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Acestei chemări patriotice a partidului, a secretarului său 
general, întreg poporul se angajează să-i răspundă prin 
fapte de muncă demne de anii de istorice înfăptuiri 

revoluționare
In telegrame, mesaje și scrisori, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țârii își 
exprimă deplina satisfacție și bucurie pentru realegerea ca președinte al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste a tovarășului Nicolae Ceaușeseu

Pagina a lll-a

CETĂȚENI, LA SFAT 
SI LA ACTIU

0 ampli, profumli și exigentă dezbatere democrației 
însoțită de măsuri care să duca la perfecționarea 
activității organelor puterii de stat, la dezvoltarea 

economico-socială și buna gospodărire a tuturor

Bir -
i: T js

județelor și localităților țării
Să facem totul ca pregătirea și desfășurarea alegerilor 

de deputați in Marea Adunare Națională și in consiliile popu
lare să marcheze o și mai puternică afirmare a înaltei răspun
deri patriotice a fiecărui cetățean în munca și lupta pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru progresul și înflorirea României socialiste!

,Pi’.in întreaga sa pregătire și des
fășurare. prin hotăririle adoptate in 
lumina prețioaselor idei și orientări 
cuprinse in cuvin tarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Congresul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste a reprezentat o puternică afir
mare a .democratismului orinduirii 
noastre, a- unității .și coeziunii in- 
tregului nostru-popor in jurul parti
dului, al . secretarului său general, 
a. voinței tuturor cetățenilor țării, 
fără; deosebire de naționalitate, de 
a participa și mai aftiv la elabo
rarea. șirttii'ăptuireâ;politicii- interne . 
și exteme..a.:'.i5a.c.tiduJui. și statului . 

’; -noitt.ru.' «ițe'. coțcftpuride' intru ’ totul 
celor măi.Înalte țdealuri și,aspira
ții ale națiunii -noastre socialiste.

Perioada căre urmează pină la 
alegerile;:de la:■? martie a deputa- 
tiior in Marea Adunare Națională 
și in cpnsiliile populare va cunoaș
te.- fără îndoială, o amplificare a 
dezbaterilor profund ' democratice 

. care. ,au.avut loc cu mult înaintea 
Congresului al XII-lea al partidului 

■și, continuate în pregătirea Congre
sului Democrației și Unității Socia
liste. dezbateri la care, vor partici
pa milioane și milioane de cetățeni 
de to'ate' categoriile sociale. Așa 
cum , Sublinia ' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Frontului ' 
Democrației . și Unității Socialiste, . 
este necesar să. se asigure toate 
condițiile .-pentru .ca-alegerile de, ia 
9 martie. să reprezinte o puternică 
demonstrare . a ' forței. ' democrației 
noastre so'ciălist.e, a voinței, unității 
și hotăririi intregului nostru popor 
de ă acționa neabătut pentru infăp- . 
tuitea Programului partidului, pen
tru propășirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Ce loc' ocupai in viața social-po- 
litică a țării, alegerile de la 9 mar-

tie 1930 ? Ca Întotdeauna ta anii 
construcției socialiste, cu deosebire 
in ultimul deceniu și jumătate, ale
gerile de deputați in organele- su
preme și locale ale puterii de stat 
au constituit și constituie un amplu 
și fructuos dialog de lucru, con
structiv. al poporului cu el insuși și

cțu aleșii săi asupra a ceea ce am 
dobindit .in legislatura care se int 
cheie, asupra a ceea ce avem 1 de 
făcut — și cum să facem mai bine, 

. mai spornic .— intr-o. nouă și mai 
rodnică etapă pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Fiecare dintre campaniile

noastre electorale din ultimii ani 
s-au transformat în adevărate săr
bători populare ale muncii și crea
ției, ale inițiativei și chibzuinței bu
nilor gospodari, prilejuri de anali
ză atentă, critică și autocritică, a 
contribuției tuturor cetățenilor și a 
fiecăruia in parte la sporirea zes
trei noastre de bunuri materiale și 
de frumusețe spirituală.

La alegerile de la 9 martie 1980. 
poporul riostru se prezintă cu un 
bilanț bogat de înfăptuiri in toate 
domeniile de activitate. La sfirșitul 
acestui -an. industria noastră va- 

. • produce.de peste 50 de ori mai mult 
detât in'1933; Au’'tost;.obtinute pro- 

icgteses însemnate in agricultură, ăuî 
cunoscut o inflorire fără precedent 
știința, invățămintul, cultura. Se 
înfăptuiește cu succes programul de 
creștere a nivelului de trai, depă- 
șindu-se substantial prevederile ini
țiale pentru acest cincinal. In ac
tuala legislatură a Marii Adunări 
Naționale s-au creat noi forme și 
structuri ale democrației economice 
și sociale, a crescut interesul și 
participarea efectivă a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la viața politică a tă
rii. la conducerea societății.

Noua legislatură a Marii Adunări 
Naționale, care va începe la 9 mar
tie, coincide, cu viitorul cincinal . 
1981—1985, perioadă pentru care 
Congresul al XII-lea al partidului . 
a' adoptat documente programatice 
de importanță istorică,1 menite să 
înalte România pe noi trepte ale 
progresului și civilizației socialiste. 
De aici, necesitatea ca organizațiile 

. componente și organizațiile proprii 
ale Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste să desfășoare o : vastă 
și susținută activitate politică și or-
(Continuare in pag. a V-a)
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22 000 tone cărbune 
peste prevederi

Tn primele dduă decade 
acestei Tuni, minerii din Lupeni, 
Petrila, Băfbăteni, Uricani și 
Paroșenî au obținut succese de 
seamă in întrecerea pe care o 
desfășoară pentru a da patriei 
cit mai mult cărbune, raportînd 
realizarea, peste' prevederi, a 
22 245 tone cărbtine, din care 
peste 16 000 tone cărbune cocsifi- 
cabil. Succesul se datorează in- 
cea mai mare măsură mecaniză
rii operațiilor de tăiere, susți
nere, încărcare și transport a 
cărbunelui • din abataj, folosirii 
mai eficiente a timpului de lu
cru șț a. tehnicii din idotăre1,' .țjț ... 
cele' cinci’ mtreprimlerf :-mmiere' ' 

1 amintite mai sus se a-flă in-ipre-' 
zent ’in funcțiune 14 complexe 
mecanizate, cu care se obțin îm 
semnate sporuri , de producție. 
(Sabin Cerbul. '

Premieră în industria 
petrolului

Preocuparea specialiștilor In- i 
stitutului de cercetări și proiec- , 
țări petrol și gaze din Cimpina 
pentru valorificarea superioară a 
„aurului.negru" s-a materiali- I 
zat, .recent, in , realizarea unei : 
instalații automate de degazoli- ' 
nare • a țițeiului, intrată în func
țiune, la. Întreaga. capacitate, ;jn i 
cadrul schelei de extracție 
Băiqoi. Instalația, prima de acest 1 
fel cjin țară, este acționată au- ; 
tomat și a fost realizată cu uti
laje și aparatură româneăsdă. Ea i 
contribuie la. optimizarea .Intre- . 
gii producții de gazolină,a sche- I 
lei și, in același timp., la îmbu
nătățirea calității-acestui produs.;

’ (Agerpres)..

într-un articol publicat in ziarul de duminică, 20 ianuarie, anunțam 
că „Scinteia" ;iși propune ca, in lunile următoare,’ să urmărească, in 
mod .deosebit, in paralel cu activitatea de pe alte șantiere, munca ,ce 

. s.e desfășoară ,pe zece' mari șantiere de .investiții și să contribuie, cu 
mijloacele specifice ziarului; Ja .soluționarea . mai operativă a unor 

■■pr.obtenie-și.'jașiguraiîea-tutiiror. ^ondițițibe..pentru..punerea..iii;funcțitaiu 
/‘ța hotlbr capacități,' 'fie' oprim azi pe șantierul Combinatului siderurgic; 

din" Călărași. • ■’
La data de 1.8 noiembrie 1079 se trebuie confirmate în continuare, zi •

. elabora: prima ,șarjă de oțel in padrul de zi. prin noi realizări, sublinia
Combinatului. . siderurgic Călărași. tovarășii!. Vâsile Martin, primul șe-
Fâptul..că ;acest .eveniment avea Joc cretar al comitetului municipal de
chiar in preziua deschiderii lucrărilor - - - ---- - - . .. ■

. Congresului al XII-lea ii sporea den- 
, sitatea in semnificații : intrarea in

funcțiune, înainte de termen, a pri
mei capacități productive din oțelăria 
electrică demonstra inalta competență 
a proîectanților și specialiștilor noștri 
— autorii concepției intregului obiec
tiv de investiții, forța industriei ro
mânești constructoare de. mașini — 
furnizorul majorității -utilajelor și 
instalațiilor necesare, hărnicia și 
buna organizare a colectivului între
prinderii de construcții și montaje 
siderurgice1 Călărași — antreprenorul 
general, al lucrărilor. încă .o sublinie
re : cuptorul electric, nr. 1. de 100 
tone, a fost realizat in circa 1 000 
de zile, ceea ce constituie un veritabil 
record în -execuția unui asemenea 
gen de lucrări.

— Rezultatele bune obținute pină 
i !n prezent pe șantierul combinatului

. partid. Călărași. • Peptru comuniștii 
de pe ■ platforma combinatului, pen
tru’toți oamenii muncii care lucrează . 
aici aprecierile'adresate de la tribuna 
Congresului de tovarășul secretar ' 
general Nicolae Ceaușescu au conști- . 
tuit un motiv de profundă mindrie și 
satisfacție și, totodată, un indemn 
pentru perfecționarea continuă a ac
tivității, astfel incit sarcinile deose
bite ce le -revin' in Continuare! să fie 
îndeplinite exemplar.

Stadiul realizării 
obiectivelor care trebuie 

să producă în 1980
■ In ^ceje'- ce urmeă?ă' vom Înfățișa 
pare sipt -sarcinile constructorilor in 
acest an, obiectivele care trebuie să 
intre în funcțiune. in 1980 și dezvol
tarea. lucrărilor pe marele șantier in 
pincinalul viitor.

în balanța de oțel a țării, Combi
natul siderurgic de la Călărași nu fi
gurează incă intre marii producători: 
din cele 15,580 milioane de tone otel, 
cit trebuie să se producă in acest an 
in economia' națională, acestei tinere 
unități ii revin 180 000 de tone. In 
prima decadă din ianuarie in combi
nat s-au elaborat 1 000 de tone de

Dan CONSTANTIN 
Mihai ViȘOlU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Angajarea
o replică

artistului,
elocventă

Climatul democrației, climatul faptei
V

o țară
J • o

concepțiilor elitare

Pu.ternic gravat. în con
știința. națiunii, ecoul ma- 

. rel.ui forum. al. democrației 
. și. ^unității socialiste . defi
nește pregnant climatul po- 

' ilitic de libertate și demni
tate din patria noastră.: un 
■climat' al coeziunii intret/u- 

: lui. popor, al participării 
.dinamice, conștiente a tu
turor .membrilor: -societății 

.. la înaintarea României pe 
drumul unei civilizații su- 
ppriggre, socialiste și cp- 

' muniste.. Forțele ‘întregului 
popor..'inițiativa si- spiritul 
revoluționar țzl . tuturor oa
menilor. muncii . din patria 

' noastră'.. muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri si virst- 

.Tiici, bărbați și femei, ro- 
: mâni, maghiari, germani și 
.db,alte,națiqîigliiă.ți — iată 
inepuizabilele 'izvoare ale 
■uiiiceirsi neclintitei .voințe :. 
de g'făuri o 'țară a pro- 
gr.eiului și' bunăstării, de a 
trăi liber și demn aici, pe 
glia' strămoșească. Întreaga 
țâră eSfe. astfel, o măre si 
autentică 'tribună a. demo- 

■ crâ.ției socialiste in care - se 
, afirmă spiritul creator al 

maselor largi populare, 
voința de. a. participa zi de 

,zi"la edificarea . civilizației . ■ 
socialiste, o cibiliZatie făii- 
ri.tă de popor, pentru po
por. Asemenea ginduri în- 
tiliiim in ■ numeroase scri
sori sosite la redacție. Fie
care scrisoare, dincolo de 
pecetea personalității celui 
c’e a. .așternut, cuvintele ne 

. hirti.e, sintetizează însăși 
gihdifea colectivității noasr 
tr'e socialiste, aspirația una- 

' rîimă. spre ‘ progres, ho'tă-

rirea de a dă/rui tării 
tele și munca izvorîte 
tr-un înalt și vibrant 
triotisni.

„Am scris aceste rînduri 
pe măsuța din comparti
mentul trenului care ne-a 
readus acasă, pe noi. dele
gații din județul Botoșaini 
la cel de-al II-lea Congres 
al Frontului Democrației și ' 
Unității Socialiste — arată 
in scrisoarea sa tehniciană 
ELVIRA ISAC, membră a 
Organizației- democrației și 
unității socialiste de la În
treprinderea de confecții 
din Dorolioi. Puternic, a- 
dinc ni- s-au întipărit in . 
memorie și inimă impresii
le ■ cu care am plecat de la 
Congres, evenimentul cel 
mai ,d-e seamă și mai emo
ționant la care . am luat 
parte in anii de viață trăiti 
pină acum. Cel de-al II-lea 
Congres al „Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste demonstrează In cel. 
mai înalt chip . popoarelor 
lumii că. în România socia
listă. democrația, 'egalitatea 
in- drepturi a 'tuturor cetă- . 
țențlor. membri sau ne
membri de -pa-rtid, ca și

• participarea lor directă .lw
■ .conducerea societății nu 

este o problemă teoretică, 
. ci un adevăr cohcret, defi

nitoriu al- vieții noastre, iar 
dăcă ani ajuns la un ase
menea stadiu de lărgire și 

. adincire a democrației, dacă 
partidul, incercață și cute
zătoare forță a națiuriii, ne 
consideră egali' în, drepturi 

săi și pe 
de partid,

cu toți membrii 
noi, nemenibrii

fap- 
din- 
pa-

acordindu-ne aceeași înaltă 
răspundere, ca si comuniști- 

: lor, aceasta se . datorează 
numai și numai înțelepciu
nii inegalabile cu care 
este condusă țara de cel 
mai iubit și mai stimat 
fiii al el, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Gindurile unui om al 
țării; gindurile ifitregii țări. 
Lor li' se adaugă; in emo
ționante cuvinte, și. cele 
semnate de. sculerul matrl- 
țer. NICOLAE . OPREA, 
președintele Organizației 
democrației și unității so
cialiste clin sculăria intre- 
prinderii .A. Mdi^‘ Plo
iești- : „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a -chemat-să - 
ne unim și mai- mult 
forțele spre a participa 
prin activitatea noastră 
întreagă la înflorirea gliei 
strămoșești, la asigurarea 
viitorului demn, liber, al 
patriei noastre. Desigur, 
este vorba despre, o ca-,

‘ li-t-aie ntai înaltă , a rnu-n-' 
cil, a ' participării noastre

■ miiftiMterale la înfăptuirea 
. hotărirf.lor ' menite, să dea o 
nouă - strălucire- țării. Ca-in- 
totdeauna, cuvintele pline 
d-e căldură, îndemnurile 

, secretarului general al 
partidului ne mobilizează 
pe toți pentru a desfășura 
o activitate ■ intensă, multi
laterală de aplicare, in via
ță a luminosului post-ru 
program. Căci numai prin 
mutică și înaltă pregătire 
se poate ajunge unde
(Continuare în pag. a IV-a)

Multe. siht gindurile, 
ideile cu care m-ajn imbo- 

■ pățit', sentimentele pe care 
le-am încercat urmărind 
lucrările celui de-al Il-lea 
Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste. Cel mai puternic și 
mai copleșitor este aces
ta: certitudinea că am pă
șit intr-o etapă nouă, ca
litativ superioară, a demn- 
crației . socialiste. Aparți
nem unui popor caracteri
zat pr intr-o excepțională 
unitate de voința și acțiu
ne. Unei societăți care 
participă direct, prin ■ toate 
categoriile sale componen
te, . la făurirea propriului 
destin. Un popor animat 
iii întregul său de aceleași 
idealuri de extremă .ambi
ție și noblețe, un popor 
pentru și prin ...care hatări- 
ril'e, programele Congresu
lui a-l XII-lea vor deveni 
cu siguranță o minunată 
realitate. Un popor strâns 
unit in jurul partidu
lui, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ales cu entuzi
astă unanimitate președin
te al Frontului 
ți ei și Unității

Activitatea 
lor proprii și a 
lor componente 
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, desfășurată 
in ultima vreme și rapor
tată de zecile de delegați 
care au luat cuvintul; a a-’ 
vut meritul dx a însufleți 
masele cele mai largi. 'de 
oameni ai 
traducerea, și mai rodnică 
in viață a istoricelor hotă- 
riri. ale Congresului al 
XII-lea al partidului. Eve
nimentul recent- desfășu
rat a arătat că acesta este

Democră- ■ 
Socialiste, 
organizații- 
organizații- 
ale Fran-

muncii n,

doar un început, a pus în categoriile sociale care atît 
. evidență decizia, fermă a de frumos, de limpede și 

bărbaților și femeilor, țării, ■ de. profund au vorbit de la 
a tinerilor .și ' celor tineri • trifițina acestui ■ congres. ■ 

i Acești. oameni' ■ minunați 
constituie . marele .nostru 
public, . oamenii. . pentru 

. ..care, știm .că merită, pe. de-, 
.piih să ne dăruim muncii 
noabtre artisticei perfec- 
țiohindu-ne neîncetat.

Revin in teatru, in spec
tacole, ‘ la repetiții, cu sen
timentul că noi, slujitorii 

■■ sepnei, avem in -față un 
■ public omogen, un- pro- 

. . gram de muncă ce se, cere 
a fi mai . ambițioși mai 
.ferm și mai eficient, inețe-, 
plinit. Obiectivul major, al 
aeest.ui program este acela 
de. a.. contribui din toate, ;

• puterile, mpastre —'.antre- 
nind sau colaborind în pri- 

.....muU.rind—c-u— dramaturgii. ... 
actualității socialiste — la 
promovarea une.i arte pe 
măsura și la înălțimea de
mocrației socialiste; o artă

încă, sufletește, a .români
lor, maghiarilor, . germani-. 
lor, a celor care lucrează 
pe șantiere,, in fabrici sau . 
pe ogoare,' a slujitorilor 
'științei''și artei de a con
tinua procesul implicării și

■ a-și> spori' contribuția' la' 
formarea conștiinței socia
liste. tn aprecierile, din cu- 
vintarea secretarului gene-

Draga OLTEANU

ral al partidului s-a subli
niat pregnant -nivelul înalt 
de pregătire al oamenilor, 

- capacitatea' lom de a discu
ta și analiza cu , mare com
petență problemele . cele 
mai diferite ale dezvoltării 
noastre. '■ Aceasta . nii se' .. . - -
pare de o mare importau- n^1, atare audiență m

. (ă-^i..pentru noi,..slujitorii 1
culturii, ai artei, indife
rent in ce domeniu ne deș- 

. fășurăm activitatea. Avem 
' astfel conștiipța. că prin 
arta noastră, care ne stră
duim să fie cit mai elevată 
și. mai convingătoare, ne 
adresăm unui, public ge
neros șt exigent, unor oa
meni care pot înțelege pe 
deplin mesajul cărților, 
pieselor de teatru, filmelor. 
Este o mare satisfacție 
trăită ' de artistul ■ care se 
simte înțeles și care are, 
astfel., sentimentul că so
cietatea are nevoie de el,: i : ■ l: .......ca 
lă, 
lui

desfășoară o -muncă u-ti- 
adresin-d-u-se prin arta 
unor. oameni . din toate

. masele largi de oameni ai 
' muncit. O artă angajata, 
propagatoare a. idealurilor 
politicii partidului, 1 'artă 
pusă in slujba noului, con- 

■ tribuind la depășirea orică
ror dificultăți ce-ar sta in ■ 
călea progresului, capabilă 
să pună in, discuție reali
tatea cu luminile și umbre
le ei, .să reflecte frământă
rile cele . mai auten tice ale 
oamenilor, să propună .mb- 
dele de înaltă conduită ci
vică, patriotică. O artă 
care să reflecte, odată . cii 
noblețea idealurilor și fru
musețea oamenilor care le 
dau viață, care să cultive 
umanismul nostru revolu
ționar, încrederea în pu
terea' omului.

; De două milenii și. 
jumătate, incepind cu 
saltul. jn. .. umanitate 
care a. fost cultura 
Greciei antice; omeni
rea ă pus arta in sluj
ba ei .'și a gindit asu
pra, căilpr prin care 
s-ar putea mai .bine 
sluji de. ea. în ambele 
privjnțe, epoca- moder
nă a. produs accentuări 

.echivalente, unor în
noiri. Omul Încearcă 
acum nu numai să-și 
înțeleagă istoria.în de- 

'tărmiriârile :și’ depen
dentele ei. dar s-o și 
modeleze' in cunoștință 
de cauză, cit mai activ . 
cu putință ; s-o influ
ențeze, in și prin toate 
componentele ei esen
țiale, dintre care arta 
n-are cum să lipsească. 
Să ne gindim la pregă
tirea și urmările revo
luției franceze decisive 
și in < planul artei sau 
al influențărilor ■ prin 
artă ;■ să ne gindim la 
a.ctivismul inerent, la 
noi. Școlii ardelene și 
mișcărilor pașoptiste, 
care .includeau in arti
culațiile dorite și im
pulsionate de ele. Ia 
ioc. de cinste, si facto
rul estetic, ridicat apoi 
la un excepțional ni
vel 
nai 
sici 
teic 
ditat asupra • trăsături-,

. lor specifice proprii . 
tra,ditiilor culturale ro
mânești au fost de ă- 
cord in a ie recunoaște ■ 
o înrădăcinare socială 
și națională,. care i în
semna și jnerpdere in 

. forța artei,, in menirea 
ei. in datoria ei de, a 
perfecționa individul și 
obștea.

De , la mijlocul seco
lului trecut, Marx nu 
a făcut decît să expri
me. coerent • și ■> consec- 

• vent, ceea ce putea și 
trebuia de-a.cum fi ex
primat, să articuleze

valoric și functio- 
de către marii cla- 
ai literaturii și ar
ian cei ce au me

adevăruri care „plu
teau, tn. aer". Ceea ce 
obișnuim să numim 

. concepție materialistă 
asupra Istoriei, nu este 
deci to lucidă conștiin
ță de șine ă omului 
ajunș, virtual sau real, 
stăpin al istoriei .sale, 
capabil de a-și scruta 
Cu obiectivitate' istorja, 
clar, mai ales,' de a-i 
transforma o seamă de 
posibilități. in efective 
.realițâți, de a sust-ine 
realizarea lor. Un. ni
vel calitativ sporit de 

■luciditate și un : nivel 
inedit de eficientă so-

Ion IANOȘI

cială — despre aceas
ta este vorba, la urma 
urmei, in teoria și 
practica socialismului 
științific. , caA’e

. chiar denumirea' 
probează lunirea teo
riei cu practica.

Arta in 'genere, și 
fiecare artă in parte. 
Cum: să se iițscrie în 
acest proces istoric o- 
biectiv și căruia i Se 
dovedesc pe măsură 
din ce in ce mai vigu
roase forțe subiective ? 
Cu specificul ei inalte
rabil și inalienabil, ne
reductibil la altceva și 
netransponibil in ' alt-' 
ceva, artă este și se 
păstrează fidelă ei în
săși, propriei sale na
turi și meiiiri estetice. 
O fidelitate nu are 
pentru ce ; le ■ exclude 
însă pe celelalte, mai 
cu seamă 1 in epoci si 
situații care favorizea- - 
ză concordanta dintre 
parte și întreg. In ju
rul acestui punct ne
vralgic ■ ș-au produs 
cele mai acute - con
fruntări și înfruntări 
de natură 'sociologică ; 
abume in privința mo-

prin 
lui

dului in care partea 
specifică se implică în
tregului'șpcial.; Accep
tarea .evidentei, a coin
cis cu recunoașterea 
unei firești și necesare 
angajări estetice in ra
port cu ansamblul or
ganismului istoric ce 
trebuia susținut — în- 
tr-o polemică asumată 
cu concepțiile și acți
unile autonomiste . și 
elitare. Angajarea este 
și -se vrea democrati
că. deschisă spre mase, 
spre, activitățile lor 
globale, cu. părți dis
tincte. dar însumabile.

A devenit astăzi 
greu de ignorat-faptul 
că arta este compo- 

■ nenta unor geneze is
torice și. a unor struc
turi sociale. Dificulta
tea — pentru a para
fraza o celebră idee — 
constă insă mai puțin 
in a lămuri determi
nist configurarea uneia 
sau , alteia dintre arte, 
cit mâi ales în a expli
ca felul intim. ta care 
ea. odată existentă, ac
ționează asupra oame
nilor. Au fost unii ne
încrezători țn șansa 
artei de a modela, au 
fost alții cățe i-au 

' atribuit puteri excesi
ve. -Să încercăm a păs
tra o dreaptă măsură 
între cei pesimiști si 
cei de un optimism li
near. Vom refuza 
scepti cișmele extrem®, 
dar vom amenda 
iluzia 
tregii 
mai sau 
tor prin 
factorului estetic. So
cialismul e convins de 
perfectibilitatea omu
lui și omenirii, con
vingere bazată insă 
pe înțelegerea dificul
tăților și piedicilor de 
Înfruntat. Acestei ine-

și 
remodel ării in- 
umanități nu- 

precumpăni- 
intermediul

(Continuare în 
pag. a IV-a)

produce.de
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Așteptați cu flori 
in gară

Citițorul nostru loan Petl ne 
dă de veste un apropiat eveni
ment in lumea ceferiștilor de la 
Regionala Timișoara, avlndu-i 
ca autori pe Constantin și loan 
Stănescu. Doi frați gemeni, care 
seamănă ca două picături ele 
apă nu numai la chip. De fel 
dintr-o comună dimbovițeană, 
cei doi frați, rămași orfani de 
tată, au inceput să lucreze in 
gara Chitită, iar după citeva , 
luni — și asta s-a petrecut cu
41 de ani în urmă — au ajuns • 
la Regionala căi ferate Timi- | 
șoara, unde se află și in pre- •

I

I

I
i
I

unități ale zooteh-

cipant, asigură efectivele de animale 
sau păsări, urmăresc introducerea și 
aplicarea riguroasă a tehnologiilor 
stabilite pentru realizarea producției, 
în această direcție se remarcă activi
tatea Întreprinderii „Avicola", care, 
în calitate de unitate coordonatoare, 
a livrat unităților angajate în coope
rare 750 000 pui de o zi din hibrizi 
cu înalt potențial productiv. Pentru a 
se obține un număr suplimentar de 
pui, după cum ne spunea ing. Petre

a vacilor din Mărgineni. După ce au 
ajuns la o greutate medie de pină la 
o jumătate de kilogram, depășind 
fazele critice de creștere, puii au fost 
dați celorlalte unități crescătoare. La 
complexele intercooperatiste de creș
tere a vacilor din Bucium, Odobești, 
Ardeoani și altele, puii au crescut, 
pină la livrare, în hale rămase libere 
după scoaterea animalelor la pășune. 
In lunile septembrie și octombrie din 
anul trecut la complexul de vaci

350 000 lei. Și in cooperativa agricolă 
din Ardeoani s-au crescut. în trei 
serii. 54 000 pui. în grajduri rămase 
goale. Acum se fac pregătiri pentru 
a se crește în acest an 4 serii de pui.

