pe rotile ; in restaurante și baruri chelnerii aleargă printre mese pe rotile ; in fine, manechinele prezintă ultimele noutăti ale modei tot pe rotile. La New York s-au deschis arene speciale pentru patinaj pe rotile care, numai în cursul anului trecut, au fost frecventate de 28 milioane de persoane. Firmele care se ocupă cu fabricarea, vinzarea și

închirierea de patine pe rotila cresc ca ciupercile după ploaie. Lunar, șe desfac 300 000 de astfel de patine, care costă în medie 70 de dolari perechea. Pentru cei cărora „le dă mina" se produc patine cu rotile aurite la prețul de 600 dolari perechea. S-a și lvjt un model înzestrat cu un mic motoraș, capabil să dezvolte o viteză de pină la 50 kilometri pe oră, pentru parcurgerea a 190 de kilometri fiind nevoie doar de un litru de benzină.
• CRESCĂTORIE DE... 

INSECTE. Oamenii de știință din R.S.S. Armeană au organizat o crescătorie de... insecte cunoscute in republică sub numele de koșenili. din care se fabrica încă din antichitate carminul. Miniaturile și frescele executate cu

această culoare în secolele VI—XV uimesc șl astăzi prin prospețime. Rețeta vopselei a fOst uitată, iar insectele au ajuns să fie pe cale de dispariție. în prezent, această insectă a fost trecută in „cartea roșie" cu- prinzîhd speciile faunistice față de care se iau măsuri speciale de protecție, iar zoologii studiază îndeaproape condițiile lor de viață și de înmulțire. Crescătoria de koșenili se întinde pe o suprafață de 200 hectare și va permite organizarea producției de colorant natural pe o bază științifică.
• POLUARE MORA

LĂ. Recent, doi librari din Paris au fost aduși în fața justiției învinuiți de a face „apologia consumului de stupefiante".

Aceștia vindeau reviste americane pentru tineret care, prin conținutul lor, inclusiv al paginilor de publicitate, îndemnau la utilizarea hașișului, cocainei sau L.S.D.-ului. Acest fapt a declanșat aspre critici împotriva a o serie de publicații și discuri care exaltă cu seninătate „binefacerile narcomaniei", cerîndu-se luarea de urgență a unor măsuri pentru a împiedica proliferarea unor asemenea tendințe nocive pentru tinerele generații.
• MACHU PICCHU 

IN PERICOL. Umezeala excesivă și explozia vegetală fa

vorizată de aceasta sînt marii dușmani ai ruinelor de la Machu Picchu — orașul ascuns al incașilor. Ploile torențiale persistente care s-au abătut în ultimele luni asupra acestei misterioase citadele din Peru au agravat mult situația,‘ contribuind la accentuarea procesului de eroziune constatat de o vreme încoace. Oamenii de știință, îngrijorați de viitorul acestui monument al civilizației incașe, sint preocupați de găsirea unor soluții pentru salvarea sa.
• „PAZNICUL ȘOFE

RILOR". La o întreprindere de transporturi din orașul Most

(R. S. Cehoslovacă) a fost Instalată o ingenioasă instalație de testare individuală a șoferilor de cursă lungă. înainte de plecare în cursă, șoferii sînt obligați să se supună unor teste menite să determine puterea de concentrare, capacitatea de orientare rapidă intr-o situație dificilă etc. In citeva secunde, aparatul „opinează" fie pentru efectuarea cursei de către șoferul examinat, fie pentru interdicția de a se urca la volan. Instalația a fost denumită „paznicul șoferilor".
• INSTRUMENT MU

ZICAL PREISTORIC. In districtul Bao Loc din provincia vietnameză Lam Dong, aflată in zona Platourilor înalte din sudul

tării, a fost recent descoperit un străvechi instrument muzical construit din piatră, numit lito- fon. Acesta este al doilea litofon găsit pe teritoriul vietnamez. Experții consideră că acest litofon ar putea avea o vechime de citeva mii de ani.
• ELEFANȚI CU RA

