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„Așu am dorit, așa um hotărît cu toții—și sintem 
mîndri că avem in fruntea celui mai larg și reprezentativ 
organism democratic al țării pe eminentul conducător 
revoluționar, care și-a consacrat întreaga viață servirii 

cu devotament nețărmurit a patriei, a cauzei 
socialismului și păcii in lume"

Tefegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Două funcții —o unică răspundere socială 
concentrarea întregii activități polifico-organizatorice 

pentru sporirea producției agricole al societății noastre, a participăm active
ți • o e •
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Așa cum au dbvedit viața, ex
periența practică, crearea consiliilor 
unice agroindustriale de. stat și coo
peratiste, ansamblul măsurilor adop
tate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
1 februarie 1979, a asigurat profunde 
transformări in conducerea și orga
nizarea agriculturii pe linia valorifi
cării mai depline a potențialului a- 
ceștei ramuri-de bază a economiei 
naționale. Elaborate din inițiativa și 
pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aceste măsuri în
truchipează gîndirea revoluționară, 
profund științifică a secretarului ge
neral al partidului, preocuparea sa 
perseverentă pentru elaborarea unor 
modalități originale de soluționare 
a problemelor înscrierii ferme a 
agriculturii noastre pe. coordona
tele progresului. în . mai puțin de un 
an, cit a trecut de la crearea lor, con
siliile unice agroindustriale și-au de
monstrat pe deplin vitalitatea, asi- 
gurînd folosirea mai bună a fondului 
funciar, a mijloacelor, tehnice și a 
forței de muncă din unitățile agricole- 
de stat și cooperatiste. Din toamna, 
anului trecut, în' cadrul consiliilor, 
agroindustriale ș-a . trecut la organi-, 
zarea de asolamente, ceea ce contri
buie la accentuarea' procesului' de 
concentrare și specializare a produc
ției. De asemenea, măsurile adoptate 
au creat, un cadru organizatoric pro-, 
pice pentru introducerea noului me
canism economic in toate unitățile 
agricole. Astfel, pe baza hotăririi Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 23 decembrie 1979, înce- 
pind din acest an se aplică preve
derile legii beneficiilor, și în coope
rativele agricole, ceea ce va determi
na ca și în aceste unități activitatea 
să fie organizată-pe o bază consec
vent economică, va stimula eforturile 
pentru eficiență cit mai ridicată.

Importanța creării consiliilor unice 
agroindustriale, reiese și mai puternic 
în evidență .în lumina sarcinii majo
re trasate la Congresul al XII-lea al 
partidului — înfăptuirea în viitorul- 
cincinal a unei profunde revoluții 
agrare care să cuprindă atît baza 
materială, cît și organizarea produc
ției. In,acest sens, secretarul general, 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sublinia în Raportul 
la Congresul al XH-iea al P.C.R. : 
„Un rol deosebit de important in 
noua organizare a agriculturii revine 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, care au datoria 
să asigure concentrarea și speciali
zarea producției, folosirea eficientă a 
fondului funciar, a mijloacelor ma
teriale, financiare și a forței de mun

că, întărirea economică a fiecărei u- 
nități componente".

însemnătatea acestor obiective de
termină, . în mod necesar, creșterea 
atribuțiilor și sporirea., spiritului de 
răspundere al cadrelor de conducere 
din agricultură, in rindul cărora un 
rol.deosebit de important revine pre
ședinților consiliilor unice agroindus
triale. în această privință, se cuvine 
subliniat, în primul .rînd, că însuși 
faptul că președintele consiliului unic 
agroindustrial este totodată și orga
nizator de partid asigură o legare și 
mai strînsă a organizațiilor de partid 
de întreaga activitate de producție 
din agricultură, o profundă inte
grare a muncii politico-organiza- 
torice a comuniștilor cu cerințele 
practice ale dezvoltării unităților a- 
gricole. în spiritul indicațiilor condu
cerii partidului, această sarcină de 
mare răspundere a fost încredințată 
unor activiști cu experiență politică 
și temeinice cunoștințe organizatorice 
și economice, aceștia reușind, în. 
marea lor majoritate, să aducă la în
deplinire cu succes sarcinile stabilite.

. Pornindu-se de la experiența pozi
tivă acumulată și în vederea perfec-, 
ționării activității de partid la sate, 
pentru realizarea de producții agri
cole mari, la nivelul posibilităților, 
de care dispunem, s-a relevat nece
sitatea întăririi rolului organelor de 
conducere ale consiliului agroindus
trial, al președintelui acestuia, preci
zarea și mai clară a atribuțiilor și 
răspunderilor ce-i revin pentru asi
gurarea unei conduceri unitare in. 
toate sectoarele de- activitate și .în. 
toate unitățile componente ale con
siliilor agroindustriale.

1 Astfel, potrivit indicațiilor condu-r (Continuare în pag. a V-a) (Continuare in pag. a H-a)
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cerii partidului, președintele consi
liului unic agroindustrial și-al consi
liului de conducere este activist 
al comitetului județean de partid. 
Avînd în vedere dubla sa calitate, 
pe linie de partid și, totodată, pe 
linie economică și de stat, președin
tele consiliului unic agroindustrial 
are o dublă subordonare : față de co
mitetul județean de partid, precum și 
față de comitetul executiv al consi
liului popular județean, prin direcția 
generală pentru agricultură și indus
tria alimentară.

în ce privește atribuțiile sale prin
cipale, președintele consiliului răs
punde de organizarea și desfășura
rea activității politico-organizatorice 
pentru realizarea planurilor de pro
ducție și a bugetelor de venituri și 
cheltuieli ale unităților componente, 
pentru îndeplinirea riguroasă a obli
gațiilor asumate prin contractele 
de livrare a produselor. în acest scop, 
el are datoria să acționeze — firește, 
împreună cu întregul consiliu de con
ducere — pentru folosirea deplină și 
eficientă a pămîntului, a tuturor mij
loacelor materiale, financiare și a 
forței de muncă, pentru aplicarea 
tehnologiilor moderne, a tuturor cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice. 
în domeniul agrozootehnic. De ase
menea, în sarcinile sale intră asi
gurarea funcționării potrivit preve
derilor statutare, a activității consi
liului de conducere și ale organelor 
de conducere din unitățile compo
nente. Atribuțiile ce revin organiza
torului de partid-președinte al» 
consiliului unic agroindustrial — răs
pund cerințelor formulate, în repe
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STATUL SINTEM NOI,
OAMENII MUNCII

La recentul Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
congres ce a marcat începerea companiei electorale pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, care vor 
avea loc la 9 martie, s-a subliniat necesitatea ca alegerile să constituie 
un moment de amplă participare a- maselor la conducerea societății, să 
prilejuiască o nouă și puternică demonstrare a forței democrației socialiste, 
a trăiniciei-, și superiorității. orînduirii noastre noi, în care popprul este cu 
adevărat liber și stăpîn pe soarta sa., Există. în societatea noastră condiții 
optime pentru'aceasta, ca urmare a .procesului de continuă .adîncire a 
democrației, a ansamblului vast de măsuri adoptate în anii din urmă, a 
noilor măsuri inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și consfințite prin 
hotărîrile recentului Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste 
privind creșterea rolului acestui organism și îmbunătățirea organizării sale. 
Toate acestea au avut drept urmare îmbunătățirea continuă a structurilor 
organizatorice apte să asigure participarea activă, plenară a maselor largi 
la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, crearea unui sistem atot
cuprinzător, unitar și armonios de conducere a țării de către popor.

— Cîți dintre muncitorii și tehnicienii întreprinderii îndeplinesc 
funcții de conducere în diferitele sfere ale vieții sociale ?

Iată tema unui sondaj întreprins 
la Șantierul naval Giurgiu, Combi
natul siderurgic Hunedoara și Rafi
năria Brazi. Răspunsul : intre două 
treimi și. trei sferturi. Aceasta este 
aci proporția oamenilor cărora li 

'..ș-l)U încredințat sarcini obștești-per-

. manente ; ceilalți participă, de ase- 
. menea, frecvent la dezbaterea și 
solutionarea unor probleme de in
teres general.

Constatări, fapte care reflectă o 
realitate esențială, definitorie a so
cietății românești la cota anilor ’8(1 :

A
•'“’S-

iSb

CONSILIUL DE STAT 
a stabilit norma de reprezentare 

pentru alegerea deputaților in Marea Adunare

SI5
Națională, circumscripțiile electorale 

a confirmat Comisia electorală centrală 
și comisiile electorale județene 

și a municipiului București •

NICOLAE CEAUȘESCU
apare concludentă pentru schimbă
rile petrecute in anii socialismului 
în sistemul politic al țării o compa
rație între compoziția Marii Adunări 
Naționale și aceea a parlamentului 
din vremea regimului burghezo- 
moșieresc.

Cifrele vorbesc de la sine. în cele 
7 legislaturi ale parlamentului in 
perioada interbelică s-au succedat 
4 353 deputați și senatori, din care 
peste 48 Ia sută erau mari indus
triași, bancheri, moșieri, iar 30 la 
sută membri ai consiliilor de admi
nistrație ale diferitelor societăți 
anonime. Este semnificativ că în 
legislatura 1928—1931, cind Partidul 
Național Țărănesc deținea 90 la 
sută din mandate în Cameră, printre 
cei 325 deputati membri ai acestui 
partid nu se aflau decît... 3 agricul
tori'.

Deținerea întregii puteri de către 
poporul muncitor în România so
cialistă. își găsește azi expresie 
grăitoare in compoziția organului 
suprem al puterii de stat. La 
începutul legislaturii încheiate in 
decembrie 1979, Marea Adunare 
Națională era alcătuită din 465 
deputați, dintre care 25G lucrează 
direct in producție (92 în industrie, 
construcții și transporturi, 76 in 
agricultură, 88 sînt oameni de știin-

participarea directă, nemijlocită a 
celor mai largi mase populare la 
actul de decizie în cele mai diverse 
sfere ale vieții economice și sociale. 
Putem afirma cu deplin temei : 
statul sintem noi, milioanele de ce
tățeni ai României socialiste, între
gul popor.

Găsim azi „demnitari în salopetă" 
pretutindeni. Sînt „posturi" pentru 
toată lumea. Ba unii — mai „voi
nici" — preiau încărcătură dublă, 
sau triplă : fac parte din biroul 
organizației de bază sau comitetul 
sindical, dar activează, totodată, în 
cadrul echipelor de control al oa
menilor muncii sau într-unul din 
numeroasele comitete cetățenești de 
pe lingă consiliile populate. La 
Reșița am cunoscut o familie de 
muncitori în care, de la bunici la fii . 
și la nepoții ce împliniseră vîrsta 
majoratului, toți — oțelari, strun
gari, maiștri, textiliste — îndepli
neau cel puțin o funcție obștească : 
în fabrică, în cartier sau „la ju
deț".

Cind învață la școală că la noi 
întreaga putere aparține poporului, 
elevii concretizează tema cu fante, 
cu exemple din lecția vieții. Practica 
socială, școala vieții ne oferă me
reu teme de meditație, comparații 
sugestive. în aceste zile, cind în 
întreaga țară au început pregătirile 
pentru alegerile de la 9 martie,

DE LA ISTORICUL ACT AL UNIRII
la marea unitate socialistă a națiunii noastre

121 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ' ROMÂNE

Sînt în istoria popoarelor idei-permanențe în care s-au întruchipat 
cele mai inalte năzuințe naționale. Pentru poporul nostru, o asemenea 
idee a reprezentat-o, incă din zorii existenței lui, UNIREA. Unirea fiilor 
acestui pămînt, unirea teritoriilor românești, unirea tuturor energiilor și 
forțelor intr-un unic mănunchi, într-o singură ființă-idee crescută firesc din 
comunitatea de neam și de limbă, din identitatea de gînduri și simțiri.

„Unirea face puterea” - iată adevărul sintetizînd o experiență de 
viață multiseculară care s-a verificat din plin prin întreaga desfășurare 
a revoluției de eliberare națională și socială, prin marile succese obți
nute de oamenii muncii fără deosebire de naționalitate în opera de con
strucție socialistă. „Unirea face puterea" — iar unirea poporului în jurul 
partidului a sporit și mai mult această putere, a făcut poșibilă împlinirea 
și depășirea celor mai luminoase aspirații ale înaintașilor, de înflorire a 
unei Românii libere,, suveiane și independente.

Unit în jurul partidului, poporul nostru este astăzi mai puternic ca 
oricînd în decursul întregii sale istorii. Marele forum civic - Congresul 
Frontului Democrației și Unității Socialiste — a marcat un moment de 
referință în întărirea mai departe a acestei unități. Evocînd marile figuri 
ale istoriei naționale care au contribuit la realizarea aspirației scumpe a 
unirii, se cuvine să fie reliefate cu putere personalitatea secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, meritele excepționale 
ce-i revin în faptul că poporul nostru cunoaște azi o coeziune fără pre
cedent, hotărît să acționeze ca un singur om, pentru a adăuga noi reali
zări celor de pînă acum, a apăra și dezvolta marile sale cuceriri revolu
ționare, a înălța patria pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.

Modul aspirațiilor și luptei
energice a întregului popor român

Un act pregătit de multe 
generații.
cut-o“. Mare adevăr cuprinde aceas
tă afirmație a
niceahu, exprimată de unul din cei 
mai de seamă dintre arhitecții Româ
niei moderne, dar gîndită de toți par
ticipants la marea înfăptuire. Epo
cală înfăptuire, de care poate fi min- 
dră generația ce a realizat-o, î:i 
frunte cu. Alexandru Ioan Cuza, Mi
hail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, 
Costache Negri, Vasile Boerescu, 
C. A. Rosetti, frații Brătianu, frații 
Golești etc.

Aceeași generație, care a recunoscut 
că Unirea a fbst „actul energic al

„Unirea națiunea a fa

lui Mihail Kogăl-

intregii națiuni", a recunoscut că ea 
a fost aleasa, destinului să săvîrșească 
ceea ce multe, foarte multe generații 
ce au precedat-o au pregătit, cu mare 
grijă și înaltă răspundere, cu nenu
mărate sacrificii și jertfe : „prima 
unire". De aceea, actul energic al în
tregii națiuni înseamnă eforturile 
conștiente ale generațiilor, în succe-

tența rocilor este învinsă, tot astfel 
' și ideile, dorințele și tendințele izvo- 
rîte din realitatea 
popor se manifestă 
cind condițiile 
nindu-se.

sînt
istorică a unui 
cu putere nouă 
prielnice, împli-

Acad. Ștefan PASCU

Hotar de calendare și de legi, 
izvor de idealuri și de soare, 
e-ntemeierea vieții noastre-ntregi 
in soartă dreaptă și nepieritoare.

LEGĂMÎNT DE TARĂ
E țara miez nestins, e țara pîinea 
cu care am crescut prin generații, 
iubire luminînd în adevărul 
ce înfrățește Marea și Carpații,

E țara umărul din necuprins 
pe care ațipim pentru o clipă 
cind truda ne încearcă brațu-nvins 
ți ne trezim cu veacul în aripă 1

Din rădăcini de luptă și nesomn 
cu cronicile luminoasă tîmplă 
e țara-n care omul, sieși domn 
e faurul a tot ce i se-ntîmplă.

Om lingă Om, Carpat lingă Carpat, 
ni-i unul graiul, unul tricolorul 
Istoria tezaur sfînt ne-a dat : 
Unirea — legămînt cu viitorul.

E biruința minții omenești 
ce-n torța unității se aprinde, 
e mina care mina o cuprinde 
în hora energiilor firești.

Mihai NEGULESCU

siunea lor neîntreruptă, cel puțin de 
la încheierea procesului de formare a 
națiunii române, adică din prima ju
mătate a secolului al XIX-lea și 
pînă în 1859. Avînd asemenea trai
nice temelii precum unitatea de ori
gine, de neam, de limbă, de obice
iuri, legăturile, materiale și spirituale 
ce i-au unit întotdeauna și tot mai 
string pe români, în pofida vremelni
celor hotare, marele ideal al unirii și 
unității urcase treptele, rînd pe rînd, 
de la cea dinții, cind a fost doar o 
idee trăitoare în conștiința poporului, 
la cea următoare — a tendințelor < e 
unitate, urmată de a treia — a stră
duințelor conștiente și luptei organi
zate pentru înfăptuirea lui.

Și urcușul, .firește, nu a fost ușor. 
A fost, dimpotrivă, dificil, semăngt cu 
obstacole, numeroase și mari. Și in 
acest caz, ca și în cazul tuturor ma
rilor probleme-idei, se verifică pe 
deplin un mare adevăr : cind o idee 
mare și dreaptă cuprinde conștiin
țele mulțimilor, nu există putere in 
stare să o smulgă; să o dezrădăci
neze. Pot fi înăbușite asemenea idei 
și dorințe de forțele potrivnice, în 
manifestările, lor fățișe,"un oarecare 
timp, dar, asemenea nurilor. care, 
silite să-și. ascundă apele, o vreme 
sub învelișul scoarței terestre, ies la 
lumina soarelui cu putere cînd rezis-

„Toți cei cu 
nă laolaltâ
acum 121 de ani împrejurările se ară
tau prielnice. Nu ca un dar al diplo- 
maților întruniți în congrese și con
ferințe, măi întii în orașul de pe 
malurile Dunării, la Viena, apoi in 
orașul de pe malurile Senei, la Paris, 
în urma războiului Crimeii, ci ca re
zultat al luptei hotărîte a întregii na
țiuni române. Și prin această națiune 
se înțelegeau toți fiii poporului ro
mân, din toate provinciile, „Unirea 
cea mică", potrivit caracterizării ma
relui istoric și filolog Bogdan Petri- 
ceicu Hasdeu, însemnînd, în mințile 
și inimile tuturor românilor, premisa 
certă și puternică a realizării „Unirii 
celei mari". Nu numai ca o consecință 
■firească și ca urmare a unui proces 
legic, di ca rezultat al neabătutei 
voințe, al neîntreruptei lupte a in- 

■ tregului popor român pentru realiza
rea idealului „de dorul căruia au 
răposat și moșii și părinții", cum spu
nea Octavian Goga, într-una din in
spiratele sale poezii.

Diplomații adunați la Paris, cunos- 
cînd această voință nestrămutată de 
unire — în fața opoziției dirze a 
Imperiului otoman și a celui habs- 
burgic — au hotărît să fie întrebat po
porul român. în aceste împrejurări 
s-au. înființat ■ comitetele unioniste la 
Iași și la București, în celelalte orașe, 
tîrguri și sate moldovene și muntene. 
Peste, tot se cerea neîntirziat unirea. 
Exprimau dorința unanimă versurile 
poetului Gheorghe Sion, care se

sa
inima româ- 
trăiască".

(Continuare în pag. a IV-a)

în vederea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și in con
siliile populare, ce vor avea loc la 
data de .9 martie 19țl0, prin Decretul 
rir. 16 din 22 ianuarie 1980 a fost sta
bilită norma de reprezentare pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională de un deputat la 
60 000 locuitori.

Prin Decretul nr. 19 din 23 ianua
rie 1980 au fost delimitate cele 369 
de circumscripții electorale pentru 
alegerea deputaților în Marea Adu
nare Națională.

De asemenea, prin Decretul nr. 20 
din 23 ianuarie 1980 a fost stabilit 
numărul circumscripțiilor electorale 
pentru alegerea deputaților in consi
liile populare județene și al munici
piului București.

Pentru alegerile de deputați .în Ma
rea Adunare Națională, prin Decretul 
nr. 21 din 23 ianuarie 1980 a “fost 
confirmată Comisia electorală cen
trală în următoarea componență : .

Președinte : loan Ceterchi, pre
ședintele Consiliului Legislativ; vice- 
președinte : Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor ; se
cretar : Gheorghe Chivulescu, mem
bru in Comitetul executiv al Asocia
ției juriștilor ;

Membri : . Maria Bobu. vicepre-

ședință a 
Femeilor ; 
președinte
Cooperativelor Agricole de Produc
ție ; Nicu Ceaușescu. secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist ; general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, secretar a) Con
siliului Politic Superior al Armatei ; 
Lorincz Ladislau, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară; Ernest Breiten
stein. vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană ; loachim Moga, prim-ad- 
jun:.t de șef de secție la Comitetul 
Central al Partidului • Comunist Ro
mân ; George Bălăiță, secretar al 
Uniunii scriitorilor ; Mariana Beliș, 
vicepreședinte al Comitetului Cent - i 
al Organizațiilor Democrației și Uni
tății Socialiste; Cornel Onescu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare ; 
Oct-avian Paler, președintele Consi
liului ziariștilor; Ileana lacobescu. 
vicepreședinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România.

Totodată, prin Decretul nr. 22 din 
23 ianuarie 1930, Consiliul de Stat a 
confirmat comisiile electorale jude
țene și a municipiului București.

Consiliului National al 
Floarea Barbu. vice- 

al Uniunii Naționale a

socialiste: IMAGINI NOI
ALE ORAȘELOR PATRIEI

Din albumul civilizației

Blocuri noi, moderne, pe șoseaua Nicolae Titulescu din Capitală
Foto : M. Cioc
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Alegerile de la 9 martie

să constituie o înaltă
expresie a profundului

mii de conducătoriAzi, Combinatul siderurgic Cdlarași (II)

a! societății noastre"

democratism

Ce solicită constructorii, ministerului și furnizorilor
PENTRU CA NOUA CETATE A OȚELULUI

SĂ SE ÎNALȚE, DAR FĂRĂ DIFICULTĂȚI
platforma siderurgică din Călărași. Intr-o 
ziarul din 22 ianuarie la rubrica „Zece mari

Ne aflăm din nou pe 
primă anchetă publicată in 
șantiere de investiții în obiectivul anchetelor „Scînteii" prezentam im
portanța deosebită a realizării exemplare a lucrărilor de construcții 
montaj pentru respectarea neabătută a termenelor de punere 
funcțiune. în ancheta de azi înfățișăm cîteva din sarcinile concrete 
revin constructorilor, ca și greutățile cu care se confruntă.

în 
ce

Lucrările din acest an se desfășoa
ră din plin pe întreaga arie de sute 
de hectare a combinatului de la Că
lărași. Citeva alte date ne dau ima
ginea amplului efort constructiv care 
dimensionează activitatea din șantier, 
în 1980 trebuie montate 10 000 tone 
utilaje tehnologice — din care 6 500 
tone la obiectivele cuprinse în etapa 
I — și 20 000 tone construcții metali
ce ; vor fi excavate 6 milioane mc 
și turnate 500 mii mc betoane, puse 
în operă 8 000 mc zidărie refractară 
și 23 mii tone armături, iar supra
fața cofrată se ridică la 460 mii mp, 
lungimea cablurilor electrice care vor 
fi montate va măsura 1 000 km, lu
crările de canalizare însumează 25 
km. Planul pe acest an al antrepre
norului general prevede o creștere 
față de anul, trecut de. .34 ia șută, pro
ductivitatea muncii urmînd să 
rească cu 17 la sută.

