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în temeiul art. 46, alin. 1, și art. 63, pct. 1, din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională — 

legislatura a Vlll-a — precum și pentru consiliile populare vor avea loc la data de 9 
martie 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

/
/

Resursele materiale limitate față de marile cerințe ale

ikzvoltării economice a țării noastre impun ca fiecare

cetățean, fiecare om al muncii să devină un participant activ la

MAREA INDUSTRIE
A RECICLĂRII MATERIALELOR

In eforturile susținute pentru asi
gurarea bazei de materii prime și 
materiale necesare dezvoltării eco
nomice, in tot mai multe țări ale 
lumii, industria reciclării materiale
lor a devenit o realitate, o uriașă 
mină de mare randament. Țări dez
voltate ale lumii au pus la punct 
o vastă rețea națională de reciclare 
a resurselor materiale refolosibile 
de fier, hîrtie, mase plastice ș.a.,. 
precum și tehnologiile industriale 
de prelucrare, asigurind pe această 
cale un volum important din mate
riile prime. Cu atît mai mult, într-o 
țară ca a noastră, cu resurse ma
teriale limitate, cu o industrie în 
plină dezvoltare și modernizare, 
lărgirea bazei de materii prime con-, 
stituie o cerință majoră, primordia
lă a progresului economic. în repe
tate rînduri, cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în unități economice, 
în cuvîritări rostite, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat nece
sitatea reintroducerii operative in 
circuitul economic a tuturor resur
selor, a organizării corespunzătoare 
a acestei acțiuni. Relevînd importan
ța deosebită a acțiunii de recupera
re a resurselor materiale, secretarul 
general' al partidului arăta în Ra
portul prezentat la Congresul al 
XII-lea al partidului că, pe această- 
cale, în cincinalul viitor trebuie sa
se asigure cel puțin 40—50 Ia sută 
din nevoile interne de fier, metale 
neferoase, fibre și fire textile, ule-

itiri minerale și altele, punîndu-se 
capăt cu desăvîrșire oricărei risipe.

Pornind de la aceste sarcini, în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, recent. Con
siliul de Stat a dezbătut și aprobat 
Decretul privind recuperarea și va
lorificarea resurselor materiale re-

mic a materiilor prime vechi, a ma
terialelor și produselor refolosibile, 
crearea industriei de recondiționare 
a pieselor, subansamblelor și pro
duselor, perfecționarea și introdu
cerea unor tehnologii pentru valo
rificarea în cit mai mare măsură și 
cu randamente maxime a resurselor

Necesitatea recuperării tuturor materialelor refolosibile, 
obligațiile și îndatoririle patriotice ale unităților 
socialiste și ale populației sînt cuprinse intr-un 

recent decret al Consiliului de Stat
folosibile, utilizarea și circulația 
ambalajelor. Este un decret de. o 
însemnătate cu totul deosebită pen
tru activitatea economică, care in
stituie, îndatoriri clare, riguroase 
pentru oamenii muncii, pentru toți 
cetățenii, pentru organele de stat și 
unitățile socialiste. Astfel, se stabi
lesc nrin decret .răspunderile și atri
buțiile ce revin ministerelor, con
siliilor populare, întreprinderilor, 
centralelor, ■ unităților socialiste de 
stat și cooperatiste pentru recupe
rarea și utilizarea integrală a tutu
ror resurselor materiale refolosibile; 
asigurarea prin plan a i-------
și reintroducerii în circuitul econo-

materiale recuperabile, organizarea 
unitară, pe baze economice, a aces
tei activități, atragerea întregii 
populații in acțiunea de recuperare 
a materiilor prime vechi și mate
rialelor refolosibile.

Totodată, ținînd1 seama de am
ploarea acestei acțiuni, potrivit pre
vederilor ' decretului, ministerele, 

■ celelalte organe centrale, consiliile 
. populare, toate unitățile socialiste 

âu obligația de a lua măsuri ca toți 
„oamenii muncii, toți cetățenii, să cu- 

muiusiuue, noască temeinic reglementările le-
recuperării gale referitoare la recuperarea și

valorificarea integrală a resurselor

materiale refolosibile, să înțeleagă 
importanța deosebită pentru econo
mia națională a reintroducerii în 
circuitul economic a acestor resur
se și să aplice întocmai reglemen
tările din acest domeniu. Dealtfel, 
prevederile acestuj decret vor face 
obiectul unei întregi acțiuni publi
cistice în perioada . următoare, în 
acest prim articol propunîndu-ne să 
reliefăm cîteva dintre semnificațiile 
majore ale acestui act normativ.

Ne oprim, întîl, asupra necesității 
obiective care a determinat stabili
rea unor măsuri legislative menite 
să stimuleze, să cointereseze, să de
termine și să oblige la asigurarea 
unui riguros spirit gospodăresc în 
utilizarea resurselor materiale de 
care dispunem. Economia națională 
dispune de importante resurse me
talice feroase și neferoase, de pro
duse' chimice, materiale lemnoase, 
textile și pielărie, substanțe rezi
duale agroalimentare, rezultate din 
procesele' de producție și din con- 

I sum, halde, iazuri de-decantare, nă-1 
moluri și alte reziduuri cu conținut 
de substanțe utile, care în prezent 
sînt numai' parțial valorificate.' De ’ 
asemenea, există importante canti
tăți de resurse materiale in restu- . 
rile menajere . rezultate din gospo
dăriile populației, in reziduurile 
stradale și altele similare, bunuri ' 
de/ uz personal •.și casnic atfale «ițe 
trebuie valorificate într-o măsură
(Continuare în pag. a II-a)
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constituie o prezență pregnantă, prestigioasă. Roade ale muncii
tractoarele fabricate aici sînt apreciate atît în țară, cît și 

Foto : E. Dichiseanu

în peisajul industrial al județului Haighita, întreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc 
înfrățite a muncitorilor și specialiștilor de pe aceste meleaguri — români și maghiari — 
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„Cutezătorii 2000
In timp ce oamenii maturi ai acestor plaiuri dese

nează in opțiuni și faptă chipul zilei de miine, copiii lor 
parcurg o istorie de milenii, iși îmbogățesc viața cu 
pildele de cutezanță ale acestei istorii și iși află ei 
inșiși loc la startul către izbinzi viitoare. Ceea ce patria 
rostuiește pe cadranul deceniilor care vin ei vor împlini 
aievea, lăsînd la rindul lor o nouă moștenire pentru 
urmași. Vibrante vase comunicante cu timpul patriei 
se realizează prin continua intîlnire a cunoștințelor 
teoretice cu activitatea practică, de asumare și îmbo
gățire a ideilor tehnico-științifice.

Intr-un asemenea atelier, copiii buzoieni ne-au înfă
țișat în ultimii ani, la dimensiunile iscusinței și spiri
tului lor cutezător, cîteva tablouri semnificative pentru . 
puterea de receptare șl creație a vîrstei lor.. La împli
nirea unui mileniu și șase secole de la atestarea docu
mentară a localității, ei ne-au surprins și ne-au incintat
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Ambasadorul Republicii Senegal
Președintele. Republicii Socialiste ■

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimineața, 
pe Ibrahima Dieiig, ambasadorul Re- 

. publicii Senegal la București, Ia ce- t 
rerea acestuia.

Ambasadorul a transmis tovarășului . 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din

partea președintelui Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, împreu
nă cu un salut prietenesc, urări de 
sănătate, precum și succese în acti
vitatea neobosită pe care o desfășoa
ră în fruntea statului și poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui 
un călduros 
urări.

A avut loc
s-a desfășurat 
cordială.

Leopold Sedar Senghor 
salut și cele mai bune

apoi o convorbire, care 
într-o atmosferă

Președintele băncii „N. NI. Rothschild and Sons Ltd"

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae ' 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
arniază, pe Evelyn de Rothschild, 
președintele băncii „N. M. Rothschild 

. and Sons Ltd", din Marea Britanic, 
care efectuează o vizită în tara noas
tră. ’

La primire a participat tovarășul

Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul finanțelor.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru cursul ascen
dent al raporturilor de colaborare si 
cooperare dintre România si Marea 
Britanic și au fost reliefate posibi
litățile existente în diverse sfere de 
activitate în vederea extinderii aces-

tor raporturi. în acest context a fost 
subliniată necesitatea 
lațiilor cu instituțiile 
nești.

Au fost abordate.
unele aspecte ale situației economi- 
co-financiare internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

dezvoltării re- 
bartcare româ-
de asemenea.
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prin realizarea machetei municipiului Buzău al mile
niului viitor. Rezolvări arhitectonice, plastice și teh
nologice de mare prospețime au adăugat sărbătorii de 
atunci dimensiunea celebrării de către, ei, oamenii ma
turi ai orașului viitor. Ca semn al continuității, micii 
proiectanți și constructori ai atelierului fanteziei de la ■ 

. Casa pionierilor și șoimilor patriei din Buzău au făurit 
an de an noi universuri miniaturale, in care prinde 
contur și ființează ceva din trepidația armonioasă a 
realizărilor viitoare. La startul izbînzilor tehnico-științi- 
fice i-am intîlnit acolo pe autorii acestor făgăduințe : 
elevii Magdalena Kalla, Mioara Manta, Liliana Vasiliu, 

. Denise Cadulenco, Muguraș Istode, Radu Cosmin, Lucia 
Manta... înaintea lor au fost alții, după ei vor veni 
alții. Gonstituiți : în echipe, sub îndrumarea 
lor Dumitru Cadulenco, împlinesc măiestre prefigu
rări din constelația României de miine.

Ca o confirmare a acestor făgăduințe, copiilor buzo
ieni le-a revenit marele trofeu transmisibil „Cute
zătorii 2000“ al unui concurs de machete funcționale 
cu caracter de anticipație. Unde va poposi data urmă
toare acest simbolic trofeu e greu de știut. Mii de 
alți copii au aceleași preocup iri. Aici el. a fost do- 
bindit prin temerare construcții : „Tomis II — orașul 
petroliștilor de pe Marea Neagră" și „Posibilități mul
tiple de valorificare a energiei valurilor". Dialogul 
emoționant ce se stabilește peste decenii între plat
forma „Gloria" din largul țărmului românesc și orașul 
viitor gindit de acești copii arată încă o dată privirilor 
noastre izvorul mereu proaspăt al iscusinței, dăruirii 
și creației datorită căruia avem deplină îndreptățire 
să batem cu optimism la porțile de aur ale mileniului 
viitor.
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Mihai NEGULESCU

■‘•I.

natului
Aspect din secția cuptoare a Combi- 

chimic Tîrnăveni
Foto : S. Cristian

GALAȚI

Prima 
în

navă lansată 
acest an

La cala. Dunăre a Șantierului naval 
Galați ieri a fost lansată nava „Ca
lafat", de 18 000 tdw, a. șasea din se
ria cargourilor multifuncționale ce se 
execută aici. Lucrindu-se în ultima 
perioadă' la ' temperaturi • coborîte, '■ 
constructorii secției IA au reușit să ■ 
asigure, vasului, la. lansare, un grad 
riditat- de saturare. Prima lansare 
din acest an a fost dedicată de con- ■ 
structori apropiatelor alegeri de 
deputați. Deoarece pe Dunăre curg ; 
.sloiuri,., evepimențul lanșării a fost 
pregătit cu deosebită atenție, luin- 
du-se toate măsurile pentru a nu pe
riclita nava pe parcursul desfășură
rii acestei operații. (Dan Plăeșu).

Contururi ale viitorului pe planșeta
prezentului

Trecînd prin Curtea 
de Argeș, care se dez
voltă impetuos, dar, 
după părerea mea. im
personal, și apoi prin 
satele sibiene, clujene, 
maramureșene, unde 
arhitectura rurală cu
noaște acum forme în
floritoare, și chiar ori- 

surprinză- 
pun intre- 
nu cumva 
reacție na-

ginalități - 
toare, îmi 
barea dacă 
aceasta e o 
turală la uniformitatea 
cartierelor urbane de 
serie, fără sigiliu. Și 
totuși, iată, centrul o- 
rașului Bistrița, cu 
construcții atit de spe
cifice, in dominante 
alb și roșu-inchis. cu 
turnulețe și lucarne, 
geamuri lungi încrus
tate in ziduri, acoperi
șuri înalte, dînd un 
ritm atit de vioi cen
trului civic și o armo- 

' nie cromatică ațit de 
caldă și specifică.

★
Dincolo de Turda, 

prin sate, lingă fîntîni, 
adăpătoare pentru vite 
făcute 
mătate 
riaș de 
structoare.
ieftin, de lungă dura
tă, ' ingeniozitate teh
nică. folosire iscusită 
a deșeurilor.

La Copăceni ne ies 
în cale vile, vile de o 
anume eleganță și de 
structură modernă. 
Aici ne întîlnim și cu 
unele mașini din ace-

lea care 
cauciucuri 

. dăpâtoare : 
bordeie.

★
Anunț, la ieșirea din 

Jucu : „Respectați vi
teza legală. Drumul 
drept te inșală. Mer
geți sănătoși".

★
Firiza e uimitoare 

prin coloritul caselor.

furnizează 
pentru a- 
demolează

ne Palatul Culturii. 
Mi-e recomandat pre
ședintele comitetului 
județean de resort, cu 
adăugirea „Dumnealui 
e, la noi, cu cultura".

Unii din oamenii a- 
ceștia cu cultura s-au 
format, în anii noștri, 
ca adevărați activiști 
și animatori, legin- 
du-și numele de înfăp
tuiri însemnate, pu-

picari, fără orizont, 
dumnezeu știe cum au 
ajuns (și cum se men
țin) în aceste posturi, 
inși care vorbesc rău, 
gîndesc rău, fac rău și 
nu văd decît aspectul 
cantitativ 
de 
însă 
buni 
tate, 
chiar la ei privesc, cu

al faptelor 
creație. Privește 
totdeauna la cei 
— zice, pe drep- 
Hemingway — și

însemnări dintr-o călătorie nesfîrșită prin țară (II)
---------------------- de Valentin SILVESTRU -----------------------

din cite o ju
de cauciuc u- 

mașină con- 
Material

Pereții sînt galbeni, 
cărămizii, verzi. Una 
e jumătate albastră, 
jumătate' — roz. Alta 
are in curte pitici de 
ghips cu scufii roșii și 
bărbi portocalii. Oa
menii sint deosebit de 
primitori. La fel și la 
Blidaru. O bătrină, pe 
care o lăudăm pentru 
iia ce-o poartă, cu un 
desen foarte gingaș, ne 
spune că o are de cin
cizeci de ani. „Tătu-i 
cum o ții" — ne ex
plică. Și ca să fie și 
mai lămurit : „Munca 
de întreținere îi tăt se
cretul, la orișice".

★
O arteră rutieră în

grijită din Baia Mare 
se numește Strada 
Culturii. în cîteva ora
șe mari, unor clădiri 
impunătoare li se spu-

nînd suflet in descope
rirea și încurajarea ta
lentelor, bătindu-se cu 
îndîrjire pentru în
ființarea unei orches
tre simfonice, pentru 
ridicarea unei statui, 
pentru» ca echipa lor 
de păpuși să plece in 
turneu în Maroc și 
fanfara sătească să a- 
pară la televiziune, și 
violonistul de zece ani 
să se ducă la școală la 
București, și biblioteca 
să fie mutată intr-un 
local fără igrasie, și 
colecția de fluturi să 
devină muzeu entomo
logie, și teatrul să 
treacă de la categoria 
a treia la a doua:.. îi 
știu pe mulți, îi admir 
și-i respect.

Sînt, desigur, prin
tre ei și funcționari ti-

precădere, că așa e și 
in firea lucrurilor. Nu 
se poate deci uita că 
Aurel Ilie Calimandric 
este unul din inițiato
rii manifestărilor de 
cultură care s-au in- 
stituționalizat în orașe 
ale județului Bacău, 
Gheorghe Bunghez e, 
și el, unul din con
structorii laborioși ai 
faimei Teatrului tine
retului din Piatra 
Neamț. Dumitru Bran 
e, și el, coautor, in
tr-un fel, al impunăto
rului complex monu
mental de la Podu 
înalt, e și el ctitor al 
festivalului republican 
al umorului și al bi
bliotecii umorului ro
mânesc de la Vaslui, 
al admirabilului mu
zeu județean, Victoria

Negrea e și ea impli
cată în tot ce înseam- 

■ nă inițiativă și acțiu
ne culturală Ia Bra
șov — de la împodobi
rea clădirilor special 
destinate pînă la tipă
rirea albumelor etno
grafice și organizarea 
festivalului de muzică 
de cameră.

Ar trebui evocați 
mulți. Unii au schim
bat recent munca, au 
primit alte însărcinări. 
Ei rămin insă în pagi
nile cronicilor locale 
ca oameni de cultură 
ai unui răstimp istoric 
foarte complex, ai u- 
nei geografii spirituale 
cu multe și felurite 
reliefuri. Cred că e 
una din marile și te
meinicele lor satisfac
ții — să știe că sint 
considerați astfel.

★
Complexul 1 

un așezămînt 
cu cîteva vile 
dite pe un 
înalt. Arhitecții 
în primire cu fantezie 
acest spațiu și l-au 
modelat cu chibzuință, 
astfel că ai impresia 
a te afla intr-un oră
șel montan dichisit și 
îmbietor. încăperile nu 
sînt insă la nivelul fa
țadelor și serviciile in
terioare țin de altă e- 
pocă.

Borșa e 
turistic 
răspîn- 
tăpșan 

i art luat

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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® O valoroasă și originală inițiativă a de
mocrației noastre socialiste, inițiată de 
secretarul general al partidului

Reporterii noștri vor fi prezenîi la dez
baterile publice de la „Tribuna demo
crației", 
manentă

care va deveni o rubrică per 
a ziarului „Scînteia"

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI". O nouă și valoroasă instituție a democra
ției noastre socialiste, inițiată de cel mai înflăcărat ■ tribun al României 
contemporane, de gînditorul cutezător și revoluționarul neînfricat, de mun
citorul neobosit și luptătorul dîrz pentru cauza și fericirea poporului.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI". O amplificare la scara întregii țări a sti
lului de lucru propriu secretarului general al partidului, stil de lucru viu, 
dinamic, propulsor de idei novatoare, de energii. Prezent mereu în mie
zul vieții, în mijlocul oamenilor, sfătuindu-se mereu cu oamenii, într-un 
permanent și fructuos dialog purtat in timpul vizitelor de lucru sau în 
cadrul marilor foiumiri democratice naționale, pe baza cunoașterii apro
fundate a realităților și cumpănirii științifice, realiste, a resurselor șî po
sibilităților noastre, secretarul general al partidului a imprimat și imprimă 
dinamism, caracter vizionar și profund umanist tuturor opțiunilor funda
mentale și deciziilor hotărîtoare privind interesele vitale și năzuințele de 
progres și civilizație ale națiunii noastre socialiste.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI". O firească și generoasă concretizare a 
măsurilor inițiate de secretarul ge,neral, al partidului pentru creșterea 
rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste în viața social-politică 
a țării, de participare nemijlocită, în mod organizat, a tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de naționalitate, la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului, la conducerea. întregii societăți, Sînt măsuri 
care se înscriu în amplul proces de creare a unor structuri politico- 
organizatorice noi, revoluționare, menite să creeze cele mai bune con
diții materiale și spirituale lărgirii și perfecționării democrației socialiste.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI". Denumire sub care se vor desfășura 
lunar, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, adunări pu
blice, în care toți ■ cetățenii se vor întîlni cu activiști de partid și de stat, 
cu deputați, cu cadre din economie și 
edunări în care se vor putea dezbate, 
vieții economice, sociale și. politice a țării.

din alte domenii de activitate, 
în mod organizat, probleme ale

larg democratică menită să ac-„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI". Dezbatere
tivizeze și să crească rolul opiniei publice în cunoașterea și respectarea 
de către toți cetățenii a hotărîrilor și legilor țării, în prevenirea și comba
terea intransigentă a încălcărilor normelor de conviețuire socială, în apli
carea fermă și înrădăcinarea în viața și activitatea colectivităților și a 
fiecăruia în parte a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, 
care încunună și ridică pe înaltele trepte ale umanismului revoluționar 
cele mai alese virtuți și aspirații ale poporului nostru.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI". Agoră în care cetățenii, exercitîndu-și tot 
mai activ libertățile și<-drepturile lor. democratice, consfințite în Constituție 
și garantate in fapt, sînt chemați să-și spună deschis cuvîntul, să-și ex
prime părerea asupra problemelor puse in dezbatere, să pună întrebări 
și să primească răspunsuri. Ce fel de întrebări ? Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, cetățenii pot să pună întrebări și să primească 
răspunsuri în legătură cu orice aspecte principiale și practice ale politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, ale construcției socia
liste, ale vieții internaționale. Un exemplu din multe altele : în confor
mitate cu atribuțiile și răspunderile cu care este investit în exercitarea 
controlului democratic asupra activității desfășurate de deputați, la toate 
nivelurile, Frontul Democrației și Unității SociaFste are dreptul și datoria 
de a organiza, în cadrul „Tribunei democrației", interpelări ale aces
tora privitoare la modul în care iși îndeplinesc mandatul încredințat de 
alegători. Aceasta, cu atît mai mult cu cit apropiatele adunări de propu
nere a candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste pentru 
alegerile de la 9 martie, din rîndurile celor mai buni dintre cei mai buni 
cetățeni ai țării, ca și întîlnirile care vor avea loc între candidați și ale
gători se vor constitui in tot atîtea dezbateri democratice, dialoguri vii, 
fructuoase, menite să ducă la o și mai puternică dezvoltare economico- 
socială, la o mai bună gospodărire și înfrumusețare a tuturor orașelor 
și satelor. In același timp, toate aceste adunări și manifestări care vor 
avea loc în perioada campaniei electorale reprezintă un bun prilej de a 
se contura mai limpede rolul „TRIBUNEI DEMOCRAȚIEI", de a se defini 
mai precis aria tematică a adunărilor sale lunare, modalitățile concrete 
de desfășurare a acestora, de finalizare a unor inițiative și propuneri ce
tățenești. De asemenea, în cadrul îritîlnirilor prilejuite de „TRIBUNA DE
MOCRAȚIEI" cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, 
cu cadre din economie și cu alți factori de conducere și decizie se pot 
pune întrebări și primi răspunsuri în 
vizează întreprinderea, instituția sau

legătură cu toate problemele care 
localitatea în care muncesc și tră-

y (Continuare în pag. a V-a)
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Marea cea mare
In aceste zile, portul turistic 

„Tomis'1 si golful din apropie
rea Cazinoului din Cons.ai'a 
s-au transformat in veritabile 
rezervații ornitologice. Au po
posit aici cîrduri imense de lișițe 
Si rate polare, al căror penaj 
negru-cenusiu contrastează pu
ternic cu cel al albilor si gra- 
țioșilor pescăruși. Un peisaj 
inedit, in chenarul de sloiuri si 
broderii de gheață de la malul 
mării aduce cu o autentică ilus
trată arc ică.

Explicația fenomenului : in
trucit lacurile cu apă dulce de 
pe litoral au înghețat bocnă, pă
sările care iernează aici își pe
trec sezonul alb la Conitanța, 
unde apele mării sint mai calde.

I.
I
I
I
I
I
I

I Secundele I
I
I

personalului
1001

I

I
I

!
I

Dintr-o gară din apropierea 
Craiovei, semaforul a indicat 
cale liberă trenului personal 
1001. Toți călătorii urcaseră in 
vagoane. Toți, in afară de Va- 
sile Chițibure din Zănoaga, ju
dețul Dolj. Acesta alerga dispe
rat, cu bi.etul in mina, pe lingă 
trenul pus in mișcare. Văzîndu-l, 
mecanicul locomotivei a oprit 
două secunde. Suficiente pen
tru ca omul să poa.a sa se urce. 
„Aveam o treabă atît de urgentă 
— ne scrie el — incit, dacă nu 
ajungeam la timp unde ire'ou.a 
să ajung, nici nu vă închipuiți 
ce s-ar fi putut in.impla. Mul- 
țumindu-i mecanicului pentru 
gestul său, il asigur, pe cuv.ntul 
meu, că altă dată n-o să se mai 
intlmple".

Nici n-ar mai fi cazul.
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I Un suris la minus I
| 20 de grade I
I
!
I
I

Două autobuze cu actori, cin- 
tăreți, balerini și instrumentiști 
de la Teatrul „Ion Vasilescu" se 
îndreptau, intr-una din după- 
amiezele trecute, spre comuna 
Chirnogi (Ilfov), unde urma să 
se prezinte in sala căminului cul
tural, prevăzut cu încălzire cen
trală, spectacolul „Un cintec 
pentru un suris".