DIO. Recoltele agricole din Malayezia suferă uneori mari pierderi de pe urma elefanților. Sint cazuri cind pachidermele părăsesc pădurile unde se adăpostesc. de regulă îndreptin- du-se spre zonele cultivate în căutare de hrană — ceea ce dă naștere pericolului distrugerii recoltelor. Autoritățile malaye- ziene au găsit însă, se pare, o

soluție pentru situațiile de acest gen. Anume, se fixează de gîtul masculilor mai bătrini care îndeplinesc rolul de „conducători" ai turmelor transmițători radio; in felul acesta, știindu-șe din vreme intenția masivelor animale de a porni la drum, se vor putea lua măsurile corespunzătoare pentru ca exodul lor să nu aducă daune agriculturii.
• RECORD AVIATIC. Un avion „Concorde" aparținînd companiei „British Airways" a înregistrat recent un record de viteză, traversind Atlanticul in 2 ore, 59 de minute și 36 secunde. LJn reprezentant al companiei a precizat că aparatul a beneficiat de condiții atmosferice excelente.
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LA NAȚIUNILE UNITE Președintele Republicii Ecuador a primit
pe ambasadorul României

„DREPTUL LA EDUCAȚIE" - rezoluție inițiată de 
noastră, împreună cu alte 41 de state, adoptată prin 

sens în cadrul Adunării Generale

țara 
con-

Gene-NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — In plenara Adunării 
rale a O.N.U. a fost adoptată prin consens rezoluția, inițiată de tara 
noastră — „Dreptul la educație". Proiectul de rezoluție prezentat de dele
gația română, împreună cu delegațiile altor 41 de state, evidențiază 
dezideratul îmbunătățirii condițiilor de înfăptuire practică a dreptului 
la învățătură, precum și îndatorirea ce revine tuturor 
asigura realizarea integrală a dreptului la educație.Adoptarea rezoluției diții pentru ca, la cea sesiune a sa, Adunarea Generală a O.N.U. să procedeze la o amplă dezbatere a acestei teme de interes major, care să ducă la identificarea de noi soluții practice pentru materializarea dreptului la educație, ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului.

statelor de a

QUITO 19 (Agerpres). — Președintele Republicii Ecuadpr, Jaime Roldos Aguilera, l-a primit pe Gheorghe Dobra, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador al țării noastre la Quito.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele României, au fost transmise președintelui Ecuadorului un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului ecuadorian urări de progres șl prosperitate, fiind exprimată, totodată, dorința de a dezvolta relațiile de colaborare și prietenie dintre cele două țări.

Mulțumind călduros, Jaime Roldos Aguilera se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial și mulțumirile sale sincere pentru urările adresate. Șeful statului ecuadorian a exprimat, cu același prilej, hotărîrea de a contribui la dezvoltarea bunelor relații dintre Ecuador și România.în cadrul convorbirii care a urmat au fost făcute aprecieri pozitive asupra evoluției relațiilor bilaterale, fiind evidențiate, totodată, posibilitățile ce există pentru dezvoltarea și promovarea acestora pe mai departe.

președintele a rugat să

„Vom continua lupta 
pînă ia eliberarea 

totală a Namibiei"

VIE DEZAPROBARE FAȚĂ
DE HOTĂRÎREA N.A.T.O.

Documentul, care se înscrie tn (piritul concepției umanismului revoluționar promovat de președintele Nicolae Ceaușescu în domeniul înfăptuirii practice a drepturilor fundamentale ale omului, pune în evidență necesitatea ca toate statele membre să adopte măsurile corespunzătoare pentru realizarea cadrului juridic național adecvat traducerii în viață a prevederilor acestuia.

creează con- de-a XXXV-a Intîlnire prietenească româno-britanică

Convenție împotriva luării de ostaticiNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens o convenție internațională împotriva luării de ostatici, elaborată anterior în cadrul Comisiei juridice.Considerînd luarea de formă de manifestare alui, convenția apreciază că astfel da fapte reprezintă un delict grav, ce preocupă în mod serios comunitatea internațională. Potrivit prevederilor convenției, care este deschisă pentru semnare și ratificare tuturor statelor, oricine comite un act de luare de

ostatici ca terorismu-
ostatici trebuie să fie urmărit tn justiție sau extrădat.Convenția subliniază necesitatea urgentă a stabilirii unei cooperări internaționale pentru elaborarea și adoptarea de măsuri eficace menite să prevină, să reprime și să pedepsească toate actele de luare de ostatici. Convenția recunoaște, totodată, competenta fiecărui stat în domeniul penal, exercitată în virtutea legislației sale interne.Convenția va intra în vigoare odată cu ratificarea ei de către cel puțin 22 de state.