O deosebită eficiență au acțiunile 
de cooperare în producția de carne 
de porc. I.S.C.I.P. Bacău a preluat și 
modernizat toate fermele de tip gos
podăresc ale, întreprinderilor agricole 
de stat șl a introdus un flux tehno
logic industrial.

ORGANIZAREA COOPERĂRII
IN ZOOTEHNIE

o sarcină de bază a consiliilor agroindustriale
Preocupări în județul Bacău

im-
la „Avicola" au

I
I
I
I

!
I
I

rent, fiind socotiți un model de 
hărnicie, conduită și omenie și 
de unde, in curind, vor ieși la 
pensie. Acum se află în ultimul 
lor concediu de odihnă, ca lu
crători operativi. La întoarcere, 
colegii lor ceferiști îi vor intîm- 
pina cu... flori in gară. Cărora 
li se adaugă și această petală 
din buchetul de laudă al rubri- 
crii noastre.

Tezaurul de la 
Cil ni c

La ferma viticolă din comuna 
Cilnic din județul Alba se efec
tuau niște săpături. La un mo
ment dat, au fost scoase la 
iveală citeva monede vechi. 
Continuind cercetările, specia
liștii Muzeului Unirii din Alba 
Iulia au descoperit un mare 
tezaur. El este alcătuit din 2 540 
monede de argint datind 
secolul al XVl-lea. După cum 
ne informează muzeografii res
pectivi, acesta este cel mai 
tezaur monetar descoperit 
acum in județul Alba.

din

mare 
pină
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[ Bagajul 
lui Grapa

Pe o șosea din județul 
un echipaj al miliției a 
autoturismul de teren 1 
5’982 al cooperativei agricole din 
Siliștea Nouă — Teleorman. La 
volan, șoferul Marin Mari
nescu.

— încotro ? — a fost întrebat.
— Acasă — . a răspuns el.
— Ce transportați 1
— Nimic.
— De unde veniți ?
— Dintr-un sat din județul 

Vilcea. I-am dus bagajul unui 
consătean, Ion Grapă, că pe 
vremea asta...

Vasăzică, a bătut zeci și zeci 
fie kilometri,, -der,a lungul Oț trei 
județe (Teleorman, Olt și Vil-, 
cea), cu mașina și benzina sta- . 
tului, pentru... Pentru care, in,, 
afară de sancțiunea de rigoare; 
am auzit că brigada artistică ii 
pregătește o surpriză în stihuri: 
„Marine, Marine / Ce făcuși 
nu-i bine / Că amicul Grapă / 
Te băgă la apă".

Braconierii 
„păzeau" vinatul

De la o vreme, vecinii îl ve- I 
deau. rareori pe acasă pe Dumi
tru Boboc. Pe unde umbla Bo- | 
boc ? Boboc hălăduia prin pă- i 
durile din împrejurimile locali
tății Rișca, județul Suceava. Im- , 
preună cu alți vinători (citește 
braconieri), ocheau și 
iepuri, mistreți și tot ce 
in cale.

Ceea ce ne face să 
asupra acestui caz de braconaj, 
in afară de proporțiile lui ne
săbuite, este faptul că printre 
tintași se aflau și doi inși in
vestiți cu atribuții și răspun
deri tocmai pentru ocrotirea 
pădurii, a vînatului. Este vorba 
de pădurarul I. Creangă și teh
nicianul Gheorghe Tănase. Care 
pădurar și tehnician, deveniți 
braconieri, s-au purtat taman 
ca-n povestea cu lupii paznici 
la stină.

Trei și toți trei...
Trei vrlnceni, pe numele lor 

Ion Stoica. V. Costică și Du
mitru Lupu, toți trei fără nici 
o ocupație, au poposit la Cra
iova. Primul popas l-au făcut 
la restaurantul „Feroviarul". Un 
popas scurt, foarte scurt, pentru 
că, din senin, au provocat mare 
tărăboi, fapt pentru care cei din 
jur au' încercat să-i potolească, 
dar degeaba. Al doilea popas 
l-au făcut la judecătorie. Un 
popas tot scurt, fiind trimiși in 
fața instanței după procedura 
de urgență. Al treilea popas — 
la penitenciar, ceva mai lung : 
trei luni de zile.

S-a infimplaf la 
„Pădurea 
Surului"

Intre Craiova și Slatina, pe 
raza comunei Bobicești, județul 
Olt, se află un frumos și atrac
tiv punct turistic „Pădurea Su
rului". Mulți, foarte mulți auto- 
mobiliști poposesc aici, unde 
s-a amenajat și un mare loc 
de parcare. La plecare, unii 
dintre ei constatau cu surprin
dere că din mașini le lipsesc di
ferite obiecte. Cel care le sus- 
trăgea „curat, elegant, fără 
urme" — cum se lăuda el — era 
un individ din Balș, Gheorghe 
Ciocan. Dar oricit de „curat, e- 
legant și fără urme" a încercat 
el să forțeze ușile și portbaga- 

, jele, pină la urmă tot i s-a dat 
de urmă. O descindere la domi
ciliul său a dus la descoperirea 
unui adevărat bazar cu zeci și 
zeci de obiecte dintre cele mai 
diferite sustrase din maș.ni fn 
ultimii ani. Intrucît nu toți pă
gubașii au reclamat dispariția 
respectivelor obiecte, au posibi
litatea s-o facă acum, adresin- 
du-se Procuraturii Slatina.

Rubrică realizată de
Petae POPA 
și corespondenții „Scînteii
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în consiliile unice agroindustriale 
din județul Bacău se desfășoară largi 
acțiuni de cooperare avînd ca scop 
creșterea producției agricole și ridi
carea eficienței economice. în rîndu- 
rile care urmează ne vom ocupa de 
cooperarea in zootehnie, prin care se 
urmărește modernizarea fermelor de 
creștere a animalelor și păsărilor, în 
vederea sporirii mai rapide a pro
ducției de carne.

Cele mai mari 
niei județului — 
întreprinderea a- 
vicolă de stat și 
întreprinderea de 
stat pentru creș
terea și îngrășa- 
rea porcilor, am
bele de la Bacău 
— au și cea mai 
mare contribuție 
la dezvoltarea 
cooperării, îmbu
nătățirea tehno
logiilor, organiza
rea producției și 
a muncii. Specia
liștii direcției a- 
gricole, ai consi
liilor unice agro
industriale,
preună cu cei de 
identificat in unitățile agricole spații 
construite disponibile, au întocmit 
schițe de amenajare a acestora cu 
mijloace locale. De asemenea, s-au 
întocmit programe de cooperare a 
căror aplicare asigură utilizarea efi
cientă a spațiilor amenajate pentru 
creșterea păsărilor și porcilor. Numai 
anul trecut au fost crescuți și livrați 
peste 700 000 pui de carne, la o greu
tate medie de 1,350 kg. Pe baza ex
perienței dobîndite cooperarea în 
zootehnie urmează să fie extinsă. 
Anul trecut, după cum ne spunea to
varășul Gheorghe Antohi. directorul 
direcției agricole, atît întreprinderile 
agricole de stat, cit și cooperativele 
agricole, au realizat planul la livrarea 
cărnii

Experiența de pînă acum de
monstrează că în realizarea acțiuni
lor de cooperare un rol esențial au 
unitățile coordonatoare ; acestea sta
bilesc nivelul producțiilor ce urmează 
să se realizeze de către fiecare parti-

Plăcintă, directorul acestei între
prinderi, aici s-a conceput și realizat 
un nou tip de incubatoare cu mediu 
protejat și s-au perfecționat impor
tante elemente ale tehnologiei de in
cubație. în aceste incubatoare se ob
țin cu 8—10 la sută mai mulți pui 
față de rezultatele înregistrate pe 
ansamblul unităților avicole din țară, 
în total, de la intrarea in funcțiune 
a acestor incubatoare s-au realizat 
suplimentar 40 milioane pui. De 
asemenea, întreprinderea avicolă asi
gură și asistența tehnică pentru creș
terea puilor livrați, precum și unele 
instalații și mici utilaje de strictă 
necesitate.

înlăturarea pierderilor de pul In 
primele zile și săptămîni. cînd aceș-. 
tia au nevoie de temperatură con
stantă și de furajare optimă, a fost 
soluționată printr-o dublă cooperare. 
Ne referim la faptul că o parte din 
puii de o zi livrați de întreprinderea 
„Avicola" au fost crescuți în hale 
amenajate la complexul de creștere

Odobești. puii primiți de la Mărgi
neni au ajuns la o greutate medie de 
două kilograme.

Eficiența economică a creșterii pui
lor de 
cerea unor ferme și complexe 
tehnice 
nile de 
valoare 
dispun. ___ __,_ ____
de lingă orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au confecționat, din materiale 
locale, instalații simple de distribuire 
a hranei și adăpători automate. 
Acum ei se pregătesc să instaleze 
eleveuze necesare încălzirii unei hale 
pentru a crește pui de o zi primiți 
direct de Ia ............ “
din anul 1979 
la o greutate 
venit net de 
de vaci Mărgineni, 
90 000 pui și a asigurat 
cooperare", de care am amintit, a 
realizat un venit net in valoare de

carne a determinat condu- 
zoo- 

din județ să amplifice acțiu- 
cooperare pentru a pune în 
toate construcțiile de care 
Meșterii complexului de vaci

„Avicola". Rezultatele 
sint bune : puii livrați 
de 1,6 kg au adus un 
120 000 lei. Complexul 

care a livrat 
„dubla

In halele I.S.C.I.P 
se obțin și se 
cresc purcei pînă 
la greutatea me
die de 30 kg, care 
sînt duși in fer
mele de îngrășare 
de la Șerbești și 
Șiret Pe baza a- 
cestei 
cele două ferme 
livrează anual 
50 000 porci, față 
de numai 
în trecut, 
țațele sînt 
cele mai 
ne spunea ing. 
Sabin Deaș. di
rectorul I.S.C.I.P. 
— Bacău. Efec

tivele de porcine sînt cu zece 
mii mai mari decît s-a prevăzut, 
iar planul anual de livrare la 
carne, în 1979, a fost realizat cu o 
decadă mai devreme. Eficienta eco
nomică urmează un curs ascendent, 
anul trecut obținîndu-se beneficii 
peste plan de 2,6 milioane lei. Ex
periența I.S.C.I.P. Bacău urmează să 
fie aplicată și în sectorul cooperatist 
al agriculturii. în cadrul complexului 

la Buhoci vor fi obținuți zece mii 
purcei pentru a fi crescuți, pe bază 
cooperare, în halele aflate în curs 
construcție și în adăposturi mo

dernizate de la Negri, Tamași,' Cor- 
basca și Parincea.

Aspectele la care ne-am . referit 
pun în lumină eficienta cooperării, 
cit și necesitatea dezvoltării acesteia 
in toate consiliile unice agroindus
triale pentru a moderniza noi con
strucții și a crește animale și păsări 
mai multe, mai productive.

cooperări,

12 000 
Rezul- 
dintre 
bune,

de 
de 
de 
de

C. BORDEIANU

OCROTIREA MEDIULUI AMBIANT
obligație legală și morală față de prezent și viitor

Atît Directivele Congresului al 
Xîî-lea al partidului, cit și Progra- 
mul-directivă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic acordă o 
atenție-deosebită protecției mediului 
înconjurător, expresie elocventă a 
grijii permanente pe care partidul și 
statul nostru o manifestă față de fac
torii naturali de mediu, care să asi
gure ocrotirea sănătății generațiilor 
actuale și viitoare.

Aceeași preocupare există și în ju
dețul Brașov — județ puternic dez
voltat din punct de vedere economic 
și social — căruia i s-au alocat im
portante fonduri pentru realizarea de 
obiective de investiții destinate să 
prevină și să combată efectele dău
nătoare ale poluării mediului am
biant. Numai în anul 1979 valoarea 
acestor lucrări a depășit suma de 250 
milioane lei. O mare amploare au în
registrat in ultimul timp lucrările de 
protejare a unor întinse suprafețe de 
teren, localități și obiective economi
ce împotriva efectelor dăunătoare ale 
inundațiilor, care în 1970 și în 1975, 
au avut efecte negative și în județul 
nostru. Cu sprijinul material al sta
tului și cu participarea in masă a ce
tățenilor, Consiliul popular al jude
țului Brașov a reușit să realizeze di
guri trainice pe o lungime de peste 
80 kilometri și regularizări de albii 
de-a lungul a peste 50 kilometri pe 
aproape toate apele mai importante 
care brăzdează județul nostru. în 
acest fel au fost puse la adăpost de 
furia apelor 52 de localități și obiec
tive economice, printre care se nu
mără orașele Făgăraș și Rupea, pre
cum și o întinsă suprafață de teren 
agricol. Albiile unor rîuri ca Oltul, 
Racovița și Berivoiul (din zona Fă
gărașului). Bîrsa, Vulcănița, Ghimbă- 
șel și Tărlung (din Țara Bîrsei), Ho- 
morod și Cozd (din zona Rupea) sînt 
de-acum regularizate și îndiguite in 
cea mai mare parte, astfel că nu vor 
mai putea afecta în viitor localitățile 
sau terenurile agricole din zonele 
respective. în prezent, continuă lu
crările de regularizare a Văii Oltului, 
între Feldioara și Hoghiz, care vor 
avea ca rezultat, într-o primă etapă, 
scoaterea de sub efectele distructive 
ale viiturilor a cîtorva mii de hectare 
de teren fertil. Este de subliniat fap
tul că valoarea unor asemenea lu
crări executate în județul nostru în 
ultimii ani depășește un miliard de 
lei.

Eforturi Însemnate s-au depus și se 
depun în continuare pentru combate
rea poluării apelor și aerului. în ulti
mii ani. în unitățile economice și so
ciale din județ s-au dat în exploatare 
aproape 200 stații de epurare a ape
lor și circa 400 instalații de depo
luare a aerului. în aproape fiecare 
unitate economică au fost adoptate 
programe de măsuri concrete vizînd 
adoptarea unor tehnologii de produc
ție nepoluante și echiparea cu astfel 
de mijloace de producție care să pre
vină efectele dăunătoare asupra me
diului ambiant.

Beneficiind de îndrumarea și con
ducerea organelor locale de partid.

Gheorghe CULTEI 
prim-viceprețedinte al Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
al județului Brașov, președintele 
comisiei județene de protecție 

a mediului înconjurător

consiliile populare din Județul nos
tru sînt angajate în căutarea unor 
noi soluții care să diminueze cit mai 
mult sursele de poluare și efectele pe 
care acestea le produc asupra mediu
lui. în acest context, se înscriu și 
măsurile concrete stabilite pentru 
protejarea florei și faunei. Aceste 
preocupări se concretizează în faptul 
că am putut să asigurăm, în ultimii 
ani, o mai bună gospodărire a pădu
rilor, plantînd arbori pe terenurile 
supuse degradării sau rămase virane 
în urma exploatării. în acest mod, 
am ajuns acum în situația fericită, ca 
raportul jdintre creșterea și ■ tăierea 
arborilor să fie net în favoarea creș
terii acestora. Alte măsuri adoptate 
și angajamente asumate de consiliile 
noastre populare, cu participarea di
rectă a cetățenilor, se referă la com
baterea dăunătorilor, acțiune care 
asigură nu numai o creștere mai ra
pidă, dar și o dezvoltare mai sănă
toasă a pădurilor. Ne străduim, de 
asemenea, să punem stavilă unor 
mentalități învechite și unor acte re
probabile care s-au soldat în unele 
locuri cu efecte distructive asupra 
unor specii valoroase de plante de
clarate monumente ale naturii, cum 
sînt narcisele din Poiana Vadului. 
Pentru a proteja acest monument al 
naturii, am oprit vremelnic vizitarea 
lui, iar zonele cu vegetație arctică de 
la Hărman au fost împrejmuite și 
puse la adăpost.

Pentru a transpune In fapt sarci
nile ce ne revin din documentele 
programatice ale Congresului al 
XII-lea. din orientările și indicațiile 
secretarului general al partidului, 
Consiliul popular al județului Brașov 
se preocupă îndeaproape ca in între
prinderile industriale să fie luate și 
aplicate măsuri ferme de introducere 
în continuare a unor tehnologii și in
stalații care să nu genereze noxe și 
substanțe nocive. în prezent, se ela
borează studii și se caută soluții pen
tru rezplvarea problemei resturilor 
menajere care se colectează din mu- 
nicioiul Brașov, în vederea valorifi
cării acestora la încălzirea locuințe
lor. Aceeași atenție o acordăm și re
zolvării unei alte probleme impor
tante — aceea a pămînturilor arse 
provenite din turnătorii.

Din păcate, trebuie să recunoaștem 
că efectele acțiunilor inițiate pentru 
îmbunătățirea și protejarea factorilor 
de mediu ambiant în județul nostru 
nu sînt incă pe măsura efortului ma
terial și financiar ne care il face sta
tul în acest domeniu. Așa se explică 
și faptul că din cele circa 400 insta
lații de depoluare a aerului și aproa
pe 200 de instalații de epurare a ape
lor reziduale, numai 255 și, respectiv, 
115 lucrează la parametrii proiectați.

Combinatul de celuloză și hirtie din 
Zărnești, întreprinderea „Colorom" 
Codlea, Combinatul chimic din ora
șul Victoria și întreprinderea chimi
că din Rîșnov, de exemplu, continuă 
să impurlfice apele cu substanțe no
cive, deoarece lucrările prevăzute în 
acest scop fie că n-au fost finalizate 
(deși termenele fixate au trecut de 
mult), fie că unele instalații realizate 
nu sint exploatate rațional sau nu 
funcționează la parametrii proiectați. 
Situații similare se întîlnesc și în 
alte unități economice din județul 
nostru. Pentru a spori eficiența ac
țiunilor care se inițiază pe plan local 
și central în scopul protecției mediu
lui înconjurător este de dorit să nu 
se mai avizeze darea în exploatare 
a noilor capacități de producție decit 
în momentul în care este rezolvată și 
problema funcționării în condiții op
time a instalațiilor antipoluante. în 
acest mod vom putea ajunge ca zes
trea țehnică, asigurată -cu. mari - efor
turi de’societate să fie goșpodărită 
cu maximum de eficiență, pentru ca 
să asigurăm și să transmitem genera
țiilor viitoare un mediu natural să
nătos.

IERI, LA BOTOȘANI

S-a dat în folosință 
complexul 

spitalicesc județean
Ieri, la Botoșani, a fost dat în fo

losință edificiul Complexului spita
licesc județean. Dotat cu aparatură 
modernă, complexul dispune de un 
spital cu 709 paturi și un dispensar- 
policlinică. Aici vor funcționa mai 
multe secții de interne, chirurgie, 
cardiologie, neurologie, ortopedie și 
traumatologie, ORL, oftalmologie, 
anestezie și terapie intensivă. în dis- 
pensarul-policlinică funcționează și 
un cabinet de electroacupunctură.

Construcția și darea în folosință a 
noului complex spitalicesc vine să 
completeze baza materială a sănătă
ții din județul Botoșani. în anul tre
cut, volumul cheltuielilor bugetare a 
fost de peste 18 ori mai mare față de 
anul 1950. în ultimii ani, în orașele 
și comunele județului s-au construit 
36 dispensare, două centre stomato
logice, 7 farmacii, un spital de psi
hiatrie, 15 localuri de creșă etc. De 
asemenea, față de anul 1950, numărul 
cadrelor sanitare este mai mare în 
prezent de ,pește 4,2 ori. în momen- 
tul de față) în municipiul • Bo.toșahi 
se află in construcție o nouă mater
nitate, o stație de salvare, un dispen
sar urban iar în alte localități — 7 
dispensare, 3 farmacii și altele. (Sil
vestri Ailenei).

Predealul sub mantia albă a zăpezii
Așezată în zona iz

voarelor Prahovei și 
Timișului, la o altitu
dine de 1 040 m, sta
țiunea Predeal este în
conjurată la nord-est 
de masivul muntos 
Piatra Mare, iar la 
nord-vest de Postăva
rul — creste pline de 
farmec, străbătute de 
numeroase drumuri și 
poteci turistice. Iarna, 
stațiunea dispune de 
condiții excelente pen
tru practicarea schiu
lui sau săniușului. Pîr- 
tiile nou amenajate, 
dar și cele existente, 
acum cînd zăpada a 
devenit stăpînă pe me
leagurile ei. fac din 
stațiune unul dintre 
cele mai importante 
centre de practicare a 
sporturilor de iarnă, 
pentru toate vîrstele. 
Hotelurile și vilele 
moderne, confortabile, 
cabanele, restaurantele 
și pensiunile asigură 
condiții pentru masă 
și odihnă, Casa de cul
tură. biblioteca, sala 
de jocuri mecanice, 
clubul, mijloacele mo
derne de transport pe 
cablu, terenurile de 
sport oferă turiștilor 
posibilități largi de a- 
grement. Drumețiile și 
excursiile pe care a- 
genția de turism le or

ganizează constituie 
un alt mijloc de odih
nă și recreare. Dintre 
traseele turistice a- 
mintim doar cele pe 
care se poate ajunge 
la cabanele Susai, Clă- 
bucet-sosire, Gîrbova, 
Diham, Caraiman, Cio- 
filea, Piatra Mare, Mă- 
ăiești, precum și la

hotelul Trei Brazi. 
Procurarea de bilete și 
informații suplimenta
re la agențiile și filia
lele oficiilor județene 
de turism, precum și 
la cele ale I.T.H.R. 
București.

în fotografie : Pre
deal — Clăbucet-so- 
sire.

(Urmare din pag. I)
oțel. Nivelul de producție planificat 
este posibil de realizat prin intrarea 
in funcțiune a celorlalte capacități 
care formează etapa I de dezvoltare 
a combinatului : CUPTORUL NR. 2 
DIN OTELARIA ELECTRICA. IN
STALAȚIILE DE TURNARE CON
TINUA, LAMINORUL DE PROFILE 
MIJLOCII. Centrul de greutate al ac
tivității care se desfășoară pe plat
forma siderurgică de la Călărași este 
deținut și în acest an. deci, de lucră
rile de investiții. Caracteristica aces
tor lucrări o constituie, pe de o par
te, complexitatea tehnică ridicată a 
obiectivelor, iar pe de altă parte, 
timpul scurt care a rămas pînă la 
atingerea termenelor de punere în 
funcțiune. Trebuie sâ precizăm, in 
acest sens, că instalațiile de turnare 
continuă — realizate pentru prima 
dată cu utilaje de fabricație româ
nească — sînt integral mecanizate și 
automatizate, iar montarea și regla
rea necesită — potrivit graficelor — 
peste șase luni de zile. Laminorul de 
profile mijlocii, o altă lucrare de 
mari dimensiuni — procesul tehnolo
gic de fabricare se desfășoară intr-o 
hală cu lungimea de 600 de metri — 
ar urma să intre in funcțiune' Ia sfir- 
șitul primului semestru. La acestea 
se adaugă cuptorul nr. 2. cu termen 
de punere în funcțiune în luna mai, 
al cărui ciclu normal de montaj și 
probe durează 100—120 de zile.

Funcționarea cuptoarelor, instala
țiilor de turnare continuă și a lami

norului de profile mijlocii Intr-un 
ciclu tehnologic integrat va permite 
livrarea de produse finite si semifa
bricate, a căror valoare in acest an 
se ridică la peste 700 milioane lei, 
combinatul din Călărași devenind 
una din unitățile economice impor
tante ale județului Ialomița.

Stadiile fizico atinse pe șantier la

să fie integral recuperate restanțele. 
Judecind deci, strict după aceste 
stadii fizice, se poate socoti că lucră
rile sint avansate la toate cele trei 
obiective. Acum potrivit graficelor pe 
șantier ar trebui să se desfășoare 
din plin lucrările de montaj. Dar, 
tocmai in această perioadă decisivă 
pentru finalizarea investițiilor din

producției de oțel in viitorul cincinal 
pe ansamblul metalurgiei se va rea
liza aici — rolul principal ii revine 
colectivului întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice, căruia 
1 s-a încredințat construirea combi
natului. Anul 1980 marchează desfă
șurarea pe un front larg a lucrărilor 
de construcție în toate sectoarele vii

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

Pe loc de frunte în
De mai bine de două decenii, în

treprinderea de rețele electrice Pi
tești a obținut, în mod constant, 
realizări deosebite in domeniul crea
ției tehnice, care, începind din anul 
1970, au situat-o pe locuri fruntașe 
în întrecerea cu celelalte unități de 
profil din țară. Pentru realizările 
înregistrate anul trecut în activita
tea de creație tehnico-științifică, 
I.R.E. Pitești candidează, de ase
menea, la un loc fruntaș. în anul 
1979. inovatorii de aici — muncitori, 
tehnicieni, maiștri și ingineri — au 
înaintat cabinetului tehnic 33 de

Un milion de ore
Regionala de căi ferate Iași pune 

la dispoziția diverselor unități eco
nomice vagoanele de care acestea 
au nevoie pentru transportul măr
furilor, materialelor, utilajelor etc. 
Majoritatea întreprinderilor cu care 
regionala colaborează în această pri
vință își îndeplinesc prompt obli
gațiile ce le revin din contractul de 
transport, descărcînd și încărcînd la 
timp vagoanele, pentru ca acestea 
să nu fie transformate în depozite 
pe roți. Există insă și unități care 
dovedesc mai puțin spirit gospodă
resc, imobilizînd timp îndelungat 
numeroase vagoane, pentru care 
plătesc sume mari drept locații. 
Dintr-un calcul făcut a reieșt că, 
anul trecut, 44 810 vagoane au fost 
imobilizate pe parcursul a 1 012 424 
ore, ceea ce echivalează cu suma de 
28 361 000 Iei locații în contul între
prinderilor vinovate. Pe de altă 
parte, eu vagoanele care au stațio
nat n-au putut fi transnortate alte 
450 000 tone mărfuri. Iată citeva 
dintre aceste unități : Trustul ju
dețean de construcții Iași — 4 729 
vagoane cu 74 598 ore ; Trustul de 
construcții industriale Iași — 2 890 
vagoane. 47 967 ore ; întreprinderea 
metalurgică Iași — 1 078 vagoane,
12 429 ore ; Fabrica de zahăr Paș
cani — 1 166 vagoane, 23111 ore ; 
întreprinderea de materiale izola-

promovarea noului
propuneri de inovații și 3 invenții. 
26 dintre acestea au și fost aplicate 
în procesul de producție, avînd o 
eficiență economică anuală de 
4 515 000 lei. Preocuparea perma
nentă a inovatoriior de la I.R.E. Pi
tești o constituie căutarea unor so
luții de economisire a combustibi
lului, a energiei electrice, a mate
rialelor, de perfecționare a unor 
mașini, aparate și dispozitive, pre
cum și de creare a altora noi.