Dar iată că sala căminului 
cultural era... frigider. Mecanicul 
„uitase" să ‘pornească' ins.alația
de încălzire.1 ■A:șă: 'se' face ca! era- . 
greu de închipuit un spectacol 1 
in., care balerinele,, in galioane, • 
să evolueze pe-scenă-cu patine, • 
instrumentiștii să cinte cu țur
țuri la trombon, iar actorii să | 
spună cuplete și glume conge
late. Și astfel, cintecul n-a mai i 
răsunat la Chirnogi, iar surîsul | 
a fost pe măsura gerului 1 
de-alară. Adică la minus 20 de 
grade.
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In pană de motor 
și de... ajutor

Noaptea, pe șoseaua națională 
dintre Rm. Sărat și Focșani, 
autoturismul lui D. Pavel a ră
mas in pană. Neputind remedia 
singur defecțiunea, a început să 
facă semne mașinilor care tre
ceau pe lingă el. Au trecut 
două. nouă, nouăzeci și nouă... 
Nici una nu opre.i, iar frigul se 
înăsprea. In sfirșit, pină la urmă 
a oprit o mașină și cel de la 
volan s-a oferit să-l ajute, 
adăugind : „Și mie și oricui i se 
poate întâmpla așa ceva".

Tocmai de aceea, să nu tre
cem nepăsători pe lingă sem
nele făcute de semenii noștri.
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De la cap la 
coadă 12, de la 
coadă la cap... 13

Distanța dintre Oradea st co
muna Borș (Bihor) măsurată 
din aceleași puncte trebuie să 
fie mereu aceeași, lată insă că. 
la intersecția șoselei care duce 
spre Borș cu Ca’ea Republicii 
din .Oradea a apărut un nou in
dicator kilometric. Potrivit a- 
cestuia. distanța Oradea — Borș 
măsoară 13 kilometri. ~ 
că 
de 
o 
alb : Oradea . ..
metri. Intrucit primul indicator 
a fost pus în sezonul cald, te po
menești că și distanța dintre cele 
doua localități variază după tem
peratură : 13 kilometri pe căl
dură șl 12 kilometri pentru se
zonul rece. Așa că bine-a zis Ci
ne-a zis că ..doi ori doi fac cîte- 
odată... cinci".

Pentru 
la numai cițiva metri 
respectivul indicator, pe 

altă tablă, scrie negru pe 
Borș, 12 kilo-
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Stfon și rugină
Locatari de pe străzile Agri

cultori, Vatra Luminoasă și Bule
vardul Republicii, colț cu str, 
M'itisari din București, _ ne-au 
sesizat un fapt m~i rar întilnit 
la sifonăriile din Capitală. După 
ce încarci sifonul, cind dai să 
torni in pahar, paharul se umple 
de... rugină. A ruginit apa pe 
conductele de unde se aprovizio
nează sifonăriile in cauză ? Am 
dat și noi o fugi pină la sifonă- 
ria de pe Vatra Luminoasă. In- 
vîrtim robinetul și curge în 
har ap ; curat

— Atunci de unde vine 
gir.a " — întreb'm.

— Păi, o fi venind chiar 
rezervorul in care se pregă
tește sifonul — ni se răspunde 
— că de cind n-o mai fi fost 
CU" țzt..

Limpede. Cineva trebuie să se 
ocupe și aici de „cură'enie".

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii"

pa-

ru-
din
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I
I
I
1

1

I

MAREA INDUSTRIE A RECICLĂRII MATERIALELOR
(Urmare din pag. I)
mult mai mare. Practica arată că 
vom putea realiza creșterea, in vii
tor, în ritmuri inalte a economiei 
naționale numai in măsura in care 
vom asigura dezvoltarea continuă a 
bazei interne de materii prime, 
gospodărirea cu maximă eficiență și 
atragerea în circuitul economic a 
tuturor materiilor prime vechi, a 
materialelor refolosibile, a pieselor 
și subansamblelor rezultate din 
dezmembrarea fondurilor fixe, a 
bunurilor de folosință îndelun
gată și de uz personal, uzate, 
asigurindu-se astfel economisirea 
re iurselor materiale noi.

Este limpede că recuperarea și 
utilizarea integrală a resurselor ma
teriale refolosibile, recondiționarea 
și refolosirea pieselor, utilizarea 
rațională și circulația optimizată a 
ambalajelor constituie surse impor
tante în asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale a producției. Un 
calcul arată că prin recuperarea și 
refolosirea în proporțiile stabilite a 
tuturor materiilor prime, a materia
lelor rezultate din procesul de pro
ducție și consum se vor economisi 
în viitorul cincinal materii prime 
noi în valoare de circa 121 miliarde 
lei, cu 47 la sută mai mult decît în 
perioada 1976—1980.

Cu toată claritatea, decretul pre
cizează că livrarea materiilor prime, 
materialelor, pieselor și produselor 
noi se face numai pe măsura înde
plinirii de către beneficiar a obli
gației de recuperare a resurselor 
materiale refolosibile, rezultată din 
plan sau din normele și normativele 
de recuperare și recondiționare. 
Ce semnificație are această preve
dere pentru colectivele de oameni 
ai muncii 7 în fiecare unitate eco
nomică, concomitent cu acțiunile de 
economisire și de valorificare su
perioară a resurselor materiale, va 
trebui acordată cea mai mare aten
ție gestionării stricte a tuturor ma
terialelor, știut fiind că numai în 
măsura in care vor recupera tot ce 
rezultă din procesul tehnologic vor 
putea dispune de resursele materia
le repartizate prin plan.

Un instrument prețios la inde- 
mina unităților' economice pentru 
asigurarea folosirii cu randament 
maxim a mijloacelor materiale de 
care dispun, a recuperării și valo
rificării resurselor materiale refolo
sibile, rezultate din procesul de pro
ducție — instrument care devine 
obligatoriu prin decret — il constituie 
bilanțurile materiale. Acestea se 
elaborează anual, concomitent cu 
lucrările de fundamentare a planu
lui și trebuie să cuprindă cantită
țile de materii prime și materiale 
ce urmează să fie introduse in pro
cesele de fabricație, cele ce se vor 
regăsi in produsele fabricate, pre
cum și cantitățile și structura re
surselor materiale recuperabile.

După cum se știe, un important 
volum de resurse materiale recupe
rabile — fier, hîrtie, mase plastice, 
textile ș.a. — se află în gospodăriile 
populației. Iată de ce, un număr 
important de prevederi stabilesc 
răspunderi și obligații precise care 
revin populației. Astfel, se subli
niază că cetățenii sint obligați să 
predea unităților de colectare ma
terialele și obiectele uzate care nu 
mai sint utilizate în gospodăriile in
dividuale, să depoziteze reziduurile 
menajere în locurile stabilite de 
către comitetele sau birourile exe
cutive ale consiliilor populare. în 
acest sens, Uniunea Tineretului Co
munist, organizațiile sindicale, de 
femei, organizațiile proprii ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, toate organizațiile ob
ștești au datoria de a cultiva, in 
rindurile tuturor cetățenilor patriei, 
spiritul de economie, griia pentru 
buna gospodărire a materiilor pri
me și a materialelor, atitudinea ne
cruțătoare contra risipei, de a atra
ge masele largi de oameni ai mun
cii la acțiunile de recuperare și va
lorificare a resurselor refolosibile.

Se cuvine, totodată, subliniat fap
tul că decretul stabilește un cadru 
organizatoric unitar, perfecționat, 
in condițiile asigurării unei eviden
te stricte și a unui control riguros. 
Astfel. întreaga activitate de colec
tare, recuperare, pregătire, recon
diționare, reutilizare și valorificare

a materiilor prime vechi, a celor
lalte materiale, piese, subansamble 
și produse refolosibile se organi
zează pe baza principiului autoges- 
tiunii economico-financiare, unită
țile socialiste avind obligația să asi
gure reciclarea resurselor materiale 
cu costuri minime, astfel incit 
să-și acopere integral cheltuielile 
și să obțină beneficii din aceste ac
tivități. Practic, se prevede organi
zarea unei adevărate industrii de 
reciclare a materiilor prime, mate
rialelor, pieselor și subansamblelor. 
De asemenea, se prevede cuprin
derea activității de recuperare a re
surselor materiale intr-o singură 
centrală specializată la nivelul eco
nomiei, cu unități in fiecare județ, 
in subordinea Ministerului Apro
vizionării ' Tehnico-Materiale -și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, care are calitatea de organ 
central coordonator pe economie in 
acest domeniu. Dealtfel, chiar în a- 
ceste zile în toate județele tării și 
i-n municipiul București se desfă
șoară o amplă acțiune de reorga
nizare a întregii rețele de recupe
rare șl valorificare a materialelor 
refolosibile prin înființarea acestor 
întreprinderi și a centralei de re
sort, care vor desfășura direct ac
tivitatea de preluare și readucere 

.în circuitul economic a tuturor re
surselor materiale rezultate din 
producție și din consum existente 
in fiecare județ.

O serie de prevederi importante 
cuprinse in decret se referă la re
gimul de utilizare a ambalajelor, 
asnect asupra căruia vom reveni.

Succesul întregii acțiuni de recu
perare și' refolosire a resurselor 
materiale este determinat de serio
zitatea și conștiinciozitatea cu care 
fiecare om al muncii, fiecare cetă
țean! fiecare întreprindere și insti
tuție vor acționa pentru respectarea 
întocmai, zi de zi. atît la locul de 
muncă, cît si acasă, a prevederilor 
decretului. Este o îndatorire patrio
tică a fiecărui om al muncii, a fie
cărui cetățean de a fi un partici
pant activ la marea industrie a re
ciclării resurselor materiale ale 
economiei.

ÎN SPIRITUL ȘI LITERA DECRETULUI

Obligații ale unităților 
socialiste...

© identifică și inventariază toate resur
sele materiale recuperabile, în cadrul acti
vității de elaborare a bilanțurilor materiale 
și asigură recuperarea și valorificarea inte
grală a resurselor materiale refolosibile, po
trivit sarcinilor de plan ;

© asigură, pe sortimente, strîngerea, 
pregătirea, depozitarea și operațiile de 
evidență a resurselor materiale recupe
rabile, cu respectarea standardelor de 
stat sau a normelor tehnice in vigoare ;

© stabilesc modul de valorificare a fie
cărui reper, ansamblu sau material rezultat 
la casarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor 
sau a altor produse, prin folosirea ca atare 
sau prin recondiționare ;

© elaborează programe proprii privind 
valorificarea resurselor materiale recupera
bile și asigură realizarea integrală și în ter
men a prevederilor din acestea ;

© aplică în producție rezultatele cerce
tărilor privind valorificarea superioară a 
resurselor materiale refolosibile și iau mă
suri pentru realizarea în termen a noilor 
obiective și tehnologii sau dezvoltarea ca
pacităților existente, prevăzute în acest 
scop, precum și pentru funcționarea aces
tora la parametrii proiectați ;

© răspund de primirea, întreținerea și 
circulbția ambalajelor, inclusiv a celor din 
import, care pot fi folosite ca atare, în 
condițiile respectării stricte a duratelor de 
serviciu și a ciclurilor de utilizare normate.

...și ale cetățenilor
® să predea unităților de colectare ma

terialele și obiectele uzate care nu mai sint 
utilizate în gospodăriile individuale, să de
poziteze reziduurile menajere în locurile 
stabilite de către comitetele sau birourile 
executive ale consiliilor populare și să 
participe la acțiunile inițiate de organele 
de stat sau de organizațiile de masă și 
obștești în scopul colectării materialelor re
folosibile ;

© bunurile de folosință îndelungată de
fecte și cele de uz personal uzate, achizi
ționate de la populație și care sînt recon- 
diționabile, se vor repara de către unitățile 
cooperatiste, specializate pe profil ;

® cetățenii care cumpără din unitățile 
de desfacere cu amănuntul mărfuri amba
late în sticle și borcane vor plăti numai con
travaloarea mărfii dacă predau unității 
ambalaje de înlocuire ;

@ în cazul în care cumpărătorul nu predă 
ambalajul de înlocuire, va plăti contrava
loarea acestuia, stabilită potrivit legii, care 
se consideră garanție. La predarea amba
lajului fără a se cumpăra mărfuri, garanția 
se restituie de către orice unitate comer
cială de profil ;

© potrivit dispozițiilor decretului, consti
tuie contravenții atît refuzul preluării de la 
populație a resurselor materiale recupera
bile de către unitatea care are obligația să 
le preia, cît și depozitarea reziduurilor me
najere, a materialelor și obiectelor uzate de 
către persoanele fizice, în alte locuri decît 
cele stabilite de organele competente.

-------------------------------  ÎN AGRICULTURĂ --------------------------------

RECUPERAREA SI RECONDIȚIONAREA 
PIESELOR DE SCHIMB

o acțiune de larg Interes kmk, ce se cere nud bine ergaoizaU. mal hine coordonată
Atragerea în circuitul productiv a pieselor vechi prin recondi

ționare și a materialelor reutilizabile reprezintă o rezervă însemnată, 
care, mai bine valorificată, poate degreva industria, economia, de o 
parte din sarcinile mari ce le revin in prezent. Să medităm puțin asu
pra următorului exemplu. Anul acesta, in agricultură, trebuie să fie 
reparate circa 80 030 tractoare U-650. Valoarea pieselor noi necesare 
pentru repararea unui tractor este estimată la aproape 10 000 lei. Deci 
un total de 800 milioane Iei. Dacă în procesul de reparații s-ar folosi 
numai 30 la sută piese recondiționate, atunci necesarul celor noi s-ar 
reduce cu circa 240 milioane Iei. Ducind calculul mai departe, înseamnă 
că pe economie această sumă reprezintă, din punct de vedere valoric, 
un ciștig de 3 200 de tractoare noi. Chiar și estimativ, acest calcul re
levă cu pregnantă eficienta deosebită a folosirii pieselor recondiționate.

Ancheta. întreprinsă in stațiuni de mecanizare a agriculturii din 
județul Brăila, își propune să răspundă Ia citeva întrebări : ce frî- 
nează și ce trebuie să se întreprindă în lumina prevederilor din Decre
tul Consiliului de Stat privind recuperarea și valorificarea resurselor 
materiale refolosibile. pentru ca piesele de schimb vechi să fie re
condiționate și larg utilizate în activitatea de reparații 7

vedesc că pe parcurs prevederile 
acestui ordin au fost uitate.

Dacă dăm crezare evidențelor 'cpn-
• tabile ale acestor centre de reparații, 

ca și ale stațiunilor de mecanizare 
respective șe ajunge la o concluzie 
fără echivoc : piesele de schimb nu 
se recondiționează deloc sau intr-o 
proporție neglijabilă. Paradoxal insă, 
peste tot ni s-a spus că Ia reparații se

2. Pentru că tractoarele 
nu sînt exploatate rațional

Există și o serie de cauze care frî- 
nează recuperarea' și recondiționarea 
unui număr mai mare de piese " 
uzate. în primul rînd, nu se 
respectă ciclurile de reparații, mai 
ales la tractoare. „Anual se . pla
nifică ce tractoare trebuie să fie re

uzează. „Teoretic, putem recondițio
na tot ce ține de partea electrică a 
tractoarelor, combinelor și mașinilor 
— ne spunea tovarășul Radu Cazan, 
șeful centrului interjudețean de la 
S.M.A. Viziru, de recondiționare a 
echipamentelor electrice. Practic, nu 
putem realiza acest lucru. Ca urma
re, la multe ansambluri de piese 
sîntem obligați să apelăm la cele noi. 
Să mă refer la o situație concretă. 
Demaroarele defecte pentru motoare 
de tip MAN le înlocuim cu altele noi, 
care costă 1 050 lei. Dacă întreprin
derea „Electroprecizia“ Săcele — 
Brașov ne-ar livra rotoare — piesa 
care se uzează de obicei — am putea 
recondiționa demaroarele și nu ne-ar 
costa decît 315 lei“.

Lista ar putea continua, nu numai 
cu echipamentele electrice, ci și cu 
alte categorii de piese de schimb. 
Este evident că și industria poate 

’.contribui la sporirea numărului de 
fepere ce se recondiționează, prin li-.

superioară reparațiilor, ar fi mai bine 
ca rețeaua de centre de reparații 
specializate să nu aparțină stațiu
nilor. ci să fie subordonată direct 
Trustului județean S.M.A.

Crislaehe Moldoveanu, secretar al 
comitetului județean de partid : 
Există încă mari posibilități nevalo
rificate pe deplin. Pentru anul acesta 
avem în vedere unele măsuri pentru 
a ne asigura cu forțe proprii un vo
lum mai mare de piese de schimb, 
în primul rînd, vom stabili care din 
piesele deficitare pot fi realizate in 
unitățile industriale din județ. în al 
doilea rînd, vom organiza ca unele 
piese de schimb vechi, cu grad mai 
ridicat de tehnicitate, să fie recon
diționate în unităfi industriale.

Ancheta „Scînteii“ în județul Brăila

vrarea unor piese simple, componen
te ale unor ansambluri. De asemenea,, 
trebuie,.imbunătățite materialele folo-, 
site la confecționarea unor piese. In
terlocutorii noștri s-au referit, mai 
ales, la arborii cotiți, care, din cauza 
calității necorespunzătoare a oțelului, 
adesea se rup, sau nu pot fi recon
diționați mai mult de două sau trei 
ori.

*
Ce ar fi de subliniat în încheiere 7 

Predominantă este concluzia că în a- 
gricultură există încă mari posibili
tăți pentru a spori numărul pieselor 
recondiționate. Evid'ent, Ministerului 
Agriculturii ii revine un rol hotăritor 
în mai'buna'organizare și coordonare

Rezultatele nu sînt pe măsura 
organizării

Recuperarea și recondiționarea 
unui număr mare de piese vechi și, 
implicit, reducerea consumului de 
piese noi sint nemijlocit legate de 
modul în care este organizată între
ținerea și repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole. în ultimii ani, în 
agricultură a fost înființată o rețea 
de centre de reparații specializate, 
ceea ce a contribuit la desfășurarea 
in condiții mai bune a acestor lucrări, 
la sporirea calității lor și reducerea 
cheltuielilor. în județul Brăila, de 
exemplu, reparațiile curente 2 și cele 
capitale pentru motoare de tractor se 
realizează in două centre, iar pentru 
caroserie, ele se fac centralizat, la 
un singur centru. Reviziile tehnice și 
reparațiile curente 1 se execută in 
atelierele proprii ale stațiunilor de 
mecanizare. Asemănător se execută 
și repararea combinelor C-12 și a ce
lorlalte utilaje agricole. Cu toate că 
activitatea de reoarații este bine or
ganizată, rezultatele obținute în ce 
privește recuperarea și utilizarea 
pieselor vechi, recondiționate nu sînt

pe măsura posibilităților. Anul trecut, 
bunăoară, din cele aproximativ 123 
milioane lei, cit s-a cheltuit cu pie
sele de schimb la repararea tractoa
relor, valoarea pieselor vechi, recon
diționate reprezintă doar circa 7 la 
sută. Și, subliniem, este vorba des
pre piesele pentru care baza jude
țeană de aprovizionare și desfacere 
ține o evidență clară. De ce atît de 
puțin 7

1. Pentru că au fost uitate 
dispozițiile Ministerului 

Agriculturii
Ordinul nr. 226 al Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare 
din 17 decembrie 1978 preciza, in de
taliu, pențru tractoare, combine și 
multe alte utilaje agricole ce piese 
trebuie să fie recuperate și recondi
ționate. atit in centrele specializate, 
cit și în atelierele proprii ale stațiu
nilor de mecanizare. Investigațiile în
treprinse in mai multe centre de re
parații. cum sînt cele de tractoare de 
la S.M.A. Bărâganu și Viziru și de 
combine de la S.M.A. Măxineni, do

folosesc multe piese recuperate și re
condiționate.

— Recondiționăm peste 100 de pie
se de schimb — ne asigură tovarășul 
Ion Răduțoiu, directorul S.M.A. Bă- 
răganu. Nu ținem insă evidența lor. 
Nici numeric și nici -valoric.

întrebarea — de ce 7 — a rămas 
fără răspuns. Dar ea nu este greu 
de intuit. Procedîndu-se astfel, se 
înregistrează economii fictive la cos
tul reparațiilor. Adevărul este că sta
țiunile de .mecanizare și centrele 
specializate ție reparații au nu nu
mai posibilitatea practică, ci recupe
rează și recondiționează efectiv un 
mare număr de repere de piese de 
schimb. Numai că, in prezent, aceas
tă activitate lasă impresia câ se des
fășoară la voia întîmplârii, fără a fi 
urmărită și îndrumată corespunzător. 
Mai grav este faptul că, intrucit nu 
se cunoaște cu precizie cite și care 
piese, anume se recondiționează, se 
ajunge la imposibilitatea elaborării 
unei baze reale pentru fundamenta
rea cit mai precisă a necesarului de 
piese noi de schimb. De aici și nece
sitatea întronării unei ordini și dis
cipline ferme in această activitate de 
mare însemnătate economică.

parate, făcîndu-se, totodată, și eșa
lonarea lor pe perioade — ne spunea 
tovarășul Constantin Pisică, șeful 
centrului de reparații de la. S.M.A! 
Bărâganu. Din păcate, în trimestrele 
II și III, adică în lunile de vîrf ale lu
crărilor agricole, graficele de repara
ții nu se respectă. Tractoarele sînt 
ținute în lucru, multe din ele pină ce 
„cad“. în aceste condiții, uzura prin

cipalelor piese trece de 60 la sută, re
condiționarea lor nu mai este posibi
lă și nici rentabilă. De aceea, sîntem 
nevoiți să folosim mai multe piese 
noi“. Din discuțiile purtate a rezul
tat că pentru evitarea acestor situa
ții, care provoacă imbătrinirea pre
matură a parcului de tractoare, este 
nevoie ca unitățile agricole să orga
nizeze și să eșaloneze de așa manie
ră executarea lucrărilor agricole in
cit tractoarele să poată fi reparate 
la termenele stabilite.

3. Pentru că în multe situații 
nu se livrează piese, 

ci subansamble
Multe ansamble sau subansam

ble de piese de schimb nu pot fi 
recondiționate deoarece industria nu 
livrează piesele componente care se

Opinii ale specialiștilor
In cadrul unei discuții organizate 

cu sprijinul comitetului jude.ean de 
partid, am solicitat unor specialiști și 
cadre cu munci de răspundere în 
agricultura județului Brăila să răs
pundă la întrebările : ce posibilități 
există și ce trebuie întreprins. în 
continuare, pentru ca ponderea pie
selor de schimb recuperate și reutili- 
zate să crească substanțial față de 
nivelul actual 7 Redăm, pe scurt, ci
teva opinii exprimate.

Niță Traian, directorul S.M.A. 
Movila Miresii : Am putea spori la 
30 și chiar la 40 la sută ponderea 
pieselor vechi, recondiționate și re- 
folosite, se cere însă ca atelierele 
stațiunilor de mecanizare să fie do
tate cu utilaje strict necesare execu
tării unor ODeratii de prelucrare.

Gheorghe Radu, directorul S.M.A. 
1 Mai-Brăila : Esențial este să con
statăm cit mai exact piesele pe care 
le putem folosi direct, recondiționa 
sau reține ca material din tractoarele 
și mașinile agricole pe care le casăm. 
Spun aceasta deoarece înainte opream 
doar piesele care nu trebuiau prelu
crate.

Gheorghe Ilie, directorul Trustului 
S.M.A. : Pentru a asigura o calitate

a întregii acțiuni. Ce se intenționează 
în această direpție 7 Ne-a răspuns to
varășul Ștefan Burtea, director ad
junct in direcția generală a mecani
zării din Ministerul Agriculturii.

— încă in această lună va fi îm
bunătățit ordinul 226, în sensul extin
derii numărului de repere și utilaje 
care să fie recondiționate, de la 2 400 
de repere în prezent, la circa 3 000. 
Totodată, vom determina aplicarea 
fermă a acestui ordin. Ca un fapt 
nou, se va introduce un sistem de 
lucru care să asigure recuperarea tu
turor pieselor vechi. în acest scop, 
este în pregătire un normativ pri
vind refolosirea pieselor uzate de la 
utilajele casate. Se va reglementa și 
se va institui obligativitatea recupe
rării pieselor și materialelor refo
losibile.