LONDRA 19 (Agerpres). 
Ambasada română 
avut loc o intîlnire 
mentar britanic 
România, constituit 
din acest an.

Ambasadorul țării noastre la 
Londra, Pretor Popa, a infățișat 
realizările poporului român in opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, politica de 
pace ți înțelegere internațională 
promovată de România, perspecti
vele dezvoltării pe mai departe a 
raporturilor româno-britanice.

La
din Londra a 

cu grupul parla- 
de prietenie cu 

după alegerile

[ James Johnson, 
grupului, a salutat 

; economice și sociale 
de poporul român in dezvol-

Deputatul 
ședințele i 
gresele 
nute < 
tarea multilaterală a patriei sale 
și a relevat activitatea consecventă, 
dinamică, desfășurată de țara noas
tră, personal de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru promovarea 
neabătută a cauzei păcii și securită
ții, înțelegerii intre națiuni.

La intîlnire au participat numeroși 
deputați laburiști și conservatori.

pre- 
vro- 

obți-

Un interviu
al președintelui S.W.A.P.O., 

Sam NujomaLUANDA 19 (Agerpres). — Situația din Namibia rămîne complicată și explozivă — a declarat într-un interviu președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. El a relevat că regimul rasist din R.S.A. întărește armata de ocupație din Namibia, intensifică teroarea împotriva populației locale și a activiștilor S.W.A.P.O., în scopul de ține Namibia sub dominația litar-politică și economică.Președintele S.W.A.P.O. a categoric planul rasiștilor detoria, de așa-zisă reglementare a situației din Namibia, care prevede dezarmarea unităților S.W.A.P.O. și retragerea lor de pe teritoriul .NamibieiLupta armată rămîne metoda principală și cea mai eficientă de acțiune a S.W.A.P.O. — a joma — în scopul Namibiei de sub și imperialismului.

a metisa mi-respins la Pre-

declarat Sam Nu- eliberării totale a jugul rasismului
U.R. S.S. ÎN DIFERITE ȚÂRI

Pregătiri în vederea alegerilor

privind amplasarea unor noi tipuri de rachete 
nucleare americane în Europa occidentalăîn diferite țări continuă să se dezaprobe hotărirea N.A.T.O. privind amplasarea occidentală, acestui nou in evidență unor noi tipuri de rachete nucleare americane în Europa subliniindu-se pericolul pentru destindere, pentru pace al pas pe calea escaladării cursei înarmărilor și punindu-sa povara grea financiară ce va greva bugetele acestor țări.ATENA 19 (Agerpres). — Purtătorul de cuvint al guvernului grec ,a anunțat că țara sa, deși sprijină hotărîrea N.A.T.O. privind instalarea rachetelor în unele țări membre ale Pactului nord-atlantic, nu va lua parte la finanțarea proiectului de instalare a rachetelor nucleare „Per- shing-2“ și „Cruise" în Europa occidentală. Guvernul grec — a spus el — refuză să participe la legate grec nu N.A.T.O.

se supună in Adunarea Națională o , moțiune de neîncredere in guvern.

de acest proiect, ade fost inclus instalare a
cheltuielileTeritoriul In planul rachetelor.19adresată prezidiului AdUnă-(Agerpres). într-o

Sprijin deplin cauzei drepte a poporului ZimbabweNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat o rezoluție cu privire la situația din Zimbabwe, reafirmînd dreptul inalienabil al poporului din acest teritoriu la autodeterminare, libertate, independentă și legitimitatea luptei sale pentru a obține prin orice mijloace realizarea acestui drept.Referitor la acordul parafat la Londra privind reglementarea problemei rhodesiene, rezoluția relevă că acesta este „rezultatul direct al luptei de e-
★într-un Interviu acordat telefonic postului de radio Salisbury, Joshua Nkomo, copreședintele Frontului Patriotic Zimbabwe, a arătat că va reveni în Rhodesia pentru a participa la viitoarele alegeri. în legătură cu aceasta el a precizat că „poporul este cel care decide cine va conduce țara", relevă agenția Reuter.Așa cum s-a anunțat, înțelegerea survenită in cadrul negocierilor desfășurate la Londra în problema rho- desiană prevede organizarea, în februarie 1980, â alegerilor generale