Ioan M. RIZOIU 
Pitești

pe rampele uitării
toare Vaslui — 2 181 vagoane, 33 548 
ore ; Combinatul chimic Bacău — 
824 vagoane, 52 629 ore ; Fabrica de 
zahăr Roman — 1 073 vagoane,
32 956 ore ; Combinatul de fibre sin
tetice Săvlnești — 516 vagoane,
54 438 ore ; Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava — 2 095 vagoane, 
58 734 ore și altele.

Conducerea regionalei de căi fe
rate a analizat împreună cu condu
cerile acestor unități cauzele care 
au determinat o astfel de situație, 
stabilindu-se o seamă de măsuri 
pentru ca încărcarea și descărca
rea vagoanelor să se facă în timp 
optim. S-a hotărît, între altele, ca la 
Trustul județean de construcții și 
întreprinderea de materiale de con
strucții, ambele din Iași, să se con
struiască cite două linii de garare 
a vagoanelor, precum și cite un 
buncăr pentru descărcarea lor me
canizată ; la Combinatul de celu
loză și hirtie Suceava s-a stabilit să 
se construiască două tocătoare etc. 
Importantă însă rămine mai buna 
organizare a muncii, urmărirea per
manentă a modului în care se des
fășoară activitatea de încărcare și 
descărcare a vagoanelor, pentru ca 
acestea să fie reintroduse operativ 
în circulație.

Ion BÎRSAN 
tehnician, lași

Deputății—și cu îndemnul, și cu fapta
în comuna Gurahonț au fost exe

cutate în anul trecut numeroase 
lucrări edilitar-gospodărești, . prin 
contribuția voluntară a locuitorilor. 
Mobilizați de către deputati și îm
preună cu ei, aceștia au parti
cipat în . număr mare la efec
tuarea a sute și sute de ore de 
muncă patriotică. în satul Mustești, 
de pildă, cetățenii au efectuat în 
cursul anului trecut peste 2 000 ore 
de muncă patriotică. Ei au construit 
trotuare pe o lungime de 400 metri, 
au transportat și împrăștiat o canti
tate de 120 tone piatră, pentru re

pararea și întreținerea drumului co
munal Mustești-Bonțești. Ei au exe
cutat, totodată, lucrări de consoli
dare a văii ce străbate satul. Pen
tru anul 1980, sătenii din Mustești 
și-au propus executarea și a altor 
lucrări de ridicare a nivelului aces
tei văi, care, în unele locuri, are 
peste 3 metri adincime, repararea 
și întreținerea drumurilor comunale, 
construirea de trotuare etc.

Alexandru HERLAU 
comuna Gurahonț, județul Arad

Pe scurt, din scrisori
• Pentru oțelăriile patriei. Oa

menii muncii din cadrul secției me- 
cano-energetice de la întreprinde
rea mecanică „Nicolina“-Iași au co
lectat, prin muncă patriotică, și au 
expediat oțelăriilor peste 25 000 kg 
plumb Vechi, 8 800 kg bronz vechi, 
3 300 kg cupru vechi, 2 734 kg alu
miniu, peste 200 tone fier vechi etc. 
(Constantin Petrovici. tehnician).
• Unde ne reparăm stilourile ? 

Propunem celor care răspund de 
organizarea cooperației meșteșugă
rești să reînființeze în municipiul 
Cluj-Napoca centrul de reparat sti
louri. în acest fel, cetățenii n-ar 
mai fi nevoiți să plătească, la ate
lierul particular existent, pentru o 
simplă reparație, mai mult de ju
mătate din prețul stiloului. (Liviu 
Moldovan, inginer. Institutul poli
tehnic Cluj-Napoca).

<* Poftiți la patinaj î In cartierul 
„Lunca Birzavei" din Reșița a fost 
dat, recent, în folosință un patinoar 
artificial, unde copii, elevi, tineri, 
oameni ai muncii își pot petrece in 
mod plăcut timpul liber. (Nicolae 
Brîncuș, muncitor. Reșița).
• Conteinerul rătăcitor. Pe data 

de 6 octombrie 1979, cu scrisoarea 
de trăsură nr. 424306, Tăbăcăria mi
nerală din Corabia a expediat pe 
adresa UJ.C.M. Mureș conteinerul 
nr. 23596, conținînd 500 mp piele. 
Din acest material, lucrătorii noștri 
trebuiau să execute încălțăminte 
destinată fondului pieței. Nici după 
3 luni însă conteinerul n-a ajuns la 
destinație și nu se știe pe unde ră
tăcește. (Vasile Mera, U.J.C.M. 
Mureș).

DE LA
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni informează depună
torii că tragerile Ia sorți pen
tru atribuirea ciștigurilor pen
tru trimestrul. IV 1979 vor avea 
loc în Capitală, in sala Casei 
de cultură „Petofi Săndor" din 
str. Zalomit nr. 6, la orele 
16,30 astfel • vineri 25 ianuarie 
pentru libretele de economii 
pentru construirea de locuințe, 
libretele de economii cu ciști- 
guri în materiale de construc
ție și libretele de economii 
pentru turism ; • luni 28 ia
nuarie pentru libretele de eco-

C. E. C
nomii cu dobindă și cîștiguri în 
autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din Capitală ; 9 mărți 
29 ianuarie pentru libretele de 
economii cu dobindă și cîști
guri în autorisme emise de u- 
nitățile ' C.E.C. din țară; • joi 
31 ianuarie, orele 16,30 în ace
eași sală va avea loc tragerea 
la sorți a obligațiilor C.E.C. cu 
cîștiguri.

Tragerile la sorți fiind pu
blice, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni invită pe cei inte
resați să ia parte la efectuarea 
acestora.

O ÎN SECTORUL FURNALELOR, 
unde a început montajul blindajului 
la furnalul nr. I de 3 000 mc/lucră
rile sint concentrate la fundațiile 
preîncălzitoarelor de aer, gospodăria 
de apă. infrastructura centralei de 
suflante. în 1980 va fi terminat mon
tajul blindajului furnalului și al 
cauperelor.

Noua cetate a oțelului se înalță, dar mai sînt de învins și dificultăți
aceste obiective permit punerea lor 
in funcțiune eșalonat, in cursul pri
mului semestru ? LUCRĂRILE DE 
CONSTRUCȚII propriu-zise sint 
avansate, atit la cuptorul nr. 2. cit și 
la liniile de. turnare continuă. în 
ceea ce privește laminorul de profile 
mijlocii, hala este acoperită, intr-o 
proporție însemnată, fiind realizate și 
inchiderile laterale ; sălile mașinilor 
sînt închise in majoritate, ceea ce 
permite desfășurarea lucrărilor de 
montaj pe un front larg. 95 la sută 
din fundațiile de utilaje fiind turna
te. La acest obiectiv, se înregistrează 
rămineri in urmă la lucrările ciclo
nului decantor — inima gospodăriei 
de apă. Conducerea șantierului a 
stabilit o serie de soluții tehnice care 
să accelereze execuția la acest punct, 
pentru ca în următoarele două luni

etapa [ a combinatului la livrările de 
utilaje tehnologice se înregistrează 
mari restanțe.

Cum se desfășoară 
lucrările Ia obiectivele 

ce vor intra în funcțiune 
în cincinalul viitor

în cursul viitorului cincinal, Combi
natul siderurgic de la Călărași se va 
număra printre marile unități ale in
dustriei noastre metalurgice. Așa 
cum s-a stabilit la Congresul al 
XII-lea, unitatea va trebui să-și spo
rească producția de oțel pînă la 3 mi
lioane tone. în îndeplinirea acestei 
sarcini de excepțională însemnătate 
—- ponderea principală a creșterii

toarei mari unități. Iată un tablou 
sintetic al desfășurării investiției in 
acest an :

• DEPOZITUL DE MATERII PRI
ME se află in faza de realizare a in
frastructurii. în lunile următoare se 
vor executa căile de rulare pentru 
mașinile de introdus și scos mine
reuri și cărbune. Se continuă lucră
rile de construcție la sectorul de pre
parare cocs și calcar și in depozitul 
de omogenizare.

• ÎN SECTORUL DE AGLOME
RARE A MINEREURILOR, la care 
sint intr-un stadiu avansat de exe
cuție structurile corpului principal, 
stației de dozare și răcitorului circu
lar. in acest an se vor termina lucră
rile de 'sub cota zero și va începe 
totodată montajul mecanic la corpul 
principal.

• LA OȚELARIA ELECTRICA 
CU CONVERTIZOARE, tn 1980 se va 
încheia montajul halei, ceea ce va 
permite începerea montajului caza
nului recuperator. Totodată vor ti in

bună măsură realizate fundațiile 
pentru trei- mașini de turnare conti
nuă de mare capacitate.

• IN SECTORUL LAMINOARE- 
LOR, unde se execută fundația halei 
pentru laminorul de profile grele și 
șină, constructorii și-au propus ca la 
sfîrșitul anului să fie încheiată con
strucția ei — hala are o lungime de 
1 500 metri, pentru a putea începe 
execuția fundațiilor la utilaje. Tot in 
1980 se vor deschide fronturi de lu
cru la laminorul de profile mijlocii 
nr. 2.

Lucrări de anvergură se desfășoară 
în acest an și în sectorul hidrotehnic 
și termoenergetic. al cocseriei, fabri
cilor de oxigen, var și dolomită, iar 
rețeaua de transport a combinatului 
se conturează prin realizarea a încă 
30 km de căi ferate, a portului mine
ralier și canalului de legătură cu 
Borcea.

Am tnfățișat succint stadiul lucrărilor de investiții de pe șan
tierul Combinatului siderurgic de la Călărași, enunțînd atît reali
zările. cit și o serie de minusuri înregistrate aici. Trebuie preci
zat că în construirea combinatului s-a cîștigat pînă acum o ex
periență pozitivă, dar în paralel se manifestă și neajunsuri care 
țin deopotrivă de organizarea activității pe șantier și de unele 
greutăți pe care le intîmpină constructorul și beneficiarul. Toată 
această problematică, care va forma obiectul unor articole viitoare, 
o vom aduce în discuție pentru a elucida, cu ajutorul celor care 
colaborează la realizarea investiției, situația de pe șantier, măsu
rile care se impun în conformitate cu sarcinile de plan, cu con
tractele încheiate pentru ca toate obiectivele și instalațiile să in
tre în funcțiune la termen sau, acolo unde e posibil, mai devreme.
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ROMÂNIA DE MÎINE-O ȚARĂ DE NOI 
Șl MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE!
Acestei chemări patriotice a partidului, a secretarului său general, 
întreg poporul se angajează să-i răspundă prin fapte de muncă demne 

de anii de istorice înfăptuiri revoluționare
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

„Constituind un cadru fertil pentru 
ca toți fiii tării, fără deosebire de na- 
ționalitaste, să-și unească și mai 
strins puterile spre binele și înflo
rirea patriei comune. România -socia
listă — se spune în telegrama adre
sată de Consiliul județean Brașov al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste — noua structură organizato
rică a Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste inițiată de. dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
dovada încrederii nețărmurite mani
festate de partidul nostru în masele 
largi populare, în nivelul lor de înțe
legere, prețuirea deosebită pe care 
partidul o dă activității lor, poporu
lui, făuritor al propriului său destin, 
al istoriei libere a patriei noastre so
cialiste.

Dind glas sentimentelor care însu
flețesc, în aceste zile de rezonanță 
istorică, inimile tuturor locuitorilor 
județului, ale întregului nostru po
por, ne exprimăm marea bucurie și 
satisfacție de a vă ști și pe viitor în 
fruntea celei mai largi organizații a 
națiunii noastre socialiste, pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și devotat fiu al poporului 
român, conducătorul încercat al des
tinelor sale, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, de al cărui 
nume se leagă înfăptuirea tuturor 
schimbărilor înnoitoare din răstimpul 
ultimului deceniu și jumătate.

însuflețiți de hotărîrile istoricului 
forum al democrației socialiste, ne 
angajăm în fața conducerii partidu
lui, a dumneavoastră personal, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
determina Îmbunătățirea calitativă a 
întregii noastre activități, pentru ca 
toți cetățenii de pe cuprinsul vetrelor 
de muncă și creație ale județului 
Brașov să acționeze neabătut, intr-o 
strinsă unitate, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
din planurile de dezvoltare economi- 
co-socială pe anul 1980 și pe întregul 
cincinal, a mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XII-lea“.
Ș K- -Z ■■ ' - , ?

„La unison cu țara, cu întreaga 
noastră națiune, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Dîmbovița 
își exprimă profundul lor entuziasm, 
nemărginita bucurie și înalta satis
facție prilejuită de realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, înflăcăratul comu
nist, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, conducător eminent al parti
dului și statului — se arată în tele
grama trimisă de Comitetul județean 
Dîmbovița al Partidului Comunist 
Român.

Forumul național, larg reprezenta
tiv și democratic, al poporului român 
a confirmat prin învestitura pe care 
V-a acordat-o, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorința 
fierbinte a națiunii noastre, a reafir
mat cu tărie recunoștința și neclin
tita prețuire pe care muncitorii, ță
ranii și intelectualii din patria noas
tră le nutresc față de cel mai con
secvent revoluționar, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

Vedem și apreciem în realegerea 
dumneavoastră, în această înaltă 
funcție, chezășia sigură a înaintării 
națiunii noastre spre comunism, a în
deplinirii cu succes a mărețelor pro
grame elaborate de Congresul al 
XII-lea al partidului, a afirmării 
mai puternice a României în rîndul 
popoarelor înfloritoare și iubitoare 
de pace.

Contribuția inestimabilă pe care o 
aduceți în fruntea partidului și po
porului nostru, înalta capacitate de 
sintetizare a noilor fenomene din so
cietatea noastră, de prevedere știin
țifică a evoluției lor, elaborarea de 
soluții originale și adecvate realități
lor din patria noastră reprezintă un 
aport decisiv la adîncirea democra
ției socialiste, la afirmarea plenară a 
oamenilor muncii în conducerea so
cietății, la întărirea continuă a coezi
unii moral-politice a întregului nos
tru popor.

Sțrins uniți în jurai partidului, a 
conducerii sale în frunte cu dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, comuniștii, toți 
oamenii muncii dîmbovițenl vor face 
totul pentru infăptuireă exemplară a 
istoricelor hotărâri ale Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru Înflo
rirea necontenită a meleagurilor 
dimbovițene, a scumpei noastre pa
trii — România socialistă*1.

în telegrama adresată de Consiliul 
județean Gorj al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste se mențio
nează, între altele : „împreună cu 
întregul nostru popor, noi, cei ce 
trăim și muncim pe meleagurile Gor- 
jului, vedem în cuvîntarea rostită 
de dumneavoastră în fața celui de-al 
II-lea Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, document 
politic de uriașă importanță, o nouă 
și elocventă confirmare a gîndirii 
dumneavoastră novatoare, revoluțio
nare, o concretizare pe un plan su
perior a preocupărilor întregului nos
tru partid pentru continua perfecțio
nare a cadrului larg, democratic de 
participare activă și conștientă a tu
turor cetățenilor la făurirea vieții noi, 
libere, independente și prospere, la 
măreața operă de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul românesc^ 

Sîntem mobilizați de perspectivele 
tot mai luminoase deschise întregii 
națiuni de istoricele hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R., de fap
tul că vă avem in fruntea gloriosu
lui nostru partid, ca și a Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai
iubit și prețuit fiu al poporului, ilus
tru om politic, înflăcărat patriot și 
internaționalist consecvent, neobosit 
militant pentru înfăptuirea celor mai 
arzătoare năzuințe de bunăstare și 
progres ale. întregii omeniri. Vă în

credințăm că vom munci neabătut 
pentru edificarea socialismului și co
munismului în România, pentru ri
dicarea patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație". V

„Acordîndu-vă această înaltă în
vestitură, Congresul al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste a exprimat astfel voin
ța unanimă a întregii noastre na
țiuni ca dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului, persona
litate proeminentă a lumii contem
porane, să conduceți în continuare 
activitatea acestui larg organism po
litic menit să îndeplinească un rol 
primordial în unirea energiilor între
gului popor, pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al partidului — 
se arată în telegrama trimisă de Con
siliul județean Prahova al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Magistrala dumneavoastră cuvîn- 
tare la Congres — se arată în conti
nuare în telegramă — ideile și indi
cațiile de o deosebită valoare teoreti
că și practică reprezintă pentru noi 
toți o călăuză vie în întreaga activi
tate de viitor, în vederea mobilizării 
tuturor oamenilor muncii la realiza
rea exemplară a sarcinilor acestui an 
hotărîtor al actualului cincinal1 și 
pregătirea în cele mai bune condiții 
a trecerii cu succes la materializarea 
obiectivelor cincinalului 1981—1985“,

„Alături de toți fiii patriei, oamenii 
muncii din județul Sibiu — români, 

• într-o deplină unanimitate de gindire și acțiune, strins uniți în Jurul partidului, 
al secretarului său general, vom munci cu abnegație și dăruire pentru a transpune 
in viață Programul partidului, programul viitorului nostru luminos

• Participind activ, nemijlocit, la întreaga viață social-politică a țării, vom am
plifica și perfecționa necontenit democrația noastră socialistă

germani, maghiari — femei și băr
bați, tineri și vîrstnici, am primit cu 
vibrante sentimente de bucurie și sa
tisfacție actul istoric al realegerii 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fruntea Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — se spune în te
legrama adresată de Consiliul jude
țean Sibiu al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Am urmărit cu vie atenție, cu mîn- 
drie patriotică eminenta dumneavoas
tră expunere în fața delegaților 
la cel de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. a întregii națiuni și dăm o înal
tă apreciere ideilor de inestimabilă 
valoare teoretică și practică ale aces
teia. Exprimăm, în numele tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc înfrățiți 
pe aceste frumoase meleaguri româ
nești, adinca și nestrămutata convin
gere că lucrările și hotărîrile acestui 
larg și reprezentativ forum național, 
vibrantele dumneavoastfă chemări 
adresate poporului ''vor contribui ho
tărîtor la cimentarea și mal puterni
că a unității întregii suflări româ
nești în jurul gloriosului nostru 
partid, la participarea largă și însu
flețită la făurirea cu succes a socia
lismului și comunismului în Româ
nia, la întărirea și apărarea indepen
denței și suveranității naționale a 
scumpei noastre patrii.

Cu nețărmurită încredere și in spi
ritul unei puternice angajări, la rea
lizarea exemplară a tuturor sarcini
lor care ne revin din hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului, dăm 
glas convingerii ferme a întregii 
populații a județului că realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste ne oferă garan
ția sigură a propășirii patriei și po
porului român pe calea socialismului 
și comunismului**.

„Atmosfera de puternic entuziasm 
politic, de mîndrie patriotică și 
profundă emulație creatoare, generate 
de magistrala cuvîntare rostită de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, de la tribuna celui 
mai larg și reprezentativ forum al 
democrației noastre socialiste, a 
amplificat elanul, energia și hotă- 
rirea fermă a comuniștilor, a 
tuturor ceior ce trăiesc și mun
cesc, în deplină unitate și frăție, 
români și maghiari, pe meleagurile 
Sălajului pentru realizarea exemplară 
a istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XII-lea al P.C.R., pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru de promovare a păcii, prieteniei 
și colaborării cu toate popoarele 
lumii, de întărire a independenței și 
suveranității naționale — se arată în 
telegrama trimisă de Consiliul jude
țean Sălaj al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Ne exprimăm cele mai alese sen
timente de bucurie și deplină satis
facție de a vă avea și pe mai de
parte în fruntea celui mai larg și 
reprezentativ organism politic al țării 
— Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, văzînd în aceasta chezășia 
unirii tot mai puternice a întregului 
nostru popor în turul partidului, al 
eminentei dumneavoastră personali
tăți, garanția ridicării continue a 
României pe noi culmi de progres 
și civilizație, creșterii permanente a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor."

în telegrama adresată de Consiliul 
județean Timiș al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste se arată : 
„în numele tuturor celor care trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri — 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități — Consiliul ju
dețean Timiș al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, alătiirîn- 
du-se gîndurilor și simțămintelor în
tregului nostru partid și popor, vă 
adresează din adincul inimii,- mult 
iubite și stimate tovarășe . Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări 
cu prilejui realegerii dumneavoastră, 
de către Congresul al II-lea al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, în înalta funcție de președinte 
al celui mai larg și reprezentativ or
ganism politic și democratic al socie
tății noastre.

Strîns uniți In jurul conducerii 
partidului și statului nostru, al dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii, toți locuitorii de pe plaiurile 
timișene, membri și nemembri de 
partid, muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
cetățeni din cartiere și sate, fără deo
sebire de naționalitate, își exprimă și 
cu acest prilej totala adeziune la în
țeleaptă politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, hotărâ
rea fermă' de a nu precupeți nici un 
efort pentru ca sarcinile care ne re
vin din istoricele hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al partidului să 
fie neabătut traduse în viață, contri
buind în felul acesta la înălțarea pa

triei noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație, la creșterea prestigiului 
internațional al României socialiste'*.

„Asemenea Întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii clu
jeni — romani, maghiari și de altă 
naționalitate — trăiesc sentimente de 
mare bucurie și mîndrie patriotică 
generate de realegerea dumneavoas
tră de cel de-al II-lea forum națio
nal al democrației socialiste in înal
ta funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 
se spune în telegrama adresată de 
Comitetul județean Cluj al Partidu
lui Comunist Român.

Prin acest act istoric, partidul. în
treaga noastră națiune recunoaște din 
nou în mod public calitățile dum
neavoastră de gînditor, profund vi
zionar temerar, ilustru conducător de 
partid și țară, personalitate proemi
nentă a istoriei universale contempo
rane, de mare om de omenie. înțe- 
legînd just și apreciind rolul perso
nalității în istorie. Congresul Fron
tului Democrației și Unității Socialis
te a dat curs vrerii întregului popor, 
claselor și păturilor sociale din 
România, rechemind în fruntea celui 
mai cuprinzător for democratic al 
României pe cel mai vrednic fiu al 
său, pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Prin a- 
ceasta, toți oamenii muncii din 
România, fără deosebire de naționa
litate, profesie și vârstă, își reafirmă 
public hotărîrea fermă de a continua 
cu consecvență strîns uniți în jurul 
partidului în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste politica 
partidului, de a înfăptui fn mod 
exemplar hotărîrile Congresului 'al 
XII-lea, însușite ca program al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, al întregii națiuni.

Vă încredințăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vă vom urma 
neclintit în tot ceea ce gîndiți și în
treprindeți spre binele patriei, că 
vom munci cu sîrguință și responsa
bilitate patriotică pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planului și 
angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă pe anul 1980, asigurind ast
fel, premise trainice pentru înfăptui
rea cu succes a obiectivelor cincina
lului 1981—1985, sporindu-ne aportul 
la ridicarea patriei pe noi culmi de 
civilizație și bunăstare**.

în telegrama adresată de Consiliul 
județean Vaslui al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste se arată : 
„Beneficiind de politica înțeleaptă, 
promovată cu consecvență revolu
ționară de partid, de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, iudețui 
Vaslui a cunoscut în ultima perioadă 
o puternică dezvoltare economico-so- 
cială, înscriindu-se cu importante 
sporuri de producție industrială și 
agricolă în circuitul economic al ță
rii. Ca urmare a volumului mare de 
investiții ce i-a revenit, s-au produs 
mutații profunde în viața localități
lor, în structura socio-profesională a 
populației, înregistrîndu-se o puter
nică dezvoltare a clamei muncitoare, 
ocupate in domenii hotărîtoare ale 
economiei.

în aceste zile de largă participare 
a oamenilor munc-'i la îndeplinirea 
obiectivelor celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.. vă raportăm, stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că in ju
dețul nostru planul producției indus
triale pe cei natra ani din actualul 
cincinal a fori realizat înainte de 
termen, în prezent desfășurîndu-se o 

susținută activitate pentru obținerea 
în 1980 a ungi producții industriale 
de peste 10 miliarde lei și asigurarea 
tuturor condițiilor pentru trecerea Ia 
noua etapă de dezvoltare, calitativ 
superioară, în cincinalul 1981—1985.

Chezășia marilor înfăptuiri ale po
porului nostru, în prezent și în per
spectivă, o constituie bogata activi
tate desfășurată de dumneavoastră 
în. fruntea partidului și statului ro
mân, profundul spirit revoluționar 
cu care conduceți destinele țării pe 
noi trepte de progres și civilizație, 
în aoeste momente, ne alăturăm 
voinței unanime a întregului popor 
și susținem din inimă realegerea 
dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al celei mai largi organizații 
democratice din România, văzînd în 
aceasta o trainică garanție a propă
șirii si prosperității patriei noastre 
socialiste".

în telegrama adresată de co
mitetul de partid și organiza
ția democrației și unității socialiste 
din Ministerul Afacerilor Externe se 
arată : „Luînd cunoștință cu adîncă 
bucurie și mîndrie patriotică de ma
gistrala dumneavoastră expunere 
făcută la cel de-al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, comuniștii și membrii Orga
nizației democrației și unității socia
liste din JMinisterul Afacerilor Ex
terne ne angajăm de a munci cu pa
siune și devotament pentru a înde
plini în mod exemplar sarcinile ce 
ne revin din documentele Congresu

lui al XII-lea al Partidului Comunist 
Român și ale celui de-al II-lea Con
gres al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, pentru transpunerea 
în viață a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, ridica
rea scumpei noastre patrii pe noi 
culmi de progres și civilizație, pentru 
afirmarea tot mai puternică a Româ
niei socialiste în lupta pentru socia
lism, pentru pace, independență na
țională, înțelegere și colaborare între 
toate națiunile lumii.