Sarcinile constructorilor sînt 
sebit de mobilizatoare. Cu ce 
tehnice și umane vor fi realizate lu
crările prevăzute, care sînt măsurile 
întreprinse pentru organizarea cores
punzătoare a activității ? în primul 
rind trebuie menționat faptul că în 
acest an se vor înființa în cadrul 
I.C.S.M.C. încă patru șantiere, numă
rul unităților de execuție se ridică 
la 13. Acestea vor fi constituite în 
patrii grupuri de șantiere speciali
zate' pe -genuri de '"’lucrări;-r-L-cbn-/! 
strucții,. montaj instalații,.' elgcțnp.țeh- . 
nicej și lucrări speciale — colectivul 
întreprinderii urmind -să- cuprindă 
3 500 de oameni ai muncii.

încă de la sfîrșitul anului trecut 
lucrările pentru 1980 s-au nominali
zat pe fiecare șantier, iar în cadrul 
acestora pe fiecare brigadă și echipă, 
putîndu-se întocmi grafice de execu
ție. Vor acționa, așadar, pe șantier 
constructori mai mulți, dar la această 
creștere a forței de muncă se adaugă 
și o serie de dotări tehnice. Astfel,

spo-

deo- 
forțe

în atenția Ministerului
Șantierul de la Călărași, prin volu

mul important al investițiilor care 
urmează a fi realizat în acest an și 
în cincinalul viitor, se numără prin
tre obiectivele urmărite cu priorita
te, așa cum declara recent intr-un 
interviu acordat „Scînteii" tova
rășul Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice. Iată de ce. su
punem atenției conducerii ministe
rului cîteva probleme nesoluționate 
la ora actuală.

Prezentam mai înainte volumele 
mari de lucrări de excavații și mon
taj care trebuie executate în acest 
an, și sarcinile de creștere a produc
tivității muncii. Dar pentru realizarea 
acestora șantierul nu este încă dotat 
corespunzător, la nivelul cerințelor. 
De pildă, după calculele riguroase ale 
constructorilor, întreprinderii îi sînt

înîn baza, de construcții vor intra 
funcțiune noi capacități de preparat 
betoane care asigură un spor de 220 
mii mc, atelierul de fasonare a ar
măturilor și cel de confecționat co- 
fraje. Creșterea gradului de industria
lizare a lucrărilor — principala direc
ție de acțiune în vederea sporirii pro
ductivității muncii, este susținută și 

. de o serie de inovații și metode mo
derne de execuție. întreaga concepție 
de montaj la furnale și oțelăria cu 
convertizoare se bazează pe preasam- 
blarea la sol în elemente mari, care 
permite realizarea unor lucrări de 
calitate, in condiții de siguranță spo
rită. La blindajul furnalului de 3 000 
mc se folosește pentru prima dată în 
țară sudura automată în locul celei 
manuale. Instalația, concepută de 
inginerii Gheorghe Bîrcă și Ion Gruia, 
electricianul Vasile Pilaf și sudorul 
Constantin Negulescu, înlocuiește 
munca a 100 de sudori și scurtează 
durata de execuție cu 8 luni. Rezul
tate spectaculoase în ceea ce privește 
creșterea vitezei de lucru se obțin și 
prin folosirea unui nou tip de cofraj 
glisant la hala de dozare de la aglo
merare, autorul acestuia fiind ingi
nerul Lucian Balea.

Astfel, la fiecare turnare în care se 
utilizează acest cofraj se reduce 
timpul de execuție cu 50 la sută, re- 
zultînd. și o economie de 10 mc rpa- 

nterial lemnos pe lună. O altă- măsură 
...menită să asigure aprovizionarea rit
mică cu prefabricate a- locurilor de 

■muncă o constituie organizarea în 
perimetrul șantierului a poligoanelor 
de prefabricare. în acest an, această 
veritabilă fabrică de materiale de 
construcții va livra pentru nevoile în
treprinderii 10 mii mc de prefabri
cate din beton, realizîndu-se pe 
această cale substanțiale economii la 
costurile de transport și degrevarea 
unor autocamioane și trailere care 
pot fi utilizate mai eficient.

Călărași și Galați. In prezent acestea 
sînt dirijate de întreprinderea de uti
laj greu de construcții de la Galați 
(care are o secție la Călărași).

în ceea ce privește asigurarea bazei 
tehnico-materiale a activității din 
acest an, trebuie menționat faptul că 
la sfîrșitul anului trecut și în prima 
decadă din ianuarie, cu ajutorul con
ducerii Ministerului Industriei Meta
lurgice, s-au soluționat o serie de 
probleme privind asigurarea șantieru
lui cu ciment, oțel-beton, agregate. 
Totuși, pină acum nu este clarificată 
sursa de aprovizionare cu zidărie re
fractară și profile mijlocii și grele de 
metal necesare activității din semes-

trul I, materiale care, trebuie preci
zat, sînt produse de unitățile din 
cadrul metalurgiei.

După cum spuneam, pentru toate 
lucrările prevăzute în acest an s-au 
întocmit grafice de execuție ,pînă la , 
nivelul formațiilor de lucru. Un lucru 
pozitiv, posibil de realizat ca urmare 
a asigurării, din timp și în cea mai 
mare parte a proiectelor de execu
ție. La o singură categorie de lucrări 
nu s-au putut întocmi în totalitate 
asemenea grafice — la structura elec
trică, pentru care nu s-au primit din 
partea IPROMET București toate 
proiectele.

în atenția furnizorilor de utilaje 
în primul semestru al 
să intre în funcțiune 
din oțelăria electrică,

industriei Metalurgice 
necesare in acest an cîteva zeci 
autobasculante de 16 tone, pentru a 
acoperi volumul mare de lucrări de 
excavații și al pernelor de balast, 
macarale de performanță și simple, 
alte utilaje specifice care să asigure 
gradul de mecanizare corespunzător 
nivelului de productivitate a muncii 
stabilit prin plan. Menționăm că 
autobasculantele aflate acum în do
tarea șantierului sînt folosite în două 
schimburi prelungite, fiecare efec- 
tuînd 5—6 curse și transportind în 
medie cîte 100 de tone materiale pe 
schimb. De asemenea, celelalte uti
laje de construcții au indici de folo
sire ridicați. Nu pledăm, desigur, 
pentru o supradotare a șantierului, 
dar ar trebui studiată problema unei 
mai judicioase repartizări a utilaje
lor care servesc platformele de la

de

Precizam că 
anului trebuie 
cuptorul nr. 2 .
instalațiile de turnare continuă și la
minorul de profile mijlocii. Pentru 
finalizarea acestor obiective trebuie 
montate circa 6 500 de tone utilaje 
tehnologice. Dar tocmai aici se con
centrează greutățile cele mai mari cu 
care se confruntă beneficiarul și con
structorul : numeroși furnizori nu 
și-au onorat contractele de livrare. 
Iată de ce, enumerîhd cîteva din po
zițiile de utilaje restante, transmitem 
pe această cale apelul oamenilor 
muncii de pe platforma siderurgică 
de. la Călărași către colectivele care 
asigură utilajele tehnologice necesare 
obiectivelor de aici, de a impulsiona 
fabricația și livrarea acestora. Iată 
cîteva din utilajele-cheie necesare 
cuptorului nr. 2, instalațiilor de tur
nate Continuă, laminorului de profile- 

*4 mfjlirar șfsfurfîizorii lor reSftăwPrerî*^
© ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI

GRELE; BUCUREȘTI (cuptorul nr.,.2, 
turnul rotitor? manipulator Cu răstur
nător pentru caja degrosisoare).

© ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
METALURGIC BUZĂU (filtre rota
tive și reținătoare, stația hidraulică 
pentru vagon distribuitor, stația de 
ungere ulei — 2 bucăți, instalația de 
unsoare consistentă — 2 bucăți, stația 
hidraulică pentru echilibrarea cajei, 
stația de acționări pneumatice căi cu 
role).

® ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
TEHNOLOGIC BUZĂU (vagon pen
tru distribuitor — 2 bucăți).

O ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" 
PLOIEȘTI (ghidajul firului din zona 
1—4, stația ungere cristalizor, caja de 
tragere, stația hidraulică pentru caja 
de tragere).

© ÎNTREPRINDEREA CON
STRUCTOARE DE MAȘINI REȘIȚA 
(instalația pentru evacuarea zgurii 
de sub cuptor, caja de angrenaj la 
caja finisoare, grupuri convertizoare 
de 5 si 6 kVA).

® ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" DIN BUCUREȘTI (ghidaj 
cristalizor, instalația de introducere 
argon in otel).

0 ÎNTREPRINDEREA „PROGRE
SUL" BRĂILA (manipulator cu răs
turnător centru calele 2 și 3).

0 ÎNTREPRINDEREA „UNIO" 
SATU MARE (căi cu role, opritoare 
escamotabile).

Am reținut în timpul documentări’ 
noastre, din discuțiile purtate cu nu
meroși muncitori și specialiști, cadre 
de răspundere din conducerea între
prinderii de construcții și unității be-- 
neficiare, activiști ai comitetului ju
dețean de partid Ialomița hotărîrea 
unanimă de a îndeplini exemplar 
sarcinile deosebite ce revin în reali
zarea marelui obiectiv al industriei 
metalurgice de la Călărași. Sîntem 
convinși că muncitorii, organizațiile 
de partid din unitățile furnizoare de 
materiale și utilaje tehnologice vor 
acorda întregul lor sprijin pentru 
menținerea unui ritm susținut al ac
tivității de construcții-montaj pe 
șantierul combinatului. Asupra sta
diului acestei lucrări, modului de so
luționare a problemelor semnalate în 
rîndurile de față vom reveni.

A rDan; CONSTANTIN
’Mihai V1ȘO1U

CONTRASTE (Urmare din pag. I) ‘

Prea e lung drumul cel mai scurt...
re-Cine nu cunoaște 

numita sticlă de To
mești ! Ceea ce nu 
știu cumpărătorii este 
faptul că aprovizio
narea cu nisip cuar
țos — materia pri
mă de bază, se face 
anevoios. Acesta este 
adus, transportat în 
vagoane, tocmai de Ia 
600 km distanță de fa
brică. Nu există altă 
soluție, mai economi
coasă ? Tovarășul Li- 
viu Minda, prim-vice-

președinte al Consiliu
lui popular județean 
Timiș, susține că da. 
Chiar în județul* Ti
miș, în zona Făget, în 
apropierea fabricii din 
Tomești se află bogate 
zăcăminte de nisip 
cuarțos evaluate la 
peste 10 milioane tone. 
Dar stau cuminți în 
zăcămîntul lor pentru 
că unii tovarăși de la 
Ministerul Economiei 
Forestiere și Materia
lelor de Construcții ig-

noră de mult timp a- 
ceastă bogăție aflată 
aprbape de porțile fa
bricii de sticlă din To- 
mești. Pentru valorifi
carea lor n-ar trebui 
decit o instalație de 
înnobilare. Recent, s-a 
propus valorificarea a- 
cestor resurse. Va trece 
oare mult timp pînă 
cînd nisipurile de Fă
get vor reuși să . se 
transforme in frumoa
sa sticlă de Tomești ? 
(C. Priescu).

Stană de piatră... la grămada cu argint
Nu se mai știe exact 

de cînd stau în spate
le curții întreprinde
rii mecanice de mate
rial rulant 
rești cele 
goane in 
aruncat la 
fier vechi, 
aluminiu, 
oțel, bronz 
Stoica, șeful depozitu
lui de fier vechi, ne 
spufte că zona respec-

— Bucu- 
cîteva va- 

■ care s-au 
întimolarc 
cabluri de 

arcuri din 
ș.a. Tache

tivă este în 
pozitului și 
terialele aruncate nu il 
privesc. Ciudată optică! 
Alte explicații nu am 
putut primi. Cert este 
că într-o zonă din in
cinta întreprinderii spi
ritul gospodăresc a cam 
ajuns la... fier vechi. 
Locul merită reținut 
deoarece este pentru 
prima dată cînd in 
grămezile de fier vechi

afara de- 
deci ma-

am găsit aruncat și- 
argint. Da, o lamă 
dintr-un aliaj de ar
gint pentru siguranțele 
de înaltă tensiune. O 
„premieră" absolută 
care poate fi admirată 
doar de la cîțiva pași 
de cei care sînt plătiți 
tocmai pentru a rein
troduce 
productiv 
dacă nici 
le pasă...

în circuitul 
metalul. Dar 
de argint nu 
(I. Teodor).

Succesul lui „așchiuță"
Aproape fiecare aș

chie de lemn este, 
sau ar trebui să fie 
valorificată in unită
țile de prelucrare a 
lemnului. Dacă Den- 
tru praful de lemn, 
talaș și rumeguș s-au 
găsit posibilități de u- 
tilizare in producție, 
cheresteaua de mici 
dimensiuni — de 10— 
30 de centimetri — se 
arunca. Aceste bucăți 
erau prea mari pentru 
a fi presate și prea

mici pentru a fi trans
formate în piese utile. 
Soluția a găsit-o un 
colectiv de la între- 

. prinderea metal-lemn 
din Craiova, condus
de inginerii Stelian
Ionescu și Gheorghe 
Popa care au realizat 
o instalație 
îmbinarea 
de cherestea 
dimensiuni.
în instalație, 
sînt sunuse la
re.

pentru 
bucăților 
de mici 

Introduse 
duoă ce 

presa- 
lipire, fasonare,

de lemn se 
în plăci 

utili-
bucățile 
transformă 
care-și găsesc 
zări multiple. Vestea 
s-a dus ca fulgerul in 
sectorul de prelucrare 
a lemnului. unitatea 
din Craiova primind 
comenzi pentru 30 de 
asemenea 
Folosirea 
creșterea 
procente 
de 
lemnoase. j 
vești să tot 
(Dan Constantin).

instalații. 
lor permite 
cu cîteva 

a indicelui 
utilizare a masei 

Asemenea 
auzim !

ai treburilor obștești
de aici, propun soluții. de rezolvare 
a celor mai importante probleme 
economice ivite pe teritoriu.

— Sint făcute anual, de către ce
tățeni — ne spunea și tovarășul Va
sile Anghel, vicepreședinte al consi
liului popular — în cadrul sesiuni
lor, în adunările de dări de seamă 
ale deputaților în fața cetățenilor, în 
adunările comitetelor de cetățeni, in 
comisiile permanente, in comanda
mentul aprovizionării, sute și sute 
de propuneri care vizează perfec
ționarea vieții economice, sociale și 
gospodărești a orașului. Există și o 
latură, esențială, în ceea ce privește 
propunerile despre care vorbeam. 
Cetățenii nu fac propuneri pentru 
a le rezolva... consiliul popular 
sau unitățile economice unde lucrea
ză fiecare. Dimpotrivă, se angajează 
să le rezolve ei înșiși — și le re
zolvă. Să vă dau un exemplu. La fi
latura Oltenița, pină acum a fost de
pășit planul la export, cu peste un 
milion lei față de sarcinile asumate. 
Cum ? între altele, prin folosirea re
zervelor locale și inteligența tehnică 
de care dispune întreprinderea. Era, 
pină nu demult, nevoie să cumpă
răm din alte țări niște mașini, ne
cesare filaturii. La o adunare gene
rală a oamenilor muncii din între
prindere s-au ridicat cîțiva mun
citori, între care Ion Postolea șl 
Dumitru Vasile care s-au obligat 
ca ei, cu forțele lor, să confecțio
neze de la „a" la „z“ mașinile im
portate. Și cum au zis, așa au făcut.

La rîndul său, Combinatul de. creș
tere și îngrășare a animalelor a dat 
anul acesta o producție de -carne — 
peste plan — cu care directorul uni
tății, Ion Burtea, aprecia că se poate 
încărca o garnitură de tren. Iată ce 
ne-a mai spus directorul:

— Referindu-se la democratizarea 
vieții, la participarea tuturor pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
economice, nu o dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a spus că pla
nurile după care lucrăm sînt planu
rile oamenilor, ale întregului popor. 
Pe baza unor modificări substanțiale 
la instalațiile de îngrijire a animale
lor, oamenii cu care lucrez au reușit 
să obțină 22 de vagoane de carne în 
plus." Așa"ăU 'înțele's--ei' Să'participe 
la realizarea sarcinilor, economice. 
Imagina'țfe'Vă.'ăne Maiospuaeaz direc
torul,- ce producție- în plus s-ar ob
ține pe țară dacă în fiecare crescă
torie s-ar proceda la fel.

Am privit din nou în „cartea" de 
propuneri deschisă oricînd și oricui 
dintre cei 25 000 de oameni ai Olte
niței. Pe baza aplicării uneia dintre 
aceste propuneri, făcută de tovarășul 
Marin Ionescu și avînd tema „Să ne 
gospodărim mai bine orașul" au fost 
economisiți din bugetul consiliului 
popular peste 1,2 milioane lei ; alt 
cetățean, Nicolae Manolache, a pro
pus în primăvară ca fiecare locatar 
să-și cultive intensiv grădina, curtea 
proprie. Rezultatul — 70 000 kg de 
legume. Dar cîte asemenea realizări 
n-am putea nominaliza...

E o dovadă de netăgăduit că in 
ultimii ani s-a accentuat tot mai 
mult conținutul real, viu al demo
cratizării vieții economice și socia
le, al participării tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, a întregului 
popor la conducerea societății, la 
progresul său material și spiritual. 
Iar in acest context, organizațiile 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste creează o posibilitate in plus 
de afirmare plenară a spiritului gos
podăresc al fiecărui membru al aces
tor organizații, al fiecărui cetățean 
al țării.

Primăria orașului Oltenița nu are 
portar. Nu se fac, prin urmare, bonuri 
de intrare, nu te întreabă nimeni 
unde te duci, de ce ai venit, nu te 
întreabă nimic.

— Așa e la noi — ne spune pri
marul, tovarășul Dobre Haralambie. 
Cum ar putea cetățeanul să se simtă 
la primărie ca la el deasă dacă dă 
zilnic la poartă de... portar ? Noi am 
căutat, de-a lungul anilor, să apro
piem oamenii cit mai mult de pri
mărie, de locul unde se decide soar
ta localității, dezvoltarea ei econo
mică, socială, culturală, edilitară. 
De asemenea, activul nostru e me
reu prezent în cartiere, întreprin
deri. Am putea spune că. acum între 
primărie și comitetul orășenesc de 
partid pe de o parte și cetățeni, pe 
de alta, a fost creată o legătură per
manentă, bazată pe interesele co
mune ale întregii localități. Cum știți 
și dumneavoastră, problema-cheie pe 
care o comună, oraș, municipiu sau 
județ trebuie s-o rezolve în fiecare 
an este îndeplinirea planului în pro
fil teritorial. E vorba de planul de 
producție al fiecărei unități econo
mice, de planul gospodăresc-edilitar, 
agricol, pentru că noi avem și agri
cultură... Relevînd prevederile viito
rului plan cincinal, secretarul gene
ral al partidului, arăta în Raportul 
prezentat la Congresul al XII-lea, cu 
clarviziunea care îl caracterizează, 
și calea, metoda cea'mai bună pentru 
a ajunge la scopul propus.

Primarul deschide broșura Ia o pa
gină cu sublinieri. Iată ce spune to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Am 
realizat un sistem unitar de condu
cere a țării de către popor, o demo
crație economică și socială de tip 
nou, care ne permite să valorificăm 
larg inițiativa, experiența și capaci
tatea' de creație a maselor în înfăp
tuirea Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate... Pornind de la unitatea dialec
tică dintre munca și conducerea co
lectivă și răspunderea personală , va 
trebui să perfecționăm continuu ca
drul organizatoric, democratic, de 
participare a maselor de oameni ai 
muncii, a întregului.popor la făurirea . ___ s-—v __ _____ ____
conștiepță;-;a\propriului său destin co-*Mi'.anufr.; număr . de 25000 , de oameni, 
munist,* dhmohSri'ffd îfi fapt că numai ■-CăfSȚenii yiri'iă rdn'sfiiu, se sfătuiesc 
în ■ socialism, numai în condițiile cînd împreună cu primarul, cu specialiștii

întreaga putere politică 
maselor populare de 
muncii se poate realiza 
democrație".

Dar, ca să vedeți concret cum apli
căm noi in viață indicațiile prețioase 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu vă 
prppun să vizităm cîteva locuri din 
oraș.

Așa l-am cunoscut | _ 
Dumitru Palada, șeful fermei 
micole de la C.A.P. Oltenița, 
mi-â spus :

— Noi am avut în plan să 
zăm, de pe culturile noastre, 
me în valoare de 5 milioane

este în mina 
oameni ai 
o adevărată

pe țovarășul 
‘__  1J legu-

care
reali- 
legu- 
lei și

LA OLTENIȚA
am realizat... 10 milioane. Să vedeți 
cum. Ne tot gîndeam în ce fel am 
putea depăși planul. Suprafața de 
pămint e limitată, de folosit folo
seam soiurile cele mai bune de le
gume, foloseam culturi succesive... 
Atunci, cum ? Tot gîndindu-ne, a 
apărut ideea autoaprovizionării cu 
semințe. Ne-am interesat de costul 
instalației de extras_ semințele din 
roșii, 
oane ! 
noștri 
făcut 
Acum 
năm, 
altor unități, în valoare de 3—4 mi
lioane de lei. Părerea mea e că dacă 
vrei, cu toată ființa, să participi 
efectiv la prosperitatea unității eco
nomice în care lucrezi, a întregii 
țări, trebuie să pui efectiv umărul și 
capul la contribuție. Sînt convins 
că, acum, după crearea Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste și în colectivul nostru tot mai 
mulți cetățeni, muncitori și țărani vor 
putea participa mai din plin, intr-un 
cadru organizat, atît la viața politică 
ă țării, cit și la îmbunătățirea sub
stanțială a întregii noastre activități.

Consiliul popular a devenit la Ol
tenița „Casa, cea mare" a populației, 

număr ide 25.000, de oameni.

ardei : ș.a.m.d. Prețul : 2 mili- 
Am chemat atunci mecanicii 
de la fermă și iat-o. ne-am 

noi înșine instalația necesară, 
nu numai că ne autoaprovizio- 
dar vindem anual semințe și

Din albumul civilizației socialiste: IMAGINI NOI 
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ță, artă și cultură), 187 deputați în
deplinesc funcții de conducere în 
organismele centrale și locale de 
partid, de stat, în organizațiile de 
masă șj obștești. 62 deputați prove
nind din rîndul naționalităților 
conlocuitoare.

Corespunzător 
specifice fiecărui 
calități, găsim o

toate consiliile populare. 
Ia sută din cei circa, 57 000 
in consiliile populare co- 
orășenești și municipale 

nemijlocit în producție. Se

structurii sociale 
județ, fiecărei lo- 
componență simi-

Iară la 
Peste 70 
deputați 
munale, 
lucrează 
poate, astfel, spune cu deplin temei 
că, pentru prima oară în istoria 
țării, în condițiile socialismului s-a 
putut infăptui efectiv conceptul de 
democrație, ca guvernare a poporu
lui de către popor.

Ansamblul profundelor transfor
mări înnoitoare din perioada ce a 
urmat eliberării țării validează pe 
deplin concepția partidului nostru 
privitoare la legătura indisolubilă 
dintre socialism și democrație, con
tinua adincire a democrației con
stituind un factor esențial al pro
gresului economico-social, o nece
sitate obiectivă in edificarea noii 
orinduiri, in făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Ca
racteristic pentru actualul stadiu de 
evoluție a societății românești este 
faptul că întărirea neîncetată a ro
lului conducător al partidului se 
îngemănează cu dezvoltarea demo
crației socialiste, constituind compo
nente organice ale unui proces uni
tar, desfășurat pe multiple planuri 
și concretizat într-o mare varietate 
de măsuri legislative, organizatorice, 
educative, avînd drept obiectiv fun
damental antrenarea 
largi mase, a întregii 
conducerea statului, la 
treburilor obștești.