liberare a poporului Zimbabwe, sub conducerea Frontului Patriotic, singurul reprezentant legitim" al acestui popor. Rezoluția declară solemn că o reglementare justă și durabilă este posibilă numai cu participarea deplină a Frontului Patriotic. Ea cere „îndeplinirea totală și loială" a acordului și reafirmă principiul potrivit căruia în proclama preluarea ritate. Zimbabwe nu se poate independenta înainte de conducerii de către majo-
★pentru desemnarea noului parlament și a noului guvern al unui Zimbabwe independent.La sediul O.N.U. de la New York a avut loc o convorbire între primul ministru al Marii Britanii. Margaret Thatcher, care a efectuat o vizită oficială în S.U.A.. și secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. După cum s-a precizat, convorbirea a prilejuit un larg schimb de opinii, privind în special recentul acord in problema rhodeslană.

Comuniștii canadieni despre situația politică din țarăOTTAWA 19 (Agerpres). — Refe- rindu-se la situația politică internă a Canadei, după votul de neîncredere exprimat în parlamentul tării față de guvernul conservator, Partidul Comunist din Canada a dat publicității o declarație în care se subliniază necesitatea promovării unei politici noi, care să scoată țara din situația de criză, să asigure locuri de muncă pentru șomeri și să ridice nivelul de trai al oamenilor muncii. Canada, se relevă în document, are nevoie de independență și suveranitate, care se pot obține prin naționalizarea tuturor surselor de energie și a resurselor naturale.Declarația subliniază, de asemenea.
Ședința Comisiei C.A.E.R. 

pentru construcții 
de mașiniMOSCOVA 19 (Agerpres). — La Moscova a avut loc ședința a 81-a ordinară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții de mașini.La ședință s-au examinat sarcinile care rezultă pentru comisie din hotăririle Comitetului Executiv și propunerile de completare a convențiilor de specializare și cooperare în producție încheiate anterior, referitoare la aparate de măsură și control, instalații chimice, utilaje frigorifice, tractoare și mașini agricole.în domeniul colaborării tehnico- științifice au fost examinate proiectele convențiilor de colaborare pentru crearea unor tipuri noi de produse ale industriei constructoare de mașini.

Convorbiri 
irakiano-tanzanieneBAGDAD 19 (Agerpres). — La Bagdad a avut loc miercuri prima rundă de convorbiri între președintele Irakului, Saddam Hussein, și șeful statului tanzanian, Julius Nye- rere, aflat în vizită oficială. Cu acest prilej au fost examinate aspecte ale relațiilor bilaterale și modalități de extindere a schimburilor economice între cele două țări.Totodată, cei doi președinți au a- bordat probleme internaționale actuale, printre care rolul mișcării de nealiniere și situația din Africa australă. menționează agenția irakiană de știri IN A.

Noul guvern iordanianAMMAN 19 (Agerpres). — Guvernul iordanian, condus de Mudar Badran, și-a prezentat miercuri demisia, fiind înlocuit cu un cabinet condus de Abdul Hamid Sharaf, fostul șef al Cabinetului Regal. Noul guvern cuprinde 20 de membri, dintre care șase au mai făcut parte din vechea formulă guvernamentală. Primul ministru deține portofoliile externelor și apărării. Pentru prima oară de la proclamarea independentei, din guvern face parte o femeie, Inaam Al-Mufti, care devine ministru cu problemele dezvoltării sociale.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — în toate cele 15 republici unionale ale U.R.S.S. au început, la 19 decembrie, propunerile de candidați pentru alegerile în sovietele supreme republicane, care vor avea loc la 24 februarie 1980, Împreună cu alegerile în sovietele locale de deputați al poporului.

Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Aleksei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au fost desemnați candidați pentru alegerile în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. — anunță agenția TASS.
UN STUDIU AL O.E.C.D. RELEVA

1980 — un an dificil pentru 
economia occidentală

• Numărul șomerilor va ajunge la 20 de milioane • Se prevede 
o rată a inflației de 10 la sută • Deficitul balanțelor de plăți 

va depăși 50 miliarde dolari

Preocupări 
în domeniul energeticVARȘOVIA. — Pentru viitorul cincinal, în Polonia se prevede o majorare considerabilă a volumului extragerii cărbunelui brun, urmărindu-se creșterea ponderii acestei materii prime in producția de energie electrică a țării. Pînă în anul 1985, extracția cărbunelui brun se va dubla față de nivelul actual, urmînd a ajunge la 80—90 milioane tone.Cele 41 milioane tone cărbune brun extrase anul acesta în Polonia au fost folosite cu precădere pentru producerea de energie electrică, obținindu-se o cantitate de 27 miliarde kWh în termocentrale.