Extinderea activității în acest do
meniu face necesară elaborarea. îm
preună cu Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii, a unor 
tehnologii mai bune de recondiționa- 
re, ceea ce va implică, desigur, și o 
dotare corespunzătoare a centrelor 
de reoarații. Dealtfel, analizăm po
sibilitatea înființării unei rețele spe
cializate în recondiționarea pieselor 
de schimb prin dezvoltarea centrelor 
de reparații ' existente. Menționez 
că. încă din această campanie de 
reparații, vom introduce sarcini fer
me in ce privește recuperarea și re
condiționarea pieselor de schimb 
uzate.

Aurel PAPADIUC

La Semenic 
sau Crivaia?

Stațiunea turistică Semenic si
tuată in zona cea mai înaltă a 
munților cu același nume (1 400 m 
altitudine) este acoperită acum de 
covorul alb al iernii, care persistă 
aici de obicei mai multe luni din 
an. Stațiunea dispune ce hoteluri, 
vile mo'erne și restaurante ele
gante. Crivaia, așezată la 650 m alti
tudine, la poalele Munților Seme
nic, pe partea dreaptă a rîului 
Bîrzava. în stațiune se află un mo
dern hotel cu restaurant propriu. 
Pădurile de foioase care îmorejmu- 
iesc această stațiune, îi conferă a- 
cesteia un Cadru natural deosebit 
de frumoL Stațiunile oferă mul
tiple posibilități pentru drumeții 
mai scurte sau mai lungi. Se poate 
ajunge astfel la Baia Vulturilor, 
Piatra Nec’eii, stațiunea Trei Aoe, 
peșterile Comarnic și Popovâț, 
Cheile Carașului care adăpostesc 
numeroase peșteri, cele mai impor
tante fiind peșterile Liliecilor, To- 
losu și Racoviță. Iarna, ambele 
stațiuni, dar mai cu seamă Seme- 
nicul, oferă condiții de schiat pe 
piste cu diferite grade de dificul
tate, mijloacele de transport pe 
cablu asigurînd un urcuș ușor pen
tru turiști și schiori. Căile lesni
cioase ce acces contribuie ca -am
bele stațiuni să fie mult îndrăgite. 
DN 58 B sau cu trenul pină la Re
șița, apoi cu autobuzul, fac ușor 
r.cceșul pe Semenic. Bilete și in
formații suplimentare la toate a- 
gențiile și filialele oficiilor jude
țene de turism, precum și de la cele 
ale I.T.H.R. București.

în fotografie : ilustrată din Se
menic.
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Vad sau
Municipiul Ploiești este una dintre 

localitățile cu o organizație comer
cială solidă, alcătuită din peste 1 000 
de magazine, din a cărei structură nu 
lipsesc nici unitățile care vind ba
nala ață de cusut sau nasturi, nici 
cele care desfac mobilă de lux sau 
articole de uz curent. Pentru a ne 
face o idee mai clară despre puterea 
de desfacere a tuturor acestor ma
gazine și, firește, despre puterea de 
cumpărare a cetățenilor, amintim 
doar faptul că, anual, prin respectiva 
rețea de servire a publicului, sînt ru
late cel puțin 8 (opt) miliarde de lei 1 
Mai trebuie adăugat la toate acestea 
faptul că, prin grija direcției comer
ciale județene, a municipalității, a 
consiliului popular județean, unele 
artere ploiestene au inceout să cape
te un puternic caracter de artere co
merciale, in care unitățile de servire 
se țin lanț.

Noi nu ne-am propus insă o tre
cere in revistă sau o analiză generală 
asupra comerțului ploieștean. Dim
potrivă, am pornit în acest munici
piu pe urma unei scrisori venite la 
redacție, din care rezultă că pe cît de 
judicios și chibzuit este amplasată 
rețeaua comercială in cele mai multe 
dintre cartiere, pe atît de greu gă
sești in altele un magazin, chiar din 
acelea in care se desfac articole de 
strictă necesitate la care omul 
lează zilnic. Am pornit, așadar, 
vestul orașului, o arie întinsă, 
tier alcătuit numai din blocuri
în care locuiesc nu mai puțin de 
40 000 de oameni. O singură privire 
însă pe toată această întinsă supra
față te dumirește pe dată cit de slab 
este dotat cartierul cu unități de 
servire publică, cu magazine. Piața 
— cartierul are și o piață, dacă acel 
maidan poate fi numit așa — dis

aoe- 
spre 
car- 
noi,

)

vid comercial?
pune 
sticle 
goală 
baracă a I.L.F.
baracă bine . încuiată, 
pe rafturile ei sint

achiziționează 
o baracă 

.Dumbrava", o 
tot goală, o 

pentru 
citeva 

cane cu „fasole boabe verde“(!) și 
încă una unde s-a practicat cîndva 
tirul sportiv. Ba nu. iată că se mai 
zărește și o tutungerie. Și încă una, 
amplasată la 10 metri de prima, și 
a treia ceva mai departe... ‘

De unde își fac localnicii cumpără-

de un local care 
și borcane goale, 
a C.A P. “ ' altă 

altă 
că 

bor-

Intr-un perimetru 
dens populat din 

municipiul Ploiești

turile 7 Există, tot în zona pieței, 
spre cartierul „Malul Roșu“, două 
complexe, dar foarte mici ca spațiu 
de servire comercială, insuficiente 
pentru populația atît de numeroasă 

, din această parte a orașului. Avem 
de-a face, așadar, cu o ignorare a ce
rințelor care impun ca la parterele 
blocurilor sâ fie amplasate magazine 
și alte unități necesare servirii popu
lației. Ni s-a explicat, pe bună drep
tate. că nu se pot construi toate 
obiectivele de interes public deodată; 
și că, treptat, golurile existente în 
rețeaua comercială vor fi umplute, 
iar cetățenii vor fi mulțumiți. Tova
rășul Emilian Popa, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal, referindu-se la 
eroarea făcută cu ani în urmă, atunci 
cind blocurile au fost concepute fără 
spații comerciale la partere, ne-a 
spus :

— Trebuie 
care oamenii 
merirea față 
merciale și 
cartierele mai mărginașe avem si noi 
la consiliul popular municipal. Edilii 
de atunci s-au bazat foarte mult pe 
o mare construcție, cu patru etaje, 
care urma să facă față tuturor cere
rilor. în cele din urmă insă, con
strucția n-a mai fost executată așa.

Firește, acum e mai greu de reparat 
lucruri care au fost făcute prost la 
început. Dar pină cind vor fi reali
zate magazine stabile trebuie trecut 
mai hotărît la profilări și reprofilări 
ale rețelei existente, la folosirea mai 
judicioasă a spațiilor construite.

Dealtfel, tovarășul Constantin Cră- 
ciunoiu, locatar in blocul nr. 88, 
multi alți locatari cu care am discu
tat făceau chiar unele propuneri con
crete pentru descongestionarea rețe
lei comerciale in funcțiune. între 
altele, erau de părere că ar tre
bui neapărat reprofilate cele două 
magazine 
perației 
șezat 
lălăit, 
succes 
nele 
te și 
face 
cind, 
orașului vor fi deschise unități 
merciale noi. Dealtfel, trebuie re
marcat că, înceoînd chiar din anul 
trecut, in cartierele mai vitregite de 
spații pentru servicii publice au și 
început să fie construite citeva ma
gazine. Oricum, cerințele de azi ale 
populației trebuie ascultate și soluțio
nate cit se poate de repede.

să știți că scrisori în 
muncii își arată nedu
de lipsa spatiilor co
de servicii publice din

de artizanat ; 
meșteșugărești, 

destul de aproape 
că se pot amplasa 

mai departe de

ale coo- 
unul a- 
de ce- 

i cu mult 
! magazi- 

pieței. chiar intre blocuri, rulo- 
mici unități stradale care 
față cu succes cerințelor î 
în fine, și în aceste zone

> POt 
pină 

ale 
co

Gh. GRAURE
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Mesajele de felicitare ale muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, ale tuturor celor ce muncesc, trimise 
în aceste zile secretarului general al partidului, cu prilejul realegerii ca președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, exprimă profunda liotărire de a munci fără preget, pentru continua 

dezvoltare a patriei, pentru ridicarea ei pe noi trepte de progres și civilizație
„Locuitorii de pe meleagurile ju

dețului nostru, în frunte cu comu
niștii, puternic însuflețiți de lucră
rile Congresului al II-lea al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, de orientările ferme și pre
țioasele indicații date de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntările pe care 
le-ați rostit la marele forum demo
cratic al națiunii noastre — se subli
niază în telegrama Comitetului jude
țean Iași al P.C.R. — își exprimă 
întreaga lor adeziune față de hotărî- 
rile adoptate, hotărîri care dau noi 
dimensiuni democrației socialiste, 
asigurînd participarea mai activă a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, întregului nostru popor, la 
conducerea societății și dezvoltarea 
multilaterală a patriei.

Vedem în conținutul documentelor 
Congresului, elaborate și fundamen
tate cu contribuția hotărîtoare a 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, grijă deosebită pe care parti
dul și statul o poartă destinelor ță
rii, întregului popor, prosperității și 
progresului societății noastre socia
liste. în ele sînt, totodată, relevate 
posibilitățile deosebit de largi ofe
rite de orînduirea noastră oamenilor 
muncii spre a-și manifesta plenar 
gîndirea și forța creatoare, spre a-și 
făuri un trai mai bun, mai îmbel
șugat.

Determinați de acest scop măreț 
al politicii partidului nostru, ne an
gajăm să nu precupețim nici un 
efort în vederea mobilizării tuturor 
forțelor și capacităților creatoare ale 
oamenilor muncii din județul nos
tru pentru transpunerea întocmai în 
viață a hotărîrilor adoptate, a sar
cinilor ce ne revin pe anul 1980 și 
pe întregul cincinal, a tuturor celor
lalte sarcini ce reies din Programul 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, din istori
cele documente ale Congresului al 
XII-lea al partidului1*.

„Consiliul județean Cluj al Fron
tului Democrației și. Unității Socia
liste — se spune în altă telegramă — 
dînd glas sentimentelor tuturor oa
menilor muncii români, maghiari și de 
alte naționalități din străbuna vatră 
a Clujului, înmănunchem în aceste 
rînduri cele mai .alese gînduri de 
înaltă prețuire și profundă recu
noștință pentru strălucita și neobosi
ta dumneavoastră activitate desfă
șurată la cîrma partidului și a țării. 
Vă exprimăm din adincul inimii, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
puternica satisfacție și bucuria de
plină pentru . împlinirea dorinței 
noastre fierbinți privind realegerea 
dumneavoastră. în înalta funcție de 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

însuflețiți de magistralul Raport 
pe care l-ați‘ prezentat la Congresul 
al XII-lea al P.C.R., de cuvîntările 
rostite de dumneavoastră la recentul 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — documente de 
o înaltă valoare teoretică și .prac
tică — vă încredințăm că vom munci 
cu pasiune și devotament, animați de 
un înflăcărat patriotism, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin, spre a da muncii noastre 
strălucirea și noblețea împlinirilor.

Vă raportăm, mult stimate , si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în 
strinsă legătură cu acțiunile de mo
bilizare a tuturor oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea planului econo
mic și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe anul în curs, 
desfășuram, suo conducerea organi
zațiilor de partid, ample acțiuni, me
nite să contribuie la moaeiarea spi
ritului civic, la lărgirea orizontului 
de cunoaștere științifică și culturală, 
la educarea comunistă, revoluționară 
a tuturor cetățenilor, la cimentarea 
frăției și unității de nezdruncinat 
dintre oamenii muncii români, ma
ghiari și de altă naționalitate,

în același timp vă încredințăm că 
vom face totul spre a ne îndeplini 
exemplar atribuțiile care ne revin 
pentru deplina reușită a campaniei 
electorale în vederea alegerilor de la 
9 martie.

Exprimînd încă o dată bucuria fier
binte a tuturor locuitorilor județului 
nostru pentru realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, vă asigurăm, in nu
mele tuturor organizațiilor compo
nente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din județul Cluj, 
că pentru noi nu există ideal mai 
sfînt decît acela de a înfăptui neabă
tut programul și politica partidului 
de făurire a României socialiste, li
beră și înfloritoare, de a vă urma cu 
credință și devotament nețărmurit 
pilda și îndemnurile prețioase, spre 
binele și fericirea României și a 
tuturor fiilor ei“.

în telegrama Comitetului național 
pentru apărarea păcii se arată : „Mi
lioanele de luptători pentru pace din 
Republica Socialistă România, în de
plin consens cu întregul popor, ne 
exprimăm și cu acest prilej bucu
ria fierbinte și recunoștință nețărmu
rită de a vă avea în continuare in 
fruntea celei mai cuprinzătoare or
ganizații politice a țării — garanție 
sigură a înfăptuirii integrale a tu
turor obiectivelor de propășire a pa
triei, de prosperitate materială și în
florire spirituală a întregului nostru 
popor, de afirmare tot mai puternică 
a României în lume.

Exprimînd voința unanimă a 
luptătorilor pentru pace din țara 
noastră, a întregului popor român, 
reafirmăm întreaga noastră ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului, al cărei strălucit ini
țiator și promotor sînteți, și ne anga
jăm să facem cunoscut in rindul ma

selor largi de cetățeni ai patriei 
noastre, ca și peste hotare, cuvin- 
tul dumneavoastră, simbol de pace 
și înțelepciune pentru întreaga uma
nitate.

Urmîndu-vă exemplul pilduitor de 
dăruire și devotament cu care slujiți 
partidul și poporul, răspunzind în- 
flăcâratelor îndemnuri și chemări 
mobilizatoare adresate de ' dum
neavoastră tuturor oamenilor mun
cii, vom face totul ca,. sub îndru
marea organelor de partid,, să ne 
îndeplinim cu devotament și dărui
re obiectivele și sarcinile ce ne revin 
din documentele celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și ale celui de-al doilea Con
gres al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, să răspundem prin 
fapte însuflețitoarelor dumneavoastră 
chemări pentru făurirea civilizației 
socialiste și comuniste pe pămîntul 
patriei, pentru triumful destinderii și 
păcii în întreaga lume".

„Exprimînd cele mai sincere gîn
duri și sentimente de înaltă prețui
re și dragoste pe care vi le nutresc 
toți locuitorii acestor străvechi me
leaguri românești — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — salutăm cu deplină satis
facție și aprobare reînvestirea dum
neavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, văzînd în aceas

Toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, apreciază realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu drept chezășia îndeplinirii cu succes a mărețelor 
programe elaborate de Congresul al XII-lea al partidului, a înaintării societății 
noastre spre comunism

Profundă angajare a întregii națiuni de a participa susținut la viața politică 
a țării, de a folosi intens cadrul larg, perfecționat al democrației noastre socialiste, 
de a valorifica toate energiile națiunii in opera de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România

ta chezășia sigură a dezvoltării mul
tilaterale și accelerate a României 
socialiste, a creșterii continue a bu
năstării materiale și spirituale a tu
turor celor ce muncesc — se spune 
în telegrama Consiliului județean 
Arad al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Ne alăturăm opțiunii unanime a 
marelui forum al democrației noas
tre. socialiste, care a exprimat uni
tatea de voință a poporului, co
eziunea sa de monolit în jurul parti
dului și al dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai devotat fiu al clasei muncitoa
re și al poporului român, care v-ați 
dedicat întreaga muncă și viață în
făptuirii înaltelor aspirații ale cetă
țenilor țării de progres ' și civilizație 
socialistă și comunistă, de libertate 
și independență națională. Această 
hotărîre a națiunii noastre este o 
expresie concludentă a recunoștinței 
și prețuirii unanime a maselor popu
lare față de activitatea neobosită ce 
o desfășurați ca înflăcărat și con
secvent revoluționar, chintesență a 
înaltelor virtuți ale poporului român.

însuflețiți de mărețele perspective 
deschise patriei noastre de istorice
le hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al partidului, precum și de documen
tele adoptate de cel de-al II-lea Con
gres al Frontului Democrației, și U- 
nitâții Socialiste, oamenii muncii, toți 
locuitorii județului nostru, fără deo
sebire de naționalitate, acționînd în 
strinsă și deplină unitate, sint ple
nar angajați în înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor ce le revin in acest 
ultim și hotăritor an al cincinalului, 
ca și a celor din anii ce vin. in creș
terea calitativă a Întregii activități e- 
conomico-sociale, în dezvoltarea și 
continua înfrumusețare a tuturor lo
calităților județului nostru.

Asigurindu-vă încă o dată de 
profundul nostru respect și devota
ment, vă adresăm din adincul ini
mii cele mai alese felicitări și urări 
de sănătate, multă putere de mun
că și noi succese in activitatea ce 
o desfășurați in înalta funcție cu 
care ați fost reînvestit de popor, pen
tru conducerea mai departe,' cu a- 
ceeași înțelepciune și clarviziune co
munistă, dăruire și pasiune revolu
ționară, a destinelor României socia
liste și împlinirea celor mai scumpe 
idealuri de progres și bunăstare ale 
poporului nostru, de pace și colabo
rare cu toate popoarele lumii".

în telegrama trimisă de Comite
tul județean Covasna al P.C.R. se 
menționează : „Asemenea întregului 
nostru popor, pătrunși de adîncă e- 
moție și alese sentimente patriotice, 
comuniștii, toți oamenii muncii — 
români și maghiari — de pe aceste 
meleaguri străvechi ale patriei am 
trăit cu nețărmurită bucurie și de
plină satisfacție momentul solemn al 
realegerii dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, împiinindu-se ast

fel ' dorința și voința fierbinte a tu-' 
turor fiilor acestui pămint, expresie 
elocventă a dragostei, prețuirii și sti
mei pe care partidul, întreaga 
națiune le nutresc față de dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, omul de aleasă omenie, 
eminent conducător și militant re
voluționar, exponent strălucit al in
tereselor și năzuințelor întregului po
por?

Cel de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste se înscrie ca un eveniment de 
o deosebită însemnătate in viața so- 
ciaî-politicâ a poporului nostru, eu 
profunde implicații in opera vastă de 
construcție socialistă, de dezvoltare 
economică și ridicare a gradului de 
civilizație materială și spirituală a 
tării, pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării neabătute a României spre 
■comunism. Prin dezvoltarea continuă 
și perfecționarea democrației noastre 
socialiste se creează cadrul optim de 
participare directă și efectivă a tu
turor fiilor patriei la opera de trans
formare revoluționară a societății.

Ne este deosebit de plăcut, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să relevăm și cu acest 
prilej faptul că toate înfăptuirile con
temporane și marile împliniri ale po
porului nostru, noile sale condiții de 
viață și muncă sînt indisolubil legate 
și poartă amprenta personalității 

dumneavoastră, de conducător înzes
trat cu un înalt spirit creator, stră
lucit gînditor și om de acțiune, 
promotor hotărît al noului, cu o 
profundă capacitate de analiză știin
țifică. a vieții șocial-politice româ
nești în strinsă corelație cu fenome
nele internaționale.

Toate acestea ne întăresc încre
derea în politica Partidului Comu
nist Român, la a cărei elaborare și 
înfăptuire • vă aduceți o inestimabilă 
și hotărîtoare contribuție, ne mobi
lizează în cel mai înalt grad pen
tru a ne înzeci eforturile in înfăp
tuirea exemplară, fără rezerve, a 
mărețelor sarcini ce ne revin din is
toricele documente adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
pentru înălțarea României pe noi 
trepte de progres și, bunăstare".

„împreună cu întregul popor, co
muniștii, tot efectivul Ministerului 
de Interne — se relevă în altă tele
gramă — au urmărit cu viu interes 
și legitimă mindrie patriotică lucră
rile celui de-al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, magistralele dumneavoastră 
cuvîntări, care reprezintă un strălucit 
și mobilizator program de acțiune 
pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului, spre a ridica patria noas
tră pe noi culmi de civilizație și 
progres, situînd România socialistă, 
liberă și independentă, printre țările 
avansate ale lumii.

Ne exprimăm din adincul inimilor 
deplina bucurie și satisfacție pentru 
realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, cel 
mai larg și mai reprezentativ orga
nism al democrației noastre socialiste, 
în cadrul căruia se realizează unita
tea de nezdruncinat a maselor popu
lare în jurul partidului, forța politică 
conducătoare a întregii societăți. în- 
truchipînd voința unanimă și fierbin
te a întregului nostru popor, reinves- 
tirea dumneavoastră în această înaltă 
funcție constituie chezășia sigură a 
dezvoltării și adîncirii democrației 
socialiste, a ridicării pe noi trepte a 
activității de creație materială și spi
rituală a tuturor oamenilor muncii, 
a înaintării ferme a patriei noastre 
pe calea socialismului și comunismu
lui, a consolidării independenței și 
suveranității naționale.

Pentru organele și organizațiile de, 
partid, pentru întregul personal al 
Ministerului de Interne, documentele 
adoptate de Congresul al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, indicațiile deosebit de pre
țioase date de dumneavoastră vor 
constitui un mobilizator program de 
perfecționare a întregii noastre acti
vități, pentru ca, sorijinindu-ne per
manent pe colectivele de oameni ai 
muncii, să aducem o contribuție și 
mai mare la apărarea avuției națio
nale. la asigurarea ordinii și liniștii 
publice. Ne angajăm în mod solemn, 
mult stimate și iubite tovarășe co
mandant suprem, că, însuflețiți de 

luminosul dumneavoastră exemplu de 
dăruire și pasiune revoluționară, vom 
milita fără preget pentru apărarea cu 
vigilență și fermitate a cuceririlor 
revoluționare ale poporului român, 
pentru continua înflorire a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România".

„Cadrele didactice, studenții și 
cursanții noștri, asemenea întregului 
popor — se spune în telegrama 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" — își 
exprimă totala adeziune față de 
ideile și orientările de excepțională 
însemnătate teoretică și practică 
cuprinse în magistralele dumnea
voastră cuvîntări rostite la al II-lea 
Congres al Democrației și Unității 
Socialiste, totala lor aprobare și ad
mirație pentru eforturile pe care 
le depuneți în scopul creării unor 
structuri politico-organizatorice de 
natură să asigure participarea efec
tivă a tuturor cetățenilor la viața 
politică a țării, la înfăptuirea hotărî
rilor partidului și statului.

Contribuția dumneavoastră de preț 
la lărgirea considerabilă a cadrului 
de manifestare politică, economică și 
socială a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră confirmă cu stră
lucire înaltele dumneavoastră calități' 
de eminent conducător revoluționar, 
de patriot înflăcărat, de luptătoi’ dîrz 
pentru înfăptuirea celor mai scumpe 
idealuri ale poporului nostru, pentru 

progres și prosperitate, pentru de
mocrație și pace în întreaga lume.

Ne exprimăm și cu această ocazie 
sentimentele noastre de stimă și res
pect. dej aleasă prețuire pentru 
eforturile constante pe care le depu
neți în fruntea partidului și statului, 
orientînd ferm opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, militînd neobosit pentru ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor, pentru 
promovarea unei politici științifice și 
realiste pe plan internațional, menită 
să ducă la asigurarea păcii, colaboră
rii și înțelegerii între popoare.

Alegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 
cel mai reprezentativ organism po
litic din patria noastră — reprezintă 
o strălucită expresie a unității indi
solubile a poporului în jurul parti
dului și al dumneavoastră, mult 
stimate și iubite conducător, garanția 
sigură a transpunerii în practică a 
mărețelor obiective stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
a dezvoltării și înfloririi României 
socialiste, a ridicării sale pe culmile 
cele mai înalte de progres și civili
zație..

Ne angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a transpune în 
viață sarcinile ce ne revin din 
documentele Congresului al XII-lea, 
din documentele Congresului al II-lea 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, că vom milita cu toată 
puterea pentru formarea unor ac
tiviști care să se situeze la - înăl
țimea misiunilor ce le vor fi încredin
țate de partid și de stat și care să 
facă dovada celei mai înalte respon
sabilități politice și sociale".

„Alături de întregul nostru popor, 
noi, oamenii muncii de la societatea 
mixtă „Olteit“-Craiova ne expri
măm profunda satisfacție și legitima 
mindrie pentru realegerea dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea 
celui mai larg organism democratic. 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste — se spune in altă telegramă.

Reînvestirea dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului, conducă
tor încercat și personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, în 
această înaltă funcție este expresia 
încrederii nețărmurite a întregului 
popor in Partidul Comunist Român, a 
adeziunii depline. la politica sa știin
țifică, consecvent revoluționară, care 
asigură propășirea României.

Noi, cei care muncim la societatea 
mixtă „Oltcit“-Craiova — expre
sie fidelă a politicii de colaborare și 
cooperare cu toate țările lumii pro
movate cu fermitate de dumnea
voastră — sîntem animați de dorința de 
a realiza în cele mai bune condiții 
obiectivele stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., hotărîrile adoptate 
de Congresul Frontului Democrației 
și Unității' Socialiste. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, că vom munci fără pre
get pentru a da viață prețioaselor 
indicații pe care ni le-ați transmis cu 
ocazia vizitei de lucru făcute în 
august 1979 la unitatea noastră.