După cum se știe, în cadrul vastei 
acțiuni de perfecționare a activi
tății organismelor democrației re
prezentative, măsurile pentru creș- 

y^terea rolului organelor supreme ca

și a organelor locale ale puterii de 
stat — Marea Adunare Națională, 
Consiliul de Stat, consiliile popu
lare — al guvernului și al celorlalte 
organe centrale ale administrației 
de stat au fost însoțite de crearea 
unor organisme centrale noi. inves
tite cu importante atribuții pe linia 

a activității 
economico-sociale, a întăririi con
trolului în domenii esențiale ale 
construcției socialiste — Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și

îndrumării unitare

dezvoltare a democrației directe este 
ilustrat, în același timp, de măsu
rile prin care s-a asigurat creșterea 
rolului și atribuțiilor sindicatelor, or
ganizațiilor de tineret și femei, fiind 
legiferată includerea reprezentanți
lor acestora în organele de condu
cere ale statului la toate nivelurile; 
sporirea în toate organismele de con
ducere colectivă a numărului oame
nilor muncii care lucrează nemijlo
cit în producție; introducerea nou
lui mecanism economico-financiar,

ța politică, la conducerea societății 
se impun și mai stringent, ca o ce
rință imperioasă a progresului eco
nomico-social. Iată imperativul ma
jor căruia i-au răspuns măsurile 
adoptate din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și consfințite 
prin hotărîrile celui de-al II-Iea 
Congres al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, măsuri menite 
să determine ridicarea pe o treap
tă superioară calitativ a acestui or
ganism, în sensul asigurării unei

Statul sintem noi, oamenii muncii

celor mai 
națiuni la 

soluționarea

Sociale, Consiliul Organizării Eco
nomice și Sociale, Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, care includ 
în componența lor numeroși cetă
țeni lucrind nemijlocit în produc
ție.

Totodată, procesul de tot mai 
pregnantă afirmare a democratis
mului propriu orînduirii noastre 
și-a găsit expresie în dezvoltarea 
democrației directe, care asigură 
participarea nemijlocită a maseior la 
dezbaterea și adoptarea deciziilor, la 
gospodărirea avuției sociale. Se în
scriu în acest context crearea unor 
organisme specifice democrației 
muncitorești, precum adunările ge
nerale ale oamenilor muncii ca for 
suprem de conducere în unitățile 
economico-sociale, consiliile oame
nilor muncii, echioele de control ale 
oamenilor muncii, iar pe plan na
țional, instituționalizarea congrese
lor, conferințelor și consfătuirilor pe 
diferite domenii de activitate, ca și 
a organismelor permanente ale 
acestor foguri, între care Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, Con
siliul Național al Agriculturii, 
Camera legislativă a consiliilor 
populare.

Cadrul larg al modalităților de

bazat pe autoconducere muncito
rească, autogestiune și participarea 
oamenilor muncii la beneficii.

Democrația directă se manifestă 
viguros în cursul vizitelor de lucru 
ale secretarului general al partidu
lui, în întîlnirije deputaților cu ce- . 
tățenii, în dezbaterea publică a pro-' 
iectelor de legi, ca și a unor impor
tante documente de partid, ca, de 
pildă, proiectele programelor-di- 
rectivă ale Congresului al XII-lea.

Retrospectiva drumului parcurs 
pe calea adincirii democrației so
cialiste în decursul celor 15 ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
este prin ea însăși concludentă pen
tru consecventa neabătută cu care 
partidul a acționat și acționează 
pentru realizarea treaptă cu treap
tă. verigă cu verigă, a vastului an
samblu arhitectural al formelor și 
instituțiilor ce alcătuiesc sistemul 
unitar și armonios închegat al con
ducerii de către popor și pentru 
popor a vieții politice, economice, 
sociale, culturale a tării.

Am pășit acum într-o fază nouă, 
superioară, a operei de edificare a 
socialismului multilateral dezvoltat, 
cînd adincirea în continuare a de
mocrației socialiste. participarea 
mereu mal activă a maselor la vla-

intense activizări politice a tuturor 
cetățenilor țării, al exercitării mai 
active a drepturilor și libertăților 
lor democratice, al participării 
directe a tuturor oamenilor muncii 
de la orașe și sate, fără deosebire 
de naționalitate, la rezolvarea tre
burilor obștești, al inmănuncherii 
tuturor energiilor națiunii în opera 
de construcție socialistă. Intr-ade
văr. prin crearea organizațiilor pro
prii ale acestuia — organizațiile de
mocrației și unității socialiste — cu- 
prinzînd milioane de membri din 
rîndul cetățenilor care nu fac parte 
din P.C.R. s-a creat cadrul politic 
necesar pentru participarea mai ac
tivă, în strinsă colaborare și sub 
conducerea partidului, a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii la 
conducerea diferitelor domenii de 
activitate, a treburilor obștești, atît 
pe plan național, cit și local. Chiar 
primele acțiuni întreprinse de or
ganizațiile democrației și unității 
socialiste, numeroasele lor initiati
ve sint concludente pentru forța di
namizatoare a acestor organizații 
politice de masă, revoluționar-pa- 
triotice.

Asistăm —, și participăm — la un 
proces revoluționar cu profunde 
implicații : se înlătură bariera (con-

siderată și azi „firească", „necesa
ră", pe multe meridiane) care de 
multe veacuri împărțea societatea 
în „factori de decizie" și „factori de 
execuție". Cei mulți. cei care altă
dată erau considerați a fi fost 
anume predestinați doar a executa . 
— cu voie, fără voie — ceea ce gă
seau cu cale să decidă cei din vîr- 
ful piramidei sociale, își spun acum 
cuvîntul, hotărăsc in toate proble
mele care îi privesc pe ei și condu
cerea societății.

Amploarea acestei participări de 
masă are efecte nemijlocite atit pe 
planul cultivării spiritului de res
ponsabilitate civică, al dezvoltării 
maturității politice a oamenilor, cît 
și pe planul eficienței sociale. Au, 
pe dreot cuvint. motiv de melanco
lie și iritare binevoitorii grijulii de 
la diferite „voci" ale Occidentului, 
duioșii trubaduri ai drepturilor și 
libertăților umane — proclamate de 
formă și anulate de fapt : „S-a în
tors lumea". Dar s-a întors așa cum 
e firesc să fie așezată. Bine, la lo
cul ei. Forța vitală, 
democrației noastre 
reflectă în conștiința 
statul nu reprezintă o entitate me
tafizică plutind deasupra societății, 
ci iși găsește personificare în no! 
toți care acționăm 
acționăm — ca 
nemijlociți.

în acest sens, 
electorală oferă 
tatea și solicită 
vie participară la dezbaterea și so
luționarea optimă a problemelor 
dezvoltării economico-sociale a tării 
în ansamblu, ca și a tuturor jude
țelor, orașelor, comunelor. Cu cît 
mai adînc pătrunde in conștiințe 
acest adevăr; cu cit mai viguros se 
vor manifesta spiritul de responsa
bilitate socială, angajarea civică a 
tuturor cetățenilor, cu atît vom 
grăbi progresul multilateral al so
cietății noastre. înaintarea ei neabă
tută pe calea progresului, prospe
rității și civilizației socialiste.

superioritatea 
socialiste se 
faotului că

L.i — și trebuie să 
„împuterniciții" săi

actuala campanie 
pe deplin posibili- 
fiecăruia o cît mai

Tudor OLARU
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„Așa am dorii, așa am hotărit cu toții-șismtem minări că mm in fruntea 
celui mai larg și reprezentativ organism democratic al țării 

pe eminentul conducător revoluționar, care și-a consacrat, 
întreaga viață servirii cu devotament nețărmurit o patriei* 

a cauzei socialismului și păcii în lume"
Telegramele și mesajele de felicitare adresate în aceste zile tovarășului Nicolae Ceaușescu de organe 
de partid și de stat, de consiliile teritoriale și organizațiile Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, de colective de oameni ai muncii și cetățeni, fără deosebire de naționalitate, oglindesc hotărirea 
fermă a întregii noastre națiuni de a munci cu toată abnegația pentru traducerea neabătută în viață

a istoricelor documente ale Congresului al XII-lea al partidului

dezvoltate 
ale civili-
exemplul

și devota-

în telegrama trimisă de Comisia 
Centrală de Revizie a Partidului Co
munist Român se arată : „Cu nemăr
ginită dragoste, cu cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire, cu 
vie recunoștință, Comisia Centrală de 
Revizie a Partidului Comunist 
Român vă adresează cele mai calde 
felicitări ■ pentru realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al Frontului Democrației și- Unită
ții Socialiste, și vă urează multă să
nătate și putere de muncă, viață în
delungată, noi și . strălucite succese. 
Prezența dumneavoastră în această 
înaltă funcție, care exprimă voința 
întregului nostru popor, este garan
ția sigură a îndeplinirii fără greș a 
istoricelor documente adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului și 
de cel de-al doilea Congres al 
F.D.U.S., garanția unității tuturor 
forțelor poporului român angajat în 
lupta pentru independența, suvera
nitatea, fericirea și prosperitatea pa
triei noastre, pentru' instaurarea unei 
păci trainice, pentru ridicarea Româ
niei socialiste multilateral 
pe cele mai înalte culmi 
zației și culturii.

Puternic însuflețiți de 
dumneavoastră de muncă 
ment, de pasiunea și dăruirea cu care 
slujiți interesele și aspirațiile po
porului român, vă încredințăm că. nu 
voma precupeți nici un efort și vom 
acționa cu toată energia și fermitatea 
pentru aplicarea in viață a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea, 
finind necontenit seama de neprețui
tele dumneavoastră indicații, de nobi
lele dumneavoastră , îndemnuri în 
opera pentru edificarea societății so
cialiste și comuniste în patria 
noastră.-'. -,ț. ...

Cu prilejul acestui ‘eveniment înăl-- 
țător, vă adresăm, din adincul inimii 
urarea strămoșească : • Să • trăiți: ligitrul 
mulți ani, cu- sănătate’ '■ și" fericire,' 
spre binele și propășirea poporului 
român, spre înflorirea . României, so
cialiste".

în telegrama adresată de Comite
tul județean Argeș al P.C.R. se ara
tă între altele : „Vedem în realegerea 
dumneavoastră încrederea nestrămu
tată a întregului • popor în politica 
științifică, înțeleaptă, clarvăzătoare 
pe care o promovează consecvent 
partidul, dumneavoastră, cel mai iu
bit și stimat fiu al poporului român. 
Votul unanim al delegaților la Con
gres, care au exprimat voința între
gii -noastre națiuni, exprimă in cel 
mai înalt grad unitatea de monolit 
a poporului în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar geheral, adeziunea depli
nă la politica internă și internaționa
lă, exprimă voința lui de neclintit de 
a- urma drumul mereu ascendent al 
patriei' noastre socialiste, prefigurat 
de Programul partidului, de docu
mentele programatice elaborate de 
cel de-al XII-lea Congres.

Personalitatea dumneavoastră pro
eminentă de conducător comunist, 
spiritul revoluționar care vă caracte
rizează întreaga activitate, dragostea 
fierbinte și atașamentul de neclintit 
față de cauza comunismului, a păcii ' 
și colaborării în lume, fermitatea cu 
care militați pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unui climat de or
dine și responsabilitate, de destinde
re internațională, a intrat în conștiin
ța națiunii noastre, a tuturor 
relor lumii.

Vă asigurăm, mult iubite și 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
menii muncii, comuniștii din 
Argeș nu-și vor precupeți 
vor acționa într-o exemplară disci
plină muncitorească, cu înalt simț de 
răspundere, pentru realizarea obiec
tivelor stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, de cel de-al 
II-lea Congres al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pentru 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre".

popoa-
stimate 
că oa- 
județul 
forțele,

„Cu mîndria legitimă pe care o re
simte partidul nostru, întreaga na
țiune, Comitetul județean Caraș-Se- 
VCrin al P.C.R., în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii din 
această parte a țării — români, ger
mani, sîrbi, maghiari și de alte națio
nalități — vă adresează, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sincere și călduroase felicitări pen
tru mandatul încredințat de Con
gresul al II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste prin 
care se dă expresie dorinței unani
me a poporului român ca dumnea
voastră să îndepliniți și în conti
nuare înalta funcție de președinte al 
celui mai larg organism de exerci
tare a democrației, socialste în pa
tria noastră — se menționează in
tr-o altă telegramă.

Vedem în acest act nețărmurita 
încredere a tuturor fiilor patriei. în 
partidul clasei muncitoare, atașa
mentul deplin al maselor largi popu
lare la politica profund științifică, 
promovată cu deosebită consecvență 
revoluționară de oartid in vederea 
propășirii națiunii noastre, perfec
ționării și adîncirii în continuare a 
democrației socialiste, hotărirea fer
mă a tuturor cetățenilor patriei de 
a acționa, strîns uniți în jurul parti
dului,. pentru edificarea civilizatei 
socialiste și comuniste pe pămintul 
nostru străbufi.

Dind cea mai înaltă expresie idei
lor de covîrșitoare însemnătate teo
retică și practică cuprinse in cuvîn
tările - pe care le-ati rostit la Con
gresul :Frontului Democrației și Uni- 

tații Socialiste, organizația județea
nă de partid Caraș-Severin vă asigu
ră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că va acționa cu toată răspunderea 
pentru transpunerea exemplară în 
viată a acestora, mobilizînd și mai 
deplin energiile creatoare ale tuturor 
locuitorilor, membri sau nemembri 
de partid, la realizarea mărețelor o- 
biective prevăzute de Programul 
partidului, la înfăptuirea întregii po
litici interne și externe a României 
socialiste".

„Alâturi de întregul nostru popor, 
comuniștii, ceilalți oameni ai muncii 
din județul Constanța, însuflețiți de 
magistralul raport pe care l-ați pre
zentat la Congresul al XII-lea. al 
partidului, de cuvîntările rostite de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — documente de 
o excepțională însemnătate teoretică 
și practică — își exprimă totala lor 
aprobare față de politica internă și 
externă promovată de partidul sista
tul nostru, consacrată ridicării pa
triei pe noi culmi de progres și civi
lizație, edificării socialismului și co
munismului pe pămîntul României, 

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste dă glas voinței unanime a țării, este expresia dragostei fierbinți 
și înaltei știme a întregului popor, reprezintă garanția înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului, înfloririi continue a României socialiste

„In strînsă unitate de gîndire, simțire și acțiune, urmînd neabătut Partidul Comunist
Român, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să 
îndeplinim cu înaltă răspundere mărețele obiective ale epocii cu adevărat eroice

pe care o trăim"

mai sincere gîn- 
de înaltă stimă și 
locuitorii acestor

triumfului cauzei socialismului și pă
cii in lume — se arată in telegrama 
trimisă de Comitetul județean Con
stanța al P.C.R,

Exprimînd cele 
duri, sentimentele 
prețuire pe care 
străvechi meleaguri românești vi le 
nutresc, salutăm cu deplină satisfac
ție și bucurie reînvestirea dumnea
voastră, cel mai iubi? și mai stimat 
fiu al națiunii noastre, luptător 
neînfricat pentru independenta și su
veranitatea patriei, pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale, în inalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

în atmosfera de puternică emulație 
creatoare, de entuziasm și angajare 
responsabilă în înfăptuirea înflăcăra- 
telor îndemnuri adresate de dumnea
voastră întregului popor,. comuniștii, 
toți oamenii muncii, din județul Con
stanța înscriu în aceste zile noi și 
însemnate fapte de muncă pentru 
realizarea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă pe acest an și pe întregul 
cincinal".

/
„Cel de-al II-lea Congres al Fron

tului Democrației și Unității Socia
liste — acest forum național, larg 
reprezentativ, expresie pregnantă a 
unității și coeziunii întregii națiuni
— a evidențiat în modul cel mai 
elocvent adeziunea totală a cetățeni
lor țării față de linia politică gene
rală a partidului și statului nostru
— se arată în telegrama adresată de 
biroul Comitetului județean Vrancea 
al P.C.R. Pentru prima dată în isto
ria societății noastre socialiste, prin 
noile structuri ale democrației, sînt 
create cele mai largi posibilități de 
dezbatere, hotărîre și angajare unită 
a întregului popor pentru realizarea 
sarcinilor din actuala etapă de dez
voltare a țării, de formare a omului 
nou și înflorire) a tuturor județelor 
și localităților.

Cu profundă recunoștință, cu sen
timentele cele mai alese ce le nutrim 
față de dumneavoastră, vă asigurăm 
de hotărirea noastră unanimă deL a 
acționa cu întreaga capacitate și res
ponsabilitate politică pentru transpu
nerea in viață a hotărîrilor adoptate 
de înaltul forum 
unității socialiste, 
bilite de cel de-al 
partidului pentru 
laterală a patriei 
pentru ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului român".

al democrației și 
a obiectivelor sta- 
XII-lea Congres al Magistrala 
dezvoltarea ' multi- 
noastre socialiste,

totala angajare patrioti- 
creată de desfășurarea

„La acest ceas de rodnic bilanț, 
dominat de 
că și civică 
lucrărilor celui de-al II-lea Congres 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, cei ce muncesc și trăiesc 
în milenarul Bărăgan ialomițean, 
făuritor al pîinii și oțelului, îngemă

nare a belșugului și a păcii, vă trans
mit dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, cele mai alese sim
țăminte de dragoste și profundă re
cunoștință pentru grija ce o purtați 
participării active a tuturor cetățeni
lor țârii la fundamentarea și apli
carea deciziilor ce angajează desti
nele . țării — se arată în telegrama 
adresată de Consiliul județean Ialo
mița al Frontului Democratici și Uni
tății Socialiste.

Puternic mobilizați de istoricele 
hotăriri ale Congresului al XII-lea, 
însuflețiți de chemările pe care le-ați 
adresat întregului popor, ialomițenii, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
înscriu noi pagini de împliniri în is
toria județului, propulsate de cadrul 
politic oferit de noile structuri de
mocratice ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, la a cărui fun
damentare ați adus o contribuție de
terminantă.

Dind glas voinței unanime a tu
turor locuitorilor județului, ne expri
măm și cu acest prilej hotârîrea fer
mă de a munci mai bine, de a face 
din realizarea mărețelor sarcini ce 
ne revin cuvîntul nostru de ordine, 
cu convingerea fermă că avîndu-vă 
în fruntea organizației Frontului De- 

moerației și Unității Socialiste pașii 
noștri vor fi călăuziți spre noi îm
pliniri, pentru a ridica România so
cialistă pe noi culmi de civilizație și 
progres".

în telegrama adresată de Consiliul 
județean Teleorman al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste se 
spune : „Dind glas dragostei fierbinți 
și nețărmuritei prețuiri pe care vi le 
poartă, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Teleorman vă adre
sează cele mai calde felicitări pentru 
realegerea dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de președinte 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, precum și urarea de via
ță lungă și multă putere de muncă 
în fruntea partidului și a țării, întru 
fericirea patriei, a întregii națiuni 
române. Sîntem mindri de a avea în 
fruntea celui mai larg organism po
litic pe cel mai stimat și iubit fiu 
al poporului român, omul de aleasă 
omenie, eminent conducător și mi
litant revoluționar, exponent strălu
cit al intereselor și năzuințelor între
gii noastre națiuni, care nu cunoaș
teți ideal mai înălțător decît servirea 
cu înalt devotament a partidului și 
poporului, a cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Incredințîndu-vă de adeziunea și 
deplina noastră aprobare față de ho
tărîrile adoptate de Congresul al 
II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort și să mili
tăm neabătut pentru aplicarea în 
viață a acestora și a întregii politici 
a partidului, să acționăm cu abnega
ție și dăruire comunistă pentru în
deplinirea exemplară a mărețelor o- 
biective stabilite de cel de-al XII-lea 
forum al comuniștilor".

adresată de
județean Bistrița-Nă-

Cităm din telegrama
Comitetul ' ' | 
săud al Organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste : „Congresul al 
II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, eveniment care 
a polarizat atenția intregii țări, re
prezintă o treaptă nouă, calitativ su
perioară pe calea adîncirii demo
crației noastre socialiste, a creării 
condițiilor necesare participării ple
nare a tuturor oamenilor muncii la 
înfăptuirea programului partidului, 

dumneavoastră cuvîntare 
Congresului, țării întregi, 
un strălucit 
științifică a 
ce au loc în patria noas- 

prezentată 
reprezintă 
analiză 
înnoitoare 
tră, o contribuție teoretică și prac
tică remarcabilă la analiza vieții 
politice internaționale.

Angajîndu-ne să ne mobilizăm 
toate forțele de care dispunem pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin, vă dorim, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani mulți și 
fericiți pentru propășirea și înfiori-

model de 
proceselor

rea scumpei noastre patrii — Româ
nia socialistă".

Comitetul județean Suceava al 
Organizațiilor Frontului Democra
ției și Unității Socialiste menționează 
în telegrama sa': „Asemenea tuturor 
oamenilor muncii suceveni, cu con
știința luminată de cele mai vibrante 
sentimente de mîndrie și satisfacție, 
cei peste 60 000 de membri ai organi
zațiilor democrației și unității socia
liste au luat cunoștință de împlini
rea voinței și dorinței întregului 
nostru popor — realegerea dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către 
cel mai larg și reprezentativ forum 
al democrației noastre, în înalta 
funcție de președinte ai Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Faptul că dumneavoastră, iubite 
conducător al partidului și țării, cel 
mai strălucit fiu al neamului, per
sonalitate politică de reputație mon
dială, vă aflați în continuare în frun
tea acestei organizații este nu nu
mai expresia deosebitei stime și 
prețuiri ce vi le acordă' întreaga na- 

, țiune, ci și garanția că Programul 
partidului, hotărîrile istorice adop
tate de Congresul al XII-lea al

P.C.R. vor ■ fi traduse neabătut în 
viață, că toți cei ce muncesc și 
trăiesc pe străbunul pămint al pa
triei,. strîns uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră, vor face ca 
mărețele obiective ale construcției 
noastre socialiste și comuniste să 
devină realitate concretă, spre bi
nele și fericirea poporului român",

în telegrama adresată de Consiliul 
județean Tulcea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste se arată: 
„Realegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — expresie a vo
inței unanime a poporului român — 
constituie și pentru noi, cei ce mun
cim in județul de la porțile Deltei 
Dunării, prilej de îndreptățită mîn
drie patriotică și ne exprimăm, încă 
o dată, din inimă, dragostea și devo
tamentul nețărmurit față de dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre.socialiste, om politic de 
renume mondial.

Magistralul Raport prezentat de 
dumneavoastră in fața forumului 
celei mai largi și reprezentative or
ganizații politice din țara noastră, 
document de o deosebită valoare teo
retică și practică, va constitui pentru 
noi călăuza activității viitoare.

Ne angajăm cu toată hotărirea să 
muncim fără preget pentru a înfăp
tui întocmai sarcinile ce ne revin, să 
facem din județul nostru o zonă în
floritoare, pentru a spori contribuția 
Tulcei la progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România".