PARIS scrisoare rii Naționale Franceze, Georges Mar- chais, secretar general al Partidului Comunist Francez, apreciază că hotărîrea adootată de . N.A.T.O. comportă un pericol serios pentru pacea și securitatea europeană, pentru securitatea Franței. Ea reprezintă o nouă escaladare periculoasă a cursei înarmărilor, încordind situația internațională.Franța, ca membru al N.A.T.O. — se relevă in scrisoare — poartă o mare răspundere pentru situația care s-a creat. Hotărîrea N.A.T.O. nu poate fi justificată în nici un fel. Ținînd seama de toate acestea — relevă scrisoarea — deputății comuniști cer să

OTTAWA 19 (Agerpres). — Comitetul Executiv Central al Partidului Comunist din Canada a dat publici-, ■ tații o declarație în care condamnă planurile periculoase de amplasare pe teritoriul unor țări vest-europene al noi rachete nucleare americane. în legătură cu aceasta, declarația apre- ciază că aprobarea de către guvernul, de la Ottawa a hotăririi N.A.T.O. a- nienință să atragă Canada intr-o nouă rundă a periculoasei și costisitoarei curse a înarmărilor nucleare.* LISABONA 19 (Agerpres). — Comisia Politică a C.C. al Partidului' Comunist Portughez a dat publicității ! o declarație în care relevă că „amplasarea în Europa occidentală a noi. rachete nucleare americane cu rază/ medie de acțiune nu corespunde de- cit , intereselor imperialismului și, complexului militar-industrial din S.U.A.". Documentul arată că prin'; amplasarea de rachete nucleare americane in Europa occidentală se sprijină politica „de pe poziții de forță", care contravine Actului final de la Helsinki, contribuie la intensificarea cursei înarmărilor, la revenirea la „războiul rece", frînează procesul destinderii.

externePARIS 19„Lumea cunoaște de creștere economi- nulă sau foarte apro- >“ — potri-
(Agerpres). occidentală în 1980 unva an că piață de zero'vit prevederilor O.E.C.D. date publicității miercuri, Ia Paris. Cele 24 de țări membre ale organizației vor număra anul viitor peste 20 milioane de șomeri — menționează a- genția France Presse, relevfnd că experțli Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare văd aproplindu- se cu pași mari spectrul recesiunii generale.

O.E.C.D. estimează că rata medie de creștere a inflației în țările occidentale industrializate va atinge 10 Ia sută in 1980, în timp ce deficitul balanțelor de plăți externe va depăși 50 miliarde dolari (față de 30 miliarde în 1979). Potrivit previziunilor economice ale O.E.C.D., recesiunea va fi în S.U.A. de' 2,5—3 la sută din produsul național brut, iar în Marea Britanie de 2 la sută din P.N.B.în ce privește plățile externe, O.E.C.D. prevede pentru R.F.G. un deficit de circa nouă mili-

arde dolari, 7,5 miliarde pentru Japonia, cinci miliarde deficitul canadian și 1,5 miliarde lari pentru Franța.Pe de altă parte, trivit unei prognoze blicate la Londra și luată de agenția Reuter, rata inflației în Britanie următoarele 18 la sută, merilor 400 000. această gistrați lioane rata inflației este 17,2 la sută.

do-po- pu- re-Marea va atinge în ’ " luni 20iar numărul șo- va spori cu în prezent, în țară sint înre- oficial 1,35 de șomeri.

CANBERRA. — Dezvoltarea industriei extractive australiene e considerată de guvernul de la Canberra esențială în rezolvarea problemelor energetice ale țării, de natură, totodată, să contribuie la diminuarea șomajului, releva într-un comentariu revista „The Economist".Rezervele de cărbune ale țării sint de 36 miliarde tone, iar cele potențiale de peste 200 miliarde tone. Dealtfel, Australia este un mare producător și exportator de cărbune, nivelul anual al exporturilor fiind de 38 milioane tone (din care 34 milioane tone Cărbune cocsificabil). în 1985 se prevede ca nivelul exporturilor să fie intre 45 și 50 milioane tone.

Nu avem nevoie de baze și rachete!