Cu toată căldura inimilor noastre, 
vă dorim ani mulți și luminoși, sănă
tate, multă putere de muncă in 
fruntea partidului și țării, spre 
binele și fericirea patriei, a națiunii 
noastre socialiste".

în telegrama adresată de Consiliul 
județean Bihor al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste se arată : 
„împreună cu întregul nostru popor, 
plenar angajat in mari înfăptuiri 
prefigurate cu clarviziune și cutezan
ță de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, trăim momente de înaltă 
efervescență politică, sub impresia 
puternicului ecou al lucrărilor foru
mului democrației și unității socia
liste.

Reafirmînd adeziunea totală a bi- 
horenilor, strîns uniți în jurul parti
dului, al dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, față de politica internă și 
externă pe care partidul și statul nos
tru o promovează cu consecvență 
pentru înflorirea țării, demnitatea si 
independența ei, ne exprimăm, din 
adincul inimii, bucuria și via satis
facție prilejuite de realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Acest marcant 

eveniment dă expresie voinței una
nime a tuturor fiilor patriei și sem
nifică încrederea nețărmurită că 
realegerea dumneavoastră în fruntea 
celui mai larg și reprezentativ orga- 
nism al democrației noastre socia
liste reprezintă chezășia tot mai înal
telor trepte pe care națiunea noastră 
le va urca în înaintarea sa spre co
munism.

în numele bihorenilor — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
înzecim forța și puterea de creație și 
să dobîndim noi realizări în munca 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor economice pe acest an și a 
celor ce ne vor reyeni în cincinalul 
viitor. Avind in față un mobilizator 
program de muncă, definit de ideile 
magistrale din cuvîntările rostite de 
dumneavoastră la Congresul al II-lea 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, vom acționa cu toată capa
citatea, cu înaltă răspundere patrio
tică și dăruire revoluționară, pentru 
a răspunde prin fapte vibrantelor 
dumneavoastră chemări la noi îm
pliniri, spre a ne spori contribuția la 
prosperitatea României, la înaintarea 
ei neîntreruptă pe drumul civilizației 
și progresului".

„Asemenea întregii națiuni, sub 
impresia ce ne-au produs-o străluci
tele cuvîntări pe care le-ați rostit la 
înalta tribună a Congresului al II-lea 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, ne exprimăm deplina re
cunoștință față de grija statornică a 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru lărgirea 
necontenită a democrației noastre so
cialiste, pentru crearea unui cadru 
optim de unire și amplificare a for
țelor creatoare ale patriei; pentru 
făurirea socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scump al patriei — se 
subliniază in telegrama adresată de 
Ministerul Industriei Ușoare.

Cu prilejul reînvestirii dumnea
voastră, mult stimate tovarășe, 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
pasionat revoluționar, luptător neîn
fricat pentru binele poporului, pentru 
cauza socialismului și păcii, în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
îngăduiți-ne să vă transmitem din 
toată inima calde și respectuoase fe
licitări, urări de viață lungă, sănătate 
și putere de muncă, pentru a conduce 
mai departe, cu aceeași înțelepciune, 
fermitate și energie creatoare poporul 
român pe drumul înaintării sale li
bere și viguroase spre culmile pro
gresului și civilizației comuniste.

Exprimîndu-ne deplina și unanima 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, al 
cărei strălucit inițiator și' promotor 
sînteți, ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru a transpune în 
viață mărețele sarcini pe care ni 
le-ați încredințat.

Vă. asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii din indus

tria ușoară sînt hotărîți să acționeze 
cu întreaga lor energie creatoare pen
tru înfăptuirea neabătută a istorice
lor hotărîri adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului, pentru reali
zarea planului și angajamentelor pe 
anul 1980, anul hotăritor al actualului 
cincinal, pentru pregătirea temeinică 
și trecerea la înfăptuirea cu succes a 
viitorului plan cincinal".

în telegrama adresată de Consjliul 
județean Buzău al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste se spune: 
„Călăuziți în permanență de străluci
tul dumneavoastră exemplu de dă
ruire revoluționară și neobosită acti
vitate pusă în slujba celor mai nobile 
idealuri care animă întreaga socie
tate contemporană, comuniștii și ute- 
ciștii, bărbații și femeile, toți oame
nii muncii cuprinși în Organizațiile 
Democrației și Unității Socialiste, 
sînt ferm hotăriți să nu precupețească 
nici un efort pentru ca luminoasele 
perspective de. dezvoltare a patriei 
conturate în cuvîntările rostite de 
dumneavoastră la tribuna recentului 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste sâ capete Viață, 
spre binele și fericirea întregului po
por, angajat plenar în făurirea pro
priului său destin.

Congresul al II-lea al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste re
prezintă o expr.esie vie a largului de
mocratism care caracterizează socie
tatea românească de astăzi și poartă 

amprenta puternicei dumneavoastră 
personalități, prin a cărei inițiativă 
s-a oferit tuturor oamenilor muncii 
posibilitatea de a participa deplin la 
viața social-politică a patriei, de a 
decide și a acționa, sub conducerea 
încercată a partidului, pentru înde
plinirea aspirațiilor spre bunăstare, 
fericire și progres ale întregului 
popor.

Alături de întregul nostru popor, 
angajat plenar in, opera de profunde 
prefaceri revoluționare pe care le 
trăiește România socialistă, toți oa
menii muncii din județul Buzău sînt 
hotăriți să acționeze cu fermitate pen
tru îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor anului 1980, spre a păși cu 
realizări și mai mari în cincinalul 
1981—1985.

Dînd expresie sentimentelor de 
aleasă prețuire și recunoștință pen
tru strălucita activitate pe care o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului nostru, Consiliul județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, făcîndu-se mesagerul voinței 
tuturor locuitorilor județului Buzău, 
își exprimă deplina satisfacție pentru 
faptul că dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sînteți. în continuare, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, ceea ce reprezintă garanția 
sigură a mersului nostru înainte, 
chezășia înfăptuirii exemplare a mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., de Pro
gramul partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism".

„Reunind gîndurile și sentimentele 
celor aproape 8 milioane de membri 
ai uniunii noastre, ale tuturor oa
menilor muncii ce își desfășoară ac
tivitatea în organizațiile ,și întreprin
derile noastre — se arată în tele
grama Comitetului Executiv al U- 
niunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum — ne exprimăm profunda 
bucurie și deplina satisfacție pentru 
realegerea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Mindri că dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, vă aflați 
în continuare în fruntea celei mai 
cuprinzătoare organizații politice din 
țară, ne angajăm să facem totul pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din documentele 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, a măsurilor 
stabilite de cel de-al II-lea Congres 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Ca membră a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, cooperația 
de consum își însușește in totalitate 
ideile, sarcinile și chemările mobi
lizatoare adresate de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în magistralele cuvîntări 
de o inestimabilă valoare teoretică și 

practică pe care le-ați rostit la re
centul Congres al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Acestea 
constituie pentru noi toți un atotcu
prinzător program de acțiune pentru 
mobilizarea tuturor forțelor de care 
dispunem spre a ne spori contribuția 
la măreața operă de edificare a so
cialismului pe pămîntul patriei.

în împrejurările actuale ale situa
ției internaționale, ideile de pace, 
independență, suveranitate, colabora
re si progres, exprimate de dumnea
voastră de la înalta tribună a con
gresului, întruchipează năzuința tu
turor popoarelor lumii spre o viață 
mai bună și mai dreaptă, lipsită de 
arme și războaie. Luptător neobosit, 
revoluționar consecvent, de o aleasă 
omenie,, ați devenit pentru întreaga 
lume personalitatea marcantă, promo
torul neobosit al progresului și civi
lizației, al bunăstării și fericirii po
poarelor.

Exprimîndu-vă și cu acest prilej 
stima și prețuirea noastră pentru mo
dul înțelept in care conduceți desti
nele națiunii noastre pe calea socia
lismului și comunismului, a bună
stării și fericirii poporului, vă asigu- - 
răm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom mUnci cu abnega
ție pentru aplicarea consecventă și 
fermă în viață a indicațiilor și sar
cinilor. ce ni le-ați încredințat, ex- 
primîndu-.ne astfel adeziunea depli
nă la politica internă și externă a 
partidului nostru".

„Alături de întregul popor, oame
nii muncii din întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București, 
membri ai Organizației Democrației 
și Unității Socialiste, își exprimă to
tala adeziune față de. conținutul ma
gistralelor dumneavoastră .cuvîntări, 
care cuprind o profundă analiză ști
ințifică privind dezvoltarea continuă 
a societății românești în perioada 
parcursă de la primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste, obiecti
vele și direcțiile de acțiune, ce de
termin^- creșterea rolului conducător 
al-Partidului Comunist Român, adîn.- 
cirea democrației socialiste, atragerea 
tuturor categoriilor de,cetățeni ai pa- .. 
triei -noastre- -la conducerea tării și 
înfăptuirea Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism — se subliniază: în- 
tr-o altă telegramă.

Totodată, ne exprimăm sentimen
tele de dragoste. fierbinte și înaltă 
recunoștință pentru grija permanen
tă cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se preocupă permanent de 
dezvoltarea economiei, științei., cul
turii și învățămintului, de adîncirea 
și dezvoltarea democrației socialiste, 
asigurîndu-ne nouă, maselor largi de 
cetățeni ai patriei, cadrul organizato
ric necesar participării la viața poli
tică a țării.

Ne afirmăm totala adeziune, bucu
ria și entuziasmul față de realegerea 
în funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru. Sîntem ferm hotărîți și 
ne angajăm, sub conducerea comu
niștilor, să ne mobilizăm întreaga 
energie și putere de muncă, pentru 
realizarea exemplară a planului de 
stat pe anul 1980, să încheiem cinci
nalul înainte de termen, asigurînd 
condiții optime îndeplinirii cincina
lului 1981—1985".

„Comitetul județean Constanța al 
Organizațiilor Democrației și Unită
ții Socialiste, reunind gîndurile și 
sentimentele celor peste 66 000 de 
oameni âi muncii de toate virstele și 
profesiile, membri ai organizației 
noastre, vă exprimă întreaga lor* re
cunoștință și vă adresează cele mai 
sincere mulțumiri pentru activitatea 
strălucită, neobosită și rodnica pe 
care o dedicați dezvoltării și înfloririi 
multilaterale a patriei pe calea-pro
gresului și civilizației, pentru grija 
statornică ce o purtați perfecționării 
cadrului social de afirmare plenară 
a superiorității democrației noastre 
socialiste, pentru modul magistral în 
care ați conceput statornicirea unor 
relații profund democratice între toți 
membrii societății — se menționează, 
printre altele, într-o altă telegramă.

Prin reînvestirea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, Congresul al II-lea al celui mai 
larg și reprezentativ organism din 
viața politică a țării, în numele în
tregii națiuni, a îngemănat aspirațiile 
nobile de pace și progres ale poporu
lui român cu înalta și prestigioasa 
dumneavoastră personalitate, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — cel mai strălucit fiu al 
României socialiste, luptător neobosit 
pentru prosperitatea patriei, fericirea 
celor ce muncesc, pentru triumful so
cialismului și păcii in lume. Ne ex
primăm convingerea fermă că pre-. 
zența dumneavoastră în funcția de 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste constituie o ga
ranție sigură a înfăptuirii neabătute 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, a mărețelor 
obiective stabilite de cel de-al 
XII-lea' Congres al Partidului Comu
nist Român. Ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru reali
zarea în mod exemplar a sarcinilor 
ce ne revin din programul de dez
voltare economico-socială a patriei, 
să acționăm permanent și în toate 
împrejurările în așa fel îneît fiecare 
membru al organizațiilor noastre să 
devină un militant activ în lupta 
pentru înflorirea politicii interne și 
internaționale a partidului și statu
lui nostru".
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PATRIOTISMUL MUZICII 
ROMÂNEȘTI

o realitate de esență, distinct pusă 
in valoare de creațiile contemporane

ultime deceniiîn aceste
— in anii României socia
liste — muzica românească 
a cunoscut o dezvoltare l’ără 
precedent. Este suficient să 
ne gindim la faptul că ex- 
ponenții artei sonore con
temporane pot privi adesea 
de la egal la egal realiză
rile din multe țări cu o 
străveche tradiție muzicală. 
Iar in acest sens, o statis
tică. foarte amănunțită, pu
blicată în mai multe țări 
europene, relevă că Româ
nia socialistă este prima 
țară in ceea ce privește 
numărul de premii muzica
le obținute in raport cu 
numărul locuitorilor și cea 
de-a treia, după Uniunea 
Sovietică și Statele Unite 
ale Americii.

Aruncind o privire gene
rală. asupra muzicii noastre 
concepute în acest nou pro
fil de epocă vom remarca 
existența unei dimensiuni 
uriașe și severe ; se poate 
vorbi de un apreciabil nu
măr de compoziții inspirate 
de lupta -Partidului Comu
nist Român pentru liberta
tea și independenta patriei, 
pentru înlăturarea definiti
vă a nedreptăților naționale 
și sociale.

în domeniul cîntecului de 
masă s-au scris lucrări in
spirate, intr-un stil simplu, 
cu melodii deosebit de can
tabile, adesea emoționan
te. în această privință 
merită a fi menționat nu
mele artistului poporului. 
Ioan D. Chirescu, socotit, 
pe drept cuvint, un clasic 
al genului. El a izbutit să 
îmbine armonios intonațiile 
folclorului nostru cu cele 
ale vechilor cîntece revo
luționare muncitorești, in
tr-un tot unitar, foarte ex
presiv. Exemplul. său a fost 
preluat de Sabin V. Drăgoi, 
Diamandi Gheciu, Dimi- 
trie Cuclin. Iar în contex
tul generațiilor post-enes- 
ciene merită a fi mențio
nați Nicolae Lungu. Nicolae 
Oancea, Matei Socor, Gheor
ghe Dumitrescu, Alfred 
Mendelsohn, Hilda Jerea. 
Gheorghe Bazavan, Alexan
dru Pașcanu, dar mai ales 
Dumitru D. Botez, care, pa
ralel cu activitatea crea- . 
toare, și-a făcut un titlu de 
cinste .prin a promova în 
concertele sale, atît de bine 
pregătite, muzica corală ro
mânească. Compozitorii for
mați în ultimele trei dece
nii nu s-au lăsat nici ei mai 
prejos și au dat la iveală 
un mare număr,.de piese co

rale, Inspirate din lupta 
Partidului Comunist Român 
pentru eliberarea tării, iar in 
acest sens reliefăm izbînzile 
obținute de Theodor Bratu, 
Laurențiu Profeta, Anatol 
Vieru. Tiberiu Olah, Zoltan 
Aladar, Walter Mihai Klep- 
per, Radu Paladi, Vasile Ti
miș, Dan Voiculescu, Mir
cea Neagu, iar dintre cei 
mai tineri amintim pe Iri
na Odăgescu, Anton Do
garii, Dan Buciu, Șerban 
Nichifor. Bineînțeles că enu
merarea poate continua...

Tot în acești ani, compo
zitorii noștri au creat ori
ginale și pline de forță e- 
moțională cantate. Unii au 
preluat creator tradițiile, 
înscriindu-se în ambianța 
unui luminos neoromantism

tale. Astfel, merită a fi 
evidențiată cantata-oratoriu 
„Balada Steagului" de Si
gismund Toduță și oratoriile 
de amplă respirație ale lui 
Gheorghe Dumitrescu, pre
cum „Zorile de aur" sau 
„Grivița noastră", în care 
lupta Partidului Comunist 
Român pentru construirea 
unei noi lumi, mai bune și 
mai drepte, este marea și 
generoasa tematică condu
cătoare. Mai pot fi alătura
te acestei ambianțe de un 
nobil dramatism, atît de a- 
dine omenească în esența ei, 
și „Simfonia eliberării" de 
Diamandi Gheciu. oratoriul 
„Pe lespedea eroilor" de 
Sergiu Sarchizov, precum și 
„Oratoriul eliberării" de 
Radu Paladi.

de Doru POPOVICI

românesc. Din acest punct 
de vedere, cantate cum sînt 
„Zburătorul de larg" de 
Gheorghe Dumitrescu, „Sub 
cerul de vară" de Alfred 
Mendelsohn sau cantata 
„Comunistul" de Constantin 
Palade ne apar pe deplin 
convingătoare. Alții, por
nind tot de la cele mai 
pregnante realizări ale tre
cutului, au inovat de pe po
ziția înțelepciunii milenare 
a spiritualității noastre, 
promovînd noi tipuri de 
game, ritmuri, structuri și 
îmbinări timbrale, totul în 

. concordanță . cu o literatură 
profund ancorată în realită
țile zilelor noastre. Sub a- 
cest raport, Ștefan Nicules
cu, cu cele două cantate ale 
sale concepute pe versuri 
de Nina Cassian și Gelu 
Naum, Tiberiu Olah, cu 
cantata sa „Prind visele 
aripi", ce are la bază un 
poem de Maria Banuș, 
Anatol Vieru, cu cantata sa 
„Cîntare anilor lumină", pe 
versuri de Nina Cassian, 
Cornel Țăranu, autorul poe
mului vocal-simfonic „Cin- 
tarea unui ev aprins" după 
Nicolae Labiș, pot fi men
ționați la loc de frunte în 
ceea ce privește prima fază 
a noilor noastre compoziții 
de acest fel. Au urmat can
tata „Omagiu" de Dumitru 
Capoianu și altele, la fel 
de inspirate, semnate de 
George Draga, Irina Odă
gescu. Liviu Glodeanu, Mi
hai Moldovan, Grigore Nica 
și alții.

în domeniul oratoriului 
au apărut creații monumen-

in domeniul teatrului li
ric s-au scris cinci opere, în- 
cadrabile tot în orbita unui 
neoromantism românesc. 
„Fata cu garoafe" de Gheor
ghe Dumitrescu, „Pădurea 
Vulturilor" de Tudor Jarda, 
„Trandafirii Doftanei" de 
Norbert Petri, „Dreptul la 
dragoste" de Theodor Bratu 
și opera semnatarului aces
tor rînduri, „Interogatoriul 
din zori" — pornind de la 

. un libret de Victor Bîrlă- 
deanu. Operele românești 
respective se caracterizează 
printr-o notă de meiodici- 
tate și de accesibilitate, fapt 
pe care autorii amintiți și 
l-au propus de la' bun în
ceput. După cum era și 
resc, dacă ne gindim că 
pera presupune, întîi 
toate, un public mai 
propiat de stilul 
direct, mai puțin i 
țios. în ramura 
populară a baletului, 
bloul nostru poate fi com
pletat cu baletul „Văpaia" 
de Mircea Chiriac — un ba
let de un puternic drama
tism — și un ciclu de emo
ționante poeme coregrafice 
de Tiberiu Olah, toate 
inspirate din această gran
dioasă tematică. Și în 
ambianta aparent mai fa
cilă a operetei s-a re
alizat o compoziție aprecia
bilă, „Răspîntiâ" de Florin 
Comișel, prima operetă ro
mânească inspirată de dra
maticele lupte de- la 23 Au
gust 1944 pentru indepen
dența României.

Din punct de vedere es
tetic, în tot acest climat spi-
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ritual ardent se poate vorbi 
de o mare varietate de sti
luri, corespunzătoare multi
plelor și generoaselor idei și 
sentimente, tălmăcite ade
sea cu o indiscutabilă mă
iestrie. De la dodecafonis- 
mul cantatei pe versuri de 
Gelu Naum, a lui Ștefan 
Niculescu, la modalismul 
larg cromatic, al unor can
tate, cum ar fi cele ale lui 
Tiberiu Olah, Cornel Țâra- 
nu sau Anatol Vieru, de 
pildă, la neobarocul lui Si
gismund Toduță sau la 
neoromantismul robust al 
lui Gheorghe Dumitrescu 
există o atrăgătoare poli
cromie de nuanțe. întîlnim. 
in același timp, și o unitate 
care credem noi că este a- 
sigurată de utilizarea, cind 
mai directă, cind mai trans
figurată, a folclorului ro
mânesc. Prospețimea și vi
talitatea cîntecelor și dan
surilor noastre populare se 
resimt în majoritatea lucră
rilor amintite, așa cum în
sufletul unui popor se pot 
intui caracterele strămoșilor 
săi. în toată această con
stelație sonoră se reliefează 
setea nestăvilită de viață și 
de pace a unui neam, atît 
de greu încercat de istorie. 
Și de aceea, 
tîmplător, în 
tea acestor compoziții, 
lupta poporului român îm
potriva unei lumi pentru 
totdeauna apusă este • intim 
asociată unui optimism spe
cific omului simplu, curat 
sufletește, de un înalt pa
triotism. Nimic mai adevă
rat decît patriotismul mu
zicii românești ; o creație 
de mare diversitate, care 
subliniază acea trăsătură 
unificatoare — conștiința 
compozitorului-cetățean, a 
compozitorului-patriot. La 
toate cele amintite aș a- 
dăuga, drept expresie a 
continuității artistice, a a- 
sumării unor idealuri de 
perenă sorginte patriotică, 
numeroase opusuri premia
te de Uniunea compozitori
lor pe anul 1979, dintre 
care citez doar citeva :

„Din vremea Unirii" de 
T. Bratu, „Numele patriei" 
de Irina Odăgescu, „Partid 
al biruinței românești" de 
Mircea Neagu, „Ecoul pa
triei" de Anton Do’garu... 
Op^re, simfonii, cantate, 
oratorii, coruri — indife
rent de genul abordat, pa
gini de adîncă vibrație pa
triotică, dezvăluind o dată 
mai mult specificul școlii 
românești de compoziție.

nu în- 
majorita-

16,00
16,05
16.30
17,00 Antologia folclorului contempo

ran
17.20 Corespondenții județeni transmit...
17,35 Arii șl scene din opere românești 
17,55 _
18.20
18.30

Itinerare turistice 
Tragerea Pronoexpres 
Căsuța poștală
1801 de seri
Telejurnal

19,20 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie

19,35 Noi. femeile I a Ambiția căreia Ii 
spunem sete de învățătură • A- 
gendă electorală • Casa noastră, 
strada noastră, orașul nostru • O 
zi la Clubul „Femiha" din Rimnicu 
Sărat

20,05 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului". „Dueliștii". Premieră 
TV. Producție a studiourilor en
gleze. Cu: Harvey Keitel. Keith 
Carradine, Cristina Raines. Albert 
Finney. Regia : Ridley Scott

21,45 Telejurnal
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17,30 Teatru TV : „Vivat Unirea 1" de 
Aurel Man tu

18,40 Ritm șl melodie cu orchestra 
James Last

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie
19,35 Program muzical-folcloric
20,00 Studio T ’80. „Viitorul pentru care 

ne pregătim"
20,25 Treptele afirmării, 

lor compozitori șl
21,15 Film documentar.
21,45 Telejurnal

Tribuna .tinerii 
interpreți

Muzeul mării

mo-
eroi- 
a fă-

Printr-o practică mai 
strict sau aproximativ res
pectată — cronica, recenzia 
relevă mesajul ideatic,- di
mensiunile estetice ale unor 
montări dc dată recentă. Ne 
oprim de data aceasta asu
pra unui spectacol care a 
înregistrat deja un număr 
impresionant de reprezen
tații: este vorba despre „Nu 
sînt Turnul Eiffel" la Tea
trul Mic. O facem din mai 
multe motive. Primul ar 
fi : excepționalul lui suc
ces de public. Al doilea, și 
cel mai important t valoa
rea pe care o are „genul", 
de fapt „specia" pe care o 
prooune, modalitatea mai 
puțin cultivată în arta noas
tră contemporană ; ca
pacitatea unui asemenea 
spectacol de a răspunde în 
chip original la nevoia de 
varietate și noutate expri
mată direct sau indirect de 
public. Calități exemplare 
și demne de a stimula , pro
gramul artistic, procesele 
de creație, ale altor teatre. 
Și aceasta cu atît mai mult 
cu cit actuala stagiune, ca 
și cele precedente, este încă 
deficitară la capitolul : di
versitate.