„Oamenii muncii din Maramureș, 
alături de întregul nostru popor, tră
iesc in aceste zile momente de en
tuziasm, deosebita satisfacție și mîn
drie patriotică, generate, de reale
gerea dumneavoastră într-o impre
sionantă unanimitate, de către foru
mul național, în înalta funcție de . 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, se arată în te
legrama Consiliului județean Mara
mureș al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Toți cei ce tră
iesc și muncesc pe aoeste străvechi 
meleaguri românești, fără deosebire; 
de naționalitate, văd în înalta în
vestitură ce vi s-a încredințat re
afirmarea puternică a profundei re
cunoștințe și nemărginitei prețuiri . 
ale intregii noastre națiuni față de 
personalitatea dumneavoastră de în
țelept Și mare conducător, de revo
luționar neînfricat, ctitor al unității 
societății socialiste românești, mili
tant de prim rang al transformării 
progresiste a vieții internaționale 
contemporane.

Hotărîrile Congresului al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, vibrantele dumneavoastră 
chemări și îndemnuri adresate na
țiunii de la tribuna Congresului au 
găsit un larg ecou in inimile și cu

getul minerilor, rhetalurgiștilor. fo
restierilor, filatoarelor, al țăranilor și 
intelectualilor, al tuturor locuitori
lor Maramureșului, care își conver
tesc sentimentele de aleasă stimă, 
dragoste și atașament față de partid, 
patrie și popor, față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe, Nicolae Ceaușescu, in minunate 
fapte de muncă pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce le revin 
din documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului".

„Realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste re
prezintă pentru slujitorii școlii româ
nești, ca și pentru întregul nostru 
popor, un prilej de adîncă bucurie 
și mîndrie, un moment de o deose
bită însemnătate în viața politică a 
tării — se spune între altele în tele
grama Biroului executiv al Consiliu
lui de conducere al Ministerului Edu
cației și învătămintului.

Reînvestirea dumneavoastră! ca pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste este o expresie 
elocventă a sentimentelor de ne
țărmurită dragoste și prețuire pe care 
vi le poartă întreaga noastră națiune,

a aprecierii unanime a înaltelor ca
lități de conducător și de om, de în
flăcărat patriot, gînditor și militant 
revoluționar pe care le întruchipați, 
a recunoștinței pentru mărețele reali
zări obținute sub conducerea dumnea
voastră în toate .domeniile vieții so
ciale, pentru perspectivele luminoase 
deschise de hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, la a căror 
elaborare ați avut rolul hotărîtor.

Asemenea întregului nostru popor, 
cadrele didactice vor acționa cu toată 
energia și fermitatea pentru tradu
cerea în viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, a sarcinilor de deosebită răspun
dere ce revin școlii din . documentele 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a concepției dumneavoastră privind 
așezarea învătămintului de toate gra
dele pe o 'bază modernă, revoluțio
nară și creșterea rolului său în pre
gătirea și educarea noilor generații".

„Unindu-și gîndurile și sentimen
tele cu întreaga noastră națiune 
socialistă, oamenii muncii din trans
porturi și telecomunicații își exprimă 
via satisfacție și bucurie pentru 
realegerea dumneavoastră, iubit fiu 
al poporului român, ca președinte 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — se arată în telegrama 
adresată de Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor. Dind 
viață vibrantelor Îndemnuri adre
sate de dumneavoastră de la înalta 
tribună a Congresului Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
alăturîncu-ne fără rezerve chemării 
congresului, vom munci fără preget 
spre a face in acest an o pregătire 
solidă pentru trecerea la realizarea 
cu succes a obiectivelor viitorului 
plan cincinal, indeplinindu-ne exem
plar îndatoririle, satisfăcînd inte
gral și in cele mai bune condiții de 
calitate și eficiență cerințele ce 
transport și telecomunicații ale eco
nomiei și populației. Vom spori preo
cupările pentru utilizarea cu înalt 
randament a mijloacelor și instala
țiilor de transport și telecomunicații, 
pentru extinderea pe scară largă a 
tehnologiilor moderne de transport, 
pentru folosifea gospodărească a 
energiei, combustibilului și materia
lelor, pentru realizarea la timp și 
la parametrii proiectați a tuturor 
obiectivelor privind dezvoltarea și 
modernizarea transporturilor.

încredințindu-vă de întregul lor 
devotament față de cauza Partidului 
Comunist Român, oamenii muncii 
din transporturi și telecomunicații vă 
asigură că întotdeauna vor fi în pri
mele rînduri în lupta pentru întări
rea continuă a libertății și1 indepen
denței patriei socialiste, pentru 
înălțarea ei pe cele mai Înalte culmi 
ale civilizației și progresului".

„Noi, constructorii, ca dealtfel 
toți cetățenii patriei, vedem în re

alegerea dumneavoastră , în fruntea 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste chezășia continuării consec
vente a politicii partidului și statu
lui nostru de dezvoltare impetuoasă 
a României pe drumul socialismului 
și comunismului. a ridicării țării 
noastre printre națiunile dezvoltate 
ale lumii contemporane — se men
ționează, între altele, in telegrama 
adresată de consiliul de conducere 
al Ministerului Construcțiilor Indus
triale. în inimile noastre, ale între
gului popor român, ca și în. conștiin
ța lumii, importantele succese obți
nute în dezvoltarea socialistă a țării 
pe toate planurile creației materia
le și spirituale, în afirmarea liberă 
și demnă " ' 
României 
legate de 
neobosită, 
îl aveți atît în elaborarea, cît și în 
traducerea în viată a întregii' politici 
interne și internaționale promovate 
de partidul și statul nostru.

Toți oamenii muncii din Ministe
rul Construcțiilor Industriale — 
muncitori, tehnicieni, ingineri — pe 
deplin conștienți de dimensiunile si 
complexitatea sarcinilor ce ne revin 
pentru traducerea în viață a celui 

între națiunile lumii a 
socialiste sînt indisolubil 

activitatea dumneavoastră 
de rolul hotărîtor pe care

.ai GOisSins:

mai grandios program de investiții- 
construcții adoptat pină in pre
zent, ne angajăm în fața dumnea
voastră să muncim fără răgaz pen
tru îndeplinirea exemplară. a sarci
nilor ce ne revin, pentru triumful 
politicii interne și internaționale a 
partidului și statului, pentru trans
punerea în viață a obiectivelor .celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român".

„Unanima opțiune și entuziasmul 
cu care marele forum al democrației 
și unității întregii națiuni a hotărit 
să fiți reînvestit în fruntea celui mai 
larg și reprezentativ organism poli
tic al țării reprezintă încă o strălu
cită expresie a coeziunii și unității 
indisolubile a poporului în jurul 
partidului și al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, pasionat revolu
ționar, luptător neînfricat pentru bi
nele poporului român, pentru cauza 
socialismului și păcii, simbol al vii
torului fericit al României Socialiste 
— se arată în telegrama trimisă din 
partea Ministerului Justiției.

Asemenea tuturor oamenilor mun
cii din întreaga tară, vedem in Con
gresul al II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. în pro
punerile dumneavoastră, de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică, 
expresia elocventă a largului demo
cratism socialist, promovat cu con
secvență revoluționară de partidul 
nostru, a grijii pe care o‘■aveți per
manent pentru crearea unor struc
turi politieo-organizatorice noi, re
voluționare, menite să impulsioneze 
participarea directă o tuturor cetă
țenilor la conducerea societății.

în acest moment deosebit, ne re
afirmăm deplina și unanima adeziu
ne la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru și vă a- 
sigurăm că personalul muncitor din 
sistemul Ministerului Justiției, ală
turi de întregul nostru ponor, este 
hotărit să acționeze cu toată pu
terea de muncă pentru transpunerea 
în viață a istoricelor 'mtăriri adop
tate de Congresul al XII-lea al parti

Au mai transmis, de asemenea, 
alte organizații de partid, con-ilii 
munale ale Frontului Democrației ,
sectoarelor Capitalei, comitete teritoriale ale organizațiilor democrației și 
unității socialiste, organizații de masă și obștești, uniuni de creație, mi
nistere, instituții centrale și locale, colective de oameni ai muncii din 
întreprinderi industriale și agricole, din institute de cercetare și proiec
tare, de învățămint, din instituții de cultură, artă, știință, bărbați și femei, 
de toate vîrstele și profesiile, români, maghiari, germani și de alte națio
nalități. Aceștia au dat glas uriașei satisfacții pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, aprobării depline a documentelor adoptate de 
cel de-al doilea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
hotărîrii neabătute ca, strîns uniți în jurul partidului, să ac ioneze pentru 
traducerea lor în faptă, pentru îndeplinirea sarcinilor de deosebită res
ponsabilitate trasate de Congresul al XII-lea al P.C.R.

dului, pentru înflorirea continuă a 
patriei".

In telegrama adresată de Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei se 
subliniază : „Comuniștii, oamenii 
muncii membri ai Organizației 
moerației și Unității Socialiste 
ministerul nostru au primit cu 
mărginită bucurie, satisfacție și 
goste fierbinte vestea realegerii dum
neavoastră in fruntea celui mai larg 
organism democrații și de unitate na
țională — Frontul Democrației și 
Unității Socialiste — și vă roagă să 
ne îngăduiți cu acest prilej să vă 
adresăm cele mai sincere și mai cal
de felicitări. Reînvestirea dumnea
voastră în această înaltă funcție este 
expresia prețuirii de care vă bucu
rați din partea tuturor cetățenilor pa
triei, pentru activitatea neobosită ce 
o desfășurați în ridicarea țării noas
tre pe noi trepte de progres și civi
lizație.

Conștienți de sarcinile complexe ce 
revin industriei extractive, privind 
creșterea bazei de materii prime mi
nerale și de combustibil care să aco
pere într-o măsură tot mai mare ne
voile economiei naționale în continuă 
dezvoltare, ne angajăm să ne mobi
lizăm toate forțele, întreaga pu
tere de muncă pentru valorificarea 
superioară a bogățiilor minerale ale 
tării, contribuind astfel la efortul ge
neral al tuturor oamenilor muncii 
pentru dezvoltarea și înflorirea mul
tilaterală a patriei noastre socialiste. 
Vom face totul pentru înfăptuirea 
politicii clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru, pentru realizarea
sarcinilor ce ne revin ■ din istoricele 
documente ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român și alp. ; 

.«.celui de-,abll-lea «Congres al Frontu- - 
lui Democrației și -Unității Socialiste", .‘.isre ve soim luviloeloe —• sleir .mii

~ ro.TOqșToți «tewenii ffftmdii din Comb'.m lin.

De- 
din 
ne- 

dra-

s:h!

tetul de Stat peniru Prețuri — se 
menționează într-o altă telegramă — 
dind glas aleselor sentimente de sti
mă, prețuire și respect ce vi le nu
trim. ne exprimăm deplina adeziune 
la ideile și tezele de excepțională în
semnătate ' teoretică și practică din 
cuvîntările de înaltă ținută științifi
că pe care le-ați rostit la Congresul 
al II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și, totodată. • ne 
manifestăm profunda satisfacție și 
bucurie pentru realegerea dumnea
voastră în fruntea-celui mai larg și 
reprezentativ organism politic.

Vedem în realegerea dumneavoas
tră — cel mai iubit și devotat fiu al 
poporului român, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane — o 
garanție sigură a creșterii rolului 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste în întreaga viață social-poli- 
tică din țara noastră, a sporirii con
tribuției sale la înfăptuirea sarcinilor 
prevăzute în documentele celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, dind noi și impresionante 
dimensiuni unirii și dinamizării ener
giilor creatoare ale poporului, in 
scopul dezvoltării multilaterale tot 
mai viguroase a României, creșterii 
neîncetate a bunăstării și prosperității 
poporului, independenței și suverani
tății naționale".

„în consens deplin cu întregul nos
tru popor, și oștirea țării, comuniștii, 
personalul din Marele Stat Major 
își exprimă cele mai alese senti
mente de bucut’ie și împlinire pentru 
realegerea dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in funcția de. președinte 
al Frontului Democrației si Unității 
Socialiste, pentru orientările și sar
cinile stabilite menite să amplifice 
eforturile oamenilor muncii, într-un 
cadru științific organizat, pentru tra
ducerea in viață a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român — se 
menționează intr-o altă telegramă.

Exprimîndu-ne adeziunea totală 
și atașamentul profund față de 
realegerea dumneavoastră în această 
funcție de înaltă răspundere, de în
treaga politică a partidului si statului 
nostru și cu convingerea fermă că 
documentele adoptate de cel de-al 
II-lea Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste vor consti
tui un puternic stimulent in muncă 
pentru perfecționarea întregii activi
tăți a personalului din Marele Stat 
Major, ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort în realizarea unei noi 
calități, superioare, în îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere ce ne 
revin pentru ridicarea capacității 
combative a unităților și marilor uni
tăți, de a fi gata oricînd să îndepli
nim misiunea sacră de a apăra cuce
ririle revoluționare ale poporului, 
integritatea teritorială, independența 
și suveranitatea patriei noastre so
cialiste".

mesa'e, telegrame, scrisori numeroase 
județene, municipale, orășenești, co
și Unității Socialiste, precum și ale
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121 de ani de la Unirea Principatelor Române

DE LA ISTORICUL ACT AL UNIRII
> murea unitate socialistă a națiunii noastre

UNIREA

de AUREL NEDEL

Nimbul dreptății
A invoca (și evoca) Unirea in

tr-un ianuarie aniversar al anului 
cu cifră rotundă, de început de de
ceniu si an de copleșitoare ampli
tudine memorială (2050 de la mo
mentul de istorie universală legat 
de numele regelui dac Burebista) e 
la fel ■ de greu ca atunci cind în
cerci să-i ceri clipei să rămînă— 
ca in poema lui Goethe — pentru 
a reverbera emoțiile de cosmică vi
brare ale rememorării unui fapt cu 
care se mândrește de sine poporul 
nostru.

Nu avem mijloacele, altele decît 
cele strict livrești, de a ne imagina 
clipa in care, in Bucureștii lui ia
nuarie 1859, un sfat înțelept a re
petat opțiunea Moldovei unioniste : 
alegerea ca domn a lui Alexandru 
Ioan Cuza.

Un singur om pe tronurile — 
două — luminate cindva de hlami
dele unui Ștefan ori Mihai.

Un singur nume pentru „sfîrșitul" 
a două istorii și începutul unei isto
rii noi. Pas hotărîțor, prefigurin- 
du-l pe acel 1918 în care și frații 
transilvani aveau să intre și ei în 
patetica și invîrtoșata Horă a Unirii, 
născută din truda lui Alecsandri, 
ctitor al slovelor, și Flechtenmacher, 
inspiratul autor de muzici.

Cu fiecare ianuarie, zăpezile așa- 
ză nimb de .măreață înțelepție pe 
umerii statuilor lui Cuza. bărbatul 
tînăr încă la ora Unirii, ori ai lui 
KogălniCeanu, destoinicul arhitect 
al acelui vibrant 1859.

Cu fiecare ianuarie sintem mai 
aproape, gîndind fericita înfăptui
re a Unirii, de chiar sufletul po
porului român, așa cum îl povestesc 
doinele și baladele, așa cum s-a 
arătat el în fața viforelor unei isto
rii mereu zbuciumate. Acest suflet 
a cules biruința. Acestui suflet i 
s-au dedicat cele mai nobile frunți

ale miezului de veac 19 în care po
porul român — el singur — și-a ho- 
tărit soarta, împlinind un act de 
dreptate pe care jocurile cancela
riilor europene n-aveau a-l mai 
desface.

Unirea a devenit o incontestabilă 
realitate, recunoscută de toate ma
rile minți ale veacului."

Gravură, cu impetuoase incizii in 
bronzul ce reunește numele Învin
gătorilor, Unirea poate fi întruchi
pată cu umbre ilustre în stare să-i 
confirme apartenența la istorie și 
la mit.

Propun trudei .sculptorului-gravor 
numele (deci făptura) lui Mircea, 
căruia îi spunem nediferențiat cel 
Bătrîn, deși tocmai tinerețea spa
dei sale l-a făcut stimat și temut.

Dar Mihai ? Putem uita că Mi
hai, numit Viteazul, a fost primul 
care a întruchipat sub o scăpărare 
de fulger Unirea ? Intrînd călare 
pe cal alb în Alba Iulia, marele sol
dat devenea și un mare construc
tor al Unirii. „Pohta ce-am pohtit!“, 
zicea el despre fireasca unire a Ță
rilor dezbinate. „Pohtă" pe care a 
slujit-o cu sabie nemuritoare.

Alexandru loan al românilor a 
ajuns să întruchipeze nu doar un 
vis milenar, cu tangibile proiecții, 
ci chiar imaginea Bărbatului în 
stare să construiască Istoria.

11 continuăm prin fapta, noastră. 
Prin elanul nostru fără seamăn. 
Alegem dintre cuvintele cu care 
putem să omagiem Unirea pe cele 
ce au, în încărcătura lor. caratele 
aurifere ale încrederii în desăvîr- 
șirea Unirii, ale dorinței de a făuri 
un viitor fericit patriei socialiste, 
pentru ca numele României să exis
te în familia popoarelor lumii cu 
nimbul unei iubitoare de pace.

Gheorghe TOMOZEI
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Pînâ la chemarea 
| pădurii...
I
I
I

I
I

Manifestare de marc atracție. 
„Serbările zăpezii" continuă la Iz
vorul Mureșului, intre 2—3 februa
rie. Organizatorii de turism din 
toată țara lansează tuturor celor 
interesați invitația să participe. 
Gazdele se străduiesc să asigure 
tuturor celor prezenți două zile 'de 
reconfortare și destindere. Spicuim 
din programul serbărilor : jocuri 
distractive pe zăpadă, precum și 
jocuri de cabană ; concursuri pe 
teme politico-educative și turis

tice : parada portului popular ; 
datini și obiceiuri tradiționale laice 
de iarnă ; demonstrații ale spor
tivilor de performanță.

Cei sosiți, in binecunoscuta sta
țiune pot practica oricare din 
sporturile sezonului alb. organiza
torii asigurind materiale sportive 
necesare prin centrele de închi
riere, La cerere, agențiile și filia
lele oficiilor județene de turism or
ganizează excursii la „Serbările 
zăpezii".

I
I
I
I

IARNA-SEZON DE INTENSĂ ACTIVITATE POLITICĂ DE MASĂ

Cind căminul cultural 
este mare cît... toată comuna
• „Ce noutăți aveți la bibliotecă ?" • Microgrupele și orga
nizarea activității educative © Cum acționează „cercul de 

îmbogățire a cunoștințelor științifice"

I
I

I
I
I
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Ma- 
Mi- 
Ni-

Permanența
luminosului

în

EDWRAPOUn»

Prin lucrarea „Rolul 
maselor populare în 
făurirea Unirii Princi
patelor Române 1859“, 
apărută de curind 
Editura politică, 
egida Institutului 
studii istorice și 
cial-politice 
lingă C.C.
(colectivul de autori: 
Ion Fopcscu-Puțuri, 
Nicolae Copoiu 
coordonatori. Ion 
mina, Ștefania 
hăilescu, Vasile 
culae, Vasile Petri- 
șor, Teodor Popescu, 
Nicolae Rauș, Nata
lia Tampa, Georgeta 
Tudoran), istoriogra
fia noastră înscrie o 
nouă monografie în 
rîndul izbutirilor sale 
prestigioase. Este, prin 
excelentă, o carte de 
analiză, care, în lumi
na materialismului . 
dialectic și istoric, 
realizează o restituire 
globală a locului, ro
lului și valorilor poli
tice și sociale ale U- 
nirii, în istoria noas- 

ă.
Se afirmă astfel și 

se documentează ideea- 
cheie, degajată din 
totalitatea datelor și 
problematicii investi
gate, că Unirea nu a

fost urmarea unei fe
ricite secvențe acci
dentale, ci un proces 
istoric desfășurat in 
timp, cu rădăcini an
corate în întreaga e- 
xistență a romanilor. 

Cartea reliefează că 
.lcjțfex.țte/.comunitate Șl 

ItîteW.- de «-...PMariP împotriva a- 
gresiunilor din afară 
este o idee străveche 
la români, un senti
ment popular, tălmă
cind un mod specific 
de a fi. Lupta pentru 
unire se punctează cu 
momente și înfăptuiri 
de proeminentă, cum 
sînt : formarea state
lor feudale românești ; 
reunirea în același corp 
politic national a tu
turor românilor, la 
1600, sub conducerea 

Viteazul ; 
ideii 

veacul al 
cind

lui Mihai 
accentuarea 
nioniste in 
XVIII-lea, 
îmbracă forme eloc
vente, pentru a do- 
bîndi valori programa
tice noi în zorii epo
cii moderne.

O analiză de fond 
este consacrată in lu
crare gindirii politice 
românești 
ceputul 
XIX-lea. 
tașează această _ 
dire este afirmarea 
clară a ideii refacerii 
unității poporului, ro
mân intr-o singură 
formațiune statală — 
Dacia. Revoluția ro
mână de la 1848 apa; 
re astfel ca o intra
re în 
luptei 
tui rea 
Unirii 
lirea entității 
a românilor în vatra 
lor multimilenară de 
viață. Generația revo
luționarilor de la 1848, 
care va fi conducă
toarea mișcării națio-

u-
ea

de la în- 
veacului al 
Ceea ce de- 

gîn-

linie dreaptă a 
pentru

pină la
prin

înfăp- 
capăt a 
restabi- 
politice

ideal
ei materializează
chip prestigios ideea 
că a sosit vremea ca 
știința noastră istori
că să-și desfășoare 
larg aripile, să se îm
plinească prin lucrări 

1 fundamentale, pe pro-

bleme fundamentale, 
cerință stăruitor subli
niată de secretarul 
general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Numai, ast
fel menirea științei 
istorice se poate rea-

liza cu deplinătate în 
planul științific, ca și 
al educării revoluțio
nare și patriotice.

Prof. univ. dr.
CONSTANTIN 
CORBU

(Urinare din pag. I)
adresa românilor : „Cereți unirea și 
înfrățirea țărilor noastre, bravii mei 
frați. Soarta română vă stă in mină. 
Unirea cerind-o cu toții strigați". La 
fel versurile lui Vasile Alecsandri 
care chemau poporul, pe toți cei cu 
„inima română" — moldoveni, mun
teni, ardeleni — la „unirea scrisă în 
inimi cu foc ceresc". lai’ Mihail Ko- 
gălniceanu, la rîndul său, îndemna 
să fie ascultate inima poporului, gla
sul și interesul nației „care cere ne
încetat unirea".

La Iași și la București, adunările 
ad-hoc hotărăsc autonomia Principa
telor, unirea acestora intr-un singur 
stat cu numele România, prinț străin 
din familie domnitoare, neutralitate 
și adunare legiuitoare. Erau condițiile 
primordiale ale existenței naționali
tății românilor. în fața acestei situa
ții, puterile europene, întrunite din 
nou la Paris, intr-o conferință, au 
adoptat o hotărire de compromis, 
recunoscînd Principatele Unite, Mol
dova și Valahia, dai’ cu doi domni 
și cu două guverne. Poporul român a 
tras învățămintele de cuviință. Se 
demonstra un lucru de mare însemnă
tate istorică : unirea e posibilă, po
porul român își poate impune voința 
marilor puteri, dacă e strîns unit și 
ferm în hotărîrea sa.