Bruxelles : In ciuda unei ploi persistente, peste 20 000 de persoane iți manifestă 
protestul față de hotăririle N.A.T.O.mi- iar decă la viitoarele alegeri parlamentare comuniștii vor prezenta candidați proprii.
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COSMICE SOVIETICE. Miercuri, la s-a cuplat care funcționează pe — anunță agenția T.A.S.S.

VIO- TURCIA. Turciei, solicitat, țării să

Copenhaga : Pe fundalul tradiționalului pom de iarnă — lozinci care denpnțq 
pericolul escaladării înarmărilor atomice
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P.C. MEXI-Ciudad de- relevă ziarul probleme

■A

Fostul prim-ministru al Canadei, 
Pierre Elliot Trudeau, a anunțat că a 
acceptat să preia din nou condu
cerea Partidului Liberal, in perspec
tiva alegerilor generale anticipate 
programate la 18 februarie anul 
viitor. El a revenit, astfel, asupra ho- 
tăririi anunțate in luna noiembrie 
de a demisiona din funcția de pre
ședinte al partidului.

După cum se știe, noul scrutin a 
fost convocat ca urmare a demisiei 
guvernului conservator, condus de 
Joe Clark, datorită punerii aces
tuia in minoritate in parlament, cu 
prilejul examinării proiectului 
buget pentru anul 1980.

în timp ce la Diisseldorf continuă, din luna noiembrie 1975, procesul intentat unui grup de criminali naziști acuzați de a fi participat direct la uciderea a 250 000 de oameni, în majoritate evrei, in lagărul de exterminare de la Maidanek, in o- rașul Koln s-a deschis procesul a trei naziști care și-au desfășurat activitatea criminală, în timpul războiului, pe teritoriul Franței.Sute de martori s-au perindat prin fața completului de judecată din Dusseldorf, onorariile celor 20 de avocați tind să se apropie / de 10 milioane mărci — iar verdictul nu se știe cînd va fi pronunțat! Din 14 acuzați — unul a și decedat între timp, ca și un avocat și un judecător supleant. Patru acuzați au fost eliberați din „lipsă de probe", ceea ce a stîrnit o furtună de proteste atît In R.F.G., cit și in alte țări ale lumii.Pornind de la faptul că au avut loc respingeri nefondate ale probelor și manifestări de intimidare a
Inechități

Deasupra „imperiului* lui Lucien 
Barriere — proprietar al unor mari 
cazinouri și hoteluri la Deauville, 
Cannes, La Baule, Le Touguet, 
Juan-les-Pins, Contrexeville, Aix- 
en-Provence etc., care deține tn 
prezent 8 palate (cu un total de 
2 000 de camere), 26 de restaurante, 
10 cluburi de noapte, 7 cazinouri, 8 
piscine, 3 terenuri de golf, 68 tere
nuri de tenis, un institut de talazo- 
terapie și vreo 50 de magazine d'e 
lux — soarele nu apune niciodată. 
Fără să precizeze averea globală (i 
lui Barriere, revista „Paris Matchf, 
care fi consacră mai multe pagini, 
consideră că potentatul francez ăl 
„meselor verzi* este unul dintre cei 
mai bogați oameni din țara sa.

Citeva pagini mai departe, același 
săptăminal constată că prăpastia 
dintre asemenea potentați și marea 
majoritate a oamenilor muncii 
francezi continuă să te adincească.

Prelungirea „planului anticriză" 

in industria oțelului
hotărîtâ la reuniunea ministerială a Pieței comuneBRUXELLES 19 (Agerpres). - Tn- truniți la Bruxelles, miniștrii de externe ai țărilor membre ale C.E.E. au decis prelungirea cu un an a „planului anticriză" din industria oțelului, aplicat de la Începutul anului 1977. Planul respectiv urmărește, pa de o parte, restabilirea echilibrului Intre cerere și ofertă, iar pe de altă parte

— evitarea unul „război al prețurilor" cu consecințe ce s-ar putea dovedi extrem de grave pentru întreprinderile siderurgice din țările Pieței comune. Participanții au convenit totuși asupra unei umoare atenuări a unora dintre prevederile obligatorii ale planului referitoare la prețurile anumitor produse. S-a convenit, de asemenea, asupra mecanismului de control vizînd sprijinul acordat de statele membre ale C.E.E. sectoarelor lor siderurgice — asistentă care a constituit în repetate rînduri obiectul unor controverse pe plan comuni-