Realegere^ dumneavoastră, strălucit 
conducător ae partid și de stat, cel 
mai iubit fiu ăl poporului român, în 
fruntea acestei organizații politice de 
amplă reprezentare constituie o nouă 
și puternică expresie a legăturii in
destructibile dintre partid și popor și 
garanția unor succese tot mai mari în 
construirea pe pămîntul patriei noas
tre a celei mai drepte și mai umane 
orînduiri sociale — orînduirea comu
nistă". .

„Consiliul de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale, exprimînd 
gîndurile tuturor militarilor armatei 
noastre, își afirmă deplina ade
ziune la ideile și tezele de excep
țională însemnătate teoretică și 
practică din cuvîntarea de înaltă 
ținută științifică pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați ținut-o 
la Congresul al II-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 
document care îmbogățește patrimo
niul gîndirii și practicii revoluțio
nare, căile și metodele de angajare 
largă a maselor populare la solu
ționarea tuturor problemelor care 
privesc progresul economic, social- 
politic și spiritual al patriei — se 
arată într-o altă telegramă.

Reînvestirea dumneavoastră ca 
președinte al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste a fost pri
mită, asemenea tuturor oamenilor 
muncii, cu deosebită satisfacție, bu
curie și mîndrie patriotică de toți 
cei ce slujesc patria sub drapel. Acest 
act politic, care reflectă voința 
unanimă a națiunii noastre socia
liste, dă noi și impresionante di
mensiuni unirii și dinamizării ener
giilor creatoare ale poporului, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în scopul dezvoltării eco- 
nomico-sociale tot mai viguroase a 
României, întăririi independenței și 
suveranității sale naționale.

In spiritul concepției partidului 
nostru privind apărarea patriei — 
cauză ți operă a întregului popor — 
al indicațiilor pe care ni le-ați dat, 
vom milita cu fermitate pentru rea
lizarea noii calități, superioare, in pro
cesul de instruire și educare a trupe
lor, întărirea ordinii și disciplinei, dez
voltarea conștiinței socialiste a tutu
ror militarilor și formarea lor ca 
ostași-cetățeni temeinic pregătiți, 
profund devotați poporului și parti
dului, cauzei socialismului, gata, în 
orice, moment, să execute cu hotărîre 
și spirit de sacrificiu ordinele patriei, 
ale dumneavoastră, tovarășe co
mandant suprem".

„Realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de președinte al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, se arată în telegrama adre
sată de oamenii muncii din Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, exprimă voința fierbinte și u- 
nanimă a Întregului nostru popor de 

a fi călăuzit pe drumul glorios al 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și al înaintării 
României spre comunism de cel mai 
iubit fiu al țării, creatorul genial al 
întregii noastre poliției interne și ex
terne, promotor neobosit al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării între 
națiuni, și va constitui garanția 
realizării mărețelor sarcini pe care 
Congresul le pune în fața noastră. 

I Cu hotărîrea neabătută de a vă 
urma fără preget pe calea luminoa
să spre comunism, ne angajăm în 
fața dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, ca 
sub conducerea eminentului om po
litic și 'savant de renume mondial 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, să facem to
tul pentru transpunerea în viață a 
Directivelor și Programelor-directivă 
adoptate la cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
mobilizînd întreaga capacitate națio
nală de creație pentru afirmarea 
plenară a revoluției tehnico-științi- 
fice în toate sectoarele de activitate 
economică și socială".

„Alături de întreaga noastră na
țiune — se subliniază în tele
grama Comitetului județean Dolj 
al P.C.R. — oamenii muncii, toți 
cei peste 750 000 de locuitori ai 
Doljului socialist au trăit mo
mente înălțătoare, de legitimă mîn
drie patriotică cînd cel de-al II-lea 
Congres al Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, expri
mînd voința unanimă a tuturor dele
gaților, a întregului popor, v-a reales, 
mult stjmate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția de 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Reînvestindu-vă cu prerogativele 
acestei înalte funcții, într-o impre
sionantă unanimitate de voturi și în- 
tr-un entuziasm fără margini, între
gul nostru popor vede în dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe cel mai înțelept dintre înțelepții 
fii ai acestei nații, pe ctitorul Româ
niei moderne și prospere, pe bărbatul 
care întruchipează chintesența calită
ților acestui brav și nepieritor popor, 
pe omuli politic genial, stimat, iubit 
și respectat de toate popoarele lumii 
iubitoare de pace și frăție, dotat cu 
alesele virtuți ale conducătorului 
revoluționar, drept, curajos, neîn
duplecat, călit în focul aprig al bă
tăliilor pentru libertatea și fericirea 
neamului românesc, pe militantul co
munist clarvăzător și internaționalist 
consecvent, pe patriotul legat prin 
întreaga sa ființă și activitate de 
istoria poporului românesc, de feri
cirea prezentă și viitoare a patriei 
noastre.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii 
din județul Dolj vor milita cu entu
ziasm și abnegație revoluționară pen
tru transpunerea în viață a docu
mentelor înaltului forum al demo
crației noastre, pentru a da viață în 
mod exemplar luminosului program 
al partidului, prețioaselor indicații 
ce ni le-ați dat cu prilejul vizitelor 
de lucru ce le-ați făcut în județul 
nostru, contribuind astfel la continua 
înflorire a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

în telegrama adresată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, printre 
altele, se arată : „Pentru noi, toți cel 
ce activăm pe tărîmul culturii so
cialiste, realegerea dumneavoastră Jn 
înalta funcție de președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socialiste 
reprezintă un nou și minunat prilej 
de a vă adresa cele mai călduroase 
felicitări, urări de multă sănătate și 
putere de muncă. Hotărîrea adoptată 
de acest forum al democrației și uni
tății socialiste a dat expresie concretă 
simțămintelor nutrite de toți oamenii 
muncii din patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, voinței una
nime de acțiune a întregii națiuni, a 
întregului popor, care văd în reale
gerea dumneavoastră în fruntea aces
tui larg organism democratic che
zășia sigură a înaintării pe drumul 
îndeDlinirii celor mai nobile idealuri 
ale României socialiste.

Lucrările forumului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste au dat 
glas hotărîrii de nezdruncinat ce 
animă întregul nostru pooor de a 
nu-și precuoeți nici un efort, de a 
munci cu abnegație si dăruire pentru 
transpunerea neabătută în fante a 
programului partidului nostru, pentru 
triumful păcii și colaborării între 
popoarele lumii. Prin validarea 
unanimă de către Congres a mă
surilor inițiate de dumneavoastră 
au fost create posibilități multiple 
tuturor categoriilor de cetățeni de a 
participa nemijlocit, în mod organizat, 
la conducerea întregii societăți. Aceas
ta constituie o nouă și strălucită 
expresie a profundului democratism 

ce guvernează orînduirea noastră, a 
grijii neîntrerupte manifestate de 
partid pentru mobilizarea tuturor 
forțelor națiunii in vederea înaintării 
tot mai rapide pe calea progresului și 
civilizației".

In telegrama adresată de Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România se arată, printre altele : „în- 
țelegînd pe deplin, așa cum subli
mați dumneavoastră, că «numai mun
ca constituie factorul determinant al 
progresului social, al viitorului pa
triei noastre». Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
vor acționa cu fermitate pentru creș
terea contribuției generației tinere la 
înfăptuirea sarcinilor ce-i revin în 
ultimul an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. pregătind in a- 
cest fel condițiile pentru trecerea cu 
succes la «deceniul științei, tehnicii, 
calității și eficienței». In unități eco
nomice și Ia sate vom face to
tul pentru ca fiecare tînăr să-și 
realizeze sarcinile economice și pro
fesionale la locul său de muncă, să 
contribuie activ la îmbunătățirea ca
lității produselor, la reducerea con
sumului de materii prime, materia
le și energie, la creșterea produc
tivității muncii, a eficienței întregii 
activități economico-sociale, prin 
sporirea preocupărilor pentru te
meinica pregătire profesională, pen- 
tfu respectarea strictă a tehnologii

lor de fabricație șî disciplinei mun
citorești.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
mobilizați de Îndemnul dumneavoas
tră adresat de la tribuna înaltului 
forum al comuniștilor, de înflăcăra- 
tele chemări ale Congresului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste vom face din perioada premer
gătoare alegerilor de deputați în 
M.A.N. și consiliile populare o e- 
tapă importantă de îmbunătățire ca
litativă a întregii noastre activități, 
că vom munci și învăța exemplar, 
dăraindu-ne întreaga energie crea
toare pentru înfăptuirea mărețelor o- 
biective de dezvoltare multilaterală 
a patriei, de înălțare a ei pe noi 
culmi de civilizație și progres.

Unindu-ne eforturile cu celelalte 
organizații de masă și obștești com
ponente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
vom desfășura in perioada următoa
re o susținută activitate educativă 
pentru formarea și ridicarea con
științei socialiste, pentru desfășu
rarea unei intense activități politi
co-educative de lărgire a orizontu
lui de cultură și cunoaștere a ma
selor de tineri, promovarea largă în 
întreaga viață socială a principiilor 
eticii și echității socialiste, pentru 
dezvoltarea spiritului revoluționar, a 
intransigenței împotriva manifestări
lor retrograde, pentru promovarea în 
muncă, artă și creație a înaltelor 
idealuri ale socialismului și comunis
mului".

In telegrama adresată de Comite
tul județean Bacău al Organizațiilor 
democrației și unității socialiste se 
arată : „In numele celor peste 100 000 
de membri ai organizațiilor Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te, oameni ai muncii, tineri și 
virstnici, bărbați și femei, care tră
iesc și muncesc pe frumoasele me
leaguri băcăuane, cu prilejul reale
gerii dumneavoastră in înalta func
ție de președinte al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste ne 
exprimăm deplina adeziune și deo
sebita satisfacție, adresîndu-vă tot
odată cele mai calde felicitări.

Alături de oamenii muncii de pe 
întregul cuprins al patriei, vedem 
în acest act istoric expresia voinței 
unanime a întregului nostru popor, 
a recunoștinței cu care au primit 
propunerile revoluționare pe care 
le-ați făcut in vederea sporirii ro
lului Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste în elaborarea șl 
transpunerea in viață a politicii clar
văzătoare, profund științifice a parti
dului, de edificare a socialismului șl 
comunismului pe pămîntul românesc. 
Dînd glas sentimentelor de aleasă 
prețuire pe care vi le purtăm dum
neavoastră, sîntem hotăriți să ne 
facem in chipul cel mai deplin da
toria de înaltă răspundere cetățe
nească, astfel ca prin roadele mun
cii noastre să adăugăm în acest an 
și în cincinalul următor noi împli
niri la cununa de glorii a patriei.

Acționînd in spiritul ideilor de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse în cuvîntarea dum
neavoastră, al celorlalte documente 
adoptate cu acest prilej, ne anga
jăm să folosim minunatul climat de
mocratic de participare largă a ma
selor la înfăptuirea mărețelor obiec
tive social-economice ce ne stau în 
față, astfel ca. sub conducerea parti

dului, fiecare organizație a Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te din județul nostru să-și aducă o 
contribuție sporită la îndeplinirea în
tocmai a hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea de Mașini Grele 
București, împreună cu întregul nos
tru popor, am primit cu cea mai 
mare satisfacție și mîndrie patriotică 
vestea realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste — se arată într-o altă tele
gramă.

Vă asigurăm și cu această ocazie 
că organizația de partid, întregul 
personal muncitor din întreprinderea 
noastră, avînd in permanență înaltul 
dumneavoastră exemplu de patrio
tism și dăruire față de nobila cauză 
a înfloririi continue a patriei, nu-și 
vor precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
pentru realizarea integrală a sarcini- 
ior economice, contribuind la ridi
carea României pe noi culmi de ci
vilizație și progres".

„Vă aducem sincerele noastre felici
tări, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru realegerea 
în funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 
se spune în telegrama adresată de 
Consiliul județean al sindicatelor 
Covasna. Ne exprimăm și cu această 
ocazie sentimentele de dragoste și 
recunoștință fierbinte ale tuturor 
membrilor de sindicat de pe melea
gurile covăsnene față de partid, față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru înnoirile profunde petrecute 
în viața tării și a locuitorilor ei, pen
tru posibilitățile ce ni le-ați oferit de 
a participa activ la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate, asigu- 
rîndu-vă de hotărîrea noastră de a 
sluji cu tot devotamentul cauza parti
dului, de a ne consacra toate forțele 
și capacitatea Înfloririi și prosperității 
patriei.

Pentru transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor adoptate de marele forum al 
unității poporului și democrației 
noastre socialiste privind noile 
structuri politico-organizatorice revo
luționare, create din inițiativa și sub 
directa dumneavoastră conducere, vă 
asigurăm că vom milita cu toate for
țele noastre pentru a contribui la 
adîncirea democrației socialiste, pen
tru antrenarea la viața politică a 
tuturor cetățenilor, pentru sporirea 
responsabilității lor sociale, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste".

„Cu sentimente de puternic entu
ziasm și mîndrie patriotică, membrii 
Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, asemenea între
gului popor, au urmărit cu cel mai 
mare interes' și deplină satisfacție 
lucrările celui de-al II-lea Congres 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, eveniment de importanță 
deosebită în viața țării și poporului 
nostru — se spune în telegrama Con
siliului central al Asociației juriști
lor din Republica Socialistă Româ
nia.

Realegerea dumneavoastră, cel mal 
Iubit fiu al poporului nostru, în 
funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste re
prezintă o nouă recunoaștere a meri
telor deosebite, a contribuției dum
neavoastră inestimabilă la făurirea 
vieții demne și fericite a poporului 
nostru, la afirmarea liberă și inde
pendentă a României socialiste.

Incredințîndu-vă că aprobăm cu 
deplin entuziasm documentele celui 
de-al II-lea Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Con
siliul central al Asociației juriștilor 
din Republica Socialistă România, toți 
juriștii din patria noastră vă asigu
ră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că vor milita, neobosit, pentru res
pectarea legilor statului, pentru com
baterea oricăror manifestări antiso
ciale, pentru întărirea disciplinei în 
muncă și în viața socială, pentru 
aplicarea consecventă a politicii parti
dului și statului nostru, avînd con
vingerea fermă că aceasta corespunde 
intereselor României socialiste, spre 
fericirea poporului român, pentru 
pace și prosperitate".

„In numele cooperatorilor din cele 
154 de cooperative agricole de pro
ducție din județul Olt, aflați încă sub 
adînca impresie determinată de ma
gistrala dumneavoastră cuvîntare la 
deschiderea lucrărilor Congresului al 
II-lea al Frontului „ —ocrației și 
Unității Socialiste, ne dec.arăm ade
ziunea deplină a noastră, a tuturor 
lucrătorilor ogoarelor din județul Olt, 
alături de ceilalți oameni ai muncii 
din județ, ca și din întreaga tară, la 
documentele Congresului, la îndem
nurile rezultate din expunerea dum
neavoastră, izvorîte din profunda în
țelegere și cunoaștere a realităților 
țării noastre — se spune în telegrama 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție Olt.

Noi, oamenii muncii din agricultu
ra județului, ne exprimăm deplina 
bucurie și satisfacție că participanții 
la cel de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, delegații noștri, ai întregii țări 
au îndeplinit mandatul voinței tutu
ror fiilor țării, realegîndu-vă în înalta 
funcție de președinte al celui mai 
larg organism politic al țării. Aceasta 
reprezintă chezășia dezvoltării în con
tinuare a economiei noastre naționale, 
a perfecționării organizării și condu
cerii vieții economico-sociale. a creș
terii nivelului de trai, a apropierii 
modului de viață al oamenilor mun
cii de la sate de cel al orășenilor, a 
păcii și securității, a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism".
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O caracteristică esențială , a evolu
ției, economiei românești in anii con
strucției socialiste o constituie ritmu
rile inalte de dezvoltare, ritmuri 
atinse, doar sporadic, de citeva țări 
ale lumii. Directivele Congresului 
al XII-lea al P.C.R. prefigurează, 
în continuare, progresul echilibrat 
și in ritmuri superioare al eco
nomiei naționale. Ritmurile pre
conizate se întemeiază pe succesele 
remarcabile obținute de poporul nos
tru in toate domeniile de activitate 
in cele trei decenii și jumătate care 
au trecut de la eliberarea patriei. Ele 
reflectă deopotrivă cerințele pre
zente și viitoare ale revoluției știin- 
țifico-tehnice, implicațiile generate 
de adincirea crizei energetice, ' pre
cum. și efectele de lungă durată ale 
creșterii interdependentelor econo
miilor naționale în cadrul diviziunii 
internaționale a muncii.

Pe fondul ritmurilor accelerate, cin
cinalul viitor se distinge, mai mult 
ca oricare altul, prin accentuarea dez
voltării intensive a economiei, adică 
folosirea cu maximă eficientă a tu
turor factorilor de producție — 
uman, material, tehnic — pentru 
a se asigura intrarea României într-o 
fază nouă, superioară a evoluției sale, 
realizarea unei noi calități in toate 
sectoarele de activitate. Acest impe
rativ, de care depinde îndepli
nirea dezideratelor poporului nos- , . ,. , , . ,tru, îl explică tovarășul NICOLAE structura potențialuliu uman al țarii. 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, cind spune: „Trebuie 
să avem in vedere că, in cincinalele 
care au trecut, am acumulat, din 
punct de vedere material, o bază 
tehnico-economică puternică; am 
realizat, de asemenea, acumulări în
semnate in dezvoltarea clasei munci
toare — atit numericește, cit și din ?rese 
punctul de vedere al pregătirii proi'c- 
sionale și politice — a țărănimii noas
tre noi și intelectualității. Am realizat, 
deci, in toate domeniile o puternică 
acumulare de forte, care impune tre
cerea obligatorie la o nouă calitate. Să 
înfăptuim această cerință a dialecti
cii, dacă dorim să mergem înainte!".

primul rind, in 
naționale, in 

puternice a po- 
industriei, pro-

meroase prefaceri, in 
structura economiei 
sensul afirmării mai 
zifiei conducătoare a 
ces reflectat prin creșterea ponderii 
acestei ramuri in formarea venitului

- national — de ,1a 60,7 la sută, in 
anul 1980, la 65 la sută in 1985. Con
secințele economice și sociale ale 
acestei prevederi sint dintre cele 
mai favorabile ; ele se vor concre
tiza în creșterea nivelului de califi
care al forței de muncă, in ridicarea 
substanțială a productivității sociale 
a .muncii, intr-un volum sporit de 
bunuri materiale cu valori de..între
buințare variate. Totodată, pe aceas
tă cale se accentuează mutațiile .în

comparabil cu realizările (arilor avan
sate din punct tie vedere economic.

Tocmai in această viziune se va
• imprima o dezvoltare prioritară in
dustriei construcțiilor de mașini și 
induștriei chimice, cele două ramuri 
urmind să asigure in 1985 aproape 
jumătate din producția in dustrială .— 
față de 42 la sută cit a fost în 1978

• — și 55 la sută din exporturi. Acestea 
sint considerentele majore câte: im
pun dezvoltarea cu precădere în 
cadrul celor două ramuri de virf a 
subramurilor de înaltă tehnicitate. 
Față de o creștere medie de 47—54 la

; sută, cit va înregistra în cincinalul 
viitor ' industria construcțiilor de 
mașini, producția de mecanică fină,

ferea recoltelor și producției zooteh
nice. ridicarea simțitoare a eficientei 
economice.

Știința - 
„placa turnantă" 

a progresului economic
Accentuarea caracterului intensiv al 

dezvoltării, economice implică' creș
terea substanțială a rolului științei 
in desfășurarea producției materiale. 
— rol revoluționar de a cărui valori
ficare este inseparabil legată reali
zarea unei calități noi in viața eco-

în unitățile din întreaga tură a lu
crului la mai multe mașini, precum 
și trecerea in activitatea direct pro
ductivă a personalului auxiliar și 
neproductiv.

Creșterea randamentelor mașinilor 
și utilajelor, a tuturor fondurilor fixe 
se impune, de asemenea, ca un factor 
esențial ăl dezvoltării intensive a 
economiei, al creșterii rapide a efi
cienței. Pe această cale, se pot asi
gura- importante economii de inves
tiții; reducerea considerabilă a tim
pului liece'șar ' realizării sporului de

Industriei—un rol și mai 
însemnat în dezvoltarea

economiei
Accentuarea caracterului Intensiv 

al dezvoltării economiei implică nu-

*) Consultație la tema Obiectivul 
fundamental și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a. 
României, stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R. pentru cincinalul 
1981—1985.' Sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid în înfăptuirea 
planului de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei și in. perspectivă.

creșterea spiritului gospodăresc pen
tru valorificarea mai puternică a re
zervelor interne existente in unitățile 
productive .și creșterea rapidă, susți
nută a eficienței economice a între
gii producții materiale. Semnificativ 

jin acest sens este faptul că pentru. 
‘ prima dată în istoria construcției 

noastre .socialiste -se prevede- ca ■ vo
lumul de investiții în viitorul cinci
nal să sporească intr-un ritm mediu 
anual mult mai mic decit producția 
industrială, -și anume 4,5—5 . Ia; 'sută, ' 
față de 9~rl0 la .sută cit.'este-ritmul . _____,
de creștere a producției industriale producție (prin investiții este nece-
nete. Definitorie pentru orientarea sară o perioadă de timp mult mai
spre. înalta eficiență economică:'este mpre) și micșorarea costurilor de
și prevederea de a șe. menține dina- pâodudție. Lâ actuala dimensiune a

al dezvoltării economice «
de pildă; va spori cu 170—200.1a sută, 
industria electronică cu 130—140 la 
sută, iar producția de mașini-unelte 
așch.ietoare cu 100—120 la sută. Cit 
privește industria chimică, se, va da 
prioritate produselor de. sinteză fină 
și mic tonaj, subramurilor care valo-

Astfel, pină la sfîrșitul viitorului 
cincinal, circa 78 la suțâ din popu
lația ocupată in economia națională 
va lucra in sectoarele neagricole și 
aproximativ 22 la sută în agricultură, 
procente ce vor ajunge la 85 la sută 
și respectiv. 15 la sută.pină in- 1990. . rifică superior-resursele energetice și 

de materii prime interne;
Același considerent — economisirea 

maximă a energiei — stă și ia baza 
dezvoltării altor ramuri ale econo
miei naționale. în siderurgie; de 
exemplu, din întreaga product-ie de 
oțel a anului 1985, circa 60 la sută 
urmează să se realizeze în converti- 
zoare cu insuflate cu oxigen, limi- 
tindu-se elaborarea metalului in 
cuptoarele electrice sau Siemens- 
Martin— cu consumuri energetice 
mari.-..

Dezvoltarea intensivă devine prac
tic o caracteristică a tuturor ramu
rilor economiei naționale, fără excep
ție. Deosebit de pregnant' este acest 
proces, de pildă, și în agricultură — 
ramură in care intensificarea ' pro
ducției va fi marcată de o profundă 
revoluție agrară, cuprinzind âtit baza 
tehnico-materială,. cit și organizarea 
producției. Prin aplicarea pe scară 
largă a cuceririlor științei: și tehnicii, 
extinderea și perfecționarea bazei 
tehnico-materiale și îmbunătățirea 
organizării conducerii și planificării 
unitare a agriculturii, se va realiza 
și in această ramură trecerea la o 
nouă calitate, materializată in creș-

— marcind astfel importantele pro- 
realizate in transformarea 

României intr-o țară cu economie 
predominant industrială.

Creșterea contribuției industriei Ia 
formarea venitului . național se va 
realiza in viitorul cincinal îndeosebi 
pe calea accelerării ritmurilor de 
creștere a subramurilor de înaltă 
tehnicitate, care se disting prin con
sumuri energetice cit mai reduse și 
asigură valorificarea superioară a 
materiilor prime. Schimbările ce vor ■ 
surveni în structurile. productive din 
industrie asigură’ sporirea indicelui • 
de valorificare ă materiilor prime de 
bază și energiei cu 33—-34 la sută, re- 

. ducerea indicelui de consum de ener
gie primară cu minimum. 21—23 la 
sută, iar a consumurilor normate de 
metal în construcția de mașini cu cel 
puțin 20—23 la sută.

Modernizarea structurii economiei 
naționale, concomitent cu accentuarea 
măsurilor de. economisire a energiei 
în toate sectoarele de activitate vor 
asigura, în cursul deceniului viitor, 
obținerea unui venit național pe uni
tatea de energie consumată Ja nivel

nomică. Remarcabil ;este faptul că 
Programul de cercetare științifică și 
de introducere a progresului tehnic ___ .... _______ ___ ___ _

. adoptat de Congresul al XII-lea are circa 30 la'sută în perioada 1981—1985. 
in vedere nu numai, cerințele cincina
lului viitor, ci devansează cu cei puțin 
5 ani activitatea economică, oferind 
soluții noi pentru diferite. sectoare 
ale vieții r economice și sociale. Le
gate strins de problemele majore ale 
creșterii, și modernizării producției, 
cercetarea, și activitatea tehnologică 
au drgpt obiective extinderea susți
nută, a bazei proprii de. materii pri
me și energie, elaborarea de tehnolo
gii in scopul utilizării raționale a 
energiei, asimilarea de noi produse 
și reproiectarea celor existente, in-

. tfoducerea și. extinderea sistemelor și 
mijloacelor avansate de mecanizare și 
automatizare a proceselor de pro
ducție, realizarea de soiuri de plante 
și .rase de animale de înaltă produc
tivitate, elaborarea și aplicarea 
tehnologii avansate.

de

Inalta eficiență 
economică — un 

imperativ pentru fiecare 
colectiv muncitoresc
Un rol esențial în accentuarea ca- 

ractetului intensiv al dezvoltării eco
nomiei ii joacă, in deceniul viitor,

-. fondurilor fixe, creșterea eficienței 
utilizării fior, cu numai 1 la. sută,, ceea 
ce - reprezintă foarte puțin in raport 

• cu .rezervele existente, ar duce la 
mărirea producției globale din acest 
ân cu- aproape 3 miliarde lei, a pro-

■ ducției nete cu peste 3 miliarde lei
■ și a- venitului național cu circa 6 mi- 
: liarde lei. Aceste valori sporesc sim-
■ ț-itor în anii viitorului cincinal, odată

,___ ___ cu amplificarea volumului fondurilor
vității muncii .înseamnă o' posibilitate fixe -r,. âela 2 000 miliarde^^în anul 
in plus pentru realizarea de venit na
tional Suplimentai-, un fond de con
sum mai mare și deci venituri mai 
mari1 pentru' oamenii ' muncii, odată 
cu realizarea de resurse ’sporite pen
tru creșterea fondului de acumulare 
și deci pentru ■ dezvoltarea neconte
nită a forțelor de producție.