A fost o dovadă de curat patriotism 
alegerea, la 5 ianuarib 1859, ca domn 
al Moldovei, cu unanimitatea voturi
lor, a colonelului Alexandru loan 
Cuza, cunoscutul revoluționar de la

nal-populare a Unirii 
de la 1859, a înțeles 
că aici se aflau argu
mentele și soluțiile 
supreme de acțiune 
politică pentru Unire, 
căci Dacia întruchipa 
statornicia • rifecllhtîtă- 
pe p'ârhîntul n prbpria,'-- 
evoluțiaa* upitava;,r„cir--. 
neam, (_g

în lupta pentru uni
re statală a Moldovei 
și Tării Românești, 
manifestarea voinței 
maselor cunoaște una 
dintre cele mai impre
sionante forme prin 
Adunările ad-hoc de 
la București și Iași din 
1857. Așa cum conchi
de. pe drept cuvint, 
lucrarea, ele pot fi so
cotite singurele parla
mente democratice și 
reprezentative din is
toria modernă a Româ
niei, pentru că numai 
ele au numărat în rin* 
durile deputaților man
datari ai tuturor stări
lor sociale și, in pri
mul rind, ai țărănimii, 
clasa socială cea mai 
numeroasă a tării.

Rețin interesul un
ghiurile istorice inedi
te din care sînt privi
te numeroase alte 
momente și probleme, 
între care am remar
ca : vechimea Partidei 
naționale, circumstan
țele abdicării lui Cuza, 
legătura dintre fău
rirea statului național 
și înfăptuirea unor 
reforme economico-so- 
ciale și politice de
mocratice, eforturile 
României de menține
re a ființei sale sta- 

anihilare a
■ imperiilor 

Ingerințe și 
consistentă 

consacra- 
si artei

tale, de 
politicii 
vremii de 
dictat. O
analiză este 
tă literaturii 
Unirii.

Modul de
re a lucrării, valorile/

rrr

concepe-

1848. Manifestațiile însuflețite din ca
pitala Moldovei și din celelalte orașe, 
tirguri și sate moldovene au durat 
trei zile în șir. Erau manifestații de 
bucurie și nădejde în noul domn, 
dai' și ale dorinței de unire, „Hora 
Unirii" fiind jucată pe străzi și pe 
uliți, de tineri și vîrstnici, femei și 
copii, cu toții cuprinși de un mare 
entuziasm.

Zile înalte din eterna
memorie a vremurilor

însemnări
din județul Botoșani
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In șiragul mereu 
mai bogat al lucrări
lor consacrate actului 
Unirii Principatelor, 
noua carte a publicis
tului I. M. Stefan, 
„Ceasuri de răscruce" 
(recent apărută sub 
auspiciile editurii E- 
minescu) ocupă un loc 
aparte. Mai întîi prin 
modalitatea de abor
dare a temei — cele 
aproape 300 de pagini 
ale noii apariții edi
toriale 
cronică 
lor, in 
zilnică, 
ment 
luptei
Apoi prin segmentul 
de timp, relativ scurt 
asupra căruia autorul 
proiectează lumina in
vestigațiilor sale — 
mai puțin de patru 
luni de zile, de la 
1 noiembrie 1858, cind 
căimăcămiile, organi
zate potrivit hotărîri- 
lor Conferinței de la

cuprinzînd o 
a evenimente- 

succesiunea lor 
intr-un mo- 

hotărîtor al 
pentru unire.

: ’ A3HSDAHTXT [ 
Paris; sint deja în ac
tivitate, și pină la 8 fe
bruarie 1859, cind, a- 
clamat cu entuziasm 
de întreaga populație 
a Bucureștilor, Ale
xandru loan Cuza își 
face intrarea in ora
șul ce va deveni ca
pitala României unite.

Sint luni dense in 
evenimente politice. 
Sint luni in care se 
înfruntă cu deosebită 
putere partizanii fără 
număr ai Unirii și ai 
prefacerilor înnoitoare 
(masele populare, oa
menii politici și căr
turarii luminați și 
patrioți) și inamicii 
săi, putini dar încă 
puternici prin poziții
le economice și spri
jinul unor cercuri și 
forțe externe ostile 
împlinirii legitimelor 
năzuințe ale poporului 
român.

Din presa vremii, 
din scrisori și memo
rii, din depeșele tele
grafice și din cores
pondenta diplomatică, 
din acte 
torul a 
meroase ... 
ilustrează convingător 
tumultul acelei epoci, 
tensiunea acelor clipe 
unice. Dincolo de e- 
venimentele care se 
succed cu repeziciune, 
de știrile și zvonurile 
diverse care se între
taie. de speranțele și 
temerile care se nasc 
sau se spulberă, zi de 
zi, prinde contururi 
limpezi lupta plină de 
demnitate și clarviziu
ne, atitudinea

oficiale, au- 
selectat nu- 
informatii ce

morală

I

Zăpada mare și gerul aspru 
au făcut ca multe dintre ani
malele mici și. plăpînde de pe 
valea Trotușului să nu'-și mai 
găsească hrană și apă. In ini
ma unei păduri, la punctul de
numit „Pralea", viețuitoarele 
și-au găsit un prieten bun. Mai 
bine zis o prietenă. Se numește 
Olga Croitorii și este soția pă
durarului de la Ocolul silvic 
Căluți, județul Bacău; Gospo
dina a adunat într-un țarc, ce 
se întinde pe o jumătate de 
hectar., nu mai puțin de 18 pui 
de cerb și căprioare pe care-i 
hrănește, ii adapă și-i îngrijeș
te ca pe niște copii. Soțul ei. 
pădurarul, îi păzește de lupi. 
Asta pină. la primăvară, cind 
țarcul va rămine doar o vremel
nică amintire, in fața irezistibi
lei chemări a pădurii...

A uitat 
de Hipocrat

In .... ...dăruirea și pasiunea juramm- 
tul lui Hipocrat, legămîntul față 
de propria conștiință și imen
sa răspundere pentru sănătatea 
și viața oamenilor, doctorul 
Stefan Reti se călăuzea după 
penibila și anacronica formu
lă : „Serviciu contra serviciu". 
In calitate de șef al Oficiulhi 
județean Mureș de expertiză 
medicală și recuperatorie, el u 
început să pretindă și să pri
mească mici „atenții" sub for
mă de bani gheață; De la cine ? 
De la cei care voiau să iasă, 
fără 
gale, 
cile 
s-au 
men t. 
două 
raj, o „căsuță' 
altele. A fost condamnat la cinci 
ani și jumătate de închisoare.

Lașitate
Nicolae Sirbu lucra ca trac

torist la cooperativa agricolă 
Bucov, județul Prahova. Deu
năzi, după ce a zăbovit peste 
măsură in compania lui Bachus, 
s-a dus în incinta coope
rativei agricole, s-a uitat în
dreaptă, s-a uitat in stinaa, Și 
văzînd că nu-l vede... paznicul, 
care-și părăsise postul, s-a ur
cat la volanul tractorului 41— 
PH—1 072 și a. pornit la plim
bare. In starea in care se afla, 
n-a putut ^-o vadă pe o femeie 
care își vedea de drumul ei, 
accidentînd-o. mortal. Laș, a 
părăsit; Jocul "faptei,1 dar a fost 
prins încă'ihdinte de ă se tre-

loc să respecte cu toată

i cer care voma să iasă, 
a avea toate drepturile le
la pensie. Cu timpul, mi- 
.,atenții" ale medicului 

concretizat intr-un aparta- 
mare cu cinci camere, 

băi, autoturism cu ga- 
" de odihnă, phțs
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condiții, la București, ca și la Iași, 
alesul țării, cu unanimitatea voturilor 
și de data aceasta, a fost același Ale
xandru loan Cuza. La vestirea re
zultatului, „întreaga sală se ridică in 
picioare și răsună de aplauze și ma
nifestări de bucurie". Vasile Boe- 
rescu. in cuvîntul său, socotea această 
zi „ziua cea mai mare ce au văzut 
românii in analele istoriei lor, cum

de mare frumusețe "ă " 
bărbaților politici pa
triots care, sprijinin- 
du-se pe mase, ău 
reușit să. dejoace pla
nurile cercurilor reac
ționare, conducînd po
porul la înfăptuirea 
idealului său național. 
După cum apare în 
toată plenitudinea sa 
rolul hotăritor al mul
țimilor, prezenta lor 
nemijlocită în miezul 
evenimentelor din ia
nuarie 1859 de care le
gau toate speranțele 
într-o 
bună.

Filmul 
lor are 
dr tic, __ ... ___
sh cum aminteam, 
și de o informație bo
gată. Alături de date
le privind lupta poli
tică, cititorul află nu
meroase știri despre 
viața social-economi- 
că și culturală a pe
rioadei, necesare pen
tru înțelegerea cît mai 
exactă a atmosferei in 
care s-a purtat 
izbindit bătălia 
tico-diplomațică 
tru unire.

Impregnată de 
autentică a vieții, 
noua lucrare a lui 
I. M. Stefan se citeș
te cu interes și real 
folos, zilele înfăptuirii 
„primei Uniri" întipă- 
rindu-se astfel în su
fletele și în inimile 
noastre așa cum au 
fost — zile de spe
ranță și luptă, zile de 
răscruce.

soartă mai
evenimente- 

un crescendo 
fiind bine

și a 
poli- 
pen-
seva

Silviu ACHIM

înfăptuirea unui asemenea program 
cuprinzător ,și înnoitor a pretins nu 
numai dorință de realizare, ci și 
multă perseverență, luptă neabătută, 
începutul a fost făcut prin unificarea 
oștirii, și ea unul din temeiurile pu
ternice ale Unirii. O tabără unică la 
Florești se organizează. Ostașii mol
doveni se înfrățesc cu ostașii mun
teni sub aceeași comandă superioară

în fața rafturilor cu cărți ale ma
gazinului Universal din comuna Copă
lău, județul Botoșani — mai mulți 
săteni. Ce noutăți au mai apărut în 
colecția „Știința pentru toți" ? — în
treabă unul dintre ei. După ce gestio
narul le-a pus la dispoziție cîteva 
exemplare, cineva spune : „Sînt toc
mai cele pe care ni le-a recomandat 
pentru discuțiile viitoare tovarășul 
Aurel Corduneanu". „Și cine este to
varășul Corduneanu ?“,' intervenim în 
discuție. „E bibliotecarul comunei", 
răspunde un sătean. „Și responsabilul 
cercului nostru de îmbogățire a cu
noștințelor științifice", adaugă altul.

Cum s-a ajuns la acest „cerc de 
îmbogățire a cunoștințelor științifice"?

— Pentru întreaga perioadă de 
iarnă — ne informează tovarășul 
Petru Mustață, secretar adjunct' al 
comitetului comunal de partid — 
ne-am propus să 
adoptăm o nouă 
modalitate de des
fășurare a muncii 
politico-ideologice. 
și culliu.';'iB.șducă-,j- 
tive : e vorba de
microgrupuri. Ini? ,,
țiativ^ă pornit de la constat'ăvfeă^fiă'-ț 
acțiuni de tipul expunerilor în pre
zența a zeci sau sute de oameni tre
zesc în mai mică măsură interesul, 
poate și datorită faptului că audito
riul se compune din cetățeni de virste 
și profesii diferite. Pentru susținerea 
noii forme de activitate, birourile or
ganizațiilor de partid din sate au an
trenat, într-o acțiune bine coordonată, 
conducerile organizațiilor proprii ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. In același scop, membrii con-

' siliului comunal de 
și cultură socialistă 
zați să răspundă de 
cîteva microgrupuri

Comuna Copălău are o populație de 
aproape 10 000 de locuitori. Unele 
dintre cele șase sate ale comunei sînt 
situate ,1a peste 8 kilometri distanță 
de centrul de reședință, iar anumite 
grupuri de case se află la distanțe de 
4—5 km față de satele de care apar
țin. în acest context, în ce s-a con
cretizat inițiativa comitetului de 
partid al comunei Copălău ?

...Școala generală din satul Șupitca. 
într-una din sălile de clasă erau 
adunați vreo 20 de săteni. La catedră, 
alături de secretarul organizației de 
partid sătești, Maria Ungureanu, 
afla directoarea școlii, Natalia Grigo- 
riu. Nici nu-i necesar să ne mai in
teresăm de' subiectul supus dezbaterii, 
deoarece îl vedem scris pe tablă : 
„Mari gînditori ai omenirii despre 
știință și religie".

— Peste o oră — ne spunea to
varășa Ungureanu — vom avea o 
întîlnire cu alt grup de săteni, care 
și-au manifestat dorința de a ști mai 
multe amănunte despre aolicarea 
noului mecanism economico-financiar 
în agricultură. Bineînțeles, pentru ca 
răspunsurile să fie cît mai compe
tente am invitat un economist de la 
cooperativa agricolă de producție...

Ce se întîmpla în aceeași zi în ce
lelalte localități ale comunei ? 
școala generală din satul Cotu, 
grup de țărani cooperatori discutau 
cu secretarul organizației de partid.

educație politică 
au fost reparti- 
cîte un sat, de 
de cetățeni;

se

La 
un

celor interesați, dar voința tare a 
țării a triumfat, făcind să reintre sub 
suveranitate națională aproape un 
sfert din teritoriul țării. Tot așa, în
făptuitorii unirii, poporul și condu
cătorii săi luminați n-au ocolit nici 
cea mai arzătoare problemă a ariilor 
aceia, cu mijloace, energice, așa cum 
pretindeau vremurile, realizîndu-se 
reforma agrară sau rurală, prin care

RODIII ASPIRAM S8 LUPTEI ENERGICE A ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN
„Ziua cea mai mare". 

Omul nou la vremuri noi, care a fost 
alesul Moldovei, Alexandru loan 
Cuza, era socotit și de munteni cel 
mai potrivit a le fi și lor domn. 
Pentru a-și impune voința și a ză
dărnici manevrele boierimii conser
vatoare, multe mii de țărani și oră
șeni se adunaseră. încă din zorii zilei 
de 24 ianuarie 1859. pe dealul Mitro
poliei din București unde avea loc 
adunarea și pe al Filaretului. Pină 
spre prinz, numărul celor adunați a 
ajuns la vreo 30 000. Soldații se în
frățiră cu masele. „Poporul, scria un 
martor ocular, ca o mare vie ale că
rei valuri abea se puteau mișca, 
amenința să năvălească, pe uși și pe 
ferestre, în sală ca să-și susțină drep
turile și principiul său". în asejnenea

rar se pot vedea exemple la națiunile 
cele mai civilizate ale Europei". Din 
punct de vedere politic Moldova și 
Muntenia nu mai existau ca țări se
parate, exista România. România nu 
mai era visul îndrăzneț și nici doar 
o expresie diplomatică, ci o realitate 
vie. Vie și’ viabilă, așa cum aveau să 
o demonstreze deceniile ce au urmat.

Sintetiza, în acest sens, in versuri 
de mare expresivitate, programul de 
reforme pe care, înfăptuitorii unirii 
înțelegeau, să-1 realizeze pentru a 
consolida și a da noi surse de tărie 
tinârului stat, o. poezie a epocii — 
„Hora lui Cuza", a poetului Vasile 
Alecsandri : „Cuza Vodă să trăiască, / 
oștile să le mărească, / pe ciocoi să-i 
mazilească, / pe călugări să-i spășeas
că. / pe clăcași să dezrobească. / cu 
moșii să-i dăruiască".

— a domnitorului Cuza. își deschid 
larg porțile spre lumină și cultură 
școli noi la orașe și sate și două uni
versități — „școala înaltă care să 
concentreze inteligența națională și 
să deie românilor mijlocul de a găsi 
in însăși patria lor cele mai multe 
cunoștințe care pină acum nu le pu
tea găsi decît în străinătate și cu mari 
sacrificii". Legi noi se făuresc mai 
adecvate vremilor ce le străbatea 
țara. Nu este domeniu în care să nu 
se fi înregistrat pași pe făgașul mo
dernizării.

Dar progresul era împiedicat de 
unele racile medievale ce mai dăi- 
nuiau. între acestea, fabuloasele 
averi stăpînite de minăstirile închi
riate locurilor sfinte. Hotărîrea secu
larizării averilor acestor minăstiri a 
întimpinat împotrivirea puternică a

au fost împroprietăriți sute de mii 
de țărani.

„Primul pas spre inde
pendență și unitate națio
nală deplină". Unirea- ref0l’’me- 
te lui Cuza și cele din anii următori 
au deschis calea spre cucerirea inde
pendenței. Ceea ce apăruse limpede 
la începutul lui 1859 contemporanilor 
clarvăzători — „Unirea Principatelor 
înseamnă independența lor", după 
cum hota un diplomat belgian — 
avea să se împlinească 18 ani mai 
tirziu, în mai 1877, cind România 
și-a proclamat neatârnarea,. peeețlu- 
ind-o apoi cu multe și grele sacrificii 
pe cimpurile de bătaie. După cum 
apăruse limpede la dubla alegere a

Gheorghe Sultaniuc, și cu directorul 
filialei căminului cultural, Horia Și- 
mon, pe tema : „Caracterul laic al 
obiceiurilor de iarnă". în același timp, 
la căminul cultural de centru de 
comună, directorul acestuia, Mihai 
Gugoașă, și inginerul șef al C.A.P., 
Ion Spiridon, erau tocmai antrenați 
într-o dezbatere cu un grup de săteni 
despre modul în care producția medie 
la hectar a culturilor vegetale ar pu
tea crește în acest an cu cel puțin 8 
la sută față de anul trecut. Eviden
țiind desigur și inrîuririle acestui 
spor de producție asupra veniturilor 
populației.

— Cum sînt antrenați intelectualii 
comunei ’ în această activitate ? — îl 
întrebăm pe directorul căminului cul
tural.

— Să vă dau un exemplu. Astăzi, 
bunăoară, la bibliotecă își desfă

șoară activitatea, 
succesiv, trei mi- 
crogrupuri. Desi
gur. nu toate a- 
cestea sînt condu- 

; se de către biblio- 5 
tecâri, ci și de âlți

, ■•■■■ ■<'.■■ - intelectuali, ca.de.
pildă, /medicul veterinar Ion ’Mălaimast 
re, doctorița umană Agripina Spiridon 
și alții. Temele abordate sînt dintre 
cele mai diverse, iar metoda cea mai 
frecvent folosită este a dezbaterii, a 
dialogului, a întrebărilor și răspunsu
rilor. Și încă ceva : pentru a fi cît mai 
aproape de locuințele cetățenilor, folo- 

(sim toate spațiile disponibile, inclusiv 
localurile primăriei și ale cooperati
velor agricole de producție.

Dar educația prin microgrupuri nu 
este singura formă la care a recurs 
biroul comitetului comunal de partid 
Copălău pentru perioada de iarnă. 
Universitatea cultural-științifică, con
stituită începînd cu toamna trecută, 
și-a intensificat activitatea ajungind 
la patru cursuri. Se desfășoară in 
bune condiții și invățămintul agro
zootehnic de masă, iar recent s-au 
deschis și cursurile învătămîntului 
politico-ideologic.

Ca și în comuna Copălău, organi
zarea activității educative a sătenilor 
in microgrupuri poate fi constatată și 
în alte localități ale județului Boto
șani. Cristinești. Ungureni, Bucecea, 
Ștefănești — iată doar citeva exem
ple. Dar, din păcate, trebuie să spu
nem 
tete 
nei 
zile 
menea

' așteptări. în satul Miletin din co
muna Prăjeni, de exemplu, n-a mai 
ajuns de luni de zile vreo brigadă 
științifică (ca să nu mai vorbim și de 
absența altor activități). La fel și în 
satele Adășeni și Aurel Vlaicu din 
comuna Avrămeni, în satul Dacia din 
comuna Nicșeni, ca și în satul Tudor 
Vladimirescu din comuna Albești.

Oare mai e nevoie să spunem că si 
în aceste comune există teren priel
nic pentru inițiative rodnice, că și 
acolo căminul cultural poate căpăta 
și trebuie să capete dimensiunile... 
întregii comune ?

că în unele sate mai îndepăr- 
de centrul de reședință al comu- 
activitatea educativă, in aceste 
extrem de prielnice pentru ase- 

manifestări este cu mult sub 
în satul

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii

lui Cuza că Unirea Principatelor nu 
era „țelul final", ci doar o „etapă in
termediară" in drumul spre înfăp
tuirea unirii tuturor românilor intre 
hotarele unui singur stat național. 
Șase decenii după „prima Unire" 
— tot atiția ani de, lupte și jertfe, de 
speranțe nicicînd spulberate — s-a 
înfăptuit și „Unirea cea mare", 24 ia
nuarie 1859 așezîndu-se firesc la te
melia procesului care s-a desăvîrșit 
la 1 decembrie 1918.

Cinstim pentru a o sută douăzeci 
și una oară istorica înfăptuire de la 
24 ianuarie 1859. O sărbătorim lâ 
puțină vreme după ce Congresul al 
II-iea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și-a încheiat, in 
atmosfera entuziastă a marilor eve
nimente politice', însemnata sa lu
crare — congres ce a pus în relief 
cu deosebită putere ce trepte a urcat 
unitatea țării in anii socialismului, 
prin făurirea unității social-politice 
a poporului, ca rezultat al profunde
lor schimbări revoluționare petrecute 
în societatea românească. Națiunea 
noastră este astăzi mai strîns unită 
ca oricînd în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Această deplină unitate de gînduri 
și simțiri, de faptă 'și de acțiune, din 
care izvorăsc toate mărețele noastre 
izbinzi este în același timp chezășia 
că tot ceea ce ne-am propus se va 
înfăptui, că România se va înălța 
mereu mai mindră,‘mai demnă, mai 
frumoasă in marea familie a statelor 
lumii.
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prins încă' înâirite de a 
zi de-a binelea.

■ r,•.](,;

tre-

Mamă?
Într-una din, nopțile 

roase din această lună, 
torii blocului A I din 
23 August din municipiul Tul- 
cea au fost treziți din somn de 
țipetele unui copil. Plini de ui
mire șl contrariați, ei au zărit 
o fetiță în vîrstă de numai 1Q 
luni lăsată dezbrăcată pe scara 
blocului. Locatarii au sunat ia 
stația de Salvare și fetița a 
fost dusă urgent la spital. A- 
cum se află in afara oricărui 
pericol.

In urma cercetărilor între
prinse, organele de miliție ne-au 
informat că este vorba despre 
micuța Narcisa, .in urma unor 
certuri avute cu concubinul ei, 
mama Narcisei, locatară a 
cului respectiv, și-a părăsit 
tița, lăsind-o de izbeliște.

Și s-a potolit!
Toți lucrătorii de la „Avicola" 

din Tg. Jiu îl știau și-i ziceau 
Costică. Om cu familie, cu co
pil. Intr-o seară s-a luat la 
ceartă cu o femeie. „Nu e ne- 
vastă-mea. dar este ca si cind ar 
fi să fie" — tipa el. stîrnind 
mare hărmălaie si tulburînd li
niștea oamenilor. Oamenii 
vrut să-l potolească iar 
dintre ei i-a amintit in 
și refrenul „Costică... c-o sticlă, 
fă gura mai mică", dar n-a fost 
chip să-l înduplece. A interve
nit și paznicul Gheorghe Moro- 
șanu. Costică s-a rătoit la el, 
lovindu-l.

A fost judecat și condamnat 
la un an închisoare, cu execu
tarea pedepsei la același loc de 
muncă. Sentința a rămas defini
tivă. Cum tot definitiv se speră 
să se lecuiască și de scandaluri 

„Fir-ar foarfecă 
să fie!..."