WASHINGTON. — La sediul societății americane „Libbey- Owens Ford" s-a anunțat că a- ceastă firmă urmează să realizeze, în cooperare cu „Com- pagnie Franțaise des Petroles" („C.F.P."), una din cele mal mari întreprinderi din lume producătoare de panouri solare vol- taice pe baza unui nou procedeu de fabricare a acestor generatoare de' energie. S-a precizat că uzina va fi construită la El Paso, în statul american Texas, ea urmînd a fi dată în exploatare în 1981. Inițial, producția uzinei va fi destinată, satisfacerii comenzilor guvernamentale si a celor din sectorul agricol. Pentru realizarea panourilor, procedeul de fabricație se va baza pe folosirea sulfitului de cadmiu, ceea ce va permite — susțin experții — producerea în serie mare a acestor elemente energetice la preturi inferioare celor înregistrate în cazul procedeului bazat pe silicon.
judiciaremartorilor, avocatul francez Serge Klarsfeld, care s-a dedicat căutării foștilor criminali naziști în lumea întreagă, a colecționat acte și documente din perioada ocupației semnate chiar de cei trei acuzați — Kurt Lischka, Herbert Martin-Hagen și Ernst Heinrichsohn — pe care le-a pus la dispoziția tribunalului din Koln. în acest mod, cei trei nu-și vor mai putea declina răspunderea proprie pentru deportarea și exterminarea a 73 000 de evrei din Franța în lagărele morții de la Auschwitz și Drancy. (Cu cîțiva ani în urmă, toți trei au fost acuzați de grave crime împotriva umanității și condamnați in contumacie de tribunalele franceze.)Din primele momente ale proce- sului, în fața tribunalului din Koln au avut loc numeroase manifestații. Pe pancartele purtate de demonstranți se putea citi : „Procesul de la Koln să nu se mai desfășoare ca cel de la Diisseldorf".

flagrante
O concluzie:
1 400 000
depășit 10 
de viață al celor mulți va continua 
să scadă. Analizind problemele eco
nomice tot mai numeroase ce stau 
in fața Franței, revista conchide : 
„Dificultatea cea mai mare începe 
tn momentul in care se repartizează 
poverile, știut fiind că in cursul

■ ultimilor ani justiția socială nu a 
făcut progrese ; evantaiul averilor 
și , veniturilor nu s-a restrins, iar 
sistemul fiscal continuă să fie ine
chitabil. Se constată chiar că 
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tn timp ce alte 
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igfAGENTIILE DE PRESA
LA MUZEUL ETNOGRAFIC DIN 

VARȘOVIA « fost deschisă expo
ziția de pictură pe lemn și pe sticlă 
a artistului popular, laureat al 
Festivalului „Cintarea României", 
Frunzete Vașile.

al Gulcugil, a miercuri, parlamentului prelungească cu încă două luni legea marțială, în vigoare de un an, în 19 din cele 67 de provincii ale țării. El s-a pronunțat, totodată, pentru o acțiune radicală în vederea combaterii violenței politice, care s-a soldat cu peste 2 500 de victime intr-un interval de doi ani.
CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A NIGERULUI, președintele Seyni Kountche a declarat, intre altele, într-o alocuțiune rostită la Niamey, că sint necesare eforturi pentru a înlătura o serie de dificultăți din economia țării. El a relevat, totodată, că succesele obținute în dezvoltarea agriculturii au avut ca rezultat o ameliorare a a- provizionării populației cu produse alimentare. Președintele Kountche a arătat că vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea asistenței sanitare și. a sistemului educativ și de învățămint.

SPANIA ȘI C.E.E. Spania dorește ca tratatul privind aderarea sa la Piața comună să fie semnat In 1981 — a declarat la Bruxelles Calvo Sotelo, ministrul spaniol însărcinat cu relațiile cu C.E.E. Această declarație intervine după sesiunea ministerială C.E.E. — Spania de negociere a cererii prezentate „celor nouă" de guvernul de Ia Madrid. în ce privește oficialitățile C.E.E. — relevă France Presse — „acestea au refuzat să fixeze un calendar precis al negocierilor" și, totodată, „să ofere Spaniei indicii asupra duratei perioadei de tranziție".