Colaborarea dintre au
toarea dramatică Ecateri
na Oproiu și regizoarea 
Cătălina Buzoianu 
cepul cu cîtiva

rina Oproiu, ajutata 
probitate și uneori cu rea
lă inspirație de compozito
rii Ion Cristinoiu și Mihai 
Dumbravă ne-a dat nu 
numai o variantă indepen
dentă de lucrarea ei ini
țială, care-și păstrează în
treaga ei încărcătură de 
semnificații și poezie, ci 
mai ales un autentic ..mu
sical" românesc, de calita
te, tineresc, cu un pronun-

reprezentanți ai unor cate
gorii umane și sociale bine 
definite, într-o permanen
tă transformare, semnifi- 
cînd atît condiția eroilor 
principali, cit și pe aceea 
a lumii în mijlocul căreia 
trăiesc.

Domină, în acest nou 
„musical" românesc, pro
blemele și lupta eroilor 
pentru autodepășire, gîndi- 
te încă initial de autoare

satori și cîntăreți, rami- 
nind însă creatori de emo
ții, trăind cu intensitate 
situațiile și sentimentele. 
Și actorii care au dat viață 
acestui „musical" sînt cei 
de la Teatrul Mic, deschis 
și disponibil colectiv tea
tral in ceea ce privește ex
perimentul din acest 
ment.

în complexul rol al 
nei — Carmen Galin

Noutate și diversitate 
în spectacolul teatral

.NU SÎNT TURNUL EIFFEL"-»■

o propunere concretă a Teatrului Mic

bună

molecula- 
montaj ci- 
care se a- 
și dansul ;

restanțe11 fără justificare
și cîteva sugestii pentru înlăturarea lor

a în- 
_ ___ ... ani in 
urmă, la Lublin, în Polo
nia, odată cu montarea 
piesei „Nu sînt Turnul Eif
fel" și a continuat cu „In
terviu" la 'Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". îrripli- 
nindu-se acum exploziv, 
ardent, tot cu „Nu sini 
Turnul Eiffel", dar în va
rianta lui de „musical".

Ne aflăm de data aceas
ta în fața unui spectacol 
care este totodată și o nouă 
încercare de a îmbogăți cu 
o operă românească genul 
„musicalului". E o încer
care reușită, o încercare 
împlinită, pentru că Ecate-

țat și bun caracter popu
lar. Caracterul popular 
obligatoriu in acest gen de 
largă accesibilitate 
concretizat în „Nu 
Turnul Eiffel" în
măsură în comentariile 
pline de umor -și înțelep
ciune ale „Femeii cu ouă" 
care îi însoțește pe eroi în 
drumul lor pentru căuta
rea fericirii, dar mai ales 
în autocomentariile lucide 
și aspre ale eroilor, mai 
conștienți decît oricînd de 
greșelile lor, dar și de 
drepturile lor. Corul, erou 
colectiv indispensabil in
tr-un musical, a fost creat 
de Ecaterina Oproiu prin 
refuzul rolului lui decora
tiv și accentuarea funcției 
dramatice. El nu apare în 
fața noastră în „Nu sînt 
Turnul Eiffel" ca întruchi
parea unei serii anonime, 
ci ca o sumă de individua
lități cu valoare de simbol.\

într-o structură 
ră, cinetică, de 
nematografic la 
daugă muzica . 
trecerea în cîntec sau ex
presie coregrafică nefiind 
altceva decît prea plinul 
sentimente ce nu încap 
cuvinte.

Creație colectivă, cu 
mare aport de profesiona- 
litate. musicalul, amestec 
organic de cuvint. dans, 
cînțec, revelații cromatice, 
plastice și scenotehnice, 
riscă uneori să pună pe 
prim plan străluciri forma
le, acoperind rezolvarea 
emoțional-intelectuală a 
eroilor de către interpreți. 
Or, spectacolul de care 
vorbim este în primul rîrid 
un spectacol al actorilor — 
făuritori de personaje și 
incitatori de meditații, al 
actorilor care-și îndeplinesc 
cu ușurință și disponibili
tate sarcinile lor de dan-

de 
în
un

cut o adevărată demon
strație de talânt și farmec, 
fiind și ingenuă și caprici
oasă, și plină de îndoieli, 
dar și un om al certitudi
nilor, o admirabilă parte
neră ’ pentru proteicul 
Ștefan lordache, interpre
tul rolujui principal, care 
ne-a arătat încă o dată, 
convingător, că pentru el 
nu există „emploi“-uri. pe 
care să nu le rezolve sau 
probleme scenice fără so
luții. Alături de ei, Leo- 
poldina Bălănuță, ajunsă la 
știința desăvirșită a cuvîn- 
tului, a jucat-o pe Femeia 
cu ouă, comentatoarea pli
nă de înțelepciune, cu ver
bul devenit proverb și 
bunul simt popular drept 
balanță a faptelor, care-i 
urmează pe cei doi tineri 
în dorința lor chinuitoare 
de a ajunge la „Șoseaua 
națională", simbol plas
tic și sugestiv al realizării

depline pe plan uman și 
social.

In „Nu sînt Turnul Eif
fel", protagoniștii se afir
mă în relația lor cu cei din 
jur și aceștia au fost, de a- 
semenea, strălucit interpre
tați de Mitică Popescu — 
Bătrinul domn, desuet și 
egoist, Monica Ghiuță și 
Ileana Dunăreanu, inepui
zabile în fantezia ■ cu care 
au rezolvat superficialita
tea lui Mantzi și -Tăntzi, 
Nicolae Iliescu și Dan Con- 
durache, prezentatorii im
plicați și totuși distanțați 
ai întîmplărilor, pentru a 
nu mai vorbi despre grupul 
poporenilor jucați de Petre 
Moraru, ) Doina Făgădaru. 
Andi Ștefănescu, Lucian 
Muscurel și Angela Ioan. 
O pată de culoare cu mult 
pitoresc și satiră suculentă 
au adus Papii Panduru in 
Tudorică și Elena Pop în 
Silvia. în timp ce Sorin 
Medeleni — Cupidon a fost 
ca un ecou tragi-comic al 
eroilor, alături de alter- 
ego-ul lor nostalgic-coti- 
dian, EI și Ea în interpre
tarea lui Mișu Dinvale și 
Ioana Pavelescu.

Cu reală măiestrie a 
știut să integreze in spec
tacol Cătălina Buzoianu și 
dansurile create de Cornel 
Patrichi, costumele pline 
de fantezie și sublinieri 
ironice ale Lianei Manțoc, 
pianul stăpînit cu sensibi
litate și o bună tehnică de 
Andrei Muller, luminile 
lui Titi Constantinescu, 
după cum și decorurile di
namice ale lui Andrei 
Both.

în ciuda unor momente 
„supraîncărcate", „Nu sînt 
Turnul Eiffel" e un spec
tacol popular, tineresc, ce 
se bucură de afluxul publi
cului.

Ileana BERLOGEA

0 HARGHITA. în cadrul ac
țiunilor de răspîndire a cunoș
tințelor științifice, in municipiul 
Miercurea Ciuc a fost vernisată 
expoziția „Realizări ale cerce
tării geografice, românești". Cu 
acest prilej a avut loc un fruc
tuos schimb de experiență la 
care au participat factori de 
răspundere in domeniul educa
tiv din localitate și personali
tăți ale științei și tehnicii ro
mânești. Sub genericul „Pămînt 
al frăției și al bucuriei" a avut 
loc la Toplița un festival de 
poezie patriotică și revoluțio
nară. Artistul amator Molnos 
Zoltân expune peste 40 de lu
crări de pictură și grafică în 
sala de expoziții din municipiul 
Odorheiu Secuiesc. (I. D. Kiss).

® OLT în județ se organi
zează numeroase intilniri intre 
muncitori și țărani cooperatori. 
O astfel de întîlnire a avut loc 
la . Coteana, intre țăranii coope
ratori de aici și muncitorii de 
la întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului de la Slatina, după

care a urmat un program ar
tistic. Asemenea intilniri au avut 
loc și la Priseaca, Valea Mare, 
Bobicești și în alte locuri. La 
Caracal a avut loc faza jude
țeană a Festivalului de obice
iuri și datini laice. (Emilian 
Rouă).

® BACĂU. La căminele cul
turale, cluburile muncitorești, in 
întreprinderi și unități agricole 
au fost susținute pină acum a- 
proape 500 de simpozioane, con
ferințe. mese rotunde și alte ac
țiuni pe teme de istoria patriei 
și partidului, a artei și etno
grafiei, la care și-au adus con
tribuția un mare număr /de spe
cialiști, oameni de cultură, ac
tiviști de partid și de stat. 
(Gheorghe Baltă).

0 MUREȘ. Sala ,.Mihai Emi- 
nescu" a Casei de cultură din 
Sighișoara a găzduit recent cea 
de-a 4-a ediție a Festivalului 
județean al călușarilor. Au par

ticipat cele mai bune tl forma
ții din localitățile Batoș, Go- 
reni, Săcalu de Pădure, Lueriu, 
Cașva, Lunca, Fărăgău, Iernut, 
Vînători, Boiu și grupul folclo
ric „Zoritorii" al întreprinderii 
de bumbac din municipiul Si
ghișoara. Festivalul a fost ur
mat de o interesantă consfătui
re pe tema valorificării nealte
rate a acestui tradițional joc ar
delenesc, la care, au participat 
instructorii de dansuri din că
minele culturale ale. județului 
Mureș. (Gh. Giurgiu).

0 HUNEDOARA. Sub gene
ricul „Te cîntăm, partid glorio.s 
și mîndră țară", biblioteca clu
bului sindicatelor din Simeria a 
organizat , la sala de apel a . sta
ției C.F.R. Simeria-călători, cu 
sprijinul grupului de recitatori 
ai clubului, un reușit recital de 
versuri patriotice, la care au luat 
parte numeroși ceferiști din lo
calitate. Cele două spectacole

susținute de actorii Teatrului de 
stat „Valea Jiului" cu comedia 
„Logodnica" s-au' bucurat de 
un frumos succes în fața pu-, 
blicului spectator din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului. (Sabin 
Cerbu).

• GALAȚI. Sub egida comi
tetului județean de cultură și 
educație socialistă a fost editată 
foaia literar-artistică „Incan
descențe", cuprinzînd creații ale 
scriitorilor și membrilor cena
clurilor literare din județ, arti
cole și informații privind viața 
cultural-artistică gălățeană. Mu
zeul județean de istorie susține 
o suită de acțiuni în întreprin
derile și comunele județului. în
tre acestea notăm medalionul 
„Activitatea diplomatică a lui 
Alexandru Ioan Cuza", de la 
întreprinderea mecanică navală 
Galați, ’ expunerea „Democrația 
socialistă — principiu funda
mental al . politicii noastre in
terne", prezentată în mai mul
te așezăminte culturale -și altele. 
(Dan Plăeșu).

• • •«_ .>
Iată un adevăr ce nu mai necesită 

demonstrații : cursul universitar se 
constituie ca cel mai important mij
loc de referință pentru orientarea de 
ansamblu a studenților, pentru struc
turarea cunoștințelor și problemelor 
de fond specifice orizontului lor de 
pregătire. Dar, deși aceste considera
ții sînt unanim cunoscute și recunos
cute, cursurile pentru studenți repre
zintă o realitate încă deficitară. Ni
meni nu poate tăgădui această ștare 
de lucruri cită vreme există disci
pline care de ani de zile nu au aco
perire in cursuri și manuale și, drept 
consecință-, calitatea conținutului lor 
nu poate spori (lin moment ce nu 
beneficiază de o bază concretă de a- 
naliză. Nu întîmplător, tocmai aici, 
in sfera disciplinelor neacoperite cu 
cursuri, îndeosebi cu profil tehnic, se 
intilnesc și expuneri deficitare, fără 
efort de creație științifică, sărace în 
corelații interdisciplinare și în spi
rit de sinteză, așadar improvizații 
mișeîndu-se greoi în urma realități
lor, în loc să le premeargă și să le 
impună în noutatea lor revoluțio
nară.

Neîndoielnic,- din fiecare facultate 
pot fi citate lucrări de înaltă valoare, 
unele intrate în patrimoniul științific 
național. Nu puține dintre schim
burile științifice internaționale, pe 
care țara noastră le promovează cu 
autoritate, au ca obiect lucrări care, 
adesea, în faza lor inițială, au alcă
tuit un curs universitar. O parte din
tre institutele noastre de învățămînt 
superior și-au cîștigat un înalt-Lpres
tigiu prin elaborarea de cursuri ya- . tul politehnic din Timișoara, procen- 
loroase, elocvente pentru stadiul ne- • • ............... -
tual al științei contemporane, pentru 
complexitatea activității universitare 
în condițiile integrării cu cercetarea 
și producția. Cu atît mai mult, în 
perspectiva caracterului unitar, or
ganic și profund democratic, pe 
care astăzi îl întrunește întregul nos
tru învățămînt superior, asemenea 
realizări remarcabile fac și mai ana
cronice cursurile și manualele defi
citare și mai ales pe cele aflate de 
prea multă vreme în fază de proiect.

Iar realitatea acestora își află, din 
păcate, ilustrări nedorite. Iată-le, mai 
întîi sub formă statistică, într-o ana
liză efectuată la nivelul anului 1978 
de către Ministerul Educației și în- 
vățămîntului. Este cea mai recentă 
de acest gen, dar, evident, nu și sin
gura. Cu toate acestea, procen
tul disciplinelor (le specialitate 
obligatorii neacoperite cu cursuri 
urcă la 46,3 Ia sută (ingineri) și 35.9 
la sută (subingineri) în profilul me
canic ; la 40 și, respectiv, 36.9 la sută 
în profilul electric ; la 28.6 și, res
pectiv, 40 la sută în profilul metalur
gic ; la'36,3 și. respectiv, 58,3 la sută 
în profilul industriei alimentare ; la

profilul farmaceutic ; 
în profilul drept econo-z 

mieo-administrativ ș.a.m.d. Iată, in 
fapt, tot atîtea cursuri universitare... 
fără cursuri. Altfel Spus, profile în
tregi unde studenții sînt încă privați, 
de cel mai important instrument de 
lucru și unde improvizația se substi
tuie investigației sistematice, concre
te, profunde. Iar asemenea lacune se 
fac simțite și în compartimentul dis
ciplinelor de pregătire generală, al 
celor facultative sau la alegere. Ele 
ilustrează ignorarea de către unii 
membri ai corpului profesoral a în
datoririlor elementare ce decurg din 
însăși condiția lor de cadre didac
tice universitare, a prevederilor în
scrise in Legea învățămîntului, a sar
cinilor formulate — și, din păcate, 
reportate de fiecare dată — în pla
nurile de activitate ale consiliilor și 
senatelor universitare.

Ca să nu mai vorbim de faptul că 
la nivelul unor instituții de învăță- 
mînt superior,, asemenea procente 
urcă și mai mult. Este, între altele, 
cazul profilului mecanic de la Uni
versitatea din Galați și al celui elec
tric de la Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești unde, potrivit analizei 
amintite, procentul disciplinelor de 
specialitate obligatorii neacoperite cu 
cursuri pentru subingineri urcă la 75 
la sută ; este apoi cazul profilului 
metalurgic de la aceeași universitate, 
unde procentul acelorași discipline 
neacoperite cu cursuri pentru subin
gineri atinge aproape 100 la sută ; 
la profilul construcții de la Institu-

50 la sută in 
la 62,5 lâ’ sută

-tul acelorași, discipline urcă la-60 la 
sută (ingineri) și 87 la sută (sub
ingineri). Ar fi greu de găsit o ex
plicație unor asemenea „recorduri" 
dacă n-am ști că unii membri ai 
corpului profesoral, deși ani după ani 
nu elaborează, un curs propriu — u- 
neori nici cel puțin nu-și multiplică 
înseninările expuse în amfiteatre — 
„se abțin" alunei cind e vorba să 
recomande studenților un curs cu a- 
celași profil apărut, intr-un alt cen
tru universitar.

Dar poate — e posibil să ne între
băm — anul 1979 a adus un reviri
ment în întregul proces de elaborare 
a cursurilor universitare ? Este greu 
să se dea un răspuns afirmativ. Un 
sondaj efectuat la sfîrșitul anului 
1978—1979 de Consiliul U.A.S.C.R. — 
asemenea sondaje aduc întotdeauna 
un plus de informație obiectivă prin 
chiar faptul că pornesc de la necesi
tățile acut resimțite de studenti — 
situează în rîndul unităților celor mai 
deficitare cam aceleași instituții, cu 
procente asemănătoare celor ale anu
lui 1978. Consemnăm, de asemenea, 
observațiile critice ale studenți
lor cu privire la carențele de

sistematizare și de actualizare, la pa
ralelisme și suprapuneri intre cursuri, 
la. numărul, uneori cu totul insufi
cient. al exemplarelor existente în bi
blioteci, la lipsa (adesea) a unei bi
bliografii esențializato ș.a. care, toa
te, îngreuiază și mai mult pregătirea 
tinerilor.

Perfecționarea cursurilor universi
tar trebuie să fie un proces omogen, 
noțiunile de calitate și modernitate 
a predării cunoștințelor intrind in 
chiar definirea instrumentelor fun
damentale de studiu. Se impune o 
soluție de fond, de amplă perspec
tivă, în așa. fel incit prin elaborarea 
superioară a cursurilor să se asigu
re desăvirșită competență științifică 
și tehnică a studenților, dar. impli
cit, și pregătirea lor unitară și sis
tematică, indiferent de centrul uni
versitar unde învață și de locul unde 
vor lucra după absolvire. în aceas
tă perspectivă, exigențele formula
te la adresa școlii noastre superi
oare impun ca elaborarea cursurilor 
să' se întemeieze pe schimb sistema
tic de informații, pe dezbateri ample, 
pe unirea eforturilor în vederea 
elaborării, acolo unde este posibil, a 
unor cursuri universitare cu partici
parea specialiștilor din mai multa 
centre universitare. Cel puțin în pri
vința acelor discipline care se predau 
în facultățile cu profil tehnic, elabo
rarea cu participare colectivă a 
cursurilor ar spoț-i substanțial nivelul 
științific al acestora, iar pregătirea 
studenților s-ar realiza mult mai 
omogen, mai sistematic și la nivelul 
cel mai înalt. în domeniile economic, 

'mddîcal, in multe' dintre ramurile 
tehnice și agronomice, asemenea ma
nuale ar putea oferi imaginea de an
samblu a problemelor existente la 
nivelul întregii țări, așa cum acestea 
sînt înscrise în documentele Congre
sului al XII-lea al partidului.

Pe baza eforturilor individuale, a 
unei rodnice colaborări între specia
liști, problema cursurilor și manuale
lor universitare își poate găsi mult 
așteptata rezolvare. Cu atît mai mult 
acum, cind Ministerul Educației și 
învățămîntului a luat măsura elabo
rării acestor importante' instrumente 
de muncă universitară într-o per
spectivă de 5 ani, la baza lor sțînd 
noile planuri și programe de învăță- 
mînt. un asemenea proces poate fi 
riguros coordonat, controlat și siste
matic finalizat. Pentru că, s-o spu
nem deschis, nu acum se pune in- 
tiia oară problema elaborării și ti
păririi corespunzătoare a tuturor 
cursurilor și manualelor pentru stu
dent!.

Mihai IORDĂNESCU

Contururi ale viitorului pe planșeta prezentului
(Urmare din pag. I)

Responsabilul complexu
lui e un om agreabil, care 
face de toate : primește 
cetățenii sosiți la odihnă cu 
bilete, se interesează de 
starea de spirit a noilor ve- 
niți, dă sfaturi automobi- 
liștilor, ceartă părintește 
personalul, trasează locu
rile de parcaj, inspectează 
bucătăriile.

— Care e problema du- 
principală, între 

îndatoriri ? — il
mitale 
atitea 
întreb.

Omul 
freacă : 
arătător 
ședem, „ca să discutăm".

— Toate problemele mele 
sînt principale și in ace
lași timp ale dracului.

Ca un argument, cineva 
năvălește furios peste noi 
și reclamă că, intrat in ca
meră, a găsit „perna șifo
nată", ceea ce consideră 
„inadmisibil". Se dă 
poziție să se schimbe 
așternutul și ne 
din nou în fotoliile 
fortabile :

— Totuși, problema 
blemelor turismului — 
— rămîne civilizația 
viciilor.

se uită la cer, își 
fruntea cu degetul 

și mă invită să

dis- 
tot 

așezăm 
con-

pre
zice 
ser-

*
Pe drumul dinspre 

toșani spre 
într-o 
facem cunoștință 
din intelectualii 
și ne plimbăm 
pe o uliță ; vrea să 
arate o piatră din secolul 
șaptesprezece. Undeva, pe 
o coastă, intr-o rîpă, două 
„Dacii" 
roșie. „ 
rat pină acolo ? N-au 
găsit loc la șes ?“. 
chiar ale oamenilor 
cosesc iarba. îi vedeți ? 
Avem mai mulți acuma 
care se duc cu automobi
lul Ia cimp... Dar nu vă 
grăbiți să generalizați, să 
apreciați că e ca în Aus-

comună
Bo-

Iași, oprim 
cuprinsă, 
cu unul 

satului 
împreună 

ne

— una albă și alta 
,De ce s-or fi căță- 

mai 
„Sînt 
care

tria". N-apuc să răspund, 
că. prin fața noastră defi
lează un atelaj neobișnuit: 
un băietan călare pe o 
„Mobră" nouă, de un gal
ben suav, duce după el o 
capră ciolănoasă, legată cu 
funia de scaunul din spate. 
Motoreta merge binișor, 
cam cu zece kilometri pe 
oră, și capra umblă după 
ea, convinsă și mindră, în 
trap săltat. „Nu vă grăbiți 
să generalizați — reia ghi
dul meu — o duce la păs
cut și acolo va ședea lingă 
ea ascultînd muzică ușoară 
la tranzistor și citind 
roman ' -
nu vă pripiți. Sînt 
mene 
dar nu 
băiatului face vrăji 
tăi refuză să muncească în 
gospodărie, se îndeletni
cește cu comerțul de /fulgi 
de gîscă, la Dorohoi". „De 
ce mă tot îndemnați să nu 
generalizez „Fiindcă am 
observat Ia dv„ scriitorii, 
că aveți tendința de a vâ 
pama de ceea ce e neobiș
nuit, mai ales in sate, și de 
a vă întuneca imediat ce 
vă izbiți de un obstacol 
birocratic, de o groapă pe 
șosea, de un cîine rătăcit. 
Generalizăm, toți, prea 
iute. Nici binele, nici răul 
nu stau izolate în natură 
și în societate".- „Cum să 
privim decț , fenomenele, 
după părerea dv. 
cum sînt, in tendința 
care se înscriu... Da, și-au 
cumpărat mașină, se duc 
cu ea la coasă și lucrează 
cu parasol, dar tot cu ma
șina se duc și la circiumă, 
iar uneori fac negustorie 
clandestina. Duce capra ! la 
păscut cu motoreta, e 
șahist 
bate în 
la bal, 
școală învinețit și 
Haideți
tușa Rarița, o să constatați 
pe viu coexistența contra
riilor".

un 
de Faulkner. Dar 

feno- 
pozitive, desigur, 
majoritare. Mama 

și tă

Batem cuviincioși în 
poartă, mătușa, Rarița, bon- 
doacă și veselă, cu tulpan 
înflorit și papuci de .casă 
arăbești, cu fionguri, ne 
poftește înăuntru. Casa 
mică, luminoasă, plină de 
ștergare albe.

— Ce făceai mătușă, nu 
te deț'anjăm ?

— Păcatele mele, cum o 
să mă deranjați ? Dădeam 
și eu în cărți, na, nu vă fie 
cu supărare,

— Apoi ce-ai vrea să-ți 
spună cărțile, dacă ni-i în
găduit să întrebăm ?

— Vedeți dumneavoas- 
da’ ia serviți, ia

un 
neîntrecut, dar se 
fiecare duminică,. 
lunea venind la 

șui... 
să intrăm la mă-,

tră.
serviți vă rog... (și împinge 
către noi borcanele cu 
dulceață de mure) eu am 
o fată în Libia, e geo
logă, și un băiat în Sri 
Lanka, fa fabrica de lemn... 
știți unde-i Sri Lanka, nu? 
înainte-i zicea Ceylon.

O asigurăm că știm.
— Și, vedeți dumnea

voastră, poșta vine destul 
de rar. Și greu. Că-s de
părtări. Și eu dacă atîta 
copii am, mai dau în cărți 
ca să văd de-s sănătoși, 
dacă fata nu suferă, că 
bărbatu-său ii cam aspru 
de felul lui; și dacă băiatul' 
n-a fost împuns, doamne 
ferește, de vreo lighioană 
localnică... Știți, de asta, 
numai de asta...

— Vreți să mai intrăm la 
unui ? — sînt întrebat,
cind ne aflăm iar în liniș
tea uliții.

— Nu mai intrăm, po
vestește-mi dumneata ca
zul.