Consiliile oamenilor' muncii, orga
nizațiile de partid din îiiti^eprinderi 
sint chemate ' să acționeze energic 
deopotrivă în ce privește .moderniza
rea proceselor tehnologice, ■. extinde
rea mecanizării și - automatizării, 
perfecționarea organizării producției 
și muncii, ridicarea gradului de cali
ficare a forței de muncă, 'folosirea 
judicioasă a pirghiilo.r cointeresării 
materiale, cit și pe linia, dezvoltării 
conștiinței socialiste. O-importanță 
deosebită pentru creșterea producti
vității muncii și concomitent pentru 
sporirea substanțială a veniturilor 
oamenilor muncii o au extinderea

mismul. economiei în condițiile dimi
nuării ratei -acumulării de la circa 
34; la sută în cincinalul actual la

Căile de acțiune preconizate. , de 
partid in acest sens sint multiple: 
între, ele se impune cu precădere 
sporirea accelerată a productivității 
muncii, intr-un ritm mâi rapid decit 
cel al înzestrării tehnice. Orice păs 
înainte pe drumul creșterii producti-

1980, la 3 000 miliarde în 1985.
O trăsătură distinctivă a dezvoltării 

efcpîiomice in noul cincinal, mai pre
cis, chiar din anul acesta, o consti
tuie .valorificarea superioară a tuturor 
resurselor materiale, reutilizarea in 
circuitul productiv a tuturor materia
lelor secundare, deșeurilor etc. : in 
cphdițiil.e. accentuării crizei de mate
rii pi'ime .pe plan, mondial, reciclarea 
acestor materiale — practicată pe o 

. scară tot. mai largă de țările avansate 
economic — se impune ca o compo
nentă de. bază a indicatorilor de efi- 

: ciență. ‘ ,
■Preocupările colectivelor de muncă 

vor trebui să. fie de asemenea consi
derabil mai'susținute și in ce privește • 

. economisirea și reducerea consumu
rilor specifice de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili. în anul 
1935, ponderea cheltuielilor materiale 
in produsul social urmează , să 
reducă de la 57,7 la sută

I

preliminat pentru 1980. la 55.5 la sută 
in 1985, ceea ce echivalează cu un 
spor al venitului national de peste 
30 miliarde lei, adică aproape tot atit 
cit venitul național din 1950.

Reducerea cheltuielilor materiale 
prin valorificarea superioară a re
surselor are o triplă semnificație : 
condiționează realizarea integrală a 
producției necesare economiei și 
populației, buna funcționare a capa
cităților existente, crearea de noi 
locuri de muncă in economie : repre
zintă o cale fundamentală de creș
tere a producției nete, deri a Veni
tului național,, fără angajarea unor 
eforturi suplimehtare de acumulare ; 
conștitutie. principala modalitate de 
reducere a costurilor de producție, 
deci de creștere i rapidă a eficienței 
economice.

Căile concrete prin care fiecare co
lectiv din economie poate acționa in 
această direcție sint numeroase : re
proiectarea produselor existente pe 
baza unei concepții moderne, care să 
determine micșorarea încă de la 
planșetă a consumurilor, adaptarea 
unei noi structuri a producției care 
să asigure o gamă diversificată de 
produse, cu mare valoare de între
buințare, , ce ' incorporează puține 
cheltuieli materiale, multă inteligentă 
tehnică și munca complexă, cu alte 
cuvinte, o . niare valoare adăugată t 
înlăturarea oricăței surse de rișîiȘă, 
Întronarea upui ina.lt spirit gospodă
resc realizarea ireproșabilă sub 
raport calitativ a ■ produselor. p

O împor-tanță . deosebită au în în
făptuirea obiectivelor calitative ale 
economiei noastre asigurarea bunei 
funcționări a noului mecanism eco
nomic, perfecționarea continuă a au- 
toconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii întreprinderilor, .creșterea, răs
punderii organelor eolecțive de con
ducere din toate unitățile economico- . 
sociale.' Este de-, datoria- organelor și 
organizațiilor de partid.de a folosi 

'.din plin ansamblul măsurilor inițiate 
in ultimii' ani di;' conducerea parti
dului tocmai pentru ..mai. puternica 
afirmare a facțbfilor calitativi, in
tensivi ai . creșterii '.economice. 'Niți un 
moment nu trebuie scăpat din vedere 
că obiectivele și. .sarcinile de bază ale 

. amplului, proces de dezvoltare, .mo
dernizate, și .ridicare a eficienței eco
nomice,, corelate intr-o viziune știin
țifică unitară,, aprofundată și cuprin
zătoare, ău.un. scop', bine determinat.: 
sp'orirea neîncetată . a avuției, națio
nale: și a. venitului național. Iâr .'â- 
ceasta- constituie temelia trainică a 
creșterii continue a nivelului de trai 
al poporului, a rițlicătii ' patriei so
cialiste, pe noi trepte de progres și 

. civilizație.

Cititorii cărților lui Pop 
Simion au remarcat încă de 
la început preocuparea 
scriitorului de a face din 
reportajele sale veritabile gram scriitoricesc, 
dezbateri civice și de idei, țin printr-o concepție

Ioan ERHAN

plică „de ce", „cum" o fată așezarea existenței pe furi- 
pcațe.să apuce pe un drum damente mai sigure- și mai 
greșit), dar ele nu dispar frumoase.
nici mai departe, in final

Hotăritî să făurim o tară 
a progresului și bunăstării 
(Urmare din pag. I)

conștiinței muncitorești. Al
te chipuri ca Eugen Lau- 
rențiu, maistru, Petre ■ Ca- 
trinici, inginer, loan Jivan, 
toți de la intreprinderea „6 
Martie" ,di.n Timișoara, 
Gheorghe Btiruc, de la „23 

■nu se oprească rul. schițează, portrete in August" din-București,„Faul 
„peisajelor deveniri?, avind in miezul Dinu de la „Electroputer.e" ' 

Craiova, Iosif Szabo de la 
-----------------------------------  „Mobila" din Sfintu Gheor- 

glie, Vasile Lupa de la 
C.T.L. Reghin, ilustrează 
convingător dimensiunea 
nouă a spiritului muncito
resc, abnegația și capacita
tea lui de muncă, dăruirea 
și creativitatea.

Abordind „personaje" din 
cele, mai diverse domenii, 
de profesii, virste și grad 
de pregătire diferite, repor
terul le confruntă perma
nent cu marile imperative 
ale timpului nostru, cu roi

lor oameni cu „stare civilă", siunea ce revine acestora 
muncitori din cele mai di- . în calitate de proprietari, 

și beneficiari. Stilul des
chis, propice dialogului, 
confruntării permanente a 
realului cu idealul, asi
gură. acestei cărți un interes : 
aparte, dovedind că repor- ■ 
tajului nu-i este, nu poâte 
să-i fie străin spiritul pro
blematic, caracterul deschis 
de autentică dezbatere a 
marilor aspecte care pri
vesc formarea omului nou 
al societății noastre noi.

dehberat afirmata a parti- dialog dintre munca 
dului nostru".

Aceste aspirații, transcri
se intr-un adevărat

se

conștiință".
Afirmațiile teoretice . 

pro-, păta pe parcursul volumu- 
sus-

______ ____ ...__ ____ , .... „....... . :dî- blicistic. Din date și reali- 
Fată de extazul descripti- namică asupra . reportajului tăți. foarte diverse, rdporte- 
vist, de avalanșă tehnicistă dator să- 
fals novatoare,' iritilnite din doar asupra 
păcate încă frecvent in ge-;
nul reportajului, ‘ Pop Si- ------------------
mioh a adoptat o poziție CmttfT/'N'NT
critică prin însuși felul de JrOP Dll’llVyl'i 
a concepe reportajul, adică 
punind in centrul acestuia 
nu mașina, produsul mun
cii, ci insuși omul viu, pro
ducătorul tuturor bunurilor, 
omul proteic, multidimen
sional al zilelor noastre. Pe 
acest fundal se inalță și 
recenta- sa carte de' repor
taje : „Destine muncito
rești" apărută in Editura 
politică. Ne-o spune chiar 
autorul intr-un cuvînt in
troductiv.: „in cartea de 
fată yeti găsi cu precădere 
existențe simple, ale echi
librului, ale rigorii și dura
tei, ale persuasiunii și cău
tării pătimașe, intr-un cu
vînt, doream să ofer citito- 
,'rului nu atit destine com
plete, de largă notorietate 
și anvergură, pe cit exis
tențe in formare : „destine 
deschise", care se modelea
ză. sub ochii noștri și a că
ror radiografie indică pro
cesul de cristalizare a omu
lui nou, operă superlativă.

lui substanță și. nery pu-

„Destine 
muncitorești"

• ,!

concret-palpabile ale crea
ției materiale" să nu aibă 
doar simpla .„revelație a. 
cantității", care simplifică 
și reduce nejustificat con
ceptul și chipul afectiv pe 
care ni-I formăm despre 
clasa muncitoare. Prin con
trast, autorul, crede cu te- lui. 
mei că 
trebuie căutată in însuși
rile muncitorului, in virtu
țile sale specifice, în etică 
și comportament. în conști
ința prin care se definește", 
în tot ceea ce, afirmă au
torul, „compun calitatea 
umană nouă, neîntreruptul

verse domenii. Unul este, 
de exemplu, Dumitru Ola- 
ru, de la Uzina de autoca
mioane din. Brașov, văzut 
retrospectiv, din prezent 

. spre; începuturile activității 
„Destinul" său . tran- 

„chinteșența clasei, scrie,,, in mic și cu particu
laritățile respective. însuși 
drumul devenirii clasei 
muncitoare de la această 
mare . unitate industrială. 
Dar totul văzut nu prin ci
frele statistice ale dezvol
tării uzinei, ci prin acelea 
ale formării profesiunii și Emil VASILESCU

ne-am propus noi toți, oamenii aces
tei țâri'Ji

..Pentru mine, ca. și pentru ceilalți 
delegați — continuă.firesc ideile mun
citorului ploieștean MARIA BERTA- 
LAN, de. la Întreprinderea de tricotaje 
Toplița — a fost o . imensă bucurie 
să identific' în întreaga desfășurare 
a lucrărilor Congresului însăși unita
tea de nezdruncinat dintre partid și 
popor. Am simțit in climatul, insufle- 
țitor al unității, frăției și demnității 
că șinteni piai puternici,, că. îm
preună vom birui toate greutățile, că 
nimeni, niciodată nu . ne . va putea 
abate de la ridicările noastre socia
liste. Prin votul pe care. l-am dat ' 
pentru realegerea in funcția de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a celui mai iubit 
și stimat fiu al poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, noi am 
exprimat vibranta dragoste și încre
dere' nețărmurită pe care le datorăm 
omului prin â\căfui muncă țitanică. 
s-a cimentat unitatea dintre popor și 
partid, s-au • construit’ temeliile ade
văratei egalități in drepturi a tuturor 
cetățenilor, ’fără deosebire de națio- . 
rialiiate". ' .

...Ginduri și sentimente de aleasă . 
prețuire și dragoste’pentru cei in . 
rul căruia întregul nostru popor, mai . 
unit și mai însuflețit ca aricind, par- . 
t.icipă la făurirea patriei de azi și de . 
miine. Ginduri și sentimente cărora 
națiunea noastră socialistă le conferă . 
tăria faptei, a muncii unite, puse la 
temelia de granit, a măreței opere 
socialiste înfăptuite în România.

Este acest film (produc- virtualitățiie lui dramatice 
tie a, Casei nr. 1, scenariul:: or.i melodramatice. nici 
Rodica Padina, regia : Le- pentru a explora icăiie' care 
titia Popa), un film despre duc la delincventă' minoră 
prietenie și- dFagoște, deș-

':., fire ‘viș și speranță, a:șâ cum

(Urmare din pag. I)
rente lucidități in ra
port și cu progresul și 
cu antinomiile Iui nu 
i se va sustrage nici 
arta, cu atit mai puțin 
cu cit ea se dovedește, 
prin chiar ■ felul ei de 
a-și exercita influenta, 
întfucîtva mâi subti
lă decit alte pîrghii 
educaționale. Dacă, pe 
de o parte, arta influ
ențează mai direct fi
ință umană in ansam
blul ei, modeiîndu-i 
simțurile, afectivitatea, 
rațiunea, voința, pe de 
altă 'parte drumul 
parcurs prin ea de la 
cauză, la efect se dove
dește adesea mai greu 
previzibil și progra
mabil. Poți ști cu rela
tivă siguranță cum se 
transmite un concept, 
un raționament, o teo
remă și poți prevedea 
urmarea asimilării a- 
cestor instrumente ști
ințificei în ce fel va- 
exercita însă influen
ta un poem, o simfo
nie, un tablou, cit de 
repede și cit de pro
fund, se poate doar 
aproxima ; ulterior vor

fi formulate o seamă 
de amendamente,

„Desigur, arta este 
necesară, numai de-arn 
putea ști și pentru 
ce.?“, rămine o spiri
tuală butadă. Nevoia 
de -artă a fost de mi
lenii demonstrată, de 
cind cu ideea de „ka-

resimt în faptele lor 
diurne și în proiecte
le lor de viitor. Arta 
își are. propria ei pe
dagogie, interferență 
cu alte posibile peda
gogii. E limpede că 
arta se înscrie printre 
formele complex e- 
ducaționale — proble-

să confirme caracterul 
constructiv, modul su
perior de- a fi înțelese 
rosturile și specifici
tatea .artei, încrederea 
partidului nostru in 
creatori, orizonturile 
fertile ale îndrumării 
artei, așa cum au fost 
ele configurate la in-

cuvine să se exercite 
însă numai prin și a- 
supra unor valori , au
tentice. Aceasta ..este 
cheia de boltă : osmo
za democratismului cu 
valoarea. . lărgirea de
mocrației culturale 

. prin profunde valori și.
a. lor-printr-o prove-

tuită,: ci perfecționată, 
numai printr-o practi
că istorică fundamen
tală. în. reașezările

__  _____ .,__________ __  __ ___  ... Filmul nu este lipsit de 
(explicațiile de acest ordin, .de exemplu (final care se reale' calități; pe-care, -in . 
cițe se dau. sint lipsite de petrece undeva, sus. pe o contextul altor creații- ro

se spune apăsat intr-o re- adipcime și .nuanță), cit schelă, dar care nu e —* ^mânești ’ (mâi puțin reuși- ,
’ ■■■’ ” ' ' " “ " prjn pUt.erea de convingete ffe'-!);iam piîtea fi tentat! să'î!:

— la 'înălțime 1).
Relațiile dintre- tineri ră- 

____  __  _. __ ________________________  __  ... min explorate cel mai ade- 
.are.ca protagoniști oameni parte, de un aspect cu.ade- sea la suprafață, situație 
tineri și foarte tineri, dar 
ea e prezentă, ilustrată .și —— 
orchestrată de realizatori și 
interpreți cu reală sensibi
litate. Nevoia de' iubire — 
nevoia de comunicare și 
confirmare a propriei va
lori și a propriilor opțiuni 
morale in ochii celorlalți ; 
procesul verificării acesto
ra, sub semnul interogativ 
al timpului ; drama eșuării 
unor iluzii obsedează pe 
toată lumea : și pe-cei edu
cați, și pe cei in curs de • 
educare și pe cei trimiși să 
reeduce pe un șantier și pe ■ 
cei al căror statut moral și 
de existentă nu va mai pu
tea fi răsucit definitiv nici
odată. Aș spune insă că re
lațiile afective- din sfera 
personală sint- doar princi
pala componentă a' unui alt 
aspect, acesta cu rol esen
țial : integrarea- socială. 
Fiindcă mereu relația intre 
un „el" și o „ea" este con
fruntată prin relația cu 
„restul lumii", fiindcă me
reu, indici ai calității 1 și . 
valorii trăirilor jndividua-' 
le sint imperativele ■ e- 
tice demne și, mal ales, 

’ etica muncii : a muncii care 
modelează, care înnobilea
ză și dă-Un sens existenței.

O tinără condamnată.. pe qelei

'h
ijlsi

clamă-a- Televiziunii^. De- cele in șens . invers. E vor- 
sigur 1 Nu numai că aceas.- ba de examinarea căilor ce 
tă temă nu putea să .-lip- pot. îndrepta un om care a 
-sească intr-o. peliculă care - greșit. Este: vorba; mai de-

An ga ja rea a rti s tul ui
th arsis" ca efect îiino- 
bilator al artei și ideea 
de „kalokagathon" ca 
unitate dintre bine și 
frumoș. .Efectul etic al . 
valorii estetice a fost 
din ce în ce hiai con
vingător. dovedit în e- 
pocile mai .noi. iar 
arfa socialistă a în
scris această osmoză 
printre principiile . ei 
de bază. Opera de artă 
probează, între altele, 
influențe concrescențe 
politice, etice, filozofi
ce, stările ei. de spirit 
și de suflet reverbe
rează în spiritul, și su-' 
fl'etul receptorilor, se

. ma. constă In a stabili 
cum anume își inde- 
plinește ea acest rol și 
cum anume ar putea 
ea să și-l indeplmeas- 
că mai eficient.

Socialismul și-a e- 
laborat o întreagă stra- 

. tegie formativă, defal
cată. pe etape istorice, 
și forme de 
Realitatea 
românească, 
le teoretice 
le practice 
pună in valoare ‘ opera 
de artă, să o Înscrie 
intr-un dialog modela
tor cu destinatarul,, vin

conștiință, 
spirituală 
principii- 

și acțiuni- 
menite să

tîlnirile cu creatorii, 
in documentele de 
pqr.tid, in îndemnurile 
adresate oamenilor de 
artă de secretarul ge
neral. Am pornit de 
la temeiurile 
rale, de la 
instrucției și 
ției, inclusiv 
artă și pentru artă. Ne 
aflăm la nivelliri per
fecționate, dar care â- 
partin aceleiași inaiil- 
țări, in principal ■ pe 
linia democrației cul
turale, a unei unitare 
mișcări de lărgire și 
de adiricire, cate, se

cui tu- 
bazele 
educa- 

prin

niență și eficientă. de
mocratică. Experiment 
tind . alianțe si. interfe
rențe, istoric în. mare 
măsură: inedite. . mai 
au loc și desincroni- 
zări; intr-o direcție 
sau alta. Ele reclamă 
un diagnostic prompt 
și tăios, in spiritul, a- 
celorași corelări si 
înaintări specific so-:, 
cialiste.

Un scriitor modern: 
spunea că frumosul va 
mîntui lumea. . Ca.m. 
exagerată; iace'astă vor
bă frumoasă. . Lumea 
va putea fi. nu mîn-

materiale, spiritului .ii 
revine un, rol* din ce iii , 

. ce . mai. important. Nu 
vom exalta rolul artei, 
dar nici nu-1 vom mi
nimaliza. Arta s-a. do
vedit o cu adevărat 
consubstanțială' valoa
re a edificărilor.socia
liste. Valoarea compa
rată a im.piinîrilor 
noastre de artă cu ceea 
ce’se intimplă prin 
alte părți de lume, ‘nu 
ne' este deloc nefavo
rabilă ; „cantitatea și 
calitatea muhdii" ar- 

. tișților noștri cred că, 
se numără printre cele 
convingătoare— ceea 
ce j’nu înseamnă că am 
avea motive să ne li
niștim. Cultura este 

. un proces, neîntrerupt, 
iar cultura socialistă 

• se află: • de-abia .la in - 
ceputurile ei istorice. 
Arta socialistă . se va 
fortifica in continuare 
în ample circuite de' 
valori și prin opere.de 
excepție, cu un mare 
rol educativ.

« PRAHOVA. Brigăzi artis
tice din câteva mari întreprin
deri clin municipiul Ploiești, 
laureate ale Festivalului națio
nal „Cintarea României", au 
prezentat, la uzina „Cablul ro
mânesc" din localitate, un spec
tacol sub genericul „Avem 
cuvintul". Asemenea spectacole, 
cu un pronunțat caracter edu
cativ. vor mai avea loc în a- 
ceastă lună și in alte unități 
industriale din Ploiești. (Con
stantin Căpraru).

• DOLJ. Sub egida Comite

tului județean de educație poli
tică. și cultură socialistă Dolj, la 
librăria „Ramuri" din Craiova a 
avut .loc.o manifestare omagială 
sub genericul „Mihai Eminescu 
— luceafărul poeziei româiiești". 
(Nicolae Băbălău).

® VILCEA. în cadrul mani
festărilor prilejuite de, aniver
sarea a 130 de ani de la nașterea 
luceafărului poeziei românești, 
Palatul culturii din Rm. Vilcea 
a găzduit un complex program 
de acțiuni, intre care un coloc
viu care a oferit o retrospectivă

asupra celor mai importante 
contribuții științifice dedicate 
lui Eminescu. Manifestări oma
giale au mai avut loc si Ia ca
sele de cultură din Călimănești, 
Olănești. Govora și, Drăgășani. 
(Ion. Stanciu).

® TIMIȘ. Tinerii de Ia între
prinderea „Electromotor" Timi
șoara au amenajat prin muncă 
patriotică, cu sprijinul consiliu
lui oamenilor muncii și ăl. orga
nizației de partid, un frumos lă
caș pentru desfășurarea activită
ților cultural-artistice. Dispunînd

le supradimensionăm. Se 
cuvin ■ relevate mai întii 
forța și adevărul ‘detaliului 
realist, fie- că e vorba de 
ambianțe, fie că-e vorba de 
comportamente, arta unor 
portrete concise (calități re
levate cu strălucire in „Di
minețile unui băiat' cuitiin- 
te", iri „ilustrate cu flori 
de cimp" ori iii „Mere-ro
șii" și pe- care producții ro
mânești. ulterioare le-au 
pierdut, in parte, pe drum). 
De asemenea; cultivarea 
constantă â unui comic ex
presiv,, a unui umor stenic 
și a unei ironii cuceritoare. 

Sint evidente căutarea 
unor imagini și metafore 
pregnante, a unui .limbaj 
cinematografic care, in ul
timă’ .instanță, fac și mai 
eficient, mesajul educativ 
(imaginea : Mihai Popescu ; 
decoruri : Vasile Rotaru ; 
costume : Iulia' Manțoc).

Distribuția este aleasă; și 
ea, de Lețiția Popa., inspi
rat,. cu personalitate și, nu 
o dată, -cu umor. Tora Va- 
silesfcu reconfirmă apariția 
sa strălucită din „Cursa" 
mahîfestind noi și, aș spu
ne, chiar neașteptate dispo
nibilități. Creditul acordat 

care este însă compensată Albu se
de refuzul lentilelor roz- justificajpe deplin și putem 
bombon și .al tezismului spune, că Marioara Sterian 
moral, precum și de o anu- ~ ... ‘ ’
mită mobilitate a scenaris
tei, dispusă mereu să mul
tiplice direcțiile investiga
ției. către, alte și alte.chi-, 
puri, către alte perspective 
— elocvente pentru trans-

- formările eroilor. Av_, 
pildă, cea a timpului. Dacă 
Ina face eroarea.de a tțăi 
prezentul cu. o prea mare 
dezinvoltură, nu același e 
sentimentul pe ,. care- i-1 
conferă evocarea inocenței 
copilăriei și. mai ales gin- .-«••hs dul la viitor., Specțagolol ; ăctu^lîțațe-. trebuie: sa ex- 
singurătătii și tristeței prie
tenei sale .mai virstni.ee 
este un avertisment, serios,

1. ca uu

„Cine
mâ strigă?“

vărat important ,și cu ca
racter, mai general, intere
sant pentru masele de oa
meni tineri care vor vedea 
filmul.: acela al optimei și' 

. —l.~i .mai organice im- 
drept, pentru imoralitate, pljcări a tinerilor in 
la o.pedeapsă de șase luni activitatea • constructivă și 
este, desigur, un caz izolat, viața socială, acela al 
un caz nereprezentativ — deprinderii ■ lor cu . greul 
dacă ne gindim la milioa- muncii și existentei, a- 
nele de tineri cai-e-și. văd; cela al transformării eticii 
de treabă firesc,, nescutiți,- și echității comuniște, ero- 
desigur. de frărhintări și fe- jsmului muncii, in opțiuni 
lur.ite probleme, dar; cert,, pe.deplin personale, pe de- 
fără contorsiuni atit de gra- plin lucide,' ferme. în acest 
ve — mvățind, ■ studiind. ■ sens, Ina Âlbu este doar 
muncind, iubind, întemeind cazul limită, filmul luind 
familii. Dacă scenarista în obiectiv ' și- bazindu-și 
Rodica Padina și regizoarea- demonstrația pe o Întreagă 
Letiția Popa s-au oprit a-; colectivitate. 
supra unei, asemenea ■ eroi- „Cine mă strigă ?“ dema- 
ne îvau făcut-o nici pen- rează greoi, clișeele sint e- instituindu-se și el_ __
tru pitorescul, ori șpectacu-. vidente mai. al.es in prima apel la luciditate și respon- 
losul cazului, nici pentru, parte (acolo un.de ni șe ex- sabilitate, ca o chemare'la

tinăra
caracterizîndu-se

este o -revelație 
actriță 
printr-o mare naturalețe și 
farmec, pronunțat simt al 
nuanței, o ironie fină (și 
foarte personală), a atîtudi- 

u „„„n-ii și valorării replicilor. 
Așa, de. . PeJicuță, - agreabilă, reuși

tă ă cinematografiei noas
tre, din ultima vreme; „Cine 
mă striga ?“ ne reaminteș
te, totuși,, că pentru a, se 
ridica la înălțimea cuveni
tă,’și a avea o maximă efi
cientă, educativa, filmul de

ploreze. măi; adine .'șii mai 
angajat adevărurile vieții 
și sufletele oamenilor con
temporani. i;,; ,

Natalia STANCU

t v
10.90
u.oo

PROGRAMUL 1
Teleșcoâlă ', .
Film serial : Dallas — Compania, 
petrolieră EWirig. (Reluarea episo
dului 20). ■
Telex : , ,
Telex . . ,
Teleșcoală •

11.50
16.00
10,05
16,25'Curs de limbă engleză
16,55 Din țările socialiste :

. 17,20 Almanah pionieresc
17,40 Desene animate : -Sindbad ’.mari-: 

nanii . ' ■ '

18,00 îndrumări pentru lucrătorii din 
' agricultură
18.30 întrebări și răspunsuri. Emisiune 

in sprijinul. învățămintului politi- 
co-ideologic, pentru aprofundarea

..studierii documentelor Congresului 
tal .XJI-iea al Partidului Comunist 
Român

18,50Tool de seri
19,00 Telejurnal

: 19.20 tn actualitate : pregătirea alegeri
lor de la- o martie

19,33 Călătorie prin țara mea — Ale
xandria

20,00 .Din ■ toată inima, un. cîntec țării 1
20.30 Seară de teatru : „Vivat Unirea !“ 

de Aurel IWantu. Premieră TV.
. '^1,40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,30 Golocviiie copilăriei - •
1.7.45 Album coral
18,10 Buletin rutier -
18.25 Muzică ușoară românească
18,50 1001 de seri . . ;
1.9.00 Telejurnal.
19,20 In actualitate :' pregătirea alege

rilor de la 9- martie - . ' ' .
Călătorie prin țara mea— Alexan
dria
Viața economică a Capitalei

___ .Muzică; de cameră
21,00 Moștenire pentru .viitor. Petre 

Ispireșcu — 150 de. ani de Ia. naș-: 
■ .tere ■

21,40 Telejurnal

19.35
20,00
20,30

de o sală de spectacole cu 2'50 de 
locuri și alte incăperi care vor 
găzdui activitatea unor cercuri 
de creație tehnică ', și . artistică, 
noul „Club al tineretului", a fost 
inaugurat printr-un spectacol la 
care,' alături de formațiile între
prinderii și-au dat concursul. și 
artiști de la instituțiile profesio
niste de artă din municipiu. 
(Cezar Ioana).