„Pe . mine mă cheamă Costică 
Tudor și nu mă pricep să scriu 
la gazetă, dar acuma îmi luai 
inima-n dinți, cum e și soarele 
cu dinți de-afară, ca să vă spui 
că fusei și eu la frizeria noastră, 
din Strehaia, dar nu mă tunsei, 
pentru că îl găsii pe frizerul 
meu clănțănind din dinți mai 
dihai ca țeava de eșapament de 
la mașina aia în doi timpi și-l 
întrebai ce ai neică șl el îmi 
răspunse 
zisei ce 
punse că 
de trăsei de fălcile foarfece!, dar 
ale dracu’ nu vrură să se caște 
de înghețate ce erau, așa că eu 
economisii cițiva lei plus părul 
care-mi ține de cald pină la pri
măvară, dar pină atunci ii în
trebai de ce n-are lemne și el 
îmi zise că de ce nu-l întreb pe 
primar, dar eu vă întreb acum, 
pe dumneavoastră dacă-i posibil 
așa ceva că eu de-aia vă scrisei 
dintr-o suflare, anume fără 
punctuație, că punctul trebuie 
să-l pună cine trebuie, adică să 
se nună lemne pe foc. nu ?“

Da .' Tocmai de aceea vă re
produserăm și noi scrisoarea și 
ne puserăm să așteptăm răs
punsul, iar frizeria lemnele.

frigu- 
locui- 
strada

blo- 
fe-

au 
unul 

glumă

că n-are șl eu iar ii 
are și el iar îmi răs- 
n-are lemne și mă puse
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România
A APĂRUT ÎN BROȘURA Cronica zilei Din viața partidelor democratice

Mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele Consiliului Național 

al Frontului Național din Republica Democrată Germană și ai Prezidiului său, 
cele mai cordiale salutări și felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră in 
funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste la cel 
de-al doilea congres.

Vă urez pe mai departe sănătate deplină, fericire și putere de muncă 
In activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, spre binele poporului frate 
român, pentru cauza păcii și socialismului.

WERNER KIRCHHOFF
Vicepreședinte al Consiliului Național 

al Frontului Național din Republica Democrată Germană

Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitări și bune urări trimis cu ocazia succesului partidului meu 
in recentele alegeri generale și a revenirii mele în funcția de prim-mi- 
nistru.

Mandatul masiv ce ne-a fost acordat de poporul Indiei dovedește în
crederea sa în politica și programele noastre. Dar, în ultimii trei arii, a 
existat atita lipsă de încredere în legătură cu problemele diferitelor pături 
ale populației, precum și o lipsă de guvernare și îndrumare, incit sarcina ' 
noastră care, in cel mai bun caz ar fi fost uriașă, a devenit și mai cople
șitoare.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că prietenia dintre țările noastre 
se va adinei in viitor, astfel incit popoarele noastre să poată beneficia de 
cooperarea dintre noi. Doresc să vă asigur că guvernul meu va acționa 
în această direcție, cit și pentru realizarea păcii mondiale.

INDIRA GANDHI

Organizatorul de partid
(Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Congresul al II-lea 

al Frontului Democrației și Unității

Cuvîntare la încheierea lucrărilor
Congresului
18 ianuarie 1980

EDITURA POLITICA

Manifestări cultural-artistice dedicate
. în organizarea Comitetului județe
an de cultură și educație socialistă și 
a Asociației scriitorilor .din Iași, 
miercuri seara, pe scenă Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri", a avut 
loc spectacolul de muzică și poezie 
„Unire-n cuget și-n simțiri", dedicat 
aniversării actului istoric al Unirii 
Principatelor Române.' în deschidere 
a vorbit George Macovescu, președin- 
tele'Uniunii scriitorilor. .

un colocviu de istorie pe tema „24 
Ianuarie 1859, primul pas pe drumul 
formării statului național unitar". La 
întreprinderea de produse refractare 
din Alba Iulia s-a desfășurat 
zionul „De ia primul, stat dac 
lizat la Unirea. Principatelor 
ne".

simpo- 
centra- 
Româ-

români

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
■ Traian Dudaș a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, în locul tovarășului 
Gheorghe Badrus, care a fost reche
mat in centrala Ministerului Afaceri
lor Externe.

și progresiste

★
La Muzeul de artă din Craiova a 

fost deschisă, miercuri, expoziția 
„Zece graficieni din Dortmund", or
ganizată sub egida Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste în cadrul 
schimburilor culturale dintre tara 
noastră și R.F. Germania.

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului Dolj, 
membri ai Filialei Craiova a Uniu
nii artiștilor plastici, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, prof. dr. Paul Rezeanu, directorul 
Muzeului craiovean de artă, a relevat 
valoarea celor 60 de lucrări executate 
în tehnici diferite. Printre semnatari 
se află artiștii Roland Altmann, Rolf 
Escher, Pitt Moog și Rudolf Wiemer.

★
La Biblioteca Academiei Republicii 

Socialiste România din Capitală a 
fost deschisă expoziția omagială 
„Daumier și ecoul său în România", 
dedicată centenarului morții artistu
lui. Organizată de bibliotecă în cola
borare cu Comisia națională română 
pentru UNESCO, expoziția reunește 
peste 80 de litografii; selectate din 
fondul bibliotecii bucureștene, repre- 
zentînd principalele etape ale activi
tății artistului — de la operele sale 
de debut pină la cele din perioada- 
de maturitate. Numeroase documen
te aflate în expoziție ilustrează mo
dul în care a fost receptată în timp 
opera lui Daumier în România, pre
cum. și o serie de ecouri ale sale 
prezente în scrierile unor personali
tăți ale literaturii noastre.,

Expoziția rămîne deschisă pină la 
sfîrșitul lunii februarie.

(Agerpres)

de Stingă din Grecia (E.D.A.)
La Atena a ama loc recent cea de-a IV-a Conferință a E.D.A. Confe

rința a dezbătut linia politică a partidului și in mod deosebit problema 
relațiilor cu alte partide, pronunțindu-se in favoarea colaborării cu toate 
forțele progresiste, democratice de stinga.

ționale, documentul arată că E.D.A. 
se pronunță pentru o politică de 
dezangajare față de orice depen
dență și tutelă străină. E.D.A. re
vendică ieșirea definitivă • a țării 
din N.A.T.O. (atît din organismele 
militare, cit și din cele politice). 
Totodată, ea propune desființarea 
concomitentă atît a N.A.T.O., cit și 
a Tratatului de la Varșovia.'

E.D.A. consideră socialismul ca un 
sistem care, avînd la bază realitățile 
specifice ale țării, desființează ex
ploatarea omului de către om la 
toate nivelurita și care nu se limi
tează numai lâ echitate și la egali
tate de drepturi politice, dar care 
acordă și dreptate socială, confe
rind un sens esențial democrației. 
Piatra de temelie a socialismului este 
democrația socială, cu drepturi po
litice largi, libertăți și drepturi pen
tru individ. Prin asigurarea drep
tului de exprimare liberă a opini
ilor, de organizare și de acțiune se 
urmărește activizarea cetățenilor în 
vederea construirii noii societăți.

Socialismul pe care îl dorim pen- 
trui Grecia este un socialism care se 
va baza în primul rind pe caracte
risticile realității grecești: care se 
referă la nivelul de dezvoltare și la 
tradițiile noastre politice, naționale, 
democratice și culturale. Un socia
lism care va avea la bază deplina 
dezvoltare a democrației și a tuturor 
libertăților sociale și individuale. ' 
Acest socialism nu poate avea ca 
model un oarecare socialism „trans
plantat" sau „adaptat" condițiilor 
Greciei. Căutind insă modelul nos
tru, nu putem ignora doi factori 
principali :

a) Experiențele și cuceririle care 
s-au acumulat și realizat in toate 
țările socialiste, care constituie o ex
periență prețioasă.

b) Tezele generale, elaborate din 
punct de vedere teoretic de diferite 
partide comuniste și muncitorești din 
Europa de vest care se referă la 
construirea socialismului în țările ca
pitaliste dezvoltate. Aceste teze sint 
un ajutor prețios pentru toate parti
dele care analizează condițiile de 
construire a socialismului în țările 
lor.

Trecerea la socialism se exprimă 
prin regimul politic și 
tică, puterea întregului 
reprezintă și exprimă 
sociale ce se aliază în 
struirii socialismului, 
muncitoare, oamenii muncii de la 
orașe și de lasate. Este deci, ta 
esență, puterea întregului popou 
muncitor. Expresia politică a puterii 
democratice este o coaliție, a âife- 

---- — -------------------------- f—- . ritelor: partide și forțe, politice in 
colaborare -este o- condiție necesară vederea construirii socialistaului. Prin 
pentru deschiderea1 dfttmului spre tdrtafeiiiil,Jâe;i'btttere demoă^tică în- 
transformări de-ttl6'<±âl3ce și sociâ- «''fgJȘggSi iist'einul de putere ----
liste, telul, de bază al Programului 
nostru.

E,D.A. are ca obiectiv final trans
formarea socialistă a societății. La 
această transformare se va ajunge 
prin diferite faze și căi care vor fi 
determinate de fiecare dată de evo
luția internă și situația internațio
nală. de caracterul problemelor și de 
raportul forțelor de clasă. Condițiile 
eșențiale pentru deschiderea drumu
lui spre o transformare socialistă a 
societății sint asigurarea și dezvol
tarea democrației, consolidarea in
dependenței naționale și a integri
tății teritoriale.

în continuare, subliniind necesi
tatea consolidării independenței na-

în prima parte a documentului sint 
evidențiate schimbările intervenite 
în lume în ultimele decenii. După 
război, în zone mari ale planetei 
noastre, cu o populație numeroasă, 
a fost răsturnat capitalismul, anga- 
jîndu-se un proces istoric de construi
re a socialismului. în document se re
levă că, paralel cu marile cuceriri ale 
socialismului, s-au manifestat și 
unele trăsături negative, greșeli și 
denaturări, care au provocat greutăți 
mișcării pentru socialism. Cu toate 
acestea, nimic nu poate opri evoluția 
istorică a socialismului, care consti
tuie unica speranță pentru omenire...

în prezent, omenirea este confrun
tată cu probleme deosebite : a- 
părarea păcii mondiale, războaiele 
locale ățițate de imperialism, cursa 
înarmărilor, echilibrul ecologic, re
partiția inegală a avuției mondiale 
etc. în document se analizează în a- 
cest context locul și rolul Greciei în 
lume, subliniindu-se că „stingă grea
că" a cucerit o poziție puternică în 
viata politică și socială a tării. Nici 
o evoluție serioasă politică și socială 
nu se , poate înfăptui l’ără partici
parea sa. Ea a jucat un rol deosebit 
in lupta politică a' poporului, grec și 
în evoluția țării ; a sădit in societatea 
greacă idei progresiste, a sprijinit or
ganizarea sindicală și luptele tutu
ror păturilor oamenilor muncii, a 
jucat un rol de frunte în luptele na
ționale, demascînd rolul imperialis
mului internațional, a luptat împo
triva forțelor reacționare autohtone 
și a contribuit în mod decisiv la dez
voltarea unei puternice mișcări de 
masă, i

Arătînd că sciziunea din 1968-a con
tribuit în mare măsură .la . criza for
țelor stingii, în document șe spu
ne : pentru a-și putea îndeplini rolul 
istoric,, stingă greacă . va .trebui să 
elaboreze o nouă strategie politică, 
adaptată la realitatea contemporană 
greacă și internațională — și numai 
pe această bază să-și înfăptuiască 
unitatea. De la înființarea sa, în 
1951, E.D.A., coaliție a partidelor de 
stînga, dezvoltă mișcarea populară 
ca un factor decisiv în 
tică din țară.

Experiența amară a 
Grecia a ridicat la un 
rior conștiința politică, 
necesitatea unor schimbări sociale și 
democratice. Dar forțele demo
cratice, progresiste nu au dovedit 
maturitatea pe care o pretindea si
tuația, în așa fel incit să valorifice 
condițiile favorabile pentru a des
chide calea unor transformări. 
E.D.A. va lupta pentru o colaborare 
largă a tuturor forțelor progresiste 
și .democratice din Gtecia. Această

Mii de oameni ai muncii, 
și maghiari, din orașele și satele ju
dețului Harghita au luat parte în ul
timele zile la manifestările cultural- 
artistice și educative organizate la 
casele de cultură, cluburi, cămine 
culturale, cu prilejul aniversării a 
121 de ani de la Unirea Principatelor 
Române. De mult interes s-au bucu
rat sesiunile de comunicări desfășu
rate la Clubul forestierilor din orașul 
Toplița, precum și la Clubul mineri
lor din Bălan.

Sub genericul „Eroii daci și ideea 
de libertate în literatura română", 
Muzeul literaturii române' a organi
zat o expoziție documentară consa
crată sărbătoririi a 2050 de ani de la 
constituirea primului stat dac centra
lizat și independent, condus de Bu- 
rebista.

După itinerarul parcurs prin citeva 
din întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei, expoziția se redeschide la 
sediul muzeului în ziua de 24 ianua
rie, ca un omagiu adus Unirii Prin
cipatelor. în continuare, sub titlul 
„Eroii daci și ideea de libertate in 
literatura română", expoziția se va 
înscrie pe un itinerar simbolic, po
posind in centre ale civilizației 
dacice.

în cadrul manifestărilor omagiale 
consacrate înfăptuirii Unirii Princi
patelor Române, la Palatul culturii 
din Ploiești și la casele de cultură din 
Cîmpinâ, Tîrgoviște, Rm. Sărat și din 
numeroase alte localități din județele 
Prahova, Dîmbovița și Buzău au avut 
loc, în această săptămînă, numeroase 
manifestări, în cadrul cărora au fost 
evidențiate . multiplele semnificații 
ale actului istoric de la 24 Ianuarie 
1859. Unirea Principatelor a fost oma
giată, de asemenea, prin numeroase, 
manifestări cultural-artistice în ca
drul Institutului de petrol și gaze din 
Ploiești, în școli și licee.

buțiile de deosebită răspundere ce 
revin organizatorilor, de partid — 
președinți ai consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste,, 
comitetele județene de partid tre
buie să combată cu fermitate orice 
tendință de a se considera că sar
cina ce le revine acestora se. poate 
limita la supravegherea -și- obser
varea de Ia distantă a activității pro
ductive, la simplă sesizare a unor 
deficiente în vederea întocmirii de 
rapoarte și informări. Organizatorul 
de partid nu este „un controlor", ci 
un activist implicat în întreaga acti
vitate productivă; datoria lui este de 
a nu se limita la consemnarea unor 
deficiențe, ci de a-și sufleca mine- 
cile, de a pune, primul, umărul la 
îndepărtarea acestora, cu convin
gerea că el este cel dinții care răs
punde de bunul mers al unităților 
economice din cadrul consiliului. Nu
mai acționînd în acest sens, cu toată 
tenacitatea și abnegația, numai ast
fel organizatorul de partid — pre
ședinte al consiliului unic, va oferi 
celor din jur un exemplu mobiliza
tor.

Actualul program de instruire a 
organizatorilor de partid — pre
ședinți ai consiliilor unice agroin
dustriale de stat și cooperatiste, a al
tor- cadre din agricultură are ca tel 
principal însușirea aprofundată de 
către aceștia a Raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XII-lea al P.C.R., a in
dicațiilor secretarului general al 
a legilor care reglementează activi
tatea din agricultură. Totodată, aceas
ta instruire.reprezintă un bun prilej 
pentru realizarea unui amplu schimb 
de experiență în vederea relevării ce
lor mai eficiente metode ale muncii 
politico-ideologice, identificării ne
ajunsurilor manifestate și stabilirii 
măsurilor pentru lichidarea lor, pen
tru îmbunătățirea substanțială a ac
tivității consiliilor unice agroindus
triale ; de aceea este necesar să se 
acorde întreaga atenție modului cum 
se desfășoară aceste programe, incit 

. ele să contribuie în cit mai mare 
măsură la formarea unor cadre de 
conducere destoinice, care să îmbine 
pregătirea și responsabilitatea poli
tică cu o înaltă Competentă tehnico- 
profesională.

Dispunem astăzi de tot ceea ce 
este necesar — de la mijloacele teh- 
nico-materiale Ia potențialul uman 
— pentru a asigura realizarea cu de
plin succes a marilor obiective ce 
revin agriculturii noastre, pentru 
dezvoltarea continuă a economiei na
ționale și creșterea bunăstării po
porului. Nici un efort nu trebuie 
cruțat pentru a valorifica din plin 
aceste posibilități, pentru înflorirea 
agriculturii în noua etapă a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate in tara noastră.

tate rinduri, de secretarul general al 
partidului care a subliniat că munca 
de partid nu . trebuie să aibă, un ca- ' 
racter abstract, general, nu trebuie 
să se desfășoare „in gol", ci să fie 
temeinic înrădăcinată in activitatea 
productivă, singurul criteriu de apre
ciere a activității politico-organizato- 
rice fiind rezultatele, practice obținu
te, producțiile agrozootehnice reali
zate.. Numai acționînd asupra tuturor 
pîrghiilor — munca politică, organiza
rea și planificarea judicioasă a pro
ducției, repartizarea forțelor și con
trolul îndeplinirii sarcinilor — pre
ședintele consiliului agroindustrial 
poate asigura realizarea sarcinilor ce 
revin fiecărei unități in ce privește 
sporirea producției și ridicarea efi
cienței economice. Avînd o dublă 
calitate, .organizatorul de partid, pre
ședinte al consiliului unic agroindus
trial, are o singură răspundere parti
nică: concentrarea întregii munci po
litice și organizatorice în vederea 
sporirii producției și a eficientei 
economice in fiecare unitate agri
colă.

Pentru continua perfecționare a ac
tivității organizatorilor de partid- 
președinți ai consiliilor unice agro
industriale 
comitetele 
datoria să acorde acestor cadre • uri 
sprijin sporit, să-i ajute să-și, for
meze un stil de lucru nou, dinamic, 
țâre să ducă la îmbunătățirea aqtii. ..  ........................ - .
vității organizatorice și poiitico-e-' partidului, a hotaririlor de partid și 
ducative-a fiecărui comitet și orga
nizație de bază din unitățile com
ponente ale consiliului, la îritărirea, 
ordinii și disciplinei, a spiritului de 
răspundere pentru folosirea rațio
nală a fondului funciar, a bazei teh- 
nico-materiale și a forței de muncă, 
la realizarea exemplară a planului.

Experiența, viața au dovedit că 
activitatea organizatorilor de partid, 
pentru a fi cu adevărat rodnică tre
buie să evite orice manifestare de 
birocratism, să se desfășoare perma
nent în mijlocul oamenilor, al țăra
nilor cooperatori și’ mecanizatorilor, . 
al lucrătorilor din agricultura de 
stat, la locul de producție.

Firește, atribuțiile mari care revin 
organizatorului de partid — pre
ședinte al consiliului unic nu în
seamnă cituși de puțin ca acesta să 
lucreze de unul singur, să-și con
ceapă activitatea în mod individua
list : dimpotrivă, se impune ca la 
baza întregii activități a consiliului 
de conducere să se afle permanent 
p.'icipiul muncii colective, asigu- 
rini -Se dezbaterea periodică a prin
cipi _ior probleme cu organizațiile 
comunale de partid, cu organizațiile 
de bază din unitățile componente,, 
cu deputății și cetățenii satelor.

Pornind tocmai de la roliil și atri-

Așezămintele de cultură din peste 
100 de localități ale județelor Dolj, 
Mehedinți și Gorj au găzduit, 
miercuri, manifestări complexe dedi
cate1 aniversării zilei Unirii Principa
telor .Române. Universitatea cultural- 
științifică din Craiova a găzduit dez
baterea „Mărturii craiovene despre 
Unire". Casa de cultură și Clubul ti
neretului din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin au găzduit simpozioa
ne și montaje literar-muzicale.

Casa de cultură din Deva a găzduit (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
de stat și cooperatiste, 
județene de partid au

Turneele de calificare olimpică la volei

Ieri, un frumos succes al echipei noastre 
feminine: România-Ungaria 3-2

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Paul Gauguin. Re

luarea episoadelor 4 și 5
Telex
închiderea programului
Telex
Teleșcoală. „Ideea de Unire la ro
mâni". (Pagini de istorie a Româ
niei)
Curs de limba franceză

12,40
12,50
16.01
16,05

17,00 Secvențe australiene
17.20 Viața culturală
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie
19,35 De la Unirea din 1859 la marea 

unitate de azi a întregului popor 
român. Documentar

19.50 Focșani — orașul Unirii, azi. O 
producție a studioului de film TV

20,10 „Unire-n cuget și-n simțiri...", — 
spectacol festiv

20.50 Ora tineretului
21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului.........

16,30 PROGRAMUL 2

18,20
18.50
19,00
19,20

0 nouă tragere
Loto 2

Adnjinistratia de Stat Loto- 
Pronosport anunță că duminică 
27 ianuarie a.c. se va desfășura 
o nouă tragere Loto 2, la care se 
pot obține autoturisme „Dacia 
1 300“ și importante cîștiguri în 
bani de valori variabile și fixe. 
Pentru atribuirea ciștigurilor se 
efectuează trei extrageri, în 
continuare, de cîte patru nume
re, totalizînd 12 numere din 75. 
Se poate participa pe bilete 
completate cu o singură varian
tă achitată sută la sută sau cu 
patru variante achitate în cotă 
de 25 la sută ; indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet are drept 
de cîștig la toate extragerile. 
Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă vinzarea biletelor pină sim- 
bătă 26 ianuarie 1980.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

-LA, TRAGEREA PRONOEXPRES 1 DIN .J®IAIț.^AjtIE 1988
1: 9 42 40
Â II-A :

34 41 43.
22 44 23

viata poli-

dictaturii în 
nivel supe- 
evidențiind puterea poli- 

popor, care 
toate forțele 
vederea con- 
adică clasa

în ziua de 22 ianuarie 1980 a înce
tat din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășul Constantin Ma
tei, secretar de stat la Academia de 
științe sociale și politice.

Născut la 24 aprilie 1930 în Vîlsă- 
nești, județul Argeș, Constantin Ma
tei a intrat din fragedă tinerețe în 
rîndurile clasei muncitoare, aotivind 
în organizația de tineret in perioada 
1947—1963. în 1953 a devenit membru 
al Partidului Comunist Român. Din 
1963 a îndeplinit diferite munci pe 
linie de partid : șeful secției de pro
pagandă a Comitetului regional Ar
geș al P.C.R., secretar al Comitetului 
județean de partid Vilcea, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. în 
anii 1977—1978 a îndeplinit funcția de 
prim-secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., iar din 1978 a fost 
secretar de stat la Academia de știin
țe sociale și politice. A fost membru 
supleant al C.C. al P.C.R. (între 1969 
—1979) și deputat in Marea Adunare 
Națională in actuala legislatură.

Format la școala muncii, călit ca 
activist al partidului in multi, ani de 
rodnică activitate. Constantin Matei 
a muncit cu devotament pentru în
deplinirea sarcinilor încredințate de 
partid, servind cu dăruire cauza con
struirii socialismului în țara noastră. 
Pentru meritele .sale a fost distins cu 
ordine si medalii ale Republicii So
cialiste România.