— E maistru de 
specializare ; s-a i 
lizat la Lyon, șase 
într-o ramură nouă la 
Lucrează la Iași, la 
din întreprinderile de 
mai mare tehnicitate, 
sărbători vine acasă,

înaltă 
speciiu 

! luni, 
noi. 
una 
cea 
De 
se 

uită lung la porcul îngră
șat cu mina iui și, în 
preajma tăierii, ii pune, la 
patefonul electric, un disc

cu melodia „Avânt 
mourir". După care-1 
cută, plingînd.

Afirm că e doar un 
pitoresc.

— De acord 
interlocutorul 
însă, deocamdată, pe 
chia dintre lumea veche 
lumea nouă.

— Cred c-am trecut I 
nișor dincoace.

— Eu atita zic — seH 
dărătnicește localnicul 
să fim ceva mai reticenți 
și mai răbdători. Să nu ne 
pripim eu concluziile, 
ne arătăm moderat 
cumspecți.

— Dar și optimiști, nu ?
. — Nici optimiști, nici pe

simiști. Să fim normali și 
să ne vedem de treabă. Că 
e multă. Pentru încă cinci
zeci — o sută de ani.

— Dar cu încredere 
oameni, nu ?

— Cu încredere, firește... 
Și mai ales cu spirit critic.

★
Tovarășul Gheorghe Blaj, 

primul secretar al Comite
tului județean de partid 
Bihor, vine Ia toate pre
mierele teatrului din Ora
dea, e foarte atent și prie
tenos cu scriitorii și ar
tiștii ținutului — ii cu
noaște dealtfel pe toți.

Ne povestește, cu grai 
dulce și potolit, cite ceva 
despre viitorul Bihoru
lui. Despre planurile de 
azi și de mîine. Și despre 
o perspectivă mult mai în
depărtată, 
părtată. 
rește în 
desenează

de 
exe-
fapt

■ concede 
ne aflăm 

mu
și

bi-
în-

Sâ 
cir-

în

înde- 
călăto- 

și

foarte
Gîndirea 
mileniul trei 
satele transfor

mate in orașe, canalele 
vigabile. grădinile 
atunci...

— Ce folos — face 
neva o glumă neizbutită — 
noi nu vom mai fi atunci...

— Ba vom fi și noi — 
surîde îngăduitor omul din 
capul mesei. Vom fi in tot 
ceea ce facem de pe acum, 
pentru atunci.

na
de
ci-
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Cronica zilei

BELGRAD

Dragă și stimate tovarășe Tito,
In numele poporului român, al meu șl al tovarășei mele, vă adresez 

sentimentele de caldă și profundă simpatie, întreaga noastră admirație pen
tru puterea cu care ați înfruntat această nouă 
care ați trecut.

Vă urăm din toată inima, dragă tovarășe Tito, însănătoșire grabnică, ani 
mulți de viață și activitate rodnică, consacrată bunăstării și fericirii po
poarelor frățești ale Iugoslaviei, cauzei păcii, destinderii, cooperării in
ternaționale și' socialismului, întăririi continue a prieteniei, solidarității și 
colaborării româno-iugoslave.

Cu cele mai calde sentimente

și grea încercare prin

de prietenie,
NICOLAE CEAUȘESCU

general al Partidului Comunist Român,

Marți, la amiază, s-a desfășurat la 
sediul Asociației de drept interna
țional și relații internaționale o masă 
rotundă la care a participat profeso
rul de științe politice Roger E. Kanet 
de la Universitatea din Illinois — 
S.U.A. Cu acest prilej, oaspetele a ■ 
vorbit despre preocupări în politolo- 
gia americană in legătură cu lumea 
a III-a.

Au participat profesori universitari, 
cercetători, reprezentanți ai Ministe- 
rului Afacerilor Externe, ziariști.

Au fost de față membri ai Amba- ' 
sadei Statelor Unite ale Americii la 
București.

POLITICE VA FACE 0 VIZITĂ IN ROMÂNIA
La invitația ministrului afacerilor 

externe1 al. Republicii: Socialiste 
România, Ștefan Andrei, subsecre
tarul de stat al S.U.A. pentru pro
blemele politice, David Newsom, va

face o vizită în România în zilele de 
26—28 ianuarie a.c., pentru a purta 
discuții cu oficialitățile române în 
probleme de intei-es reciproc.

Manifestări consacrate împlinirii a 121 de ani

•'

R. S. F. IUGOSLAVIA

Roadele muncii unite

(Agerpres) de la înfăptuirea Unirii Principatelor
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Secretar
Președintele Republicii Socialiste România

TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"
(Urmare din pag. I)

iesc. Desigur, dreptul și libertatea neîngrădite ale fiecărui cetățean de a 
pune întrebări și a-și spune părerea într-o problemă sau alta implică, 
deopotrivă, datoria și răspunderea ca, indiferent de opiniile diferite ex
primate, să acționeze, împreună cu toți ceilalți, în spiritul hotărîrilor ma
jorității. al legilor țării. Și aceasta, întrucît „TRIBUNA DEMOCRAȚIEI", ex
presie a creșterii conștiinței socialiste, civice și patriotice a oamenilor 
muncii, a cetățenilor de toate categoriile sociale, reunește în cadrul 

’ dezbaterilor sale publice lunare oameni animați de aceleași gînduri și 
simțăminte, de același ideal și aceeași hotărîre nu numai de a-și spune 
cuvîntul, ci și de a pune umărul la înfăptuirea a ceea ce ei singuri propun 
și decid să înfăptuiască, spre binele țării, al fiecărui membru al socie
tății noastre.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI", rod al concepției științifice, revoluționare 
a partidului nostru, a secretarului său general, se constituie, de fapt, 
intr-un veritabil laborator de idei, intr-un imens șantier de muncă și crea
ție, de inițiativă și acțiune, în care milioanele și milioanele de cetățeni, 
participanți activi și implicați direct în dezbaterile publice lunare, vor 
formula numeroase propuneri, inițiative, soluții Și angajamente care să 
grăbească mersul nostru neabătut înainte, într-o deplină unitate de voință 
și acțiune, în climatul tot mai fertil al democrației noastre socialiste, pen
tru înflorirea multilaterală a patriei, pentru creșterea continuă a calității 
vieții noastre materiale și spirituale.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI". ACESTA VA FI DE ACUM ÎNAINTE TITLUL 
UNEI RUBRICI PERMANENTE IN ZIARUL „SCiNTEIA". Redacția noastră va 
răspunde cu promptitudine solicitărilor ce-i vor fi adresate de consiliile, 
organizațiile componente și organizațiile proprii ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste care vor organiza dezbaterile publice lunare și va 
găzdui în paginile ziarului opiniile și propunerile formulate de partici- 
panții la aceste dezbateri, relatările despre acțiunile inițiate și rezulta
tele dobîndite. In acest fel, RUBRICA PERMANENTĂ „TRIBUNĂ DEMO
CRAȚIEI" DIN ZIARUL „SCiNTEIA" își propune să devină un seismograf 
sensibil de receptare, dar și un fascicul de iradiere, de difuzare în rîn- 
durile poporului a inițiativelor, înțelepciunii, experienței și capacității crea
toare a poporului.

A apărut 
MAGAZIN ISTORIC

nr. 1/1980

De Ia ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui automo
bilist să contracteze „asigurarea 
facultativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și a 
altor persoane aflate în autotu
risme". Această asigurare aco
peră, în limita numărului de 
locuri admis la transport, con
secințele accidentelor întîmpla- 
te persoanelor, nenominalizate, 
aflate în autoturisme. Primele 
anuale de asigurare sînt între 
80 lei și 240 lei în raport de 
nivelul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putîndu-se 
plăti și în rate. Informații supli
mentare și contractarea de asi
gurări la responsabilii cu asigu
rările din unitățile socialiste, 
agenții și inspectorii de asigu
rare, filialele A.C.R. sau, direct, 
la oricare unitate ADAS.

De la Centrul de fizică 
a pămîntului 

și seismologie
Centrul de fizică a pămîntului 

seismologie comunică :
în ziua de 22 ianuarie 1980, la ora 

8,26 minute, 33 secunde, s-a produs 
în regiunea Vrancea, la adîncimea 
de 135 km, un cutremur cu magnitu
dinea 4,4 (scara Richter).

Intensitatea' cutremurului în zona 
epicentrală a fost de IV grade (sca
ra Mercalli).

Cutremurul nu a fost simțit la 
București.

Nu s-au produs nici un fel de pa
gube materiale.

Și

în numeroase localități ale țării au 
loc în aceste zile manifestări oma
giale consacrate împlinirii a 121 de 
ani de la înfăptuirea Unirii Princi
patelor Române, act patriotic, revolu
ționar, care a încununat idealurile de 
veacuri ale poporului român pentru 
unitate națională și statală. în .între
prinderi și instituții, la casele de cul
tură, in căminele' culturale și in școli 
se desfășoară expuneri,, simpozioane, 
dezbateri și mese rotunde, în cadrul 
cărora sînt evidențiate . multiplele 
semnificații ale Unirii de la 1859 — 
moment 
român, 
catoare 
Iași — | 
unității 
Institutul 
s-a desfășurat simpozionul 
Principatelor - ■ - 
poporului român", în cadrul între
prinderii de ulei a fost organizată 
revista literar-artisțică „Unirea — vi
sul de aur al națiunii române", iar la 
grupul școlar al întreprinderii me
canice de material rulant din Paș
cani, o seară literară consacrată ace
luiași moment.

Sub genericul 
de acum 121 de 
mină cu mină" 
ceele ieșene se 
le și recitaluri 
zică dedicate Unirii. Manifestări si
milare au loc și în unitățile sectoru
lui sanitar, grupate sub titlul : „Uni
rea — o permanență a poporului 
român".

Aniversarea importantului eveni
ment a fost marcată și printr-o serie 
de expoziții de carte și publicații pe
riodice deschise la Biblioteca jude
țeană „Gh. Asachi" și în cadrul altor 
instituții.

t crucial în istoria poporului 
Numeroase manifestări evo- 
au fost organizate în orașul 
principal leagăn al culturii și 
noastre naționale. Astfel, la 

de medicină și farmacie 
„Unirea 

deziderat suprem al

atît de mobilizator 
ani — „Hai să dăm 
— în școlile și li- 

desfășriară spectaco- 
de poezie și mu-

★
Numeroase manifestări cultural-ar-, 

tistice, dedicate Unirii, au avut loc la 
casele de cultură din Focșani, 
bești, Bacău, Roman, Adjud, 
nești, Slănic și din alte centre 
Moldovei. în peste 120 de localități 
rurale din județele Bacău, Neamț și 
Vrancea s-au desfășurat gale de fil
me românești, consacrate aceluiași 
eveniment. în cadrul cluburilor mun
citorești de la Bicaz, Săvinești, Bor-

Odo- 
Moi- 

ale

zești, Comănești, Lucăcești, BuhUși, 
Panciu și Mărășești s-au organizat 
spectacole lirice, montaje literar-mu- 
zicale, inspirate din scrierile unioniș- 
tilor, expuneri și conferințe.

*
La Galeriile de artă din Bacău a 

fost deschisă o expoziție de artă 
plastică cuprinzînd peste 70 de lu
crări care ilustrează momente im
portante din istoiia patriei. Un loc 
central în cadrul expoziției il ocu
pă lucrările inspirate din lupta po
porului nostru pentru un stat națio
nal, independent și unitar, din răz
boiul pentru cucerirea independentei 
de stat a României.

*
Sub egida Consiliului municipal ' 

Cluj-Napoca al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, marți 
după-amiază la filiala Arhivelor sta
tului din localitate a avut loc un 
simpozion cu tema „Unirea Princi
patelor — moment crucial în isto
ria poporului român". Cadre _ didac
tice universitare și cercetători’în do
meniul istoriei au susținut comuni
cări, în cadrul cărora au înfățișat 
lupta poporului român pentru uni
tate- și independență națională, re
flectată în opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu, însemnătatea Unirii Prin
cipatelor pentru evoluția ulterioară a 
istoriei poporului nostru, lupta pen
tru unirea Moldovei cu Muntenia o- 
glindită în documente diplomatice 
externe și alte aspecte esențiale ale 
actului istoric de la 24 ianuarie 1859.

★
„E scris pe tricolor unire" s-a in

titulat șezătoarea literar-muzicală or
ganizată de cenaclul „Tudor Arghezi" 
al Casei ziariștilor din Craiova, în 
întîmpinarea zilei de 24 Ianuarie. în 
program au fost înscrise lucrări de 
mare popularitate din muzica româ
nească și universală, versuri ale unor 
poeți locali dedicate actului uni
rii de la 24 Ianuarie 1859.

Acțiuni asemănătoare s-au desfă
șurat la casele de cultură din Fi- 
liași, Băilești, Calafat și Segarcea, la 
cămine culturale și în școlile din lo
calitățile județului Dolj.

(Agerpres)

în ambianța de muncă intensă ce 
caracterizează viața sociai-poiitică 
a Iugoslaviei frățești, noianul de 
știri inserate de presa iugoslavă 
ilustrează că in prezent oamenii 
muncii de la orașe și sate acționea
ză cu însuflețire pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare economi
că și socială, potrivit hotăririlor 
conducerii de partid și de stat, care 
vizează ridicarea Iugoslaviei socia
liste pe noi trepte ale bunăstării 
materiale și spirituale.

Inscriindu-se ca una din verigile 
importante ale planului de dezvol
tare a economiei pe perioada 
19 <6—1980, programul pe acest an 
prevede ca sarcină primordială în
făptuirea politicii de ridicare a ba
zei economice a țării, accentul pu- 
nîndu-se îndeosebi pe măsurile 
susceptibile să asigure dezvoltarea 
forțelor de producție și a relațiilor 
Întemeiate pe autoconducere. Pro
gramul pe anul 1980 ia ca punct de 
plecare rezultatele obținute în edi
ficarea economico-socială atît in 
cursul anului trecut, cit și în întrea
ga perioadă postbelică.

După cum informează ziarul 
„Politika", în bilanțul pe anul 
1979 au fost înscrise rezultate care 
indică o creștere economică intr-un 
ritm mai mare decît cel planificat. 
Astfel, producția industrială a spo
rit cu 9 la sută, producția agricolă 
— cu 4 la sută, iar numărul sala- 
riaților a crescut cu peste 200 000. 
O mare parte din sporurile reali
zate s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Anul 1979 s-a 
încheiat cu darea în folosință a 
unui mare număr de importante 
obiective economice și social-cultu- 
rale. 'Dintre acestea se detașează 
prin importanța lor națională con
ducta de petrol ce străbate trei re
publici și care a început să apro
vizioneze rafinăriile încă din pri
mele zile ale acestui an.

Oamenii muncii, popoarele Iugo
slaviei, strîns unite în jurul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia — for
ța politică conducătoare a societă
ții— muncesc cu tenacitate și dîrze- 
nie pentru realizarea prevederilor 
planului, acționează cu hotărîre 
pentru înlăturarea oricăror greu
tăți. Ilustrative pentru ambian
ța ce domnește in țară sînt so
lidaritatea și întrajutorarea ma
nifestate în cursul anului trecut de 
republicile și provinciile autonome 
iugoslave în acțiunea de înlăturare 
a urmărilor unor calamități natu
rale, cum au fost cutremurul din 
Muntenegru și inundațiile din sudul 
Serbiei. Spiritul de solidaritate de 
care popoarele Iugoslaviei au dat 
dovadă de nenumărate ori continuă 
să. se exprime și în acest an prin

eforturile comune de ridicare a 
unor zone mai puțin dezvoltate, 
contribuind astfel la inavuțirea pa
trimoniului material al întregii țări. 
Se afirmă, și in acest fel, cu pute
re unitatea popoarelor Iugoslaviei, 
coeziunea lor indestructibilă.

Știrile care parvin în aceste zile 
din întreprinderile și instituțiile iu
goslave reflectă, totodată, preocu
parea pentru realizarea unei cali
tăți sporite și a modificării structu
rii producției, concomitent cu 
eforturile pentru a asigura tot mai 
mult desfacerea produselor iugosla
ve pe piața externă.

Activitatea susținută, plină de în
suflețire, ce se desfășoară în toate 
unitățile economice de cercetare, 
în instituțiile culturale etc. oglin
dește faptul că diferitele colective 
de oameni ai muncii, și în primul 
rind comuniștii, sint conștienți de 
rolul important ce le revine în rea
lizarea sarcinilor încredințate, se 
simt angajați plenar și cu toată 
răspunderea în traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului la toate eșa
loanele, începînd de la comună și 
pînă la nivel federal.

în aceste zile, Iugoslavia cunoaș
te o intensă activitate politică. în 
cadrul partidului și al altor organi
zații politice și obștești se acționea
ză pentru a se da viață hotărîri
lor privind consolidarea sistemului 
politic, prevenirea oricăror manifes
tări negative, promovarea consec
ventă a noului. Toate organizațiile 
de partid — scrie săptămînalui „Ko- 
munișț", organ al U.O.I. — sînt an
trenate în procesu' de găsire a 

adecv—e forme de 
și perfecționare a 

muncii și răspunderii colective ca 
una dintre caracteristicile esențiale 
ale sistemului democratic din Iu
goslavia, de consolidare a unității 
poporului in jurul Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, în condi
țiile comunității iugoslave multi
naționale, ca una dintre premisele 
de bază ale stabilității ei. Uniunea 
Comuniștilor, orgănizațiile de masă 
și obștești desfășoară o amplă ac
tivitate politică de explicare a mă
surilor ce se întreprind pentru asi
gurarea unității de acțiune a tutu
ror comuniștilor, a tuturor 
poarelor și naționalităților — pre
misă a înfăptuirii politicii U.C.I., 
forța ce călăuzește întreaga țară în 
opera de edificare a socialismului, 
de apărare a< cuceririlor revoluțio
nare, de întărire a independenței 
și suveranității patriei, de contri
buție activă la cauza păcii și pro
gresului în lume.

S. MORCOVESCU

trenate în 
celor mai 
introducere

po-
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TURNEELE DE CALIFICARE OLIMPICĂ LA VOLEI în cîteva rînduri
O nouă, strălucită victorie a echipei noastre

ROMANIA-JAPONIA 3-1
Fiecare meci al turneelor la care 

asistăm în această săptămînă, la 
sfirșitul cărora două reprezentative 
masculine și una feminină vor primi 
bilete pentru Olimpiada din luna iulie, 
ne demonstrează, cu argumente în 
plus, că jocul de volei, asemenea ce
lorlalte jocuri sportive, nu mai este 
de mult o joacă. Nu numai pentru că 
acolo, în jurul voleiului, oameni în 
toată firea își pun sufletul pe tavă 
pentru a cuceri un punct sau un 
serviciu, concentrîndu-se două, trei 
ore de nu mai știu cum îi cheamă, 
dar și pentru că a devenit obișnuință 
pregătirea cu seriozitate și cu spirit 
științific a fiecărei partide. S-a ajuns 
pînă acolo în studierea metodică a 
jocului adversarilor, în cunoașterea 
punctelor forte ale acestora (pentru 
a putea fi contracarate) și a puncte
lor slabe (pentru a fi exploatate), in
cit iată, la Pernik, arbitrii și alți ofi
ciali din țări neparticipante la acest 
turneu preliminar, țări deja calificate 
la Olimpiadă, pot fi văzuți în timpul 
liber cum se așază cuminți intr-un 
colț de tribună și, privind un meci, 
își fac tot felul de însemnări, tot ce 
li se pare mai de folos echioei națio
nale din țara lor. Iar italienii și-au 
trimis aici doi operatori care filmea
ză în întregime meciurile prezumti
vilor parteneri de grupă olimpică.

Este pentru noi, românii, o satis
facție lesne de înțeles să constatăm 
că antrenorii și voleibaliștii ce ne re
prezintă aici se pregătesc și joacă îri- 
tr-un asemenea spirit. Confruntările 
noastre cu Cehoslovacia și Jaoonia 
(adversarele de luni și de marți) au 
început de fapt de duminică seara — 
în timpul jocului direct dintre aceste 
două echioe. Privindu-le cu atenție, 
fiecare jucător a încercat să desci
freze schemele tactice și să rețină 
stilul de joc al fiecărui viitor adver
sar ; în plus, antrenorii au procedat 
ca la un curs universitar : N. Sotir a 
urmărit mișcarea generală în teren, 
FI. Balaiș a făcut scheme cu toate 
procedeele tehnice ale cehoslovacilor 
și Șt. Tudor a înregistrat pe reporto
fon- comentariul personal asupra jo
cului japonezilor, Pe baza. acestor ob
servații, coroborate cu ceea ce se 
mai știa despre perspectivele echipei, 
a fost orientat 
pregătire.

în dimineața 
slovacia, băieții 
trenamentul obișnuit numai pe ser
vicii și pe blocaj, iar după-amiaza, 
la ședința teoretică de pregătire teh-

nică. antrenorul N. Sotir a insistat 
tot pe aceste două „arme". Seara, 
jocul a decurs conform previziunilor, 
și... România — Cehoslovacia : 3—1 ! 
Cel puțin primele două seturi au de
monstrat că băieții noștri, inteligent 
conduși in teren de Corneliu Gros, 
iși cunosc atit de bine lecția, incit — 
deși emoționați, din pricina handi
capului unor precedente înfringeri 
decisive în fața acelorași adversari 
— au impus ei jocul, ca boxerul care, 
temindu-se de adversar, lovește ei 
primul : au servit lung și „apăsat", 
incit coordonatorul de joc cehoslovac 
nu a putut primi de la coechipierii 
săi preluări fructificabile ; au execu
tat blocaje prompte și ferme, de re
gulă în cite trei jucători, astfel că

CORESPONDENTA 
DIN BULGARIA

apoi programul de

meciului cu Ceho- 
noștri și-au axat an-

1- au scos din mină pe principalii tră
gători de dincolo de fileu. în aceste 
condiții, scorul de 13—^1 și 15—2 in 
primul set a fost ca o urmare fireas
că. în setul al doilea, adversarii au 
făcut eforturi să-și revină din ulu
ială, au avut avans la 3—1, 
noștri au jucat la fel de exact, 
egalat repede la 3—3, au condus cu 
11—3 și nu s-au mai oprit pină la 
15—7. Abia in setul al treilea s-au 
dezmeticit jucătorii cehoslovaci, care
— profiting și de unele inexactități 
ale atacului nostru — au dominat și 
au încheiat în avantaj : 15—13. A fost 
rîndul românilor să se mobilizeze, și:
2— 1, 7—1, 8—6, 15—6.

Sextetul care „a spart gheata", în- 
trerupind șirul de victorii al voleiba
liștilor cehoslovaci în fața noastră, a 
fost cel consacrat : Oros — coordona
tor de joc ; Dumănoiu și Stoian — 
trăgători principali ; Pop și Gîrleanu
— trăgători secunzi ; Enescu — tră
gător și ridicător (pe post „fals", cum 
se spune în volei). Au mai jucat 
Hînda și Chifu. Evidențieri sînt. greu 
de făcut, toți jucătorii noștri arătînd 
o formă bună și comportare constan
tă. După meciurile de pînă acum, 
Oros poate fi socotit unul din cei 
mai buni coordonatori de joc pre- 
zenți la turneu ; Dumănoiu constituie 
atacantul nostru cel mai constant și 
eficace ; Stoian este uh mare cîștig 
pentru reprezentativa noastră națio
nală ; Girleanu reușește perioade ex
celente ; Pop și Enescu se dovedesc

dar ai
au

admirabili oameni de echipă. La me
ciul cu Cehoslovacia, întreaga noastră 
formație ne-a impresionat cu exacti
tatea preluărilor (deci, se poate I), 
capitol la care se arătase mai nesi
gură in partidele de verificare și în 
cea cu Ungaria.

Aseară, voleibaliștii noștri au susți
nut o întîlnire la fel de grea, in com
pania Japoniei. Dar pe care au ju
cat-o la fel de bine I Ca și în fața 
cehoslovacilor, jucătorii români au 
început furtunos meciul, surprinzîn- 
du-i pe redutabilii lor adversari : 
scorul primului set a fost 15—4 ! în 
setul secund, echipa României a con
tinuat să domine cu autoritate jocul, 
cîștigînd cu 15—8. Revenirea nipo
nilor din setul următor, pe care aceș
tia și l-au adjudecat destul de greu 
(15—12), n-a tăiat elanul formației 
noastre ; dimpotrivă, acționînd mai 
ambițios decît oricînd, românii i-au 
întrecut pe japonezi cu 15—9 în ul
timul set, obținînd o strălucită vic
torie la scorul general de 3—1.