® BAC AU. La Teatrul dra
matic.' „Bacoviâ" se desfășoară 
„Zilele dramaturgiei , .româ
nești" — microstagiune-îp ca
drul căreia' sint prezentate spec
tacole cu lucrări care au văzut 
lumina rampei pentru prima 
dată pe scena‘ băcăuană. Este 
vorba, intre altele, de piesele 
„Concurs de frumusețe" de Tu
dor Popescu, „Plouă la Sovata"

de țVI. R. Iacoban și „Doi pen
tru un tango" de George . Ge - 
rioiu. Spectacolele sint urmate 
de dezbateri, la. cară participă și 
autori. (Gh.‘ Baltă).

® HUNEDOARA. .La Brad, au 
fost inaugurate „Serile de li
brărie", in cadrul cărora, revista, 
locală vorbită „Agora" a. Centru
lui de librării Deva organizează 
de trei. ori. pe lună acțiuni, care 
prilejuiesc prezentări de., cărți, 
întilniri cu scriitori.- lansări de 
carte etc. (Sabin Cerbii).. i ; ■ ., 

, ® ALBA.' La casa de cultură

din. orașul Sebeș s-a deschis o 
expoziție de artă plastică în 
cadrul căreia pictorul amator 
Constantin. Martin expune ta
blouri inspirate din realitățile 
socialiste ale localității, din 
noul șău destin industrial. La 
căminele culturale din Petrești, 
Scărișoara și Lupșa a fost pre
zentată expunerea „Documen
tele Congresului al XII-lea al 
P.C.R. despre făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră". (Ștefan Di- 
riică).

• CONSTANTA. Tinărul an
samblu de balet claș.ic și con
temporan ■ „Fantasio": din Con
stanța, laureat , al celei de-a 
II-a ediții- a Festivalului natio
nal „Ciițtarea României", a 
prezentat cea de-a doua pre
mieră. în aranjamentul co
regrafic al maestrului Oi eg Da- 
novschi. Scenografia spectaco
lului este semnată, de arh. Ion. 
Drăgan, și Dan, Sachetărie. 
(George 'Mihăescu).:

partid.de
opere.de
eroarea.de
virstni.ee
un.de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte impresionat de urările pe care ați binevoit să mi le 
adresați cu ocazia zilei mele de naștere.

La rîndul meu, vă exprim sentimentele mele de profundă recunoștință 
și stimă, dorindu-vă dumneavoastră și familiei dumneavoastră multă sănătate 
și viață lungă, iar poporului român prieten fericire și progres continuu.

Cu cea mai ■ inaltă considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Președintele
Republicii Populare Revoluționare Guineea

Convorbiri economice româno-britanice

Cetățeni, la sfat și la acțiune!

Luni după-amiază, tovarășul Paul 
Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, a pri
mit . pe Evelyn de Rothschild, pre
ședintele Băncii „N. NI. Rothschild 
and Sons Ltd“ din Marea Britanie, 
care, insoțit de reprezentanți ai altor 
instituții bancare, întreprinde o vi
zită în țara noastră.

în aceeași zi, oaspeții au fost pri
miți de tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi

Expoziție de artizanat și
In cadrul programului de schim

buri culturale dintre România și Irak, 
la București s-a deschis, luni, o expo
ziție de artizanat și artă decorativă 
irakiană. în sala de expoziții a Tea
trului Național „I. L. Caragiale" sint 
reunite peste 100 de lucrări — costu
me populare, covoare, carpete, vase 
decorative, figurine și alte obiecte 
Ț'.i ceramică și metal, ce atestă ni
velul ridicat al mișcării artistice ac
tuale din Irak, valorificarea bogatelor 
tradiții pe. care arta decorativă le cu
noaște pe aceste străvechi meleaguri 
de civilizație și cultură.

Despre semnificația manifestării, a 
contribuției schimburilor culturale la 
mai buna cunoaștere și apropiere

Buletin rutier
Recomandări de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Dlnd curs repetatelor recomandări 

făcute prin presă și la Radiotelevi- 
ziune de către Direcția circulație din 
Inspectoratul General al Miliției pri
vind modul în care participanții la 
traficul rutier trebuie să acționeze în 
actualele condiții meteorologice, se 
constată că imensa majoritate a con
ducătorilor auto profesioniști au dat 
dovadă de un plus de atenție- și pru
dență, iar mulți dintre deținătorii de 
autovehicule proprietate personală 
nu au mai pornit la drum..

In condițiile actuale, în care în 
multe zone se semnalează gheață și 
mizgă, polei și ceață, deținătorii de 
autovehicule proprietate personală 
sint stăruitor rugați să evite depla
sările atît pentru a facilita circulația 
transportului în comun, a autovehicu
lelor destinate aprovizionării popu
lației, cit și pentru a preveni 
producerea unor evenimente ne
dorite. Cu atît mai mult, această 
recomandare îi privește pe șoferii în
cepători.

Se reamintește conducătorilor auto 
că starea actuală a multor drumuri 
impune folosirea cu precădere a frînei 
de. motor pentru reducerea vitezei și 
aplicarea normelor conduitei preven
tive, îp sensul anticipării.^împrejură

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

TURNEELE DE CALIFICARE OLIMPICĂ LA VOLEI

Echipa masculină a României-la a doua victorie
® Ieri, România — Cehoslovacia 3—1

Săptămina voleibalistică organizată 
în Bulgaria a debutat cu partide as
pre și vju disputate. Deși participă 
numai acele echipe care nu au putut 
dobîndi calificarea pentru olimpiadă 
în campionatele continentelor respec
tive, se joacă la un nivel ridicat, se 
aruncă in luptă forțe nebănuite și 
tactici surprinzătoare, prilejuindu-se 
celor din tribune un autentic festival 
al stilurilor de joc din Europa, Asia, 
America de Nord și America Latină. 
Aceste atribute definesc în general 
cele două turnee (masculin — la So
fia și Pernik ; feminin — la Pazar- 
djik), dar cu deosebire grupa de la 
Pernik. Dărnicia (sau. ironia) sorților 
a făcut ca aici să se înfrunte mai 
multe echipe puternice (Cehoslova
cia, Coreea de Sud, Japonia, Româ
nia, Ungaria) decit în cupa prelimi
nară de la Sofia (unde se întrec Bul
garia, R.D. Germană, S.U.A., Mexic, 
Canada) și chiar decît într-una din 
cele două grupe finale de la viitoarea 
olimpiadă (cînd se vor alinia la start 
Polonia, Iugoslavia, Brazilia, campi
oana Africii și una din echipele cp 
vor dobindi calificarea acum în Bul
garia). Pentru oricare din cele cinci 
reprezentative, prezente la Pernik de 
duminica trecută pînă duminica vii
toare, acest turneu de calificare este 
deci mai greu decît ar putea fi însuși 
turneul olimpic. In prima zi. ambele 
partide găzduite de sala „Minior" au 
arătat celor 2 000 de spectatori că 
aici, la Pernik, se joacă volei, jiu 
glumă.

Inaugurând sala, băieții noștri au 
învins echipa Ungariei — ca și la eu
ropenele din Finlanda 1977, la mon
dialele din Italia 1978 și la europenele 
din Franța, 1979. Sigur că ne aștep
tam la o victorie, dar se punea pro
blema să nu pierdem nici un set. Și 
nu am pierdut, a fost 3—0 în 44 de 
minute, deși partenerii s-au străduit 
să opună o rezistentă cit au putut ei 
mai dirză. Antrenorul Nicolae Sotir 
a început meciul cu sextetul pe 
care-1 pregătise aici în trei întîlniri 
amicale anterioare (3—0 cu echipa 
din localitate, 3—1 cu R.D.G., 3—0 cu 

nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea activității financiar-bancare și a 
cooperării economice dintre firme 
românești și instituțiile bancare re
prezentate de oaspeți.

La întrevederi a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior.

(Agerpres)

artă decorativă irakiană
dintre popoarele celor două țări au 
vorbit Viorel Oprea, directorul Ofi
ciului pentru organizarea expozițiilor, 
și Mohamed Saied A. Al-Khayyat, 
atașat cultural al Ambasadei Irakului 
la București.

La vernisaj au asistat Ion Găle- 
teanu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
studenti irakieni, un numeros public.

Au fost prezenți Dhiab M. Al-Al- 
gawi, ambasadorul Republicii Irak la 
București, alți' șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

rilor care reclamă reducerea vitezei 
pentru a se evita folosirea bruscă a 
frînei ori efectuarea, tot bruscă, a 
manevrelor de viraj. De asemenea, se 
recomandă utilizarea autovehiculelor 
în stare tehnică ireproșabilă, dotate cu 
pneuri neuzate, lopată, lanțuri și ma
teriale antiderapante.

Se recomandă, de asemenea, părin- - 
ților și educatorilor să acorde atenție 
sporită supravegherii copiilor, mai 
ales atunci cînd ies să se joace cu 
săniuțele. în județul Dolj, în numai 
două zile, s-au petrecut două acci
dente grave de circulație, soldate cu 
victime din rîndul copiilor, care au 
apărut instantaneu cu săniuțele in 
fața unor autovehicule.

Deosebită prudență reclamă în aces
te zile deplasarea cu mijloacele de 
transport în comun. Mai mult ca ori- 
cînd se.cere evitarea mersului pe 
scară; urcarea sau coborîrea din mers. 
Nerespectarea acestor reguli a gene
rat mai multe accidente de circula
ție. Forțînd ușa unui autobuz de pe 
linia 31, Alexandru Constantinescu 
din București a sărit din mers și a 
fost accidentat. în același timp, se 
recomandă ca pietonii să. se deplă- .

;.-.$eze numai pe trotuare, .-;s.js

S.U.Ă.), adică: dinamoviștii Oros, 
Dumănoiu, Enescu și. stelistul Pop 
(cunoscuti ș( experimentați interna
ționali), plus Stoian de la Universita
tea Craiova (un jucător complet, bun 
înlocuitor pentru Tutovan, : neselec- 
tionat de data aceasta) și debutantul 
Mina (trăgător tînăr și puternic, pro
venit de la „Delta" Tulcea, transferat 
nu de mult la Steaua). Formula a 
mers ceasornic, și : 15—8 pentru ai 
noștri. La fel ca și in setul următor, 
pînă la 9—6, cînd au apărut ceva de
fecțiuni și s-a ajuns la 9—8 ;,dinamp- 
vistuî Gîrleanu (păstrat in .așteptare,

CORESPONDENȚA 
DIN BULGARIA

ca om de bază) l-a înlocuit imediat 
pe Mina și am cîștigat setul cu 
15—11. Setul al treilea, care avea să 
fie și ultimul, a avut o desfășurare 
mai spectaculoasă : 3—1, 3—6, 4—7, 
15—7 1 Jocul a arătat că echipa- noas- 
stră se poate bizui pe un blocaj greu 
de trecut, pe un atac greu de oprit și 
pe servicii bune, dar că \ preluarea 
mingii din serviciul adversarului este 
atît de defectuoasă, incit în multe 
cazuri aceasta înseamnă punct pier
dut sau conduce la o pasă „amețită" 
și deci la un atac nesigur. Victoria 
lesnicioasă în fața reprezentativei 
Ungariei ne-a adus bucuria rezulta
tului, dar ne-a și pus în gardă că în 
fața partenerilor care vor pune pro
bleme și mai dificile s-ar putea să 
avem zile grele din pricina defecțiu
nilor de preluare cu care se prezin
tă in general echipa noastră, dar mai 
cu seamă Mina și Enescu (altfel, ex- 
celenti la fileu).

în aceeași primă seară, echipele 
Cehoslovaciei și Japoniei (ambele 
venite aici cu antrenorii schimbați 
după insuccesele de la campionatele 
continentale) au oferit în continuare 
o partidă maraton, foarte aprig dis
putată, o partidă de referință. A cîș- 
iigat pînă la urmă Cehoslovacia cu

(Urmare din pag. I)
ganizatorică pentru popularizarea, 
însușirea și transpunerea in viață 
de către toți oamenii muncii a sar
cinilor ce le. revin din hotărârile 
Congresului al XII-lea al partidu
lui, de mobilizare a tuturor forțe
lor pentru îndeplinirea exemplară 
a planului pe 1980 și a pregătirii 
temeinice pentru debutul sub cele 
mai bune auspicii a planului pe 
primul an al cincinalului următor, 
In industrie, pe șantierele de 
construcții și în unitățile de trans
porturi — așa cum se arată in Pro
gramul de măsuri pentru organi
zarea și desfășurarea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și în oonsiliile populare, adop
tat de Congresul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — o a- 
tenție deosebită trebuie să se acor
de îndeplinirii și depășirii planu
lui, creșterii gradului de utilizare 
a mașinilor și utilajelor, sporirii 
productivității muncii, înnoirii și 
modernizării producției, reducerii 
cheltuielilor de producție și a con- 

■ sumurilor de materii prime, mate
riale, combustibil și energie. Toți 
oamenii muncii sînt chemați să ac
ționeze cu toată perseverența pen
tru aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, pentru 
intărirea continuă a autoconducerii 
și autogestiunii, creșterea rolului 
științei la’ progresul general al so
cietății. La sate, un accent deosebit 
trebuie să se pună pe îmbunătăți- 
,rea calității tuturor lucrărilor și 
pregătirea temeinică a campaniei 
de primăvară în vederea obținerii 
de recolte cit mai bogate, consoli
darea și buna funcționare a consi
liilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste, crearea tuturor con
dițiilor pentru înfăptuirea în cinci
nalul viitor a unei profunde revo
luții agrare.

Fără îndoială, campania electora
lă va constitui un prilej de puter
nică activizare politică a maselor, 
de creștere a spiritului de respon
sabilitate socială și angajare civică, 
de impulsionare și amplificare a de
mocrației noastre socialiste — înce- 
pind cu propunerile de candidaturi, 
pînă la opțiunea exprimată prin vo
tul acordat la 9 martie pentru aleșii 
poporului,, care să slujească intere
sele poporului. Candidații pentru 
alegerile de la 9 martie vor fi pro
puși de Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste din rîndul tuturor 
cetățenilor țării — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte na
ționalități,. membri și nemembri de 
partid, bărbați și femei, tineri* și 
vîrstnici. O deosebită importanța o 
prezintă faptul că se vor depune 
candidaturi și dintre membrii or
ganizațiilor democrației și unității 
socialiste, urmind ca din rîndul de- 
putaților aleși dintre acești candi
dați să fie vicepreședinți ai consilii
lor populare. Trebuie subliniat faptul 
că,' prin modificările recente aduse 
Constituției, Legii electorale și Le
gii consiliilor populare, au fost lăr
gite posibilitățile de reprezentare a 
maselor de oameni ai muncii in or
ganele puterii de stat, precum și de 
exercitare a drepturilor lor consti
tuționale de a alege și a fi aleși. 
Intr-un număr sporit de circum
scripții electorale, pentru un loc de 
deputat se vor depune, mai multe

3—2 (a condus cu 9—0 in setul deci
siv, ciștigîndu-1 la 6) care, rulind tot 
timpul nouă tineri bine făcuti. cu un 
bogat bagaj tehnic și cu spirit de sa
crificiu, se dovedește o temută echipă 
de cursă lungă.

Programul zilei a doua a făcut să 
se întilnească, intr-un interesant 
derbi, exact aceste două învingătoare 
din prima zi : România și Cehoslova
cia. Jucătorii noștri s-au prezentat 
foarte bine și cu multă decizie 
in fața unor adversari care ne-au în
vins' in precedentele confruntări 
directe (2—3 la europenele din Italia 
și 1—3 la.mondialele din Franța), eli- 
minîndu-ne din turneele finale res
pective. Voleibaliștii români au cîș
tigat ieri destul de autoritar, scor 
3—1 (15—2, 15—7, 13-7-15, 15-6), o 
victorie splendidă care-i va face să 
joace plini de încredere partida de 
astăzi cu echipa Japoniei.

Dincolo,- la Sofia, în cealaltă grupă 
masculină, întrecerea decurge con
form previziunilor. Bulgaria învinge 
în serie : 3—1 cu S.U.A. (pe care noi 
o întrecusem cu 3—0), 3—0 cu Mexi
cul (care- a trimis la acest turneu de 
calificare nu echipa națională, ci pe 
cea de club, care a cîștigat campio
natul național). La fel și formația 
R.D.G. (și aceasta învinsă de noi, cu 
3—1), cealaltă favorită a grupei din 
capitala bulgară.

La Pazardjik, din șase reprezenta
tive feminine care luptă peetru un 
singur bilet la olimpiadă și-au depus 
deocamdată candidaturi Bulgaria 
(3—1 cu România) și R.P.D. Coreeană 
(3—0 cu Mexicul). Fetele noastre s-au 
„bătut" voinicește în fața gazdelor, 
dar nu au reușit mai mult decît 1—3. 
Amănunte mai multe despre ele voi 
putea furniza cititorilor in ziarul de 
joi, întrucît miercuri băieții au zi de 
odihnă la Pernik și mă voi repezi la 
Pazardjik-să văd România — Unga
ria Ia fete. Pînă atunci, să auzim nu
mai de bine de la partidele progra
mate astă-seară : România — Japo
nia (m), și România — Mexic (f).

Gheorghe M1TRO1 

candidaturi, la consiliile populare 
comunale ajungîndu-se astfel pînă 
la 95 la sută din totalul circumscrip
țiilor. Este o expresie a creșterii 
gradului de conștiință politică și ci
vică a tuturor membrilor societății 
noastre, a viului interes pe care 
aceștia îl manifestă față de condu
cerea treburilor publice, a voinței și 
hotărîrii lor de a pune umărul la 
înfăptuirea propriilor opțiuni și de
cizii.

Cei care vor fi propuși pe listele 
candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste pentru alege
rile de ia 9 Martie trebuie să fie 
cei mai buni dintre cei mai buni 
muncitori, țărani, intelectuali, oa
meni ai muncii din toate domeni
ile de activitate, oameni care 
se bucură de prestigiu și de încre
derea semenilor, care pun mai pre
sus de orice interesele generale ale 
colectivității, animați de spirit de 
dreptate, care se călăuzesc în în
treaga lor activitate după princi-

A

In întîmpinarea 
alegerilor 

de la 9 martie
piile eticii și echității socialiste. 
Pentru locurile de deputați in fo
rul legislativ suprem al țării și in 
consiliile populare vor fi propuși 
un număr mai mare de candidați 
din rindurile femeilor. Această o- 
rientare — așa cum sublinia secre
tarul general al partidului — este 
bazată pe faptul că femeile repre
zintă o uriașă forță a societății 
noastre, o prezență activă în pro
ducția materială și în creația spiri
tuală, în întreaga viață socială a 
țării. Milioanele de alegători, care 
apreciază, optează și decid asupra 
celor care-i vor reprezenta în or
ganele supreme și locale ale puterii 
de stat ii vor învesti cu mandatul 
încrederii lor pe cei mai destoinici 
și mai buni gospodari, care dove
desc vocație și pasiune de activist 
politic și obștesc.

Este de datoria organizațiilor 
componente și organizațiilor proprii 
ale Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste ca, sub îndrumarea și 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, adunările pentru 
depunerea candidaturilor și întîlni- 
rile dintre candidați și alegători să 
fie temeinic pregătite, să prilejuias- 
că dezbaterea bunului mers al 
întreprinderii, instituției, localității 
în care alegătorii și candidații lor 
muncesc și trăiesc. Este necesar ca 
dezbaterile din adunările de depu
nere a candidaturilor și din întîl- 
nirile candidaților cu alegătorii, 
toate manifestările ce se vor or
ganiza în această perioadă, ca și 
primele adunări lunare ale „Tribu
nei democrației" să constituie nu 
numai o analiză temeipjcă, in,spi
rit critic și autocritic, a tuturor 
problemelor care privesc dezvolta
rea economico-socială a țării, a fie
cărui județ și localitate în parte, ci 
și exercitarea dreptului și datoriei 
tuturor cetățenilor de a participa' .'-.-.'pirns'::.'"

în cîteva rînduri
@ Disputat la Leidschendam (Olan

da), în cadrul campionatului european 
de tenis pe teren acoperit (grupa B, 
seria a Il-a), meciul dintre echipele 
Olandei și României s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 în favoarea gazdelor. 
Rezultate tehnice : Andrei Dirzu-Van 
Boeckel 7—6, 6—2 ; Loul Sanders— 
Florin Segărceanu 6—2, 7—6 ; San
ders, Martin Koek—Dîrzu, Segărceanu 
6—4, 6—2.

® Cu prilejul unui concurs inter
național desfășurat la Berlin, atleta 
Ramona Beubert (R.D. Germană), în 
vîrstă de 20 de ani, a stabilit cea mai 
bună performantă mondială pe teren 
acoperit în proba de săritură în lun
gime : 6,72 m.

In proba de triplusalt, cîștigată' de 
Gora (R.D; Germană) — 16,48 m, 
sportivul român Bedros Bedrosian a 
ocupat locul trei (16,11 m).

® La concursul internațional de 
atletism ^desfășurat pe teren acoperit 
la New’ York, irlandezul Eamonn 
Coghlan a cîștigat proba de 1 500 m 
cu timpul de 3’39”9/10, iar americanul 
Dwight Stones s-a clasat pe primul 
loc în proba de săritură în înălțime, 
cu rezultatul de 2,25 m.

© La Megeve (Franța) au luat 
sfîrșit întrecerile campionatelor mon
diale de patinaj artistic rezervate ju
niorilor. în proba individuală femi
nină, titlul a fost cucerit de sportiva 
americană Rosalyn Sumners — 173,12 
puncte.

Proba de dansuri s-a încheiat cu 
succesul cuplului sovietic Elena Ba
tanova — Aleksei Soloviev cu 189,76 
puncte.

9 Desfășurat timp de două zile la 
Trondheim (Norvegia), campionatul 
european de patinaj viteză la multi- 
atlon a fost ciștigat de sportivul nor
vegian Kay Stenshjemmet.

© S-au încheiat campionatele eu
ropene de săniuțe, desfășurate pe 
pista de Ia Valdaora (Italia). în pro
ba individuală feminină, medalia de 
aur a revenit Melittei Soilman 
(R. D. Germană),. cronometrată în 
patru manșe cu timpul total de 
2’33”215/1000, iar în cea masculină pe 
locul întîi s-a clasat italianul Karl 
Brunner — 3’00”792/1000.

Proba de dublu masculin a fost cîș
tigată de Hans Rinn și Norbert Hann 
(R. D. Germană). 

activ, direct, la inițierea unor ac
țiuni de masă în folosul obștii, al 
fiecăruia în parte. Umăr la umăr, 
întregul corp electoral și candidații 
pentru alegerile de la 9 martie tre
buie să se preocupe cu stăruință de 
punerea în valoare a tuturor rezer
velor existente pentru dezvoltarea 
economico-socială mai accentuată a 
localităților, pentru realizarea prin 
muncă voluntar-patriotică a unor. 
importante lucrări edilitar-gospodă- 
rești, de îmbunătățiri funciare, de 
grăbire a ritmului de lucru pe șan
tierele construcțiilor de locuințe. 
Inițiativa, hărnicia, spiritul de înal
tă răspundere civică a celor mai 
buni gospodari trebuie să se regă
sească în rezultate concrete care să 
ducă la intensificarea și creșterea 
eficienței controlului oamenilor 
muncii în sectoare esențiale ale vie
ții sociale, la mai buna aprovizio
nare a populației, la îmbunătățirea 
serviciilor publice de toate catego
riile. Intr-un cuvînt, pînă în ziua 
scrutinului electoral, toate acțiunile 
și manifestările ce se vor organiza 
sînt menite să contribuie la mai 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașelor și satelor, la îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de mun
că și viață ale oamenilor.

Firește, în cadrul dezbaterilor și 
manifestărilor din timpul campaniei 
electorale vor fi formulate nume
roase propuneri, inițiative, angaja
mente. Toate acestea, inclusiv ob
servațiile critice, trebuie studiate 
cu toată atenția, trebuie să li se 
găsească cele mai potrivite soluții 
și căi de soluționare, iar cele care 
nu pot fi aplicate sau rezolvate pînă 
în ziua votului de la 9 martie să 
constituie programe concrete de 
lucru pe agenda noilor organe ale 
puterii de stat în viitoarea legisla
tură.

O mare răspundere revine orga
nizațiilor Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în desfășurarea' 
pe întreg parcursul campaniei elec
torale a unei ample activități cul
tural-educative pentru populariza
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a ho
tărârilor și legilor țării, a marilor 
realizări obținute în toate dome
niile și a luminoaselor persDective 
deschise de Congresul al XU-lea al 
partidului. Un rol important trebuie 
să-l ocupe prezentarea cuceririlor 
noastre revoluționare, drepturile și 
libertățile constituționale de care 
beneficiază toți . cetățenii patriei,’ 
fără nici un fel de discriminare.

Uh moment deosebit de impor
tant al campaniei electorale îl va 
constitui publicarea Manifestului 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității. Socialiste, 
adoptat de recentul Congres al ce
lui mai larg și reprezentativ orga
nism politic al democrației noastre 
socialiste. Manifestul va trebui cu
noscut de fiecare alegător, în el re- 
găsindu-și, deopotrivă, bucuria îm
plinirilor de pînă acum și mîndria 
pentru prefigurarea chipului de 
miine al patriei. Manifestul se va 
constitui, de fapt, într-o expresie 
limpede, convingătoare și insufleți- 
toare a înfăptuirii neabătute a po
liticii pentru care votăm la 9 mar
tie 1980 : politica Partidului Co
munist Român, politica poporului, 
care iși făurește, liber și demn, 
propriul său viitor, comunist.