COMITETUL FINANCIAR SENATULUI S.U.A. a aprobat in unanimitate un acord comercial, care acordă Chinei clauza națiunii celei mai favorizate — relatează a- genția China Nouă. Camera Reprezentanților a Congresului american și-a dat aprobarea în această chestiune săptămina trecută. Se precizează că Statele Unite sint al treilea partener al Chinei in ce privește volumul schimburilor externe.
JONCȚIUNEA UNOR APARATEora 17,05 (ora Moscovei), nava cosmică de transport „Șoiuz-T1 tn spațiu cu stația științifică orbitală „Saliut-6“, o orbită circumterestră de la 29 septembrie 1977Procesul de apropiere și joncțiune s-a realizat pe baza comenzilor transmise de la Centrul terestru de dirijare a zborurilor și cu ajutorul sistemelor,, automate instalate pe respectivele nave cosmice. Programul zborului în comun „Soiuz-T“ și „Saliut-6“ prevede punerea la punct și testarea unor noi agregate rului orbital.

PLENARA C.C. AL CAN, desfășurată la Mexico, a analizat — „Oposicion" — probleme actuale ale muncii partidului, hotărind să se înceapă pregătirile în vederea viitorului congres al partidului, din septembrie 1980. Vor fi organizate dezbateri pe marginea documentelor de bază care vor fi . supuse congresului, precum Programul de acțiune, Declarația de principii. Statutul partidului, Tezele privind situația politică externă.

CADRE PROPRII PENTRU 
VALORIFICAREA PETROLULUI; 
ANGOLEZ. In Angola a fost crea
tă o școală pentru formarea de ca
dre in domeniul valorificării pe
trolului. Noua instituție de învăță
mânt, care va fi îndrumată din 
punct de vedere metodologic de 
Ministerul Petrolului, se află in 
orașul Ngunza, capitala provinciei 
Luanda-sud.

L‘

ÎNTREVEDERI
La Belgrad s-au . .
vorbiri intre o delegație a Uniuhii 
Comuniștilor din Iugoslavia.
dusă de 
executiv
U.C.I., și o delegație a Partidului 
Comunist din Grecia, condusă de 
Anthony Ambatielos, membru al 
Biroului Politic al C.C. al partidu
lui. A fost abordată cu precădere 
cooperarea dintre cele două parti
de și dintre cele două țări balcani
ce vecine, ’ informează agenția 
Taniug.

APROBARE. Adunarea Poporului 
(Parlamentul) din Sudan a aprobat 
numirea șefului statului, Gaafar Mo
hammed El Nimeiri, in funcția 
președinte al Uniunii Socialiste 
daneze.MINISTRUL DE EXTERNE DANEMARCEI, Kjeld Olesen, a sit într-o vizită oficială la Budapesta. unde are programate convorbiri cu omologul său ungar, Frigyes Pu.ja, in probleme referitoare la relațiile dintre cele două țări și la u- nele chestiuni internaționale.

TERORIȘTI ARESTAȚI. Poliția Italiană a arestat patru teroriști, prinși imediat după ce au ucis in plină stradă, la Roma, un tînăr. în- cercînd să fugă de la locul .crimei, teroriștii au tras focuri de armă asupra polițiștilor.

DECOLAREA SIMULATA A NA
VETEI SPAȚIALE AMERICANE 
a reușit mărfi, dar zborul simulat 
al vehiculului supus testelor a tre
buit să fie întrerupt după numai, 
două minute, din cauza deficiențe
lor tehnice înregistrate în funcțio
narea sistemului de simulare — a 
relevat un purtător de cuvint al ' N.A.S.A. După cum s-a mai preci
zat, naveta spațială este destinată 
pentru plasarea de sateliți pe orbite 
circumterestre și pentru alte mi
siuni spațiale, din care va putea 
reveni prin mijloace proprii, zbu- 
rî'nd ca un avion prin atmosferă.

VENITURILE ITALIEI DIN TURISM. $i tn anul ce se încheie turis
mul a jucat un rol important in economia italiană. Potrivit estimărilor 
Institutului național de statistică al Italiei, totalul încasărilor pe 1979 asi
gurate de acest sector se va ridica la circa 6 500 miliarde lire (5 334 mi
liarde lire in 1978). Statistica indică, totodată, o creștere de aproximativ 
16 la sută a numărului turiștilor străini veniți in Italia anul acesta, in 
raport cu totalul înregistrat anul trecut.
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