Deci, șansele noastre de calificare 
au devenit reale și apropiate. Azi, 
băieții au o binemeritată zi de odih
nă, miine joacă ultima partidă din 
grupă — cu formația Coreei' de 
sud. Este posibil deci ca ei să facă 
din această iarnă o iarnă a voleiba
liștilor.

în cealaltă grupă masculină, de la 
Sofia, au apărut marile șurprize. 
S.U.A. a îfivins neașteptat, dar cate1- 
goric (3—0) echipa R.D. Germane, 
astfel că și ea începe să aibă îndrep
tățite pretenții la calificarea în tur
neul final de la Sofia, unde sîmbătă 
și duminică patru echipe (cita două 
din fiecare grupă) își vor disputa cele 
două locuri fericite.

Luni seara, bucuroși de victoria 
băieților asupra Cehoslovaciei, ni
meni din membrii delegației române 
la Pernik nu ne-am putut culca pînă 
nu am văzut la televizor selecțiuni 
din meciul fetelor noastre. încheiat 
tirziu în noapte. Mare și reconfor
tantă victorie : România a învins 
R.P.D. Coreeană cu 3—0. curmînd 
astfel un șir de eșecuri în fata aces
tei puternice formații. Aseară, echipa 
noastră feminină a avut o întîlnire 
mai ușoară în compania formației 
Mexicului, pe care a întrecut-o cu 
3—0 (15—3, 15—9, 15—4).

Să fi fost oare ziua de luni. 21 ia
nuarie 1980, o zi de relansare a vo
leiului românesc ? Să sperăm că vii
torul o va consemna astfel !

Gheorqhe MITROI

O Competiția internațională de”' 
' hochei' pe gheață'"„Cupa''"fedefației“ 
va-îneepe- astăzi pe patinoainil-artafi- 
cial din Galați. întrecerea constituie 
un ultim criteriu de verificare pen
tru selecționata olimpică a țării noas
tre în vederea. Olimpiadei de la Lake 
Placid. Jocurile încep. în fiecare zi, 
la ora 16 și. respectiv. 18. Astăzi 
au loc următoarele partide: Româ
nia — România (tineret); S.K. Urițki 
Kazan (U.R.S.S.). — Cehoslovacia (ti
neret). Joi se vor desfășura meciu
rile Rojnânia (tineret) — S.K. Urițki 
Kazan și România — Cehoslovacia 
(tineret), iar sîmbătă (vineri este zi 
de pauză) sînt programate îhtîlriirile : 
România (tineret) — Cehoslovacia 
(tineret) și România — S.K. Urițki 
Kazan.

;-i

© Proba masculină de slalom uriaș 
desfășurată pe pîrtia de la Adel’-oden 
(Elveția), a revenit lui Ingemar St-en- 
mark, cronometrat in două manșe cu 
timpul de 2’50” 21/100. Aceasta a fost 
cea de-a 14-a victorie consecutivă 
obținută de schiorul suedez în probe
le de slalom uriaș disputate în cadrul 
„Cuoei mondiale".

în urma acestor rezultate situația 
în clasamentul general al „Cupei 
mondiale" a rămas neschimbată : 
continuă să conducă Ingemar Sten- 
mark, cu 138 puncte, urmat de An
dreas Wenzel (Liechtenstein) — 115 
puncte și Bojan Krizaj (Iugoslavia) 
— 100 puncte.

© „Cupa mondială" a programat 
pe pîrtia de Ia Badgastein (Austria) 
o probă feminină de slalom special, 
in care victoria a îevenit schioarei 
Hanni Wenzel (Liechtenstein), cu 
timpul de l’32”44/100. .

După 18 probe, in clasamentul ge
neral individual al „Cupei mondiale" 
conduce Hanni Wenzel — 257 puncte, 
urmată de Annemarie Proell-Moser 
(Austria) — 225 puncte și Marie 
Therese Nadig (Elveția) — 170 punc
te.

O La Ruhpolding (R.F. Germania), 
în cadrul „Cupei mondiale" la biat- 
lon, echipa Norvegiei a terminat în
vingătoare in proba de ștafetă 
4 X 7,5 km, fiind înregistrată cu 
timpul de lh 50’04”41/100. Pe locurile 
următoare s-au situat formațiile 
R.D. Germane — lh 50’29”82/100 
Italiei — lh 53’24”60/100.

și

eu-
de

© Participanții la campionatele 
ropene de bob pentru echipaje 
două persoane, competiție programa
tă la sfirșitul săptăminii pe-pirtia de 
la St. Moritz (Elveția), au efectuat 
primul antrenament oficial. Cel mai 
bun timp a fost realizat de echipajul 
elvețian Erich Schaerer — Ueli 
Bachli, cronometrat cu l’ll”81/100.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 23 ianuarie. în țară : Vremea va 

. contmua s& se încălzească ușor în 
toafbS: regiunile1 țării. Cerul va' fi mai 
mult- noros» Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie 
și burniță, în Banat, Oltenia, Mun
tenia și sudul Dobrogei și sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare în 
celelalte regiuni. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 10 și zero grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar valorile 
maxime între minus 4 și plus 6 gra
de. Condiții de polei, mai ales in su
dul țării, și ceață dimineața și seara, 
în București : Vreme în încălzire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil precipitațiilor- slabe. Vînt 
moderat. Temperatura în creștere. 
Condiții de polei și ceață slabă dimi
neața și seara.

BelgraduluiUnul din cele mai noi cartiere ale
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VALORIFICAREA DEȘEURILOR
IN SPRIJINUL CERINȚELOR ENERGETICII

Energia vegetală44-înlocuitor al petrolului
La fel ca toate sursele de energie, 

cu excepția celei nucleare și a geo- 
termiei, biomasa nu este altceva decit 
energie solară stocată. Tocmai ’ de 
aceea sîntem tentați să căutăm în ea 
o alternativă la penuria de hidrocar
buri sau la energia nucleară. Desi
gur, nu trebuie să ne facem iluzii sau 
să ne punem în ea speranțe nejustifi
cate. Dar utilizarea energiei furni
zate de vegetale poate reprezenta un 
aport la acoperirea necesităților, 
astfel incit ■ nu trebuie neglijată.

Importanța energetică a biomasei 
depinde de perspectivele de viitor. 
Pe teritoriul Franței, unde cea mai 
mare parte a terenurilor arabile sint 
exploatate, se poate avea în vedere, 
pe termen scurt, doar valorificarea 
pădurilor încă neexploatate și utili
zarea deșeurilor. în esență, este vor
ba de deșeurile din industria lemnu
lui și cele provenite din creșterea 
animalelor (gunoi de grajd), de paie 
și alte cîteva subproduse agricole. 
Dar nu toate pot fi considerate drept 
resurse noi : o parte din ele este fo
losită drept combustibil — industria 
lemnului recuperînd pe această cale 
deșeuri echivalente cu un milion 
tone de petrol. Altă parte este utili
zată in diferite scopuri — de exem
plu paiele sint folosite atît pentru 
refacerea solului, cit și ca așternut 
in grajduri. în plus, unele păduri sint 
inexploatabile. Ținind seama de toate 
acestea, apare posibilă dublarea sau

triplarea, într-o scurtă perioadă de 
timp, a nivelului actual de utilizare 
a biomasei (care este de circa 1,5 mi
lioane tone petrol) pentru a atinge 
în 1985 un indice de 4 milioane tone 
și în anul 2000 — de 9—10 milioane.

Pe termen lung, se pot preconiza 
„culturi energetice", ceea ce presu
pune crearea unor varietăți vegetale 
de înalt randament, adaptate terenu
rilor care în prezent rămîn neculti
vate. Se au în vedere, de pildă, pă
durile de plopi și culturile de zam
bile de apă care vor produce metan 
prin fermentație. Un studiu prospec
tiv permite să contăm pe obținerea 
în anul 2000 a unei cantități de 3 mi
lioane tone petrol, care ulterior poate 
crește treptat, pînă se va atinge pla
fonul maxim de 30 milioane tone pe
trol. Există perspective și mai înde
părtate în această privință, cum ar fi 
biodescompunerea apei cu ajutorul 
energiei solare, dar la stadiul în care 
ne aflăm astăzi ele nu pot fi încă 
luate în considerație.

Producția de energie furnizată de 
biomasă nu va atinge nivelul de 
10 milioane tone petrol. înainte de 
sfirșitul acestui secol. Cantitatea este 
mică dacă o comparăm cu consumul 
actual de energie primară din Franța, 
care se situează la 180 milioane tone 
petrol în prezent, și care va atinge 
320 milioane tone peste 20 de ani. Dar 
această producție este pe deplin com-

parabilă 
energiei 
milioane

Care sînt căile de urmat pentru a 
realiza nivelul de 10 milioane tone ? 
Două direcții par mai promițătoare. 
Una dintre acestea constă in fermen
tarea deșeurilor foarte umede, adică 
a nămolurilor de grajd (pentru obți
nerea metanului), care ar putea asi
gura încălzirea locuințelor crescăto
rilor de animale : 50 de cornute mari 
sau 600 de cornute mici constituie o 
„sursă de energie" suficientă. în plus, 
tehnologia necesară este in mare 
parte pusă la punct și ar putea fi îm
bunătățită prin cercetări ulterioare. 
Cealaltă cale o constituie pîroliza și 
gazeificarea lemnului și a paielor. Și 
in acest caz au fost concepute unele 
aparate și au fost supuse probelor 
prototipuri pentru obținerea gazului 
sau instalații-pilot. S-a demonstrat 
astfel posibilitatea de a se obține un 
kilowat-oră de energie electrică din- 
tr-un kilogram de paie, în condițiile 
recuperării cenușii rezultate pentru 
amendarea solurilor.

Există și alte posibilități interesan
te, dar, îndeobște, ele sint realizabile 
abia mai tirziu.— creșterea prețului 
hidrocarburilor și a energiei în ge
neral putînd face rentabile in viitor 
activități productive care in momen
tul de față. nu prezintă interes din 
punct de vedere economic.

cu actuala contribuție a 
nucleare, care a atins 6,4 

tone petrol în 1978.

® VÎNĂTORII DE 
NORI. într-o mică localitate 
spaniolă de lingă Valadolid con
tinuă pregătirile în vederea în
făptuirii unui proiect internațio
nal de stimulare a precipitații
lor. Adootat la. Congresul din 
1975 al Organizației meteorolo
gice mondiale, proiectul constă 
in „bombardarea" cu iodură de 
argint, din avioane, a norilor de 
ploaie. încercări de această na
tură s-au făcut și se fac in di
ferite țări. Particularitatea ex
perimentului din Soania constă 
în aceea că este efectuat la ni
vel internațional și urmează să 
dea un răspuns clar referitor la 
posibilitatea și utilitatea unor 
astfel de metode de provocare a 
ploii. Echipamentele necesare 
— avionul, sonda, radarul — au 

foșt furnizate în ordinea enu
merării de către S.U.A., Franța, 
U.R.S.S., țara gazdă așigurind 
serviciul de comunicații.

© OSPĂTAR ELEC
TRONIC. La o cantină din 
Nantes (Franța) a fost instalat 
cu titlu experimental un „ospă
tar electronic", capabil să ser
vească 90 de dienți. Este vorba 
de o mașină-robot care oferă o 
listă bogată — peste 200 de pre
parate — stocate intr-un depo
zit frigorific, pentru fiecare pre
parat fiind precizată valoarea în 
calorii, glucide, lipide etc., pen
tru a permite clienților să ur
meze eventualul regim dietetic 
prescris. Fiecare client dispune 

de un ecran de televizor și o 
claviatură, cu ajutorul cărora se 
poate compune meniul, diverse
lor preparate coresounzîndu-le 
un număr codificat. Cînd se ter
mină de formulat preferințele, 
pe ecran aoare automat numărul 
total de calorii, precum și cele
lalte date privind structurarea, 
pe principii alimentare, a min- 
cărurilor. care alcătuiesc meniul, 
în condițiile în care bolile nutri
ționale cunosc o răspîndire tot 
mai mare, ca urmare a sedenta
rismului omului modern, „robo
tul dietetic" se poate dovedi de 
o reală utilitate.

• AGRICULTURĂ... 
VIENEZĂ. Din punct de ve
dere statistic, Viena rămîne 
cel mai mare... sat al Aus-

t'i

triei. Astfel, potrivit recen- 
sămintului realizat anul trecut, 
în capitala austriacă sint înre
gistrate 1 600 de ferme, cu o 
suprafață agricolă totală de 
20 000 de hectare. Numărul cai
lor înregistrați la Viena este de 
1 526 de exemplare. Se consta
tă. totodată, extinderea utiliză
rii trăsurilor (evident, în contex
tul crizei energetice și al scum
pirii prețului carburanților cla
sici).

® ECONOMII PRIN... 
ACOPERIȘ. Continuîndu-și 
seria de studii concrete asupra 

economiilor care se pot realiza 
la încălzirea locuințelor, revista 
„Test-Achats" din Belgia publi
că în ultimul său număr uri ar
ticol consacrat izolării podurilor 
de la case. Se știe că 10—18 la 
sută din căldura produsă in lo
cuințe se pierde prin acoperiș 
și pod. Dacă pereții, planșeuri- 
le, plafoanele și acoperișul sînt 
izolate, aceste pierderi de căl
dură se reduc cu 45 la sută, in 
comparație cu o casă ce nu dis
pune de astfel de ■ izolare. Ar
ticolul trece în revistă diferite 
materiale izolatoare, calitățile 
lor, modul de montare, prețul 

pe metru pătrat. Investiția fă
cută pentru izolarea termică a 
unei case se amortizează, potri
vit articolului, în răstimp de 
numai cîțiva ani in condițiile 
în care există toate indiciile că 
prețul combustibililor va crește 
în continuare.

• BIOCHIMIA ÎN 
LUPTA ÎMPOTRI
VA CANCERULUI. Noi 
posibilități terapeutice se con
turează in lupta împotriva can
cerului prin recente realizări 
ale cercetării biochimice. La re
centa reuniune internațională a 
Societății vest-germane de chi
mie biologică, ce a avut loc la 
Tubingen, au fost expuse o se

rie de rezultate promițătoare în 
acest domeniu. Astfel, în cadrul 
unor experimente pe animale au 
putut fi distruse- celule cance
roase cu ajutorul unor toxine, 
printre care și de origine bac- 
teriană. Specialiștii consideră că 
intr-un viitor apropiat acest 
procedeu va putea fi utilizat, 
cel puțin după operațiile de 
cancer, împotriva unor noi me
tastaze.

• „PERFORMANȚE" 
ALE APARTHEIDULUI. ° 
intervenție a guvernului sud- 
african a determinat consiliul 
municipal din Johannesburg să 
revină asupra hotărîrii de a nu 
elibera autorizații persoanelor 
de culoare, dornice să se folo

sească și ele de piscina unui 
complex sportiv din acest oraș. 
Trebuie menționat totuși că e 
vorba de o concesie foarte li
mitată: piscina din Ellis Park 
nu va fi deschisă și pentru afri
cani decît pentru două ore (în
tre 19 și 21) și numai de trei 
ori pe săptămînă. în restul 
timpului, ea este rezervată doar 
albilor. înotătorii „care nu sînt 
albi" vor trebui, în același timp, 
să fi atins un nivel înalt de 
performanțe sportive... Cu alte 
cuvinte, prin această „concesie", 
autoritățile rasiste nu reușesc 
să convingă pe nimeni că sint 
capabile de atingerea vreunei 
,',performanțe" în menținerea la 
suprafață a principiului respec
tării drepturilor omului.



Vizita primului ministru 
al guvernului român în Egipt

t

I

CAIRO 22: — Trimisul Agerpres, 
Mircea S. Ionescu, transmite : In 
continuarea vizitei oficiale pe care o 
efectuează în Egipt, la invitația pri
mului ministru egiptean, dr. Mustafa 
Khalil, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ilie Verdeț, s-a întîlnit, în 
cursul zilei de marți, cu Tawfik 
Hamed' Karara, ministrul îmbunătă
țirilor funciare și recuperării tere
nurilor. Au fost examinate, cu acest 
prilej, aspecte ale cooperării dintre 
cele două țări în domeniul produc
ției agricole și zootehnice.

De asemenea, tovarășul Ilie Verdeț 
a avut o întîlnire cu Hassab Allah 
EI Kafrawi, ministrul reconstrucții
lor și dezvoltării, cu acest prilej 
fiind abordate probleme ale conlu
crării româno-e.giotene pe planul' 
producției iridustriale.

Convorbiri româno-austriece
VIENA 22 (Agerpres). — Prof. Ion 

Ursu, prirri-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, a fost primit, la Viena, de 
dr. Hertha Firnberg, ministru federal 
pentru știință și cercetare ai Repu
blicii Austria. Cu acest prilej, din. 
partea tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
au foot transmise ministrului austriac 
Hertha Firnberg salutări prietenești și 
cele mai bune urări de sănătate și 
succese în activitate. Ministrul aus
triac a mulțumit cordial, pentru u- 
rările primite și a transmis, la rîndul 
său, tovarășei Elena Ceaușescu salu
tări prietenești, urări de sănătate și 
succese în activitatea personală, în 
munca tuturor oamenilor de știință 
români.

ÎN DEZBATERILE CONFERINȚEI GENERALE A O.N.U.D.I. 

Argumente în sprijinul noii 
ordini etonomite internaționale

La Palatul Vigyan Bhavan, din 
Delhi, continuă lucrările celei de-a 
IlI-a Conferințe generale a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.).

Luînd cuvîntul, directorul execu
tiv ai organizației, Abdel Rahman 
Khane, a pus accentul pe interde
pendențele interstatale crescînde — 
ca un fenomen caracteristic epocii 
actuale. Se impune cu necesitate — 
a spus el — intensificarea eforturi
lor pentru sprijinirea procesului de 
industrializare a țărilor în curs de 
dezvoltare, in interesul tuturor po
poarelor globului. Vorbitorul s-a 
pronunțat apoi pentru acordarea 
unor facilități compensatorii state
lor în curs de dezvoltare, pentru a 
reduce pierderile înregistrate de.a- 
ceste țări în urma creșterii prețuri
lor la materiile prime energetice, 
precum și a persistenței dezechi
librelor existente în relațiile co
merciale internaționale. De aseme
nea, el a arătat că țările industria
lizate ar trebui să procedeze la 
transferuri de resurse financiare 
către statele în curs ■ de dezvoltare, 
care ar trebui să atingă, în prima 
parte a deceniului în curs, ritmul 
anual de 25 miliarde de dolari,

în cadrul dezbaterilor generale 
de marți, președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur Rah
man, aflat în vizită oficială în 
India, a declarat că, „pentru a asi
gura generațiilor viitoare o lume 
stabilă și prosperă, O.N.U.D.I. este 
chemată să canalizeze, mai mult 
decit pină acum, eforturile comuni
tății internaționale în direcția sa
tisfacerii aspirațiilor popoarelor

La îritîlniri au luat parte ■ loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, alte persoane ofi
ciale care. îl însoțesc pe primul mi
nistru al guvernului român în vizita 
în Egipt. '

Au avut loc, totodată, întîlniri, în 
cadrul unor grupe de lucru, între 
persoanele oficiale române și egip
tene pentru examinarea unor pro
bleme concrete ale dezvoltării în 
continuare a raporturilor economice 
dintre cele două țări.

în cursul' aceleiași zile, tovarășul 
Ilie Verdeț, însoțit de persoane ofi
ciale române și egiptene, a vizitat 
unele obiective social-culturale și 
istorice din Egipt.

Vizita oficială în Egipt a primului 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România continuă.

în cursul convorbirii au fost trecu
te in revistă probleme privind cola-' 
borarea tehnico-științifică româno- 
âustriacâ în domeniile chimiei, meta
lurgiei, construcțiilor de mașini, fizi
cii, agriculturii. energiei și noilor 
surse de energie, precum și proiec
tele de colaborare în domeniul cerce
tării științifice și dezvoltării tehnice. 
Au fost evidențiate, totodată, rezul
tatele obținute și perspectivele largi 
ce se deschid colaborării științifice 
româno-austriece, în spiritul evolu
ției ascendente a relațiilor româno- 
austriece, al înțelegerilor convenite 
în cadrul întîlnirilor la nivel înalt.

La întrevedere a fost prezent am
basadorul României la Viena, Octa
vian Groza.

defavorizate de o ordine nedreaptă, 
datorată trecutului colonial11. După 
ce a arătat că țările în curs de dez
voltare sînt confruntate cu gravele 
probleme ale sărăciei, foametei și 
analfabetismului, Ziaur Rahman a 
ținut să sublinieze că „statele vi
tregite concep restructurarea actua
lului sistem de relații economice 
internaționale nu ca o acțiune în 
detrimentul țărilor Industriale, ci în 
beneficiul tuturor statelor, ca un 
efort colectiv bazat pe comple
mentaritate și avantaj reciproc".

• în alocuțiunea sa, șeful delega
ției braziliene, Lamartine de Paula 
Fonseca, secretar executiv al Con
siliului dezvoltării industriale, s-a 
pronunțat pentru orientarea fermă 
spre o nouă ordine economică mon
dială. După ce a declarat că „in
dustrializarea este un factor esen
țial în procesul dezvoltării econo
mice a oricărei țări", reprezentan
tul Braziliei ș-a referit la o serie 
de obstacole ce se ridică în calea 
creării unei industrii naționale în 
țările sărace. Printre acestea, el a 
menționat măsurile protecționiste 
luate de unele state dezvoltate și 
îngustarea accesului țărilor „lumii 
a treia" la tehnologia modernă.

în opinia ministrului industriei, 
minelor și energiei al Tunisiei, 
Omar Roro, sporirea dificultăților 
întîmpinațe pe plan extern de țări
le rămase în urmă face și mai ne
cesară intensificarea eforturilor na- 

: ționale și a, colaborării dintre țările 
în curs de dezvoltare, în toate do
meniile de activitate.

Gh. CERCELESCU
DELHI

Manifestări dedicate aniversării 
Unirii și constituirii primului stat dac 

centralizat
SRI LANKA. — în cadrul mani

festărilor consacrate aniversării 
Unirii principatelor și celei de-a 
2 050-a aniversări a constituirii pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent, ambasada țării noastre în 
Sri Lanka a donat Bibliotecii mu
nicipale a orașului Colombo un set 
de cărți românești privind istoria, 
literatura și geografia României, 
precum și viața economică, socială 
și politică a poporului român. Cu 
acest prilej, Siriseria Cooray, pri- 

' mărul capitalei, a arătat că donația 
efectuată este un simbol al relațiilor 
de prietenie existente intre Româ
nia și Sri Lanka, evidențiind, tot
odată, importanța deosebită a îm
bogățirii fondului Bibliotecii muni- 
cipale din Colombo cu lucrările to
varășului . Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia.

AUSTRIA. — La sediul cultural 
din Viena al societății „Unirea — 

. prietenii' României în Austria" a 
' avut loc o seară festivă dedicată 
aniversării Unirii principatelor ro

In pofida vremii friguroase, numeroși locuitori din capitala Belgiei, Bruxelles, 
au inițiat, zilele trecute, o demonstrație pentru a condamna escaladarea cursei 

înarmărilor

Propunere a guvernului danez vizind înghețarea 
cheltuielilor militare pe perioada 1981-1985

COPENHAGA 22 (Agerpres). — 
Guvernul social-democrat al Dane
marcei a prezentat unui număr de 
patru, parțide de opoziție o propunere 
vizind înghețarea cheltuielilor . mili
tare pe perioada 1981—1985, ceea ce 
ar atrage, după sine o reducere gene
rală a.forțelor armate daneze,
‘ După cum se știe, comandantul șef 
ah forțelor N.A.T.O. în Europa a re
comandat guvernului danez o sporire 
a cheltuielilor, militare' de cel puțin 
3 la sută.

în propunerea prezentată de minis
trul apărării, Poul Soegaard, se pre

„Guvernul Omanului nu va permite instalarea 
de baze militare pe teritoriul țării“ '

MASCAT 22 (Agerpres). — Guver
nul Omanului „nu va permite insta
larea de baze militare pe teritoriul 
țării și nici acordarea de facilitați în 
acest domeniu nici unui alt stat".— 
a declarat ministrul de stat omanez 
pentru afaceri externe, Qais Abdul 
Munim al-Zawawi — informează 

mâne. Dr. Gheorghe Rădulescu, do
cent român la Institutul de roma
nistică al Universității din Viena, 
a prezentat conferința „Unirea re
flectată în literatura română".