Amintirea lui Constantin Matei va 
rămîne vie în memoria tovarășilor 
săi de muncă, a tuturor celor care 
l-au cunoscut. -

17,30 Selectiuni din emisiunea „Album 
duminical"
Reportaj TV : „Metroul" 
1001 de seri
Telejurnal
In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie

19.35 Buletinul rutier al Capitalei
19,45 Scurt pe... II. Emisiune de inter

viuri, reportaje, fapt divers, infor
mații

20,00 Concertul simfonic al orchestrei 
Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta. Ciclul Brahms : Uvertura 
Academica ; Concertul pentru vi
oară și orchestră în Re major, so
list Ivry Gitlis ; Siirifonia a Il-a. 
în pauză: Anunțuri și muzică

22,00 închiderea programului

CORESPONDENTA
Pe parcursul zilei de ieri, în holul 

hotelului „Struma" din Pernik — 
unde este cazată delegația noastră — 
ca și pe stradă, cetățenii bulgari, re- 
cunoscindu-i pe jucătorii români, îi 
opreau, îi băteau pe umăr și îi feli
citau : „Bravo Rumânia !“. Era re
zultatul victoriilor în serie reușite de 
băieții noștri în compania jucători
lor unguri, cehoslovaci- și japonezi.

în special evoluția echipei mascu
line în fața Japoniei (deși băieții noș
tri veneau după o confruntare epui
zantă cu Cehoslovacia, iar adversa
rii după o zi de odihnă) a produs o 
impresie deosebită în rîndurile. spec
tatorilor și oficialilor. înaintea me
ciului, organizatorii au făcut o mică 
festivitate, cu prilejul aniversării zi
lei de naștere a conducătorului echi
pei japoneze — reputatul tehnician 
Yasutaka Matsudaira, cel care a in
trodus în volei preluarea „in man
șetă" și serviciul plutitor sau „frunză 
în vînt", reușind să-și ducă echipa 
la un moment dat pină la titlul olim
pic. I s-au oferit un buchet de 50 de 
garoafe și un tort imens, toată sala 
și jucătorii ambelor echipe l-au 
aplaudat, apoi a început meciul. E- 
chipa sărbătoritului nu i-a putut însă 
oferi cadou decit un singur set cîști- 
gător în fața reprezentativei Româ
niei. Ceea ce nu l-a împiedicat ca la 
sfirșit să vină la antrenorul nostru, 
Nicolae Sotir, să-1 îmbrățișeze și să-1 
felicite. Victoria cu 3—1 asupra Ja
poniei (Ia fel ca și asupra Ceho
slovaciei) a arătat din nou că „ar
mele" băieților- noștri se numesc : 
blocaj, atac și coeziune sufletească. 
Așa a fost posibil să cîștigăm . setul 
intîi cu 15—4, să recuperăm în cel de 
al doilea de la 0—4 Ia 10—4 (și apoi 
15—8) și să recuperăm din nou în 
ultimul set de la 2—4 la 11—4, în
cheind cu 15—9.

Ieri, miercuri, echipa masculină a 
avut zi de pauză. Prilej de odihnă, 
dar și de comentarii și pronosticuri. 
Solicitîndu-i părerea pentru cititorii 
„Scînteii", antrenorul Nicolae Sotir 
s-a situat în afara acestor comenta- 

„Sigur, ne bucu- 
calificati pentru 
și duminică de 
nostru este însă 
mai departe, la 
nu ne interesea-

rii și pronosticuri : 
râm că sintem deja 
finalele de sîmbătă 
ia Sofia. Obiectivul 
să ne calificăm și 
olimpiadă. De aceea 
ză calculele. Ne interesează să mer
gem la Sofia neînvinși, pentru a avea 
prima șansă. De aceea este musai ca 
joi să întrecem și foarte puternica 
echipă a Coreei de Sud. După cum

DIN BULGARIA
s-a văzut pină acum, în primele două 
seturi ai noștri lucrează ca o mitra
lieră, dar, în cel de-al treilea, unii 
cedează. Și ,nu cedează, cei mai vîrst- 
nici — Oros și Dumănoiu, care sint 
și. cei mai buni — cedează cei mai 
tineri ca ei, Gîrleanu și Enescu. în
seamnă deci că putem încă forța, și 
trebuie să forțăm pregătirea cu aceș
tia, fiindcă rezistă. Noi sperăm să ne 
comportăm la fel și în zilele urmă
toare".

Astă-seară, băieții vor juca în meci 
vedetă pentru ultima dată la Pernik. 
Să le ținem „pumnii strînși" și pen
tru această grea întilnire cu echipa 
Coreei de Sud-v

Miercuri s-au odihnit băieții, dar 
au avut fetele zi grea. La Pazardjik 
ele (pină acum 1—3 cu Bulgaria, 3—0 
cu R.P.D. Coreeană și 3—0 cu .Mexic) 
au jucat o partidă decisivă cu Un
garia (pină acum 3—2 cu Brazilia, 
2—3 cu Bulgaria și 0—3 cu R.P.D. 
Coreeană). Emoția momentului de
cisiv le-a împiedicat să evolueze 
la valoarea lor in primul set și ad
versarele — care-și jucau ultima lor 
șansă de a mai candida la calificare 
— au punctat cu 15—5. Fetele noas
tre și-au revenit din șoc și s-au re
vanșat în setul următor, ciștigind și 
ele cu 15—6. Au pierdut însă, la luptă 
(13—15) setul al 3-lea, l-au cîștigat, 
tot la luptă, cu tot același scor 
(15—13) pe al 4-lea. Apoi, dezlăhțu- 
indu-se în ultimul set au cîștigat de
tașat : 15—5. Toată echipa s-a
descurcat bine, dar două jucătoare 
de ale noastre au fost de-a dreptul 
excepționale : dinamovistele Victoria 
Banciu (inimoasă și inepuizabilă, 
chiar mai mult ca de obicei) și Irina 
Petculeț (promptă în atac, sigură în 
apărare, autoare a unor servicii foar
te periculoase pentru adversare).

învingînd deci cu 3—2 și acumu- 
lînd 7 puncte (setaveraj 10—5), re
prezentativa feminină a României 
continuă să spere la ocuparea ferici
tului loc olimpic. Dacă va învinge și 
azi pe Brazilia (la Alexandria și 
București, în pregătire, a invins-o 
de două ori cu 3—0) înseamnă că ea 
își va fi făcut datoria cu cinste. Ca
lificarea însă depinde și de rezulta
tele meciurilor R.P.D. Coreeană — 
Brazilia, Bulgaria — R.P.D. Coreeană, 
toate aceste echipe avînd cîte 5 
puncte. Deci, multe se mai pot în- 
timpla.

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 

31 29 16.
Fond total de 

lei, din care : 175 895 lei, report ca
tegoria 1. •

cîștiguri: 1 093 290

v re me a
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

28 și 27 ianuarie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească în toată tara. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea pre
cipitații slabe, mal ales sub formă de 
ploaie și lapoviță. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus io și zero grade, izolat mai 
coborîte in depresiuni, iar cele maxime 
între minus 3 și plus 7 grade. Condiții 
de polei. Ceată, dimineața și seara.

care 
este exercitat nu de un singur partid, 
ci de mai multe partide.

în încheiere se subliniază că 
E.D.A. urmărește să devină, din 
punct de vedere politic, un exponent 
al comuniștilor, socialiștilor, radica
lilor, progresiștilor și democraților 
care consideră că sistemul de pro
ducție capitalist trebuie să fie înlo
cuit cu cel socialist.

E.D.A. urmărește să devină parti
dul de unire a tuturor forțelor po
litice de stînga care luptă cu con
secvență nu pentru Îmbunătățirea 
sistemului capitalist prin reforme, 
ci pentru înlocuirea completă a 
acestuia, prin socializarea mijloace
lor de producție.

• ZERUL - SURSĂ 
DE PREȚIOASE PRO
TEINE. în Franța a- început 
valorificarea superioară, pe sca
ră industrială, a zerului, re
ziduu care se obține în mari 
'cantități la fabricarea brînzetu- 
rilor. Se folosește, in . acest scop, 
un proces special de filtrare, cu 
ajutorul unor membrane ultra- 
fine, metodă ce permite izola
rea și respectiv recuperarea tu
turor proteinelor din zer. Aces
tea sint folosite apoi atît pen
tru fabricarea unor noi tipuri 
de derivate ale laptelui (brîn- 
zeturi), cit și pentru fabricarea 
de aditivi pentru alimentație. 
Noua tehnică este deocamdată 
destul de costisitoare, dar spe
cialiștii speră să rentabilizeze

in curînd procedeul. Caseina se 
folosește de pe acum în indus
tria mezelurilor ; in curînd alti 
compuși ai zerului vor fi utili
zați în patiserie,., în prepararea 
zaharicalelor, a semipreparate- 
lor congelate, a conservelor, ca 
și în alimentația destinată su
garilor. în studiu se află folo
sirea lor în cosmetică și farma
cie și realizarea pornind de la 
zei- — a unor culturi de drojdie 
foarte bogate în proteine și vi
tamine.

ventatorul a pornit de la ideea 
valorificării căldurii degajate ca 
urmare a procesului de com
bustie, căldură care se pierde o- 
dată cu gazele de eșapament, 
în noul motor, prețioasa căldu
ră aduce la incandescență o 
pînză metalică spre care este 
îndreptat un jet de apă, vaporii 
degajați acționînd pistonul ci
lindrului.

• BACĂU. La cluburile mun
citorești, căminele culturale și 
cinematografele din orașele și 
satele băcăuane rulează în 
aceste zile o serie de filme ta
chinate Unirii Principatelor și 
alegerilor de r. deputați de la 9 
martie. La Buhuși, Moinești și . 
Comănești. filmele dedicate zi
lei de 24 Ianuarie rulează sub 
genericul „Unirea — națiunea
a făcut-o", iar la Bacău, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Tg. Ocna și 
Slănic Moldova rulează mon
tajul cinematografic intitulat: 
„Realitățile României socia
liste", care redă înfăptuirile pe
trecute în anii socialismului. 
La sate, peste 100 de cicluri de 
filme documentare 
țăranilor cooperatori, 
zatorilor frumusețile 
viața nouă de astăzi a 
porului român. (Gh. Baltă).
• OLT. Secția de propagandă 

a Comitetului județean Olt al 
P.C.R. a organizat o serie de 
manifestări dedicate Unirii Prin
cipatelor Române. în comuna 
Izvoarele a avut loc un sim
pozion dedicat acestui eveni
ment. Au fost prezentate, intre 
altele, expunerile . „Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, izvor inesti
mabil pentru istoria patriei și a 
poporului nostru". Asemenea 
simpozioane au avut loc și la 
Slatina, Caracal, Balș, Drăgă- 
nești-OIt, Corabia, precum și in

alte localități din 
(Emilian Rouă).

9.TULCEA. La 
artă „Dacia" din

județul Olt.

Galeriile- de 
municipiul 

Tulcea a fost vernisată o expo
ziție a artiștilor plastici 
ceni, membri ai Filialei 
țene a Uniunii artiștilor plas
tici. Sint expuse 30 de lucrări 
ale pictorilor, sculptorilor și 
graficienilor. (Neculai . Amihu- 
lesei). '

tul- 
jude-

organizat de Consiliul culturii 
și educației socialiste cu spriji
nul forurilor de partid și cultu
rale locale. Au fost abordate 
aspecte ale perfecționării și ex
tinderii cursurilor din unitățile 
economico-sociale în lumina sar
cinilor stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului și de 
recentul Congres al Frontului 
Democrației și- Unității Socia
liste privind ridicarea nivelului 
de cunoștințe științifice, econo
mice și politice al oamenilor 
muncii. (Cezar Ioana).

• GALAȚI. Sub egida Con
siliului municipal de educație 
politică și cultură socialistă Ga
lați s-a desfășurat un

* program 
alegerilor 
genericul 
conștiință,

\

prezintă 
mecani- 
patriei, 

po-

Gheorghe M.ITROI

numita ..perioadă" a cometei 
este de 350 de ani. Ea va reveni 
din nou în apropierea Pămintu- 
lui în jurul anului 2330.

• V1LCEA. In întimpinarea 
alegerilor de deputați, comite
tul județean da cultură și edu
cație socialistă a inițiat o seamă 
de acțiuni cultural-artistice sub 
genericul „Votăm pentru măre
ția patriei". Acțiunea a debutat, 
cu un. spectacol itinerant ce a 
avut Ioc în stațiunea Călimă- 
nești susținut de brigăzile ar
tistice de educație din comuna 
Ionești și întreprinderea de 
talpă și încălțăminte din cau
ciuc D.răgășani, precum și de 
ansamblul de cintece și dansuri 
„Strugurelul" al Casei de cul
tură Drăgășani. (Ion Stanciu).
• TIMIȘ. La Timișoara* a 

avut loc un schimb de expe
riență între lectorii universită
ților cultural-științifice din ju
dețele Arad, Caraș-rSeverin, Hu
nedoara, Mehedinți și Timiș,

amplu 
de acțiuni închinat 

de deputați avi nd 
. „Muncă, educație, 

.... .... creativitate — trepte
ale devenirii socialiste". . Pină 
la 9 martie, in fiecare zi, în în
treprinderi, la cluburi și case 
de cultură, in circumscripțiile 
electorale de pe teritoriul Gala- 
țiului au Ioc expuneri, dezba
teri, simpozioane, expoziții, 
spectacole, recitaluri de poezie 
patriotică, evocări ș.a.. urmă
rind evidențierea realizărilor 
oamenilor muncii din Galați, 
popularizarea istoricelor docu
mente ale Congresului al 
XII-lea al partidului și a hotă- 
rîrilor Congresului al II-lea al 
F.D.U.S., cunoașterea legilor, a 
perspectivelor de dezvoltare 
acestor locuri. (Dan Plăeșu).

• MOTORUL VIITO 
RULUI ? Un pasionat de me
canică din R.F.G. a pus la punct 
un nou tip de motor (in foto
grafie), care, potrivit specialiș
tilor. are șanse de a se impune 
in industria automobilului. In-

• SĂPTĂMINI DE 10 
ZILE. Un grup de matemati
cieni din Viena au 
formulă de calendar 
prezintă ca o posibilă alterna
tivă la actualul calendar grego
rian. Calendarul propus 
alcătuit din 12 luni, fiecare 
avînd trei săptămini a 10 
fiecare. Primele trei zile 
noii săptămini ar urma să se 
numească „uran", „neptun" și 
„pluto", iar celelalte șaote și-âr 
păstra numele de pină acum, 
în plus, pentru fiecare an e 
prevăzut un supliment de cinci 
zile (în anii bisecti, șase zile).

elaborat o 
pe care o

zile 
ale

Pe această cale „s-ar instaura 
ordine" in problemele calenda
ristice, susțin autorii : anul ar 
începe întotdeauna într-o luni, 
zilele de 2, 12 și 22 ale lunii ar 
cădea întotdeauna într-o marți, 
ș.a.m.d.

• „UN POD PESTE 
SUEZ". în curînd în Egipt și 
Israel va începe turnarea filmu
lui „Un pod peste Suez", o co
producție egipteano-israeliană 
consacrată luptelor desfășurate 
în deșertul Sinai in octombrie 
1973. Filmul poartă cu sine un 
mesaj generos, acela ai necesi
tății de. a se face totul pentru 
a se evita noi războaie, pen
tru a se realiza o rezolvare 
trainică a problemelor din re-

giunea atit încercată
Orientului Mijiociu, care să dea 
posibilitate popoarelor ce tră
iesc aici să-și consacre efortu
rile muncii pașnice, construc
tive.

• „VIZITATOR" DIN 
COSMOS. Cometa Brad
field, descoperită anul trecut de 
un astronom amator din Aus
tralia, a trecut marți prin apro
pierea Pămintului. la... 40 mili
oane de kilometri distanță. Co
meta a fost reperată de stația 
de observație a unui satelit ști
ințific („International Ultravio
let Explorer"), situată aproape 
de Madrid. Cu ochiul liber, nu
cleul și coada cometei vor pu
tea fi văzute abia zilele urmă
toare, în emisfera nordică. Așa-

• BABILONUL IN 
PERICOL Ruinele cetății is
torice a Babilonului (aflat la 
90 de kilometri de capitala Ira
kului, Bagdad) sint amenințate 
de apele subterane și riscă mari 
distrugeri dacă nu se iau mă
suri urgente pentru regulari
zarea circuitului lor. Această 
este concluzia organismului care 
se ocuuă de restaurarea citade
lei, informează agenția irakiană 
„Ina“. Se are in vedere posi
bilitatea organizării unui semi
nar international pentru asa
narea subteranelor Babilonului 
și salvarea monumentelor sale.



EXTINDEREA
COOPERĂRII ECONOMICE

ROMÂNO-NIGERIENE

sofia Intîlnire tripartită între delegațiile
României, Bulgariei și Iugoslaviei

CAIRO 23 — Trimisul Agerpres 
transmite : Primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Ilie Verdeț, aflat în 
vizită oficială în Republica Arabă E- 
gipt, a fost primit, miercuri, de_pre- 
ședintele Republicii 
Anwar El Sadat.

La primire a luat 
tal a Khalil, primul 
teân.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, primul ministru al 
guvernului român a transmis pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, și doamnei Jihan 
EI Sadat cele mai bune urări de să
nătate și fericire, iar 
giptean prieten urări 
prosperitate.

Președintele Anwar 
mulțumit călduros și 1-a rugat 
primul ministru român să transmită 
din partea 
El Sadat, 
Ceaușescu

■ Ceaușescu, 
preună cu 
sănătate

Arabe Egipt,
parte dr. Mus- 
ministru egip-

poporului 
de pace

E1 Sadat

e-
Și

a 
pe

sa și a doamnei Jihan 
președintelui Nicolae 

și tovarășei Elena 
un călduros salut, îm- 
cele mai bune urări de 

și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului ro
mân prieten.

în cadrul întrevederii au fost e- 
vocate cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie și strînsă colaborare 
statornicite intre România și Egipt 
și s-a subliniat rolul important âl 
înțelegerilor convenite cu prilejul' 
dialogului la nivel înalt româno-e- 
giptean în promovarea și extinderea 
acestor raporturi; S-a reafirmat, tot
odată, voința reciprocă de a aprofun
da și diversifica în continuare, legă
turile de colaborare româno-egiptene

*

în cursul zilei de miercuri, tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-miriistru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a avut o întrevedere cu Aii Fahmi 
el-Daghastani, ministrul transportu
rilor, telecomunicațiilor și navigației. 

Cu acest prilej, au fost examinate 
posibilitățile pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării economice 
româno-egiotene în domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor.

La întrevedere au luat parte loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, și cooperării economice 
internaționale.

Tot în cursul zilei de miercuri, to
varășul Ilie Verdeț, însoțit de per
soane oficiale române și egiptene, a

„pe plan politic, economic, tehnico- 
științific,. cultural și în alte domenii 
de activitate, de a extinde conlu
crarea dintre <^le două țări pe plan 
internațional, in folosul popoarelor 
prietene român și. egiptean, al cau
zei păcii, dezvoltării independente, 
destinderii, stabilității și colaborării 
in întreaga lume.

Cu prilejul întrevederii s-a pro
cedat. de asemenea, la un schimb de 
vederi în probleme ale vieții inter
naționale contemporane și, în primul 
rînd, cu privire la evoluția actuală 
a .situației din Orientul Mijlociu. în 
acest cadru, s-a subliniat importan
ța desfășurării de eforturi sporite în 
vederea realizării unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu. care să ducă la retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967, la 
soluționarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului la auto
determinare — inclusiv prin consti
tuirea unui stat propriu, independent , 
— la asigurarea independenței și in
tegrității teritoriale a tuturor state
lor din regiune.

.Președintele Anwar El Sadat a dat 
o înaltă apreciere pozițiilor principia
le și acțiunilor întreprinse de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. consa
crate promovării unei politici de 
pace în lume, consolidării destinde
rii, dezvoltării independente a po
poarelor, soluționării pe cale pașni
că a diferendelor dintre state. A fost, 
totodată, exprimată dorința de con
tinuare a contactelor și consultărilor 
româno-egiptene la nivel înalt în 
probleme de interes comun atît bi
laterale, cît și internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

LAGOS 23 (Agerpres). — Tovarășul 
Ludovic Fazekas, membru ăl Corni- ■ 
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al' P.C.R., mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, a efectuat o vi
zită în Republica Federală Nigeria. 
Cu acest prilej, în cadrul convorbirii 
cu prof. Ishaya Audu, ministrul, fe- 
.deral al afacerilor externe, precum și 
cu alte oficialități, au fost examinate 
probleme privind perfecționarea acti
vității societăților mixte româno-ni- 
geriene „Nirowi“ și „Seromwood", 
identifieîndu-se, totodată, noi posibi
lități de extindere a cooperării econo
mice reciproc avantajoase. S-a con- 

.venit asupra unor măsuri concrete 
privind dezvoltarea conlucrării dintre 
România și Nigeria și a schimburilor 
comerciale bilaterale.

Vizita a reliefat dorința comună de 
a se amplifica și aprofunda în con
tinuare raporturile de cooperare pe 
multiple planuri, îndeosebi în do
meniul economic, în conformitate cu 
hotărîrile convenite în cadrul con
vorbirilor la cel mai înalt nivel ro- 
mâno-nigeriene desfășurate la Lagos 
și București.

Conferința O. N. U. D. I.

in sprijinul eforturilor 
de industrializare a țărilor 

în curs de dezvoltare

în probleme energetice de interes reciproc
SOFIA 23 (Agerpres). — La 22 și 23 

ianuarie a avut loc la Sofia intîlnirea 
tripartită între delegațiile Republicii 
Socialiste România, Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, conduse de 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, și Ivan 
Stambolici, președintele Consiliului 
Executiv al Adunării Republicii So
cialiste Serbia.

La intîlnire au fost examinate pro
blemele de interes reciproc legate de 
realizarea complexului hidroenergetic 
Turnu Măgurele — Nicopole și siste
mul hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II.

Convorbirile s-au desfășurat în 
spiritul bunei vecinătăți .și înțelege
rii reciproce, al colaborării și coope
rării promovate cu consecvență de 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor trei țări — tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Renublicii Socialiste România. Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, și

Comuniș-via, președintele Uniunii 
tilor din Iugoslavia.

S-a realizat un progres 
în rezolvarea problemelor 
comun, părțile convenind 
eforturi comune pentru, soluționarea 
în termen, cit măi scurt a .celor care 
necesită studii și analize. suplimen
tare. . S-a 'reafirmat hotărîrea comună 
a celor trei părți de a depune și in 
continuare eforturi conjugate pentru 
valorificarea- potențialului hidroener
getic al Dunării, ca o expresie a nă
zuințelor comune de a extinde și a- 
profunda in mod constant relațiile 
de bună vecinătate, și colaborare, 
ceea ce contribuie la dezvoltarea in 
continuare a procesului destinderii în 
Balcani și în Europa.

La intîlnire au participat Gheorghe 
Cioară, ministrul energiei electrice 
al Republicii Socialiste România, 
Nikolă Todoriev, ministrul energeticii 
al. Republicii Populare Bulgaria, Mi- 
lojko Veliovici, președintele Came
rei Economice a Republicii Socialiste 
Serbia, alte persoane oficiale, ex- 
perți.