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ” 

nr. 2/1980
Revista se deschide cu editorialul 

„Strânsa unitate dintre partid și po
por — expresie a forței orânduirii 
noastre socialiste". In continuare sint 
publicate articolele „Gîndirea so- 
cial-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu:o operă creatoare, străbă
tută de spirit științific, revoluționar" 
de Ion Mitran, „Participarea deplină 
a oamenilor muncii la conducerea 
destinelor țării" de Teodor Coman, 
„Orientări în restructurarea indus
triei materialelor de construcții" de 
Mircea Georgescu, „Cerințe majore 
ale destinderii, păcii și colaborării 
internaționale" de Ion Diaconu și 
Constantin Florea, „Munca produc
tivă in condițiile socialismului și ale 
revoluției tehnico-științifice" de Mi
hai Drăgănescu.

Din sumarul revistei mai spicuim 
articolele : „Statul ca fenomen poli
tic în epoca contemporană" (I), 
„Partidul Comunist Român — centru 
vital al întregii națiuni" (consulta
ție), „Unirea principatelor române 
— operă a întregului nostru popor", 
„Aspirația spre calitate și oscilațiile 
ei în viața teatrală actuală", „Pesi- 
mismul tehnologic — expresie a cri
zei ideologiei burgheze". Revista mai 
conține rubricile „Cărți și semnifi
cații", „Revista revistelor" și „Note".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 șl 25 ianuarie. In tară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de ninsoare în jumă
tatea de est a tării și sub formă de 
ploaie, lapoviță șl ninsoare în celelalte 
regiuni. Vîntul va sufla moderat cu 
intensificări, viscolind local zăpada in 
Moldova, estul Bărăganului și Dobro- 
gea. Temperaturile minime vor £1 cu
prinse între minus 13 și minus 3 grade, 
mai coborâte în . estul, Transilvaniei, 
unde vor coborî sub minus 20 de gra
de, iar cele maxime între minus 7 și 
plus 3 grade. Local, ceață. In Bucu
rești : Vreme în general închisă. Vor 
cădea precipitații temporare, mai ales 
sub formă de ninsoare. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

R. S. CEHOSLOVACĂ

Acțiuni pentru valorificarea unor noi 
resurse energetice

în cadrul unei ședințe a Comitetu- obținute după fermentarea deșeurilor
lui pentru planificare și folosirea 
bugetului de stat al Camerei Poporu
lui a Adunării Federale s-a luat în 
dezbatere problema âsigurării econo
miei naționale cu combustibili și 
energie. Cu acest prilej, deputății au 
arătat că în condițiile unor rezerve 
destul de limitate, consumul de ener
gie și combustibili continuă să fie 
ridicat, cifrîndu-se la 6,8 tone com
bustibili convenționali pe cap de lo
cuitor. în concluzie, s-a subliniat ca, 
paralel cu economisirea energiei, să 
fie valorificate noi surse ale acesteia.

în ultimele luni, o atenție sporită 
se acordă utilizării surselor secundare 
de energie, îndeosebi a deșeurilor 
provenite din producția industrială, 
ceea ce va permite ca pînă în anul 
1990 să fie înlocuite 7 milioane tone 
combustibil convențional. La o fermă 
de porci din Tozeboni (Cehia de sud), 
s-au întreprins, cu rezultate bune, 
experimente pentru folosirea gazelor

R. P. D. COREEANĂ

Modernizarea
Obiectivele de plan din domeniul 

transportului feroviar au fost înde
plinite în R.P.D. Coreeană încă de 
la sfirșitul lunii octombrie. Printre 
realizările majore ale harnicului de
tașament al lucrătorilor din transpor
tul feroviar se înscrie electrificarea 
înainte de termen a căii ferate care 
leagă localitățile Sariwaun de vest și 
Djeungbang din provincia Hwangjiai 
de nord. De asemenea, în ariul ce a 
trecut s-a realizat electrificarea căii 
ferate Seungtceun — Djangsang.

De altfel, electrificarea transportu
rilor pe calea ferată constituie una 
din cele mai importante sarcini ale 
lucrătorilor din acest domeniu al e- 
conomiei naționale. In prezent o tre
ime din lungimea totală de 10 000 km 
a rețelei feroviare coreene a trecut 
la acest sistem modern de tracțiune. 
In momentul de față se desfășoară 
cu succes lucrările de electrificare a 
căii ferate care leagă Phenianul cu 
portul Nampo și localitatea Koweun 
cu Bongsan.

R. D. GERMANĂ

Știința în slujba pomîculturii
Situat la sud-est de Dresda, Insti

tutul pentru cultura fructelor din 
Pillnitz a fost creat acum aproape 
trei decenii, în cadrul Academiei de 
științe agronomice din Berlin. El 
coordonează ansamblul lucrărilor de 
cercetare efectuate în R. D. Germa
nă in scopul obținerii unor recolte 
de fructe cit mai mari, calitativ su
perioare, prin elaborarea unor me
tode cit mai eficiente de plantare și 
întreținere a pomilor, extinderea me
canizării în livezi, fertilizarea și în
treținerea solurilor, administrarea de 
îngrășăminte și pesticide.

Penttu testarea rezultatelor studii
lor, sale, institutul din, Pillnitz cola7 
botează îndeaproape cu ferma de stat 
dih'Borthen, care valorifică 2 000 hec
tare de plantații producătoare de 
fructe de pe colinele, ce domină acest 
oraș de lingă Dresda. Totodată, in
stitutul întreține legături strânse cu 
filialele sale din alte districte ale 
R. D. Germane și cu străinătatea.

Ca 'Urmare a activității depuse în 
acești ani, au fost create numeroase

lepoinl Perspectivele
„în general, se poate aprecia că în 

actualul deceniu medicina, fără a în
registra descoperiri miraculoase, va 
face în mod cert pași înainte. 
Remediul pe care toată lumea il aș" 
teaptă — leacul cancerului — după 
toate probabilitățile nu va fi pus la 
punct în acest deceniu. însă cerce
tătorii iși consacră lucrările asupra 
studierii unei ipoteze interesante : 
potrivit acestei ipoteze, celulele can" 
ceroase ar rezista sistemului de apă
rare imunitară a corpului, fabricîn- 
du-și un fel de înveliș protector. 
Dacă această ipoteză se verifică, ar 
putea fi realizate tratamente mai 
eficace, menite să înlăture acest în
veliș. De altfel, una din marile des
coperiri pe care se scontează în vii
torii ani este aceea a unor substanțe 
care să stimuleze mijloacele de apă
rare a organismului.

Alte sectoare vor progresa însă 
atît de repede. începînd din 1980, In
cit se va putea vorbi de dezvoltarea 
unei „noi medicini". Aceasta va uti
liza telinici și medicamente noi. Po
trivit Institutului de cercetări Stan
ford, iată un calendar al medicamen
telor ce iși vor face apariția în urmă
torul deceniu : o nouă generație de 
substanțe antibacteriene (1980) ; me
dicamente cu ajutorul cărora vor pu
tea fi controlate principalele stări 
alergice (1985) ; un medicament de 
înaltă eficacitate împotriva astmei 
(1987) ; medicamente eficace împotri
va depresiunii nervoase (1988) ; noi 
remedii împotriva hipertensiunii 
(1982) ; medicamente eficade împotri
va micozelor rebele (1988) ; medica
mente pentru controlarea tulburărilor 
neurologice (1990) ; substanțe medi
camentoase eficace și în același timp 
inofensive împotriva obezității (1988); 
somnifere inofensive (1980) ; medica
mente eficace împotriva trombozelor 
(1985—1990) ; remedii cu un înalt grad 

din agricultura.
Specialiștii schițează proiectele 

unor centrale pentru arderea gunoiu
lui și elaborează metodele de folosire 
a căldurii produse de stațiile de 
comprimare ale conductelor de gaze. 
Căldura furnizată de stațiile de com
primare din Moravia de sud, din îm
prejurimile orașelor Brzeclav și Brno 
este utilizată pentru încălzirea sere
lor și uscarea produselor agricole.

Un rol tot mai mare îl vor juca in 
viitor energia solară și geotermală. 
După recomandările specialiștilor, 
energia solară va fi utilizată îndeo
sebi în combinație cu alte surse de 
energie. S-au intensificat cercetările 
pentru producerea experimentală a 
unor aspiratoare de căldură . care 
pot capta energia din mediul încon
jurător. Se prevede, de asemenea, 
utilizarea'pe scară largă a apelor ter
male. ce vor fi aduse de la adinciinea 
de pînă, la 5 000 de , metri.

rețelei feroviare
Actualul plan șeptenal de dezvol

tare a economiei naționale (1978— 
1984) prevede extinderea și moder
nizarea în continuare a rețelei fero
viare a R.P.D. Coreene. Potrivit 
prevederilor sale, vor fi electrificate 
linii totalizînd 1 600 km.

Concomitent, cunosc o dezvoltare 
accelerată transportul rutier și cel 
maritim. Coreea populară dispune de 
o rețea rutieră în lungime totală de 
40 000 km. în 1978 a fost dată în fo
losință șoseaua Phenian — Wonsan, 
cu patru benzi de circulație. Pentru 
amenajarea acestei importante legă
turi rutiere care leagă estul de ves
tul țării a fost necesar să se stră
pungă peste zece tunele în munți, 
din care cel mai lung măsoară 4 km. 

în ritmuri susținute se dezvoltă și 
transporturile maritime. Au fost mo
dernizate și extinse porturile de pa 
litoralul de est și cel de vest ale ță
rii, iar șantierele navale au trecut la 
producția in serie a cargourilor de 
10 000 tone.

varietăți noi de pomi fructiferi. Nu
mai în perioada 1973—1978 cercetă
torii din Pillnitz au pus la punct 11 
varietăți de mere, patru de prune, opt 
de fragi, două de cireșe. Deosebit de 
căutate pentru calitatea lor sînt me
rele cunoscute sub numele de Aura- 
lia și Helius. La felde renumiți Sint 
fragii Fratina și Fracunta, care se 
deosebesc, de asemenea, prin "pro
ducții ridicate și o maturizare cores
punzătoare, calitate importantă pen
tru culturile intensive ce- se recoltea
ză cu mijloace mecanizate.

Institutul dispune, de asemenea,-de 
; o bază .proprie; de- cercetare cu o .arie!| 

de .1.50 hectare,-.unde lucrează 360 de 
persoane, inclusiv'70 de cercetători^ 
Se. remarcă strădania'’acestui’colectiv 
de a reduce constant talia pomilor 
fructiferi în scopul măririi randa
mentului livezilor. Acolo unde In tre
cut existau 200—300 meri la hectar, 
iar recolta se ridica la 2—5 tone de 
fructe, se plantează astăzi 1 200—1 800 
de pomi, iar randamentul lor este de 
15—20 tone de fructe la hectar.

de eficacitate împotriva toxicomaniei 
(1988).

în ceea ce privește tehnicile noi, 
radiologia, de pildă, care cunoaște de 
pe acum ultrasunetele, va beneficia 
de tehnica laserilor și de cea a unde
lor electromagnetice. De remarcat că 
undele electromagnetice nu vor fi 
numai metodă de diagnostic, ci și de 
tratament.

Un alt domeniu care este pe punc
tul, de a se dezvolta rapid îl consti
tuie domeniul microchirurgiei. Micro- 
chirurgia va deschide perspective 
spectaculoase în ce privește trata
mentul sterilității ; de asemenea, de
pistarea tarelor genetice va fi mult 
mai ușoară decît pînă acum.

Deosebit de promițătoare sînt cer
cetările asupra activității creierului. 
Se scontează astfel că vor fi create 
medicamente care vor putea permite 
programarea de către persoana care 
le folosește a stării psihice dorite : 
vor putea fi, de asemenea, realizate 
operații chirurgicale care șă modifice 
comportamentul, caracterul și emo
țiile persoanelor operate ; în fine, 
durerea va fi atenuată sau chiar su
primată cu ajutorul unor dispozitive 
de stimulare electronică.

Se vor produce mutații și în do
meniul consultărilor medicale pro- 
priu-zise. La sfîrșitul deceniului, de 
pildă, medicii vor putea să exami
neze pacienții de la distanță cu aju
torul unui aparat, cuplat cu un ecran 
de televiziune. O bancă de date — 
la care accesul se va asigura, de 
asemenea, prin aceste mijloace — 
va facilita stabilirea rapidă a diag
nosticului’ și va furniza toate lă
muririle necesare în ce privește 
medicamentele recomandate și e- 
ventualele contraindicatii. Acest nou 
sistem va duce la reconsiderarea 
spectaculoasă a rolului medicului de 
familie, la ale cărui servicii se va 
putea recurge din indiferent ce loc".

• TUNEL FEROVIAR 
SUB CANALUL MINECII. 
După cum se știe, proiectele 
franco-britanice de realizare a 
unui tunel rutier sub Canalul 
Mînecii au fost abandonate in 
1975, ca urmare a unei hotă
râri a Marii Britanii. Ținindu-se 
seama că în ultimii 10 ani tra
ficul de-a curmezișul pe Ca
nalul Mînecii s-a dublat și con- 
siderîndu-se că în următorul 
deceniu el se va dubla din 
nou. vechile proiecte au fost 
reluate, însă intr-o altă ver
siune. De data aceasta, ur
mează să se construiască un 
tunel feroviar cu sens unic. 
Pasagerii vor avea la dispoziție 
vagoane confortabile, în timp ce 
autovehiculele vor putea fi

transportate cu ajutorul unor 
platforme feroviare speciale — 
ceea ce va evita construcțiile 
suplimentare costisitoare, ca și 
căile de acces ale autovehicu
lelor — prevăzute în varianta ini
țială. Lucrările, care vor fi rea
lizate în comun de societățile 
feroviare din Marea Britanie și 
Franța, vor începe în ianuarie 
1982, prevăzindu-se a fi termi
nate în ianuarie 1988.

• „VIȚELUL" DIN... E- 
PRUBETĂ. Anul trecut, la
centrul de cercetări zootehnice 
de lingă Rostock, R. D. Germa
nă, s-a născut un vitei „experi
mental", obținut dintr-un ovul 
fecundat la un institut zootehnic 
polonez. După fecundare, acest

ovul a fost congelat la o tempe
ratură de minus 196 grade C și 
transportat în R.D.G., unde s-a 
păstrat în azot lichid timp de 
peste trei luni. în septembrie 
1978, a fost scos din conservan- 
tul respectiv și dezghețat în mod 
gradat pentru a fi implantat unei 
cornute de rasă locală. După 
obișnuita perioadă de gestație, 
s-a născut un vițel sănătos, cîn- 
tărind 37 kg. Experimentul, în
cununat de succes, prezintă un 
mare interes științific și practic: 
păstrarea embrionilor în azot li
chid și transplantarea lor acce
lerează și ieftinește procesul de 
înmulțire a unor rase valoroase 
de animale, Pe de altă parte, em
brionul de rasă superioară poate 
fi transplantat, cu rezultate foar
te bune, la un animal mai puțin 
valoros.

® VOR DEVENI BLI
TZURILE FOTOGRAFI
CE INUTILE? S-a constatat 
că sensibilitatea Ia lumină a 
peliculei, fotografice se dublează 
la fiecare 10 ani. proces care 
se apreciază de către specia
liști că va continua și în viitor, 
realizîndu-se astfel filme su- 
persensibile. încă de cîtiva ani 
s-au lansat pe piață pelicule 
fotografice color cu sensibilitatea 
de 400 Asa. (sensibilitatea unei 
pelicule fotografice obișnuite 
este de 80—100 Asa). Potrivit 
aprecierilor specialiștilor, pînă 
la sfîrșitul noului deceniu vor fi

realizate pelicule fotografice 
color cu sensibilitatea de 800. 
Aceasta înseamnă că blitzurile 
vor deveni, practic, inutile, pu- 
tîndu-se realiză reușite fotogra
fii color chiar și in condiții de 
vizibilitate redusă.

® SPOREȘTE PON
DEREA CĂRBUNELUI ÎN 
BALANȚA ENERGETICĂ. 
In condițiile în care cărbunele 
începe din nou să joace uh rol 
de prim rang în energetică, un 
șir de țări, între care R.F.G., pun 
la punct tehnici noi de valorifi

care a acestei bogății. Germania 
occidentală dispune în prezent 
de șapte uzine de gazeificare a 
cărbunelui (cu o producție anu
ală de 8 000 pînă la 80 000 tone 
cărbune) și de o uzină de liche
fiere (80 000 tone). Alte două 
unități de lichefiere sint prevă
zute să intre in exploatare în 
1980—1982. De asemenea, se află 
in studiu un program ambițios 
de investiții (12 miliarde de 
mărci), care prevede construirea 
a 10 uzine de gazeificare și a trei 
uzine de lichefiere, avînd o ca
pacitate anuală de 10—20 mili
oane tone. Marea Britanie va 
construi cite o uzină de gazeifi
care și lichefiere a cărbunelui în 
nordul Țării Galilor ; Olanda va 
pune în funcțiune o instalație- 
pilot de gazeificare ce va fi ur
mată, în 1986, de o unitate in
dustrială.

• CONFIRMARE A 
TEORIEI DERIVEI CON
TINENTELOR. ° nouă do
vadă în sprijinul teoriei derivei 
continentelor aduc oamenii de 
știință americani. Ei au descope
rit in roci din vestul Antarctidei 
resturile pietrificate ale unui nu
măr de 20 specii de moluște apte 
să trăiască doar în apele mărilor 
tropicale. Conform analizelor, 
rocile sedimentare respective au 
o vechime de 600 milioane de 
ani, fapt ce atestă că Antarctida 
s-a aflat în trecutul îndepărtat 
mai aproape de Ecuator și a 
făcut parte din giganticul conti
nent primordial Gondvana. O 
nouă confirmare a ipotezei că 
Gondvana s-a fragmentat dînd 
naștere actualelor configurații 
continentale de pe glob.

® CÎINELE DETECTIV.
O cunoscută lucrare semnată de 
pictorul belgian James Ensor 
(1860—1949) — „Autoportret cu 
pălărie înflorată" — sustrasă 
dintr-o expoziție a „Muzeului 
de bele-arte" din Ostende, a 
fost găsită acum, la un an după 
dispariția ei, grație... „fle
rului" unui cîine foxterrier. 
Pictura, proprietate a muzeu
lui din Ostende, fusese fu
rată de un polițist din grupul 
de supraveghetori ai expoziției, 
încurcat apoi de faptul că lu
crarea nu ar fi putut fi înstrăi
nată cu ușurință, acesta a as
cuns-o intr-un fotoliu pe care 
l-a vindut — iar cîinele noului 
proprietar a descoperit pinza, 
rupînd pur și simplu tapițeria 
fotoliului.
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tovarășul llie Verdeț, 

în Republica Arabă Egipt 
începerea convorbirilor oficiale

„ROMANIA PRIVEȘIE VIITORUL CO ÎNCREDERE"
Un articol în revista indiană „Fairalling"

DELHI 21 (Agerpres). — Revista indiană „Fairalling" publică, in 
ultimul său număr, un amplu articol însoțit de portretul tovarășului 
Nicolae Ceausescu, consacrat mărețelor realizări obținute de poporul 
roman in anii construcției socialiste, politicii externe realiste si nova
toare, in acord cu imperativele cauzei progresului și păcii in întreaga 
lume, promovată de partidul și statul nostru.

CAIRO 21 — Trimisul Agerpres, 
Mircea S. Ionescu, transmite : Luni 
au început convorbirile oficiale din
tre primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul llie Verdeț, și primul minis
tru al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Mustafa Khalil.

La convorbiri participă tovarășii 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ion M. Nicolae, 
prim-ad.junct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
Internationale, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Popescu, adjunct al ministru
lui. minelor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Crăiniceanu, vicepreședin
te al Băncii române de comerț ex
terior, Ion Iosefide, ambasadorul 
României la Cairo, Dinu Marcel, di
rector în M.A.E., consilieri și experti.

Din partea egipteană participă 
Ahmed Ezzedin Helal, .ministrul pe
trolului, Hamad Abdel Latif el Sa- 
yeh. ministrul economiei comerțului 
exterior și cooperării economice, 
Tawfik Hamed Karăra, ministrul îm
bunătățirilor funciare și recuperării 
terenurilor, Aii Fahmi el-Dâghastani, 
ministrul transporturilor, telecomuni
cațiilor și navigației. Aii Gamal el 
Nazer, ministru de stat pentru coope
rarea economică și finanțarea exter
nă, Saad Hagras, adjunct al minis
trului agriculturii, Abdel Aziz Zia- 
hur, secretar de stat pentru econo
mie, Salah Hassan, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Mohamed Wafik.Hosny, ambasadorul

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
llie Verdet. care a sosit duminică la 
amiază in Republica Arabă Egipt, a 
fost salutat, pe aeroport, de primul 
ministru egiptean, dr. Mustafa Khalil, 
precum și de Aii Fahmi el-Daghas- 
tani, ministrul transporturilor, tele
comunicațiilor și navigației, Tawfik 
Hamed Karara, ministrul îmbunătă
țirilor funciare și recuperării terenu
rilor, Soliman Metwalli Soliman, mi
nistru pentru problemele Cabinetului 
de Miniștri și ministrul de stat pen
tru administrația locală, Sayed Zaki, 
președintele Asociației de prietenie 
egipteano-române, de alte persoane 
oficiale egiptene.

In după-amiaza aceleiași zile, pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii- Socialiste România, tovarășul 
llie Verdet, a avut o primă întreve
dere cu primul ministru al Republicii 
Arabe Egipt, Mustafa Khalil.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat .satisfacția- față de -cursul aăăeh- 
dent' al relațiilor : româno-egiptene. 
care se dezvoltă continuu in folosul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale. în 
acest cadru s-a relevat importanta 
deosebită a întîlnirilor și convori 
birilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat, care

Guvernul danez se opune 
sporirii cheltuielilor militare

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
Danemarca nu își va spori în urmă
torii patru ani cheltuielile militare, 
a declarat intr-un interviu ministrul 
de externe danez, Kjeld Olesen. EI a 
precizat că guvernul de la Copenha
ga nu se va conforma deciziei adop
tate la reuniunea Consiliului N.A.T.O., 
desfășurată la Washington, în 1978, 
privind .sporirea de către țările mem
bre ale alianței a bugetelor lor mi
litare.

Olesen a menționat că sesiunea 
Parlamentului. danez, care a început 
luni, va trebui să examineze pro
iectul de lege privind înghețarea la 
nivelul actual de 2,7 miliarde mărci a 
cheltuielilor militare în perioada 
1981—1984.

REPUBLICA SUD-AFRICANÂ

Cînd apartheidul se schimbă, dar... nu
Regimul rasist din Africa de Sud 

este confruntat cu una din cele mai 
grave și profunde, crize din istoria 
acestei țări. Fără îndoială că această 
criză se datorează, in primul rind, 
evenimentelor din Rhodesia, faptului 
că,, in urma succeselor repurtate de 
forțele Frontului Patriotic, s-a rea
lizat acordul de îa Londra, care des
chide ponorului Zimbabwe perspec
tiva imediată a creării unui stat pro
priu, independent. Acesta este un 
eveniment de natură a avea profunde 
consecințe asupra întregii situații 
din Africa australă, punind și mai 
mult în evidență izolarea regimului 
de la Pretoria. R.S.A. va apărea ast
fel ca singurul, stat din zonă unde 
se mai mențin odioasele reguli ra
siste. De aici și îngrijorarea ce în
cepe să se facă simțită la Pretoria. 
La aceasta se adaugă, ca aspecte 
agravante, dificultățile economice 
crescînde, cumulate cu continua ero
dare a situației politice, atmosfera ex
plozivă din rindurile populației de 
culoare, tot mai decisă să-și intensi
fice lupta pentru cîștigarea drep
turilor sale legitime, precum și di
sensiunile ivite în ultimul timp 
chiar în sinul minorității albe.

Preocupat de depășirea acestei 
stări, guvernul sud-african a inițiat 
o serie de măsuri de ordin politic, 
economic și social în cadrul așa-nțî- 
mitei „strategii totale", care își pro
pune, potrivit declarațiilor liderilor 
de la Pretoria, „salvarea Africii de 
Sud de revoluție". O latură esenția
lă a acestei „strategii a supraviețui
rii", cum este ea denumită de ob
servatorii politici, o constituie mă
surile de ordin economic, măsuri im
puse de deteriorarea continuă a con
juncturii. Astfel; in ultimii 4 ani, 

Egiptului la București, consilieri și 
experti.

In spiritul importantelor orientări 
și măsuri stabilite cu ocazia dialogu
lui româno-egiptean la nivel înalt 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat, primii miniștri au 
analizat principalele probleme ale 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific și cultural în interesul și avanta
jul reciproc. în cadrul convorbirilor 
s-au identificat modalități concrete 
de valorificare mai eficientă a posi
bilităților de colaborare oferite de 
potențialul economic în continuă creș
tere al celor două țări, pentru ex
tinderea în ritm susfinut și în diver
se forme a cooperării economice, în 
special în domeniile construcțiilor de 
mașini, industriei extractive, agricul
turii, transporturilor și telecomunica
țiilor, precum și pentru creșterea mai 
accentuată a schimburilor comerciale 
româno-egiptene. S-au explorat, de 
asemenea, măsuri menite să asigure 
intensificarea colaborării pe tărimul 
științei, culturii, , învățămîntului și 
în alte domenii de interes reciproc.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat un schimb de vederi asupra 
unor probleme actuale ale vieții in
ternaționale, îndeosebi legate de o 
reglementare globală, justă și traini
că a situației din Orientul Mijlociu. 
A fost subliniată, de asemenea, ne
cesitatea imperioasă a lichidării sub
dezvoltării, a făuririi unei noi ordini 
economice internaționale, de care de-

*
au contribuit, de fiecare dată, la am
plificarea raporturilor multilaterale 
dintre România și Egipt, au întărit și 
mai mult prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre.

Cei doi șefi de guvern au convenit 
ca in cadrul viitoarelor întîlniri de 
lucru să examineze căile și modali
tățile .concrete de amplificare a cola
borării bilaterale în perioada urmă
toare și în perspectivă, îndeosebi în 
domenii de mare însemnătate pentru 
economiile și progresul celor două 
țări.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri în probleme actuale ale 
vieții internaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de stimă și înțe
legere reciprocă ce caracterizează 
bunele relații dintre țările și popoare
le noastre.

★
Primul ministru al Republicii Ara

be Egipt, Mustafa Khalil, a oferit 
duminică un dineu oficial în onoarea 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovȚrășuj. 
llie Verdeț.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care însoțesc pe primul mi
nistru român.