LUXEMBURG. — în localitatea 
Biewen din Luxemburg a avut loc 
o seară culturală românească, în 
cadrul căreia însărcinatul cu afa
ceri a.i. al țării noastre la Luxem
burg, D. Stănescu, a evocat semni
ficația deosebită a constituirii pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent, precum și realizările ob
ținute de poporul român in con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, contribuția țării 
noastre la asigurarea securității in
ternaționale și făurirea unor rapor
turi noi între state.

DANEMARCA. — în localitatea 
daneză Roedovre a. avut loc verni
sajul expoziției de fotografii „Ima
gini din România", organizată sub 
auspiciile Asociației Danemarca— 
România și Ambasadei române la 
Copenhaga.

vede fixarea, pentru perioada men
ționată, a cheltuielilor militare anua
le la 7 miliarde de coroane (adică, la 
nivelul cheltuielilor actuale). Ca ur
mare a acestei măsuri, efectivele se 
vor reduce de la 8 500 la 6 700 de per
soane^ navele de război de la 50 la 
38, iar. avioanele de luptă de, la 116 
la 80.

La 29 Ianuarie urmează să aibă loc 
o întîlnire între reprezentanții parti
delor de opoziție și cei ăi guvernului, 
pentru a se examina această ches
tiune..

agenția France Presse. Ministrul de 
stat omanez pentru afaceri externe, 
reîntors în țară după o. Vizită oficială 
întreprinsă în Arabia Saudită, a 
menționat, totodată, că „statele din 
regiune ău posibilitatea să se pună 
de acord pentru' salvgardarea secu
rității și stabilității în regiunea Gol
fului, fără. intervenția unei alte țâri".

gSftMEIWHLE DE PRESA 
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DEZVOLTAREA TRANSPORTURILOR RUTIERE PE CONTINENTUL 
AFRICAN. în capitala Kenyei, Nairobi, au început lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe a statelor africane consacrate problemelor transportului 
rutier, organizată din inițiativa Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa, 
a Organizației Unității Africane, a altor organisme internaționale de resort. 
Participanții vor examina aspecte legate de construcția căilor de transport 
rutiere în Africa.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem ăl U.R.S.S., 
l-a primit marți, la Kremlin, pe 
Jacques.. Chaban-Delmas,. președin? 
tele Adunării Naționale a Franței; 
care se află în vizită oficială, în 
Uniunea Sovietică — anunță agen
ția T.A.S.S.

ÎNTÎLNIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a avut o întîlnire cu 
Luis Corvalan, secretar general al 
P.C. din Chile, informează agenția 
B.T.A.

ÎNTREVEDERE LA BRUXEL
LES. Ministrul belgian al afaceri
lor externe, Henri Simonet, a con
ferit la Bruxelles, cu Milorad Pe- 
șici, adjunct al secretarului federal 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei. Au fost discutate aspecte 
ale relațiilor bilaterale ; cele două 
părți si-au manifestat, totodată, 
interesul față de continuarea des
tinderii în Europa și în alte re
giuni ale lumii, subliniind, in acest 
context, importanta pregătirii vii
toarei reuniuni de la Madrid pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa.

I ALEGEREA PREȘEDINTELUI 
| CAMEREI INFERIOARE A PAR

LAMENTULUI IISfDIAN. Bal Ram, 
membru al partidului Congresul 
Național Indian (I), a fost ales în 
unanimitate, marți, în funcția de 
președinte al noii Camere Popu-

Plenara C.C. al P.M.ILP.
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc marți plenara 
C.C. al P.M.U.P. Agenția P.A.P. in
formează că participanții au adoptat 
în unanimitate o hotărîre prin care 
se aprobă raportul cu privire la ac
tivitatea Comitetului Central în pe
rioada dintre congresele al VII-lea și 
al -VIII-lea ale P.M.U.P.

La plenară — ultima înaintea Con- . 
greșului al VIII-lea, ce va avea loc 
luna viitoare — a luat cuvîntul Ed
ward Gierek,. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Dezvoltarea economiei 
cehoslovace în 1979
PRAGA 22 (Agerpres). — în 1979, 

volumul producției industriale globale' 
crescut în Cehoslovacia, în pofida' 

condițiilor complexe externe și in
terne, cu 3,7 la sută — informează 
agenția C.T.K. Extracția de cărbune 
și lignit s-a ridicat la 124,7 milioane 
tone, producția de energie electrică 
la 68 miliarde kWh, cea de oțel la 
14,827 milioane tone, iar întreprinde
rile constructoare de mașini și-au de-, 
pășit planul cu-374 milioane coroane. 
Planul producției n-a fost îndeplinit 
în sfera materialelor de construcție, 
în industria alimentară și în citeva 
domenii ale producției, bunurilor de 
consum. Productivitatea muncii a 
crescut în industrie cu 2,9 la sută în 
comparație cu .anul 1978, iar în agri
cultură — conform planului, cu 3,1 
la sută. 

lare (Lok Sabha), camera inferioa
ră a parlamentului indian.

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI 
I’.S.D.I. La Roma s-au încheiat lu
crările celui de-al XVIII-lea Con
gres al -Partidului Socialist Demo
cratic Italian. în funcția de pre
ședinte al P.S.D.I. congresul l-a re
ales pe Giuseppe Saragat și a ales 
noul Comitet Central al partidului, 
din care fac parte 141 membri.

AGRAVAREA ȘOMAJULUI ÎN 
FRANȚA. în luna decembrie, anul 
trecut, numărul șomerilor a marcat 
o nouă .creștere în Franța, depă
șind, la începutul anului in curs, 
cifra, de 2 milioane, informează or
ganizația sindicală Confederația 
Generală a Muncii. Această esti
mare a C.G.Ț. se bazează pe crite
riile stabilite de Organizația Inter
națională a Muncii (O.I.M.).

IN SCOPUL ECONOMISIRII DE 
ENERGIE. în R.P. Ungară s-a ho- 
tărît ca, în scopul folosirii raționa
le a energiei, între 6 aprilie și 28 
septembrie 1980 să se aplice ora 
de vară, ceasornicele urmînd a fi 
date înainte cu o oră față de ac
tualul sistem. Potrivit calculelor pre-

RELUAREA CONFERINȚEI ÎN PROBLEMA ULSTERULUI. La sediul 
fostului parlament nord-irlandez. (Stormont) au fost reluate, de luni, lu
crările conferinței constituționale consultative cu privire la. viitorul Ulste- 
rului, provincie a Marii Britanii. La lucrări, care sînt prezidate de Hum
phrey Atkins, secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, participă 
conducătorii a trei formațiuni politice din Ulster : Ian Paisley, șeful Par
tidului Unionist-Democratic, John Hume, liderul Partidului Laburist So
cial-Democrat, și Oliver Napier, șeful Partidului Alianței.

La Veneția, marea continuă să facă ravagii
Cu puține zile îna

inte de sfirșitul anu
lui, Veneția s-a aflat 
din nou ta un pas de 
catastrofă. în acele 
zile, sirenele anunțau 
„l’acqua alta" (creș
terea alarmantă a ni
velului apelor), șuie
ratul lor neîntrerupt 
amintind parcă de 
vremurile în care do
gii vesteau apariția la 
orizont a flotelor duș
manei în Piața San 
Marco apele s-au ridi
cat la peste un metru. 
Doar in ultimul mo
ment, o schimbare 
bruscă a direcției vîn- 
turilor a salvat orașul 
de- la distrugere’.

"De" mai bine de 
șapte ani, venețienii 
așteaptă,' în ■ zadar, 
punerea in aplicare a 
„legii speciale" care 
a. prevăzut pentru Ve
neția un credit de 309 
miliarde de lire în 
scopul protejării ora
șului de furia mării. 
Nici valurile popoare
lor migratoare și nici 
Pepin cel Scurt, a că
rui flotă a fost înfrîn- 
tă în fața orașului la 
începutul secolului al 
IX-lea, n-au consti

tuit un pericol atît de 
mare pentru „cetatea 
dogilor" ca imobilis
mul manifestat în 
prezent.

De la 4 noiembrie 
1966. cînd un uriaș val 
de apă înalt de mai 
bine de ,2 metri s-a 
abătut asupra orașu-

Un reportaj 
al agenției 

France Presse

lui, după ce distruse
se digurile, vestitele 
„murazzi", care rezis
taseră , timp de mai 
multe secole, o vastă 
campanie de solidari
tate a fost organizată 
în întreaga lume in 
favoarea Veneției. Dar 
în ultimii șapte ani 
doar o mică, parte din 
fondurile destinate o- 
rașului au fost efectiv 
utilizate. Cinci pro
iecte de construire a 
unor baraje flotante 
în scopul . limitării 
consecințelor furiei a- 
pelor se află însă pe 
hîriie. Umil din aces
tea prevede instalarea 
unor enorme diguri

liminare, această hotârîre va per
mite economisirea, în domeniul ilu
minatului, a 80 milioane kWh de 
energie electrică, precizează agen
ția M.T.I.

PARLAMENTUL BOLIVIAN a 
ratificat propunerile puterii execu
tive privind convocarea alegerilor 
generale la 29 iunie și fixarea la 
patru ani a următorului mandat 
prezidențial. Prin aceasta, a fost 
deschisă, oficial, calea spre transfe
rul puterii, în. acest an, în. mîihile 
unui guvern și ale unei, adminis
trații civile alese prin vot direct și 
universal.

COOPERAREA GRECO-SPANIO-
LA. Ministrul grec al afacerilor ex
terne. Gheorghios Rallis, a sosit în 
Spania, într-o vizită oficială de trei 
zile, la invitația omologului său 
din țara-gazdă, Marcelino Oreja. Pe 
prim plan în agenda convorbirilor 
dintre cei doi miniștri figurează 
cooperarea greco-spaniolă si cere
rea Spaniei de aderare la Piața co
mună. După cum se știe, Grecia a 
semnat , anul , trecut documentele de 
aderare la C.E.E., urmînd să 
de la 1 ianuarie 1981, a zecea 

. membră a acestei organizații.
RU-CEL MAI MARE TUNEL

TIER DIN CHINA este în curs de 
amenajare în zona Munților Tai- 
hang. Tunelul, ale cărui lucrări de 
săpare s-au terminat, are o lungi
me de 1 740 metri, o înălțime de 7 
metri și o lărgime de 5,5 metri.

J

pneumatice de cau
ciuc, scufundate in 
timp normal peptru a 
nu perturba traficul 
maritim și care pot 
fi umflate la nevoie. 
In ciuda asigurărilor 
că lucrările vor înce
pe înainte de sfirșitul 
anului 1980, locuitorii 
Veneției rămân scep
tici. Li s-au făcut 
doar atitea alte pro
misiuni...

Nimeni nu ignoră, 
firește, nici o altă 
chestiune, și anume a- 
ceea a degradării pa
trimoniului artistic dl 
Veneției. Din 1966, o 
vastă acțiune de res
taurare a monumente
lor și. colecțiilor de 
artă a fost întreprinsă 
grație fondurilor fur
nizate de numeroase 
fundații și. organizații 
internaționale. Dar 
ravagiile timpului, ne
încetatele atacuri ale 
apei și mai ales po
luarea atmosferică 
provocată de către 
uzinele din portttl 
Marghera își fac îh 
continuare simțite e- 
fectele asupra opere
lor artistice ale Vene
ției.

în concordanță cu interesele și as
pirațiile fundamentale ale poporului 
român și ale tuturor națiunilor, 
Partidul Comunist Român., România 
socialistă au acordat și acordă in 
permanență o importanță primordia
lă luptei pentru dezarmare, înscri- 
ind-o ca unul din obiectivele pro- 

. gramatice centrale ale politicii noas
tre externe. Se poate aprecia că pro- 

. gramul elaborat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., care a stat la baza 
propunerilor prezentate de România 
la Organizația Națiunilor Unite, in
clusiv la sesiunea specială consacra
tă dez'armării, a constituit platforma 
cca mai amplă, mai cuprinzătoare 
și mai realistă tic acțiune pentru 
trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, ce a fost supusă atenției 
opiniei publice mondiale.

Orientarea consecventă în favoa
rea dezarmării a fost magistral reafir
mată și aprofundată de Congresul 
al XII-lea al P.C.R., care a apre
ciat înfăptuirea acestui obiectiv ca 
un imperativ de importanță vitală 
pentru progresul și însăși existența 
omenirii. „Interesele fiecărui popor, 
ale dezvoltării civilizației întregii o- 
meniri — se arată in Raportul pre
zentat la Congres de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — cer să se 
facă totul pentru respingerea fermă 
a politicii. înarmării și promovarea 
consecventă a politicii de dezarmare 
și pace. Sarcina primordială a epocii 
noastre este oprirea neîntîrziată a 
cursei înarmărilor! Răspunderea față 
de propriile popoare, față de pacea 
și existența întregii umanități im
pune conducătorilor de state, gu
vernelor, forțelor politice realis
te de pretutindeni, opiniei pu
blice mondiale să acționeze cu toată 
hotărîrea in această direcție !".

într-adevăr, chiar și răstimpul; 
scurt ce a, trecut de la Congres evi
dențiază pregnant cit de. stringentă, 
și de acută este cerința înfăptuirii 
unor măsuri efective de dezarmare ! 
Așa . cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în profunda analiză cu
prinsă in cuvintarea rostită la Con
gresul Frontului Democrației si Uni-> 
tații Socialiste, în ultimul timp se 
constată' o accentuare a tendințe
lor de încordare, de revenire la 
vechea politică si la ve-hile prac
tici ale „războiului rece" — de
terminate îndeosebi de tendințele 

de reîmpărțire a zonelor de influen
ță, de ascuțire a contradicțiilor dintre 
unele state sau grupări de state. Ca 
urmare, s-a creat o situație politică 
internațională mai încordată ca ori- 
cind după cel de-al doilea război 

.mondial, compoftînd pericolul unor 
confruntări militare de amploare.

Această evoluție este cu atît mai 
îngrijorătoare cu cit are loc într-o 
lume in care s-au acumulat Uriașe 
stocuri de arme — îndeosebi nuclea- 

. re — capabile să distrugă de cîteva 
ori omenirea.

Firește, interesele popoarelor, ale 

Bsf BdnW ile vitalii civilizaiisi aiae cm in fenjhm

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
păcii cer, înainte de toate, ca impe
rativ major, esențial, să se pună 
capăt practicilor politicii de forță, 
să nu se recurgă la calea militară, 
ca armele existente să nu fie folosite. 
Dar, cu atît mai mult, se impune să 
nu se recurgă Ia noi escaladări ale 
cursei înarmărilor. în mod evident, 
conștiința omenirii nu poate admite 
cursa spre autodistrugere și neant I 
în prezent, mai mult că oricînd, opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la dez
armare au devenit o necesitate abso
lută, singura op'iuneâ popoarelor dor
nice de a trăi- și a se dezvolta în pace 
pe calea progresului și civilizației. 
Există și așa destule armamente 
Capabile să distrugă omenirea.'Uria
șele cheltuieli militare — care au 
ajuns în 1979 la cifra record de 
450 de miliarde' de dolari — se, 
răsfrîng și așa ca o grea pova
ră pe umerii tuturor popoarelor, 
afectînd satisfacerea unor strin
gente nevoi economico-sociale, ali
ment ind fenomenele crizei econo
mice. O nouă etapă a curse.i înarmă
rilor nu ar face decît să sporească 
toate primejdiile și consecințele eco

nomico-sociale, profund nocive pe 
multiple planuri ale acesteia.

Desigur, toate statele sînt îndrep
tățite să vegheze la garantarea secu
rității lor; dar, după cum subliniază 
în permanență partidul nostru, echi
librul militar necesar trebuie și poate 
fi realizat nu prin amplificarea în
armărilor, ci prin reducerea acesto
ra în cadrul unor măsuri efective 
de dezarmare.

în acest sens, partidul nostru a 
preconizat în permanență un șir 
de propuneri de dezarmare, in
clusiv măsuri parțiale, dar efective, 

de reducere a înarmărilor și cheltu
ielilor militare, demonstrînd că pași 
oricit de mici în această direcție sint 
preferabili oricăror noi măsuri de 
înarmare. Dealtfel, după cum se 
știe, România a acționat concret în 
acest sens,, reducînd cheltuielile mi
litare din bugetele anilor 1979 și 
1980 în vederea sporirii alocațiilor 
pentru copii — inițiativă menită să 
stimuleze preocuoarea pentru redu
cerea înarmărilor. De asemenea, țara 
noastră și-a exprimat acordul cu 
inițiativa Uniunii Sovietice de a e- 
fectua, in mod unilateral, o redu
cere a efectivelor militare și arma
mentelor din Europa centrală, consi- 
derind că aceasta va determina și 
alte state să procedeze la fel — ceea 
ce. din păcate, nu s-a întîmolat — 
hotărîrea N.A.T.O. privind amplasa
rea unor noi tipuri de rachete nu
cleare în unele țări vest-europene 
constituind un nou factor de natură 
să stimuleze competiția înarmărilor. 
La aceasta se adaugă „înghețarea" 
procedurii de ratificare a Tratatului 
sovieto-american privind limitarea 
armamentelor strategice ofensive, 

SALT-II — toate acestea demonstrînd 
cit de necesară este desfășurarea de 
tratative pentru a opri acest curs pe
riculos, în care încordarea politică se 
împletește cu escaladarea militară, 
dăunind în modul cel mai grav inte
reselor păcii și securității mondiale.

Pornind tocmai de la analiza 
realistă a proceselor fundamentale de 
pe arena mondială, anticipate în evo
luția lor, Raportul la cel de-al XII-lea 
Congres evidențiază că nu există, de 
fapt, decît două căi : sau continuarea 
cursei înarmărilor, cu consecințele ei 

nefaste, sau trecerea hotărîtă la în
făptuirea dezarmării și păcii.

ManifCstîndu-și ferm opțiunea 
pentru calea dezarmării, considerînd 
că sesiunea specială a O.N.U. a creat 
un cadru mai favorabil pentru purta
rea tratativelor. Raportul prezentat 
la Congresul partidului propune re
ducerea cheltuielilor militare cu cel 
puțin 10 la sută pină în 1985 ; din su
mele astfel economisite, 50 la sută 
puțind fi alocate pentru satisfacerea 
nevoilor sociale din fiecare țară, iar 
50 la sută pentru sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare. în mod evident, 
înfăptuirea acestei propuneri ar con
stitui o primă măsură — concretă, 
imediat accesibilă — vizind stăvili
rea tendinței spre amplificarea con
tinuă a cursei înarmărilor, ar marca 
începutul unui lanț de măsuri efec
tive de dezarmare, ar contribui la 
înfăptuirea unor programe econo- 
mico-sociale și de ridicare a nivelu
lui de trai al populației, la elimi
narea subdezvoltării de pe conti
nentele vitregite.

O deosebită însemnătate au propu
nerile României privind lichidarea ba- 

zclor militare străine, retragerea în 
interiorul frontierelor naționale a tu
turor trupelor și armamentelor, re
ducerea treptată a armatelor na
ționale, reducerea activității blocu
rilor militare și desființarea lor con
comitentă. Asemenea măsuri, orice 
pas spre adoptarea și înfăptuirea lor 
ar avea un rol important, contribuind 
în mod substanțial la eradicarea unor 
factori de imixtiune in treburile in
terne ale alțor state, la diminuarea 
și stingerea focarelor de tensiune și 
conflict, întărirea încrederii între sta
te. îmbunătățirea climatului politic 

general. înfăptuirea unor asemenea 
măsuri de dezangajare și dezarmare 
în cadrul eforturilor de făurire a 
securității în Europa — singura bază 
trainică a unei reale securități — ar 
favoriza considerabil lupta pentru 
destindere și pace în întreaga lume, 

în același timp, România/ relevînd 
însemnătatea hotărîtoare a dezarmă
rii nucleare, se pronunță ferm pen
tru încetarea producției și perfec
ționării armelor nucleare, pentru 
renunțarea la orice noi amplasări 
de asemenea arme, pentru distruge
rea stocurilor existente și punerea 
în afara legii a armelor de extermi
nare în masă.

Evident, pronunțîndu-se și acțio- 
nind ferm pentru dezarmare. Româ
nia nu poate să nu țină seama de 
situația internațională și de tendințe
le îngrijorătoare ce se conturează 
pe arena internațională. în ace’te 
condiții, România, așa cum a subli
niat recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, își manifestă hotă
rîrea fermă de a acorda în 
continuare o atenție deosebită în

tăririi capacității de apărare a pa
triei, pregătirii moderne a forțelor 
armate, precum și a tineretului, a 
oamenilor muncii, astfel ca la nevoie 
întregul nostru popor să se ridice, 
unit ca un singur om, in apărarea 
gliei strămoșești, a cuceririlor revo
luționare, a independenței și dr.eptu- 
lui său la o viață liberă.

în același timp, animată de cea mai 
fierbinte dorință de a trăi în pa.ee 
cu toate popoarele. România este 
.ferm hotărîtă să promoveze în con
tinuare politica, ei constantă de pace 
și colaborare internațională. De la tri
buna înaltului forum al comuniștilor 
români, ca și de la aceea a Con
gresului Frontului Democrației și 
.Unității Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturor po
poarelor lumii, parlamentelor și gu
vernelor statelor, partidelor politice, 
forțelor democratice de pretutindeni, 
opiniei publice mondiale vibranta 
chemare de a acționa ferm și neobo
sit pentru împiedicarea accentuării 
încordării internaționale, de a mani
festa o înaltă responsabilitate fața de 
destinele păcii mondiale, de a spune 
un NU' hotărît revenirii la „războiul 
rece", de a face totul pentru renun
țarea de către toate statele la poli
tica de forță, pentru soluționarea 
tuturor problemelor exclusiv pe calea 
tratativelor, pentru salvgardarea des
tinderii. pentru securitate și cola
borare internațională. Relevînd răs
punderea istorică ce revine statelor 
și popoarelor pentru preînțîmpinarea 
unui nou război mondial, secretarul 
general al P.C.R., Dresedintele Româ
niei socialiste, cheamă, în spiritul celui 
mai autentic umanism, să se facă to
tul pentru ca uriașele resurse mate
riale și umane ce se irosesc pentru 
înarmări să fie puse numai și numai 
în slujba păcii și bunăstării popoa
relor, a independentei și fericirii lor. 
Este mesajul solemn De care nartidul 
și statul nostru, secretarul său gene
ral il adresează, înti-un moment grav 
al istoriei/, cu convingerea fermă că 
stă în puterea popoarelor ca, acțio- 
nind unit și combativ, să Dreîntîm- 
pine o conflagrație nucleară, să în
făptuiască dezarmarea si să asigure 
omenirii un viitor de pace și 
progres.

Ion FÎNTÎNARU

ObseciiveJe viitoarei 
agenții de presă 

panafricasw
LUANDA 22 (Agerpres). — în lo

calitatea angoleză Lobito s-au înche
iat lucrările primei reuniuni a 
Consiliului interguvernamental al 
Agenției panafricane de informații 
(PANA), la care au participat dele
gați din 14 țări africane membre ale 
acestui consiliu și din alte state de 
pe continent, precum și reprezentanți 
ai O.N.U. și U.N.E.S.C.O. — infor
mează agenția ANGOP.

Documentele adoptate Ia încheierea 
conferinței subliniază că rolul 
PANA este de a contribui la schim
bul internațional de informații, reflec- 
tînd eforturile statelor continentului 
pentru eliberarea Africii de exploa
tare și opresiune, pentru lichidarea 
colonialismului, neocolonialismului, 
imperialismului și rasismului, pentru 
respingerea oricărei forme de organi
zare socială bazate pe injustiție și 
inechitate. în acest sens, s-a mențio
nat că deviza noului organ de presă 
panafrican este „PANA — O ARMA 
IN SLUJBA ELIBERĂRII AFRICII".

Greva siderurgiștilor 
britanici

LONDRA 22 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Margaret Thatcher, 
însoțit de miniștrii muncii și indus
triei, s-a întîlnit, separat, cu repre
zentanții sindicali ai celor peste 
100 000 de greviști de la compania 
națională „British Steel Corporation" 
și cu reprezentanții administrației 
companiei. Aceasta este prima inter
venție a guvernului în cadrul încercă
rilor legate de găsirea unei rezolvări 
în- ce privește conflictul de muncă 
din industria siderurgică britanică.

Declanșată la 2 ianuarie, in spri
jinul revendicărilor privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață, precum și împotriva intenției 
administrației companiei de a proceda 
la desființarea a aproape unei treimi 
din totalul locurilor de muncă, greva 
continuă, fără să se profileze, deo
camdată, perspectiva soluționării ei. 
Negocierile intre reprezentanții sin
dicatului greviștilor și administrație 
se află, de peste o săptămină, în 
impas.
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