Conducătorii delegațiilor celor trei 
părți au .vizitat centrala termoelec
trică Marița-est III și expoziția Corn- . 
binațului științific de producție a 

îosî^^BroZTitor'oreședinteîe'RepU- roboților' „Beroe" din județul Stara 
blicii Socialiste Federative Iugosla- Zagora,

important 
de interes 
să depună

E
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CONGRESUL ASOCIAȚIEI MONDIALE DE PROSFECTIVĂ SOCIALĂ. La 
Dakar au avut loc lucrările primului Congres al Asociației Mondiale de 
Prospectivă Socială care a dezbătut probleme privind instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale. Reprezentanții țării noastre au 
prezentat concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind 

noi ordini economice internaționale. România a fost 
în conducerea Asociației Mondiale de Prospectivă

edificarea unei 
aleasă membru 
Socială.

CONGRESUL
LOR DIN SIRIA își desfășoară lu
crările la Damasc. Din partea 
femeilor din România, Susaria Gal- 
pal, vicepreședintă a Consiliului 
Național al. Femeilor, a transmis 
un mesaj de salut Congresului. 
Delegația de femei din România a 
fost primită de Zouheir Masharfeh, 
secretar general adjunct al Coman
damentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria.

UNIUNII FEMEI-

„SĂPTĂMÎNA PARTIDULUI CO
MUNIST GERMAN" se desfășoară, 
în prezent, în R.F. Germania. Nu
meroasele acțiuni organizate de 
P.C.G. în toate zonele țării sînt în
dreptate spre sprijinirea dezarmă
rii și politicii de destindere, garan
tarea drepturilor democratice și so
ciale ale'oamenilor muncii.

★
vizitat fabrica de sodă de la;Alexan
dria, construită în cooperare cu 
România.

în aceeași zi, tovarășii loan Avram 
și Ion M. Nicolae au avut 
deri de lucru cu Ahmed 
Helal, ministrul egiptean al 
lui, în cadrul cărora s-au 
probleme privind intensificarea co
laborării româno-egiptene in indus- . 
tria extractivă.

De asemenea, tovarășul Ion M. Ni
colae a avut o convorbire cu Hamad 
Abdel Latif el Sayeh, ministrul egip
tean al economiei, comerțului, exte
rior și cooperării economice, cu care 
prilej s-au analizat modalități con
crete de extindere și diversificare a 
cooperării economice, a schimburilor 
comerciale dintre România și Egipt.

întreve- 
Ezzedin 
petrolu- 
discutat

Manifestări dedicate aniversării Unirii

LA BEIJING s-au desfășurat lu
crările sesiunii plenare a Comisiei 
mixte chino-americane de coope
rare științifică și tehnologică, în ca
drul căreia s-a examinat situația 
cooperării bilaterale in ultimul an.

PLENARA C.C. AL I’.C. BIN 
GRECIA a avut loc la Atena. Ple-r 
nara a analizat probleme politice 
interne, subliniind necesitatea uni
rii forțelor oamenilor muncii în 
lupta împotriva inflației. Au fost 
discutate, de asemenea, prpbleme 
internaționale actuale.

și constituirii primului
LONDRA 23 (Agerpres). — La 

Westminster.- Palace. ■— clădirea 
parlamentului britanic a avuțțJoe 
o reuniune festivă organizată. de 
Grupul parlamentar britanic de prie
tenie cu România și Asociația de 
prietenie Marea Britanie—.România, 
cu ocazia marcării a 2 050 de ani de 
la formarea primului stat centrali- . 
zat și independent dac.

în cuvintul său, deputatul James 
Johnson, președintele Grupului 
parlamentar britanic de prietenie cu 
România, a elogiat politica consec
ventă promovată de țara noastră 
sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de respectare în 
raporturile internaționale a .princi
piilor independenței și suveranității 
.fiecărei națiuni, a colaborării și în-

stat centralizat dac
între toțate popoarele

VtG.V if ttvfttrțHrrtijU «•.«•
țelegeriî 
lu.mii.
mSju acest prilej, ambasadorul țării 
noastre la Londra, Pretor' Popa. 
referindu-se la semnificația istorică 
a evenimentului sărbătorit, a expus 
coordonatele de bază ale politicii 
ințerne și externe a României, rele- 
vind importanța istorică a celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a documentelor 
adoptate.

CARACAS 23 (Agerpres). — In 
cinstea zilei Unirii Principatelor, la 
San Cristobal, capitala statului, ve- 
nezuelean Tachira, a fost organizată 
o manifestare culturală românească 
sub auspiciile Ateneului din loca
litate.

DELHI 23 — Trimisul Agerpres, 
Constantin Țintea, transmite: în 
continuarea' dezbaterilor celei de-a 
III-a Conferințe generale a O.N.U. 
pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), vorbitorii au relevat 
impulsionarea procesului de indus
trializare a țărilor în curs de dezvol
tare, evidențiind, totodată, necesita
tea creșterii rolului O.N.U. și al 
O.N.U.D.I. în sprijinirea eforturilor 
de dezvoltare a acestor state.

Astfel, Gamani Corea, secreta
rul general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), a relevat că 

.realizarea obiectivului industrializării 
rapide a țărilor în curs de dezvoltare 
reclamă schimbări fundamentale în 
cadrul economic internațional. El a 
subliniat importanța vitală a elimi
nării măsurilor impuse de țările in- 
dțistrializate occidentale, a restructu
rării actualului sistem valutar-finan- 
ciar și a sporirii substanțiale a flu
xului de resurse spre țările în curs 
de dezvoltare.

în cadrul conferinței au loc, de 
asemenea, dezbateri în comitetele și 
grupurile de lucru.

Ca o recunoaștere a activității in
tense . desfășurate de România în ca
drul O.N.U.D.I., reprezentantul țării 
noastre a fost ales în funcția de vice
președinte al Comitetului numărul 
doi al Conferinței generale, care exa
minează unele dintre cele inai 'impor
tante. probleme aflate în atenția 
Bat-'t'îSîpanților, ff^strilfegia
ăxtliVderii; industnalizării ca element 
esențial al procesului de dezvoltare 
în anii ’80 și în continuare.

★
Șeful delegației române la Confe

rința generală a O.N.U.D.I., Alexan
dru Mărgăritescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, a avut întrevederi cu șefii 
delegațiilor Iugoslaviei, Indiei, Egip
tului, Braziliei, Perului și Sri Lanka. 
Au fost examinate probleme privind 
stadiul relațiilor de cooperare eco
nomică dintre Româpia și țările res
pective și posibilitățile de extindere 
a acestei colaborări.

Frontul Patriotic condamnă prezența 
trupelor sud-africane în Rhodesia 

Robert Mugabe, copreședintele Frontului Patriotic, 
împiedicat să revină în țară

DAR ES SALAAM 23' (Agerpres). 
— Un. purtator .de cuvînt al Fron
tului Patriotic Zimbabwe a declarat, 
la Dar Eș Salaam, că cel puțin 3 OJJ 
de militari sud-alricani se află in 
prezent pe teritoriul rhodesian, deși 
acordurile semnate la Londra in 
problema rhodesiană prevăd retra
gerea tuturor trupelor străine din 
țară. El a condamnat, de asemenea, 
faptul că guvernatorul britanic în 
Rhodesia, lordul Soames, a permis 
libera deplasare a forțelor fostului 
șef al guvernului-marionetă de la’ 
Salisbury, Abel Muzorewa, pe întreg 
teritoriul țării, în ciuda prevederilor 
acordurilor respective care stipulea
ză că toate forțele armate aflate în 
Rhodesia vor fi cantonate în tabere 
stabilite. Aceste forțe; a spus pur
tătorul de cuvînt, comit atrocități

împotriva populației, încercînd să o 
determine 
legeri, în 
rewa.

să voteze, la viitoarele a- 
favoarea lui Abel Muzo-

★
SALISBURY 23 (Agerpres). — Ro

bert Mugabe, copreședintele Frontu
lui Patriotic Zimbabwe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zimbab
we, Z.A.N.U., nu ă primit încă din 
partea administrației britanice în 
Rhodesia permisiunea de a se reîn
toarce în țară, informează agenția 
Associated Press, care citează un 
purtător de cuvînt al guvernatorului 
Marii Britanii la Salisbury. Agenția 
precizează că nu au fost oferite nici 
un fel de justificări privind restric
țiile impuse președintelui Z.A.N.U. 
de a reveni în patrie, pentru a 
participa la campania electorală.

Obiecfive principale ale politicii indiene
Cuvîntarea președintelui Sanjiva Reddy

reafirmat atașamentul Indiei la prin
cipiile politicii de nealiniere. Expri- 
mînd „grava preocupare" față de 
evenimentele de natură să ducă la „o 
renaștere a războiului, rece", subli
niind că țările subcontinșntului tt’e- 
btiî6" Să Se-'consacre promovării’ sta
bilității și. cooperării în,..regipne, el,a 
făcut cunoscută intenția Indiei de a 
întreprinde „consultări și acțiuni" în 
acest sens și, în. context, a pus ac- 
centul pe dorința țării sale de a con
tinua procesul de normalizare a re
lațiilor cu Pakistanul. India are in
tenția — a adăugat Reddy — să 
poarte convorbiri cu China asupra 
tuturor problemelor, „inclusiv asupra 
chestiunilor de frontieră, în vederea 
găsirii unei soluții pașnice". El a ară
tat că India are intenția „să apro
fundeze și să extindă cooperarea cu 
Uniunea Sovietică, cu care relațiile 
sale sînt întemeiate pe o prietenie 
solidă", iar relațiile cu Statele Unite 
trebuie „să fie consolidate în contex
tul valorilor comune la care ținem",

DELHI 23 (Agerpres). — In prima 
sa cuvîntare rostită după .alegerile 
legislative naționale, președintele 
Indiei, Sanjiva Reddy, a prezentat, 
miercuri, în Parlament, principalele 
obiective și direcții ale politicii in- 
terîie și'-externe a țării în etapa ac
tuală. „Situația economică pe care a 
moștenit-o actualul guvern este mo
tiv de gravă îngrijorare și neliniște", 
a spus președintele, arătînd că, anul 
trecut, India a înregistrat o alar
mantă spirală inflaționistă, prețurile 
crescînd cu circa 20 la sută ; în agri
cultură s-a înregistrat o serioasă ră- 
mînere în urmă, în timp ce producția 
industrială a stagnat,. în special în 
sectoare-cheie ca 
și cimentului. In 
bitorul 
nomic, 
primul 
timpul 
soldat cu succese, va fi „reluat și în
deplinit într-o manieră dinamică". •

In domeniul extern, președintele a

a anunțat 
în 20 de 
ministru 
mandatului'

industriile oțelului 
acest context, vor- 
că programul eco- 
puncte, . inițiat de 
Indira Gandhi, în 

său precedent,

n-'

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL R.P. CHINEZE. Huang 
Hua, și-a încheiat, miercuri, vizita 
de cinci zile efectuată în Pakistan, 
înapoindu-se în patrie — 
mează agenția China Nouă.

infor-

UN CONCURS MONDIAL DE 
POEME PENTRU COPII, care ar 
putea să aducă peste un milion de 
dolari la programul său de educație 
pentru copiii handicapați, a fost 
organizat de UNESCO. Poemele 
urmează să fie primite din 148 de 
țări și vor fi grupate la s:\diul 
UNESCO din Paris. Un juriu 
ternațional va atribui premiile ,i- 
nale. Poemul cîștigător va fi lansat 
în cadrul unui recital, organizat in 
luna, octombrie, la New York.

1 CRIZA MINISTERIALA
■ GIANA, care s-a declanșat 

mina trecută, a luat sfîrșit miercuri,
I odată cu hotărîrea Partidului So

cial Creștin Flamand de a continua
I colaborarea în cadrul guvernului 
I de coaliție, condus de primul mi

nistru, Wilfried Martens. în con-
I secință, regele Baudouin a aprobat 

numirea a trei noi miniștri în pos-
I turile rămase vacante după demi- 
. sia miniștrilor reprezentînd Frontul

Democratic al Francofonilor.

BEL- 
săptă-

KURT WALDHEIM LA ISLA
MABAD. Secretarul general al Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, și-a 
încheiat scurta vizită oficială în
treprinsă la Islamabad, in cursul 
căreia a conferit cu președintele 
Pakistanului, generalul Zia-Ul- 
Haq, și cu alte oficialități pakista
neze. Convorbirile au prilejuit 
abordarea unor aspecte ale actualei 
situații internaționale.

negocieri se va între

NEGOCIERI PORTUGALIA — 
C.E.E. Noul guvern al Portugaliei 
a anunțat că săptămîna aceasta va 
începe negocierile cu reprezentanți 
ai C.E.E. privind cererea de ade
rare a Portugaliei la „cei nouă". O 
primă rundă de
desfășura în perioada 24—26 ianua-' 
rie la Lisabona. Ministrul de ex
terne, Diego Freitas do Amaral, a 
declarat că intrarea Portugaliei in 
Piața comună, este problema care 
va fi abordată cu cea mai mare 
prioritate de către guvern. în acest 
scop, Amarai va efectua o vizită la 
Roma în prima parte a lunii fe
bruarie.

Podul ce făcea legătura .... .
insula Tjoern și Peninsula scandi
navă, în apropierea orașului sue
dez, Goteborg, a fost distrus, zilele 
trecute, în urma izbirii unuia din 
pilonii ..săi centrali, in condiții d'e 
ceață densă, de către un vas sub 
pavilion liberian. Mai multe auto
vehicule au căzut in apele fiordu
lui de la o înălțime de 40 metri, 

inregistrindu-se victime.

I SUCCES ELECTORAL AL FORȚELOR DE STINGĂ ÎN KERALA. O coali- 
, ție de formațiuni politice de stingă - condusă de Partidul Comunist (Mar

xist) din India, a îrregistrat o victorie categorică în alegerile de marți 
' pentru adunarea legislativă a statului indian Kerala, cîștigînd 93 din to- 
I talul de 140 mandate. Succesul cel mai important în cadrul acestei coaliții 

a fost înregistrat de P.C./M./I., care a obținut 35. Partidul
1 cîștigător detașat al alegerilor naționale de la începutul
| obținut 17 mandate.

Congresului (I), 
iui ianuarie, a

J
economiei

anul 1979

Germania dispune

nu 
un 
în 

so-caracteris- 
recesiune, 

flagrantele 
orînduirea

sâ pună și mai puternic în evidență 
economic, cultural ce caracterizează

belgieni este de 
care un muncitor

• 10 la sută din populația Belgiei deține 55 la sută 
din proprietățile particulare din această țară. Valoarea 
medie a averilor celor mai înstăriți 
46 milioane de franci, sumă pentru 
ar trebui să lucreze 337 de ani !

Astăzi, despre ECHITATEA SOCIALĂ

Reversul

an
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în vreme ce o minoritate, 
își permite să jongleze cu 

și sutele de milioane de 
irosiți într-o viață de huzur,

Grupaj realizat de Mariana SASĂRMAN

export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226

Bogății devin tot mai bogați — săracii, tot mgi săraci. O concluzie căreia realitățile lumii 
capitaliste îi aduc, dincolo de fascinația înșelătoare a „vitrinelor" societății de consum, noi și 
noi confirmări. Studii și statistici referitoare la modul de distribuire a veniturilor constituie cea 
mai elocventă dezmințire a aserțiunilor despre așa-numitele tendințe de egalitate a nive
lului de trai în societatea capitalistă și, implicit, de ștergere a gravelor inechități 
tice acestei societăți. Criza economică, cu tot cortegiul ei de implicații — șomaj, 
inflație, criză monetară — nu face decît 
inechități, discrepanțele de ordin social, 
capitalistă.

La baza piramidei, 
sub minimul traiului decent...

60 de milioane de persoane din țările occidentale 
cele mai bogate trăiesc sub nivelul de pauperitate sta
bilit oficial - reiese dintr-un raport al Organizației 
Internaționale a Muncii (O.I.M.), recent publicat la 
Geneva. Iar dinti-un studiu referitor la Piața comună, 
întocmit sub controlul Comisiei C.E.E., rezultă că unu! 
din 4 locuitori ai țărilor membre ale acestei organizații 
are venituri inferioare minimului necesar pentru un 
trai decent.

Din același studiu O.I.M. rezultă că sub pragul 
sărăciei trăiesc :

® 15 LA SUTA DIN POPULAȚIA CANADEI, FRAN
ȚEI, BELGIEI

© 12 LA SUTA DIN POPULAȚIA S.U.A.
® 9 LA SUTA DIN POPULAȚIA MARII BRITANII
® 5 LA SUTA DIN POPULAȚIA SUEDIEI ȘI NOR

VEGIEI.

Impozitele și adîncirea

..Și la vîrful societății
• In S.U.A., în vîrful piramidei sociale se situează 

0,5 la sută din populație, care deține însă o treime din 
avuția națională.

• 1,7 la sută din populația R.F. 
de 70 la sută din avuția națională.

O 9 din cele mai bogate familii ale Suediei își 
adjudecă 50 la sută din venitul național.

O In Franța, 10 la sută din populare beneficiază de 
peste jumătate din venitul țării, raportul dintre această 
categorie și veniturile realizate de 10 la sută din cei 
mai săraci fiind de 29 la 1.

discrepanțelor sociale
tn multe țări ale lumii capita

liste, sistemul discriminatoriu de 
impozite este unul din factorii ce 
contribuie la adîncirea dispropor
ției dintre venituri.

„Marele capital trăiește intr-un 
adevărat paradis financiar", con
stata ziarul francez „L’Humanile"

Intr-adevăr, impozitele, chiar in a- 
cele țări unde cuantumul lor este 
relativ ridicat, ca, de pildă, in Sue
dia, R.F. Germania sau Italia, nu 
constituie o amenințare pentru cei 
avuți, legislația fiind destul de e- 
lastică spre a oferi „portițe de e- 
vaziune". In Statele Unite, famili

ile ale căror venituri anuale se si
tuează sub 5 000 dolari plătesc un 
impozit procentual mai mare. decit 
cele ■ cu venituri anuale intre 5 000— 
100 000 dolari. Pe de altă parte, sis
temul american de. impozite of eră o 
serie întreagă de privilegii poseso
rilor de capital.

Virusul sărăciei" 
face noi victime

La spitalul de 
copii Santobono 
din Neapole 
mai este nici 
pătuț liber, 
permanentă 
sesc noi „cazuri" 
— sute de copii 
atinși de miste
rioasa boală care 
seceră în cîteva 
zile, chiar, ore, 
micile vieți. E- 
pidemia, care a 
atins punctul cul
minant la începu
tul .anului trecut, 
afectează copii 
mici, sugari. Și, 
după cum rele
vă statisticile, ei 
provin aproape 
fără excepție din 
mediile cele mai

oropsite, din car
tierele mizere, 
suprapopulate, in
salubre ale orașu
lui — căci vi
rusul își alege 
„pe sprinceană" 
micile victime, 
de unde și nume
le ce i s-a dat de 
„virusul sărăciei". 
Unul, din car
tierele cu cele 
mai multe victi
me este Ercolano, 
numărînd 55 000 
locuitori. Locuin
țe insalubre, mai 
degrabă 
vizuini 
unde 
10, 20,

. soane.

hrube, 
strimte, 

viețuiesc 
30 per- 
Nic'i un 

meJic nu se a- 
venturează acolo.

Cercul views
al pawperitățiL

Iată ce scrie cotidianul vest-ger- 
man „Die Welt“, sub semnătura 
specialistului Joseph Wresinki. con
silier O.N.U. și C.E.E., despre fla
granta inechitate a veniturilor :

„Adevărul — trist — este că mi
lioane de familii din țări din cele 
mai dezvoltate trăiesc .în sărăcie, 
fără o locuință corespunzătoare, 
fără a ști cum să-și procure hrana 
de miine. Se poate spune că aceas
tă cohortă de milioane de pauperi 
din mijlocul societății de consum 
formează o altă lume, „lumea a 
4-a“ — lumea de la baza scării so
ciale. practic lipsită de apărare și 
condamnată la o existență in cer
cul vicios al sărăciei, la totală lip
să de perspective economice, cultu
rale, spirituale".

miliardelor risipite
Las Vegas — sau paradisul iluzii

lor, cum i se mai spune acestei lo
calități ce răsare în plin deșert al 
Nevadei — numără peste 200 000 
locuitori stabili, restul — 10 mili
oane pe an — sînt flotanți cu 
buzunarele burdușite, vilegiaturiști 
minați de febra norocului. Zi și 
noapte, în orice anotimp, mașinăria 

■de joc a acestui oraș funcționează 
din plin, unsă anual cu 5 miliarde 
dolari.

—Și, 
avută 
zecile 
dolari, 
inclusiv la mesele de joc, 26 de mi
lioane de cetățeni americani sînt ne- 
voiți să trăiască sub așa-numitul 
nivel al sărăciei ; 75 la sută dintre 
aceștia sînt negri, portoricani și 
„chicanos" (americani de origine 
mexicană).

Dezvoltarea 
bulgare în
SOFIA 23 (Agerpres). — în anul

1979, economia bulgară a contir-• D 
să se aezvolte in ritmuri stab' 
se relevă in comunicatul dat pubuțZ» 
tății la Sofia cu privire la îndepli
nirea planului de stat pe anul trecut. 
Venitul național a crescut cu 6,5 la 
sută in comparație cu anul precedent, 
aproape întregul spor fiind obținut 
prin creșterea productivității . muncii 
și prin reduceri suplimentare ale con
sumurilor, precum și prin economii 
de materii prime și materiale'. Planul 
producției industriale a fost îndepli
nit in proporție de 100.9 la sută.

în agricultură, producția de cereale 
a crescut cu 10,1 la sută sau cu 800 000 
de tone. Volumul comerțului exterior 
a sporit cu 11.4 la sută, în comparație 
cu anul 1978. în 1979 veniturile reale 
ale populației au crescut cu 2 la sută.

CIPRU: Spre redarea 
convorbirilor 

intercomimiii'are
NICOSIA 23 (Agerpres). — Gheor- 

ghios Ioannides, reprezentantul ci- 
prioților greci la convorbirile inter- 
comunitare în vederea soluționării 
problemei cipriote — care s-au în
trerupt, in iunie, anul trecut — a no
tificat, oficial, lui Galindo Pohl, re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., că partea cipriotă 
greacă este gata și dorește reluarea 
convorbirilor intercomunit are.

Anterior, liderul comunității ciorio- 
ților turci a declarat că este gata să 
reia convorbirile intercomunitare.

Protest împotriva 
manevrelor militare 

sud-coreeano—americane
PANMUNJON 23 (Agerpres). — A- 

genția A.C.T.C. informează că, la 
propunerea părții nord-coreene, la 
Panmunjon a avut loc o reuniune a 
Comisiei militare de armistițiu. Dele
gația nord-coreeană a arătat că ma
nevrele militare mixte sud-coreea- 
m—americane, „Magex-80“, care se 
efectuează, in prezent, în apropierea 
liniei de demarcație militară, au un 
scop agresiv evident, constituind o 
violare a acordului de armistițiu, o 
piedică în calea procesului de reuni- 
ficare a țării.

Delegația nord-coreeană a protestat 
cu hotărire față de exercițiile de răz
boi provocatoare pe care le desfășoa
ră fără încetare cealaltă parte și a 
cerut energic încetarea lor.
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