Au luat parte Fikri Makram Ebeid, 
viceprim-minist.ru al Republicii Ara
be Egipt, secretar general al Parti
dului National Democrat, alȚi mem- 

NICARAGUA. Pe fostele latifundii ale Iui Somoza iau naștere cooperative 
agricole. Noii proprietari — țăranii — sînt îndrumați și sprijiniți de Insti
tutul reformei agrare, care le pune Ia dispoziție îngrășăminte, mașini agri
cole și specialiști. în imagine : membrii primei cooperative agricole, înfiin
țată in urmă cu jumătate de an in apropiere de Leon, in timpul unei con

sfătuiri dc producție

rata de creștere economică a scăzut 
de la 8 la 2,5 la sută. în același timp, 
balanța de plăti a înregistrat pentru 
prima oară un sold negativ, iar veni
turile pe locuitor s-au diminuat , sub
stanțial. în aceste condiții, guvernul 
a încheiat, la finele anului trecut, un 
„pact" cu reprezentanții marii indus
trii, promitînd acestora mai multă 
libertate de acțiune, in scopul redre
sării situației, economice.

Conlucrarea dintre puterea politică 
și. marele capital a fost deseori tul
burată' în trecut datorită intereselor 
divergente care le despărțeau. „Mai 
bine sărac, dar alb" — era deviza 
oamenilor politici, interesați înainte 
de' toate in respectarea strictă a re
gulilor apartheidului. Aceste reguli 
jenau însă adesea desfășurarea nor
mală a activității economice (ca. de 
pildă, sistemul mîinii de lucru mi
grants impus de politica bantustane
lor). Totodată, prin noua .,strate
gie" autoritățile de la Pretoria își 
propun după cum remarcă ziarul 
„Post" (al populației de culoare) „să 
determine, marea industrie să confe
re apartheidului o față... mai onora
bilă". Mai precjs, autoritățile sud- 
africane intenționează să acorde 
anumite . privilegii economice unei 
pături foarte restrinse din rin- 
dul populației de culoare, care 
să devină astfel un fel de „tam
pon" între minoritatea albă și ma
joritatea de culoare. Se urmăreș
te în ultimă instanță o dezbinare a 
populației africane, cu scopul final 
de a avea și mai lesne sub control pe 
cei multi, lipsiți de drepturi.

Aceluiași scop ii servește si „noua 
politică sindicală" a Pretoriei. . Re
cent i-a fost recunoscut oficial popu

pind viitorul umanității, pacea și 
securitatea lumii.

Convorbirile șe desfășoară într-o 
atmosferă de cordialitate, stimă . și 
înțelegere reciprocă, ce caracterizea
ză bunele relații dintre țările și po
poarele noastre prietene.

★
în după-amiaza zilei de luni, pri

mul mipistru al Guvernului Repu
blicii. Socialiste România, tovarășul 
llie Verdet, însoțit de persoane ofi
ciale române și egiptene, a vizitat 
monumente istorice, vestigii ale civi
lizației milenare a poporului egiptean 
din împrejurimile capitalei Republi
cii Arabe Egipt.

★
Luni, primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul llie Verdet. a avut între
vederi cu Hamad Abdel Latif el 
Say eh, ministrul economiei comerțu
lui exterior și cooperării economice, 
și cu Ahmed Fouad, președintele 
consiliului de administrație al Băn
cii mixte egipteano-române.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme legate de intensifi
carea colaborării economice româno- 
egiptene.

*
în cursul zilei de luni, tovarășul 

loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, a avut convor
biri Ia Cairo cu Aii Fahmi el-Da- 
ghastani, ministrul transporturilor, 
telecomunicațiilor și navigației.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea cooperării româno-egip
tene în domeniile construcțiilor de 
mașini și transporturilor maritime.

★
bri ai guvernului egiptean, alte per
soane oficiale egiptene.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul României la Cairo și ambasa
dorul Egiptului la București.

în toasturile rostite în timpul di
neului, primii miniștri au evocat re
lațiile de prietenie și colaborare rod
nică statornicite între cele două țări 
și popoare, reliefînd, în acest context, 
contribuția deosebită a președinților 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat 
la dezvoltarea, și diversificarea aces
tor raporturi. S-a apreciat că actuala 
vizită și convorbirile ce vor avea loc 
cu acest prilej vor- intensifica coope
rarea multilaterală dintre România și 
Egipt în interesul reciproc., al cau
zei păcii, destinderii internaționale și 
înțelegerii între națiuni.'

■Primii miniștri au evidențiat, de 
asemenea, conlucrarea dintre Româ
nia și Egipt pe plan international in 
direcția promovării unei politici de 
pace, colaborare și înțelegere între 
toate popoarele lumii, soluționării tu
turor diferendelor internaționale' pe 
cale politică, prin tratative directe 
intre părțile interesate. Ei au toastat 
în sănătatea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat, pen
tru. prietenia trainică și colaborarea 
rodnică dintre țările și popoarele 
noastre.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, de caldă prietenie.

lației de culoare, inclusiv celei din 
bantustane, dreptul la organizare sin
dicală. în realitate însă, legea, re
cent promulgată, prin mulțimea pre
vederilor și îngrădirilor (interzicerea 
sindicatelor niultirasiale ; dreptul de 
veto al sindicatelor albe privind ad
miterea unui sindicat negru la o in
stanță de negocieri în probleme le
gate de condițiile de muncă și sala
rizare . etc.) nu constituie decît incă 
o manevră urmărind consolidarea 
controlului asupra mișcării sindicale 
negre.

„Apartheidul este mort, dezvolta
rea separată e dată uitării, Africa de 

’Sud .trăiește de acum înainte sub re
gimul diferențierii' verticale". Sub 
astfel de lozinci îmbietoare încearcă 
autoritățile rasiste să ascundă adevă
ratul caracter al recentelor sale mă
suri,, care, după cum sublinia agenția 
France Presse, Își propun abolirea 
așa-zisului „rasism inutil". Or, de 
vreme ce se recunoaște existenta 
unor discriminări „inutile", se admi
te, implicit, existența unora..... utile".
Și. într-adevăr, concesiile făcute in 
ultima vreme sînt de natură pur for
mală. în această categorie a măsuri
lor de abolire a practicilor rasiste 
„inutile" se înscriu reducerea numă
rului intrărilor separate in clădirile 
publice, desființarea ghișeelor „numai 
pentru albi", introducerea pe unele 
linii de transport in comun a unor 
vehicule „mixte"... în rest, legile a- 
partheidului răinin neatinse.

De Ia declarațiile euforice ale ofi
cialităților, simulînd o adevărată „re
voluție" social-politică și pină Ia rea
litatea de zi cu zi. asa cum este ea 
resimțită de negrii sud-africani. este 
o distanță enormă. Populația majori
tară de culoare știe prea bine că pen-

Articolul prezintă obiectivele ma
jore ale. dezvoltării vieții economice 
și social-politice a tării noastre, pre
cum și principalele prevederi ale do
cumentelor adoptate de al XII-lea 
Congres al P.C.R., menționînd, în le
gătură cu aceasta, că „România este 
o țară care privește viitorul cu mare 
încredere".

Un accent deosebit este pus pe ro
lul esențial al președintelui Nicolae 
Ceaușescu în. elaborarea liniilor di
rectoare ale politicii interne și ex
terne a României; pe deplina sa iden
tificare cu interesele întregului po
por. „Secretarul general al P.C.R., 
președintele României — se mențio
nează in articol — a imprimat o di
recție dinamică și hotărîtă în dezvol

Comunicat privind starea 

sănătății președintelui 
losip Broz îito

LIUBLIANÂ 20 (Agerpres). — In 
legătură cu starea sănătății președin
telui Iosip Broz Tito, agenția Taniug 
a transmis duminică seara urmă- 

. torul comunicat al. Consiliului me
dicilor : „Duminică la amiază, pre
ședintelui losip Broz Tito i-a fost 
amputat piciorul sting din cauza 
unei grave deteriorări a arterei 
care a dus la întreruperea circulației 
sanguine și la grăbirea devitalizării 
țesuturilor piciorului, ceea ce îi pu
neau viața în pericol. Președintele 
Tito a suportat bine operația. Starea 
post-operatorie este normală".

Noi pași pe calea normalizării situației 
din Rhodesia

• A început repatrierea celor persecutați de regimul rasist
• Condamnarea prezenței trupelor sud-alricane pe teritoriul

Zimbabwe
SALISBURY 21 (Agerpres). — La 

21 ianuarie a început repatrierea 
celor aproximativ 250 000 de locuitori 
Zimbabwe care s-au refugiat în cursul 
îndelungatului război de 15 ani din 
Rhodesia in Botswana, Zambia și Mo- 
zambic. Sub supravegherea reprezen
tanților înaltului Comisariat al O.N.U. 
pentru rșfugiați, rhodesienii repatriat! 
vor fi găzduiți, după revenirea în 
tară, în ^centre de primire special 
amenajate, după care vor fi trans
portați în regiunile de unde sînt ori
ginari. în cadrul acestor operațiuni 
vor avea prioritate . refugiații care 
și-au găsit un adăpost temporar în 
Botswana.
. Patrioții rhodesien! s-au pronunțat 

pentru accelerarea procesului repa
trierii refugiaților, care ar trebui să 
se încheie înaintea alegerilor genera
le programate in luna februarie a.c.

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Dar Es

„Goana după aur" continuă 
la bursele occidentale

Faimoasa „goană 
după aur", cum erau 
denumite, odinioară, 
eforturile de a desco
peri, in special in ves
tul sălbatic ' american, 
noi rezerve 'aurifere —• 
a căpătat, în prezent, 
dimensiuni mult mai 
concrete, materializate 
prm creșterea vertigi
noasă a cursurilor me
talului galben pe pie
țele financiare occi
dentale. Nivelurile a- 
tinse in ultimele săp
tămâni de prețul auru
lui la. bursele de 
schimb — considerate 
ca veritabile recorduri 
in acest domeniu — 
continuă să fie perma
nent depășite, in con

textul în care „febra 
metalului galben" se 
accelerează rapid. Luni 
dimineața, de pildă, la 
bursa din Ziirich (a- 
preciată ca principala 
piață a aurului din 
Europa occidentală), 
uncia de aur a fost 
cotată pină la 855 de 
dolari.

Un fenomen similar 
a fost înregistrat in 
cursul aceleiași zile la 
Londra, unde, numai
în citeva ore. prețul
unciei de metal galben 
a sporit de la 835 la 843 
dolari, iar apoi la, 860 
dolari. Unii experti 

■ londonezi consideră că 
este posibil ca prețul 
aurului să depășească

se modifică
tru ea atît măsurile economice, cit și 
legea sindicală sint simple farse. 
„Onoarea" de a călători in același 
autobuz cu un alb, de pildă, nu ușu
rează cu nimic rigorile legii pașa
poartelor interne (fără de care nici 
un african nu se poate deplasa), mai 
dură ca oricind și care face 
din zeci de mii de negri niște 
străini. în propria lor țară. Numiți în 
mod arbitrar „cetățeni" ai diverse
lor bantustane constituite pe terito
riul R.S.A., ei sînt trimiși cu forța 
în aceste adevărate lagăre de con
centrare, unde nu găsesc de lucru, nu 
eu suficient teren pentru agricultu
ră si de cele mai dese ori nici apă 
suficientă. Stationarea, fie și tempo
rară, în orașele lor de baștină este 
permisă numai pe baza unei apro
bări — a unei ștampile aplicate pe 
pașaport . — extrem de greu de 
obținut Astfel, părăsirea bantus
tanelor in căutarea unui loc de 
muncă li transformă in infractori, 
dacă din pașaport Ie lipsește ștampi
la salvatoare. în ciuda riscului de a 
fi azvîrliți in închisoare, multi se 
opun expulzării in. bantustane. „Nici- 
cind înainte nu am. simțit atita în- 
dirjire la negri, nicicind nu am avut 
mai acut sentimentul unei iminente 
catastrofe" — declară o militantă 
pentru drepturile populației de cu
loare din R.S.A.

Toate aceste artificii ale autorită
ților de la Pretoria nu înșeală pe ni
meni și este clar că încercarea dis
perată de a strămuta „butoiul cu 
pulbere" din gheto-urile orașelor in 
izolarea bantustanelor nu constituie 
o soluție viabilă., ca de altfel nici 
una din manevreîe noii „strategii".

Mariana SĂSĂRMAN 

tarea fiecărei sfere de activitate a 
poporului român. Unul dintre marile 
sale merite este, acela că a pus. bazele 
unei concepții politice revoluționare, 
conformă gîndirii și voinței poporu
lui. Făcînd ca poporul să-și îndepli
nească rolul său legitim de construc
tor conștient al propriei sale istorii, 
gindirea și activitatea președintelui 
României au consacrat, în țara sa, ca 
și pe plan internațional, o politică 
bazată pe voința de acțiune a întregii 
națiuni".

„Un alt mare merit al președintelui 
Nicolae Ceaușescu — scrie revista — 
ii reprezintă eforturile sale susținute 
pentru promovarea fermă a indepen
denței șî suveranității naționale".

Comunișlii mexicani—favorabili 
unor largi alianțe politice
CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager

pres). — „Partidul Comunist Mexi
can se pronunță pentru realizarea de 
alianțe cu toate forțele politice din 
țară, in vederea sprijinirii acțiunilor 
promovate de guvernul președintelui 
Jose. Lopez Portillo" — a declarat, 
potrivit agenției E.F.E., secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Mexican, Ar
noldo Martinez Verdugo. „Să respin
gem ferm orice presiuni din afară și 
să luptăm pentru dezarmare, pentru 
a se evita o alunecare periculoasă a 
situației internaționale spre război" 
—. a spus el, după o întrevedere cu 
șeful statului mexican, in cursul că
reia și-a exprimat • preocuparea fată 
de evoluția situației politice'interna
ționale.

Salaam, Shridath Ramphal, secreta
rul general al Commonwealthului, a 
condamnat prezența trupelor sud- 
africane pe teritoriul Rhodesiei,. deși 
au intrat în vigoare prevederile acor
durilor de la Londra privind înceta
rea’ focului pe întreg teritoriul rho- 
desian. ■

în altă ordine de idei, el a apreciat 
că forța statelor Commonwealthuliii 
de menținere a păcii în Rhodesia — 
în prezent de 1 300 de persoane — 
este prea mică fată de sarcinile care-i 
revin. Marea Britanie, a menționat 
Shridath Ramphal — a comis de Ia 
început o eroare insistind ca această 
forță să aibă un efectiv atit de re
dus. EL a subliniat, în acest sens, că 
nu este tîrziu să se procedeze la mă
rirea acestor efective și că statele 
Commonwealthului sint gata să răs
pundă oricărei cereri privind crește
rea numărului de membri ai forței 
Commonwealthului de menținere a 
păcii in Rhodesia.

nivelul de 1 000 dolari 
uncia.

Potrivit agenției 
France Presse, la bur
sa din Hong Kong 
uncia de aur s-a vin- 
dut luni dimineața cu 
825—835 de dolari, 
ceea ce reprezintă o 
majorare cu 15 dolari 
comparativ cu situația 
existentă: vineri seara, 
la 'închiderea tranzac
țiilor. Această ten
dință s-a accentuat în 
cursul zilei, astfel că, 
sub presiunea creșterii 
cererii locale, luni la 
prinz prețul unciei de 
aur s-a majorat cu 
încă 10 dolari, ajun- 
gind la 835—845 dolari.

(Agerpres)

Reuniune în cadrul C.A.E.R.
BERLIN 21 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc ședință Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru transporturi, 
la care au participat delegații din 
țările membre ale C.A.E.R. și din 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia.

Comisia a adoptat propuneri refe
ritoare la realizarea acțiunilor pre
văzute in Programul special de co
laborare pe termen lung privind 
dezvoltarea legăturilor de transport 
ale țărilor membre ale C.A.E.R., pre
cum și la lucrările de coordonare a 
planurilor pe perioada 1981—1985 în 
transporturi. .

Comisia a adoptat planul de lucru 
pe anii 1980—1981, a examinat unele 
probleme ale colaborării economico- 
tarifare și alte aspecte care privesc 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică in acest domeniu de acti
vitate.

BRUXELLES

Intîlnirea miniștrilorJ 
agriculturii aî „celor nouă44

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Luni a inceput la Bruxelles o reu
niune de două zile a miniștrilor 
agriculturii ' din țările membre ale 
C.E.E. După cum informează agenția 
Reuter, miniștrii urmează să adopte 
un plan de. reducere a cheltuielilor 
din bugetul- C.E.E. destinate agri
culturii.

în prima zi a dezbaterilor, mi
niștrii au procedat Ia un schimb de 
vederi asupra unui plan in acest 
sens, elaborat de Comisia C.E.E., 
care prevede, în esență, reducerea 
cu 1 miliard unități de cont in 1981 
a cheltuielilor din bugetul comun 
destinate agriculturii. La sfirșitul 
dezbaterilor nu s-a ajuns la un con
sens.

Ieri, s-a deschis la Delhi Conferința O N U.D l.Un obiectiv primordial - accelerarea procesului de industrializare a țărilor în curs dc dezvoltare
DELHI 21 — (De la trimisul nos

tru Gh. Cercelescu). La Palatul 
Vigyan Bhavan din Delhi s-au des
chis, la 21 ianuarie, lucrările . celei 
de-a III-a Conferințe generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare. Industrială (O.N.U.D.I.), 
la care participă reprezentanți din 
circa 140 de țări, între care și Româ
nia. Delegația țării noastre este, con
dusă de Alexandru Mărgăritescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior' și Cooperării 
Economice Internaționale.

Participanții vor examina, timp de 
trei săptămini, evoluția situației eco
nomice și sociale in lume și vor în
cerca să găsească mijloacele capabile 
să accelereze procesul de industriali
zare a țărilor in curs dc dezvoltare, 
în. vederea atingerii obiectivului con
venit de precedenta Conferință ge
nerală a O.N.U.D.I.. desfășurată la 
Lima in 1975. Potrivit Declarației și 
Programului de acțiune adoptate la 
Lima, pină în anul 2 000 statele in 
curs de dezvoltare ar urma să-și spo
rească de la 7 la 25 la sută ponderea 
in producția industrială mondială. 
Pentru înlăturarea unor obstacole din 
calea industrializării, țărilor rămase 
in urmă pe plan economic.: in cadrul 
pregătirilor O.N.U.D.I.-III, statele 
membre ale „Grupului celor 77“ au 
făcut o serie de propuneri, cuprinse 
în Declarația de la Havana, și care 
se . referă la . extinderea cooperării 
atît intre statele în curs de dezvol
tare, cit și între acestea, și țările dez
voltate, în domeniile financiar,' teh
nologic, energetic, comercial și al 
pregătirii de cadre naționale. Pe 
agenda reuniunii figurează, de ase
menea, examinarea unor probleme 
institutional^.

Conferința a fost inaugurată de 
secretarul general al , O.N.U... Kurt 
Waldheim, care a adresat tuturor 
participanților apelul . de a-și spori 
eforturile în acțiunea coriiună de gă
sire a „unui nou drum care să ducă 
la dezvoltarea stabilă și dinamică a 
economiei mondiale". El a arătat că, 
in pofida eforturilor depuse pină 
acum, tendințele negative din anii 
’70 nu numai că se mențin, dar con
tinuă să se accentueze, acest 
fapt aducînd prejudicii nu numai ță
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O EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ, or
ganizată de Ministerul iordanian al Culturii și Tineretului și Ambasada 
României, s-a deschis .la Amman, mareînd inaugurarea „Zilelor culturii 
românești". în Iordania. Sint: expuse lucrări de Boris . Ceragea, lon rlri:- 
mescu, Georgeta Caragiu, Emilian Celine, Oniță lulia, Istodor Mihai și 
alții. Expoziția se bucură de un interes deosebit.

CONVORBIRI PAKISTAN.O — vern condus de Francisco Sa Car- 
CHINEZE. Președintele Pâkistanu- neiro, care „afectează drepturile și 
lui, Mohammad Zia. UI Haq, a.pri- nivelul de viață ale poporului"., 
mit pe ministrul afacerilor exter
ne al R.P. ■ Chinfeze, Huang Hua, 
care efectuează o vizită in Pakis
tan. După cum transmite agenția 
China Nouă, cu acest prilej ș-a 
procedat Ia un schimb de opinii a- 
Supra unor chestiuni de interes- co
mun.

LA O REUNIUNE A PARTIDU- 
I LUI COMUNIST ITALIAN, secre

tarul general ăl P.C.I., Enrico 
I Berlinguer, s-a referit,-intre altele, 

la eventualitatea participării comu- 
I niștîlor la guvern, subliniind că pen- 

tru P.C.I. două condiții sînt esen
țiale : „respectarea demnității tu- 

| turor partidelor ce participă la coa
liția guvernamentală și un program 

l clar, concret, cu termene și anga
jamente precise". Acest program — 

1 a declarat En'rico Berlinguer — 
I trebuie să poată fi verificat in per

manență de către masele de oa
meni ai muncii, de cetățeni.

I LUCRĂRILE SESIUNII DE IAR
NĂ A PARLAMENTULUI INDIAN

I au inceput luni la Delhi. Camera 
inferioară a organului legislativ al 

I Indiei, Camera Populară, rezultată 
în urma recentelor alegeri parla
mentare, s-a întrunit în noua sa 

i componență pentru' dezbaterea 
principalelor probleme ce se află,

I in prezent; în fața țării.
i ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
| F.I.D.A. La Roma s-au irtcheiat 

lucrările Consiliului guvernatorilor 
Ial Fondului International de Dez

voltare Agricolă (F.I.D.A.). Rezolu
ția adoptată adresează participanti- 

Ilor apelul de a depune eforturi co
mune pentru reconstituirea resurse
lor fondului pe perioada 1981—1983 
Ia un nivel care să fie în măsură 

Isă permită o extindere în termeni 
reali a operațiunilor acestui orga
nism al O.N.U.

CONFEDERAȚIA GENERALĂ A 
I MUNCITORILOR PORTUGHEZI —

Intersindicala Națională —a respins 
|_ programul economic ăl noului gu-

Recent s-a desfășurat in Statele Unite o amplă acțiune revendicativă care 
□ antrenat zeci de mii de muncitori din întreprinderile de rafinare a țițeiului, 
in fotografie - un pichet de greviști în fața rafinăriei din Marcus Hook, 

localitate din apropiere de Philadelphia

rilor in curs de dezvoltare, ci între
gii omeniri. El a relevat că indus
trializarea tarilor in curs de dezvol
tare favorizată de crearea unui nou 
cadru al relațiilor economice inter
naționale, mai echitabil decit cel ac
tual, ar fi in avantajul tuturor po
poarelor. „Marea problemă care se 
ridică in fața Conferinței O.N.U.D.L, 
a conchis Waldheim, este instaura
rea unei noi ordini economice inter? 
naționale, factor decisiv pentru asir 

. gurarea in viitor a unui echilibru , in 
lume".

A luat' apoi cuvintul președintele 
actualei sesiuni a Adunării Generala 
a O.N.U., Salim Ahmed Salim.. în 
opinia șa, obiectivul de la Lima poa
te fi atins’dacă țările în curs de dez
voltare vor beneficia de o. tehnologie 
adecvată, care să asigure valorifi
carea cit mai eficientă a resurselor 
materiale și umane. în acest scop, a 
arătat vorbitorul, este nevoie ca-toate 
statele să dea dovadă de voință po
litică. „De la Conferința O.N.țJ.D.I. 
se așteaptă nu confruntări, ci nego
cieri pe picior de egalitate, in sp.''.ui 
încrederii reciproce", a spus in înche
iere Salim Ahmed Salim.

în cuvintarea sa, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, a arătat că 
este necesar ca „industrializarea să 
fie. concepută nu in mod separat, ci 
în cadrul unei abordări integrate cu 
celelalte: sectoare de activitate ale 
economiei naționale". în acest con
text, Indira Gandhi a arătat că in
dustrializarea țărilor sărace trebuie 
să țină seama de particularitățile 
Specifice ale fiecărei țări, și nu să 
imite, pui' și simplu, modelele din ță
rile dezvoltate.

La rindul său, președintele indiei, 
Neelam Sanjiya Reddy, arătind cq 
actuala situație economică mondială 
este consecința unei ordini inechita
bile. a subliniat necesitatea unor 
schimbări fundamentale in sistemul 
de relații internaționale.

Prima ședință plenară, care a des
chis propriu-zis reuniunea de la 
Delhi,, a avut Joc luni dupâ-amiază, 
cînd s-a procedat la alegerea, pre
ședintelui conferinței, in persoana 
rțiinistrului de externe al Indiei. .Tot
odată, au fost convenite unele pro
bleme organizatorice și procedurale, 
legate de desfășurarea dezbaterilor.’

I3Ș

CONSTRUIREA VIITOAREI CA
PITALE A NIGERIEI, Abuja, la o' 
distanță de circa 700 kilometri nord- 
eșt de Lagos, va costa aproximativ 
zece .miliarde de naira (18 miliar
de de dolari) — a relevat John. 
Kadiya, ministrul însărcinat cu 
problemele legate de acest proiect. 
El a anunțat că o serie de edificii 
guvernamentale importante vor .fi 
terminate in cursul anilor 1982— 
1983, edificarea noii capitale fiind 
eșalonată pe parcursul a cel nțutț 
două decenii.

AGENȚIE PANAFRICANĂ DE 
INFORMAȚII. In cursul dezbateri
lor ce au Ioc cu prilejul primei 
reuniuni -a consiliului interguverna- 
mentaT al Agenției' panafricane de 
informații (P.A.N.A.) s-a precizat 
că acest organism va deveni func
tional incepînd cu luna iulie 1980. 
Din luările de cuvint ale.participăn- 
ților s’-ă degajat dorința și voința 
statelor africane ca noua agenție 
de presă să contribuie la mai buna 
informare a popoarelor Africii, la 
prezentarea, in exterior, a unei ima
gini realiste privind eforturile lor 

' de progres și dezvoltare indepen
dentă.

CANDIDATURĂ. Comitetul Cen
tral al Partidului Muncii din Israel 
l-a desemnat pe Shimon Peres, pre
ședinte al partidului, drept candi- 

' dat la funcția de prim-ministru in 
cadrul viitoarelor alegeri gendrăle, 
care ar urma să se desfășoare iii 
noiembrie 1981.

ACCIDENT GRAV IN ORAȘUL, 
COLUMBIAN SINCELE.IO. Tribu
nele stadionului din orașul colum
bian Sincelejo, unde avea loc o 
luptă cu tauri, s-au prăbușit și 
peste 160 de persoane și-au pierdut, 
viața, iar peste 700 au fost rănite: 
majoritatea grav. La locul tragediei 
au sosit echipe speciale de ajutor, 

■ autoritățile luind măsuri urgente- 
pentru îngrijirea rănițil&r și asigu
rarea medicamentelor necesare.
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