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NICOLAE CEAUȘESCU
Vicepreședintele Partidului Comunist din Belgia, Jef Turf
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

netei» o legislatură bogată, pregătim 
o nouă etapă de profunde înnoiri 

în toate domeniile
Opinii ale alegătorilor despre creșterea economică a localităților lor, 

despre experiența politică și socială a acestor ani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, joi după-amiază, pe 
tovarășul Jef Turf, vicepreședinte al 
Partidului Comunist din Belgia, care 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc din partea tovarășului Louis 
Van Geyt, președintele Partidului 
Comunist din Belgia, și a celorlalți 
membri ai conducerii partidului, îm
preună cu urări de succese in activi
tatea pe care o desfășoară in fruntea 
partidului și statului, in înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

din partea sa tovarășului Louis Van 
Geyt un salut cordial și cele mai 
bune urări, iar conducerii Partidului 
Comunist din Belgia urări de succes 
în întreaga activitate din partea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de vederi privind acti
vitatea și preocupările celor două 
partide, precum și in legătură cu 
unele probleme ale actualității inter
naționale și ale mișcării comuniste si 
muncitorești.

De ambele părți a fost evidențiată 
cu satisfacție evoluția favorabilă a re
lațiilor de prietenie, colaborare $i-so
lidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Belgia și a fost exprimată 
dorința comună de a întări aceste le
gături. în folosul celor două partide 
și popoare, al cauzei generale a păcii 
și progresului social. A fost relevată,'

în același timp, hotărirca de a se ac
ționa pentru dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-belgiene in domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral. corespunzător intereselor celor 
două țări, aspirațiilor tuturor po
poarelor de pace, destindere, secu
ritate și cooperare in Europa și in 
lume.

Abordindu-se unele aspecte actuale 
ale vieții internaționale, a fost re
levată insemnătatea rolului crescind 
al maselor populare, al partidelor co
muniste. socialiste, social-democra- 
te, al tuturor forțelor progresiste in 
lupta' pentru instaurarea unui climat 
de pace și colaborare in Europa și în 
întreaga lume.

In acest cadru s-a subliniat că, !n 
condițiile situației internaționale ac
tuale, trebuie acționat ferm nent.ru 
a se evita revenirea la războiul rece

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Asociației de prietenie egipteano-română

Ne aflăm la începutul campaniei electorale 
pentru alegerile de la 9 martie 1980. Pe scena 
politică a țării se ^deschide o perioadă de analiză 
responsabilă, larg cuprinzătoare, străbătută de 
firească mîndrie, dar și de exigență, a rezulta
telor legislaturii trecute și a perspectivelor și 
proiectelor legislaturii viitoare. Acesta este con
ținutul și climatul campaniilor pentru alegeri 
din orînduirea noastră. O antrenare largă, prac
tic a întregului electorat, la dezbaterea proble
melor obștii. De la realizările și cerințele gos
podărești ale localităților pînă la activitatea 
organelor puterii de stat, de la înțelegerea și 
transpunerea în viață a politicii partidului și sta
tului pînă la exprimarea în fapte a dragostei și 
atașamentului față de patria socialistă.

Este o continuare firească a activității poli- 
tico-sociale intense care se desfășoară în mod 
permanent în țara noastră, ca o expresie directă 
a democrației socialiste, a participării maselor 
la conducerea societății. Milioane de alegători 
se vor întîlni cu aleșii'lor, împreună cu, care, în 
urmă cu cinci ani sau în urmă cu doi ani și ju
mătate, au dezbătut și adoptat proiecte concrete 
ale dezvoltării așezărilor noastre, și le-au încre
dințat importantul mandat de deputat. După ce, 
în timpul legislaturii, s-au întîlnit de nenumărate 
ori, au discutat, s-au sfătuit și au muncit îm
preună, ei, alegători și deputați, se reunesc 
acum din nou într-o amplă dezbatere pentru a

vedea ce s-a realizat, cum s-au dezvoltat locali
tățile pe multiple planuri, cum sînt gospodărite, 
cum se desfășoară viața socială, cum funcțio
nează mecanismele de aducere la îndeplinire a 
voinței poporului.

în acest context de amplă rezonanță și res
ponsabilitate, ziarul nostru invită pe toți oamenii 
muncii să evidențieze in coloanele sale ce a fost 
bun, ce experiență s-a acumulat de-a lungul 
actualei legislaturi, cum trebuie dezvoltată 
această experiență.

Astăzi publicăm opiniile unor cetățeni și edili 
din citeva localități pentru care „mandatul" se, 
încheie cu cei mai impresionanți pași înainte 
din întreaga lor existență.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, joi dimineața, pe Sayed 
Zaki, președintele Asociației de prie
tenie egipteano-română, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Virgil Ca
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Yehya Toema, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Egiptului la București.

Oaspetele, exprimînd întreaga gra
titudine pentru primirea acordată, a 
arătat că ii revine plăcuta misiune de 
a transmite șefului statului român, 
din partea membrilor asociației, un 
mesaj călduros, cele mai respectuoa
se felicitări cu prilejul apropiatei 
aniversări a zilei de naștere, precum 
și sincere urări'de progres si prospe
ritate poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită membrilor Asociației de

prietenie egipteano-română urări de 
succes în activitatea lor consacrată 
dezvoltării bunelor relații dintre cele 
două țări și popoare.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
deplina satisfacție pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor româno-egip- 
tene. față de colaborarea tot mai 
fructuoasă dintre România și Egipt, 
colaborare care are la bază impor
tantele hotăriri și acorduri convenite 
cu prilejul dialogului la nivel înalt 
dintre șefii celor două state. S-au 
evidențiat, totodată, posibilitățile largi 
existente pentru extinderea și apro
fundarea cooperării dintre România 
și Egipt în toate domeniile de acti
vitate și s-a subliniat roiul pe care 
îl au cele două asociații de prietenie 
în mai buna cunoaștere dintre po
poarele noastre. în întărirea și pro
movarea prieteniei și colaborării ro- 
mâno-egiptene.

Abordîndu-se unele probleme ale 
situației internaționale, îndeosebi si

tuația din Orientul Mijlociu, s-a 
subliniat necesitatea . intensificării 
eforturilor in vederea statornicirii 
unei păci globale, drepte și durabile 
in această zonă, care să ducă la re
tragerea Israelului din toate teritorii
le arabe ocupate in urma războiului 
din 1967, la rezolvarea problemei po
porului palestinian, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian indepen
dent, la asigurarea independentei și 
integrității teritoriale a tuturor sta
telor din această regiune.

Sayed Zaki a exprimat înalta a- 
preciere și stimă de care se bucură 
in R.A. Egipt acțiunile consecvente 
ăle României. ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător de stat, consacrate instaurării 
unei păci globale, juste si trainice în 
Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Iarna sănătoasă, cu belșug de 
omăt, s-a așternut peste ținu
turile pline de freamăt neîntre

rupt ale Apusenilor. Așezările aces
tor munți nu mai încremenesc ca 
odinioară în izolare și neindestulare, 
în mijlocul alitor bogății care nu le 
aparțineau. S-au schimbat timpu
rile și anotimpurile. A dispărut acea 
impusă „hibernare" moțească.

La BAIA DE ARIEȘ, comună încă 
azi, dar oraș mîine. de cum apar zorii 
zilei, prin piața mare, oamenii foiesc 
cu rost, fără căutare la vreme. Pri
marul, tovarășul Iosif Cioară, miner

de prin partea locului, se abate mai 
întîi, vrednic obicei, pe la construc
țiile de locuințe. Peste citeva zile, 
„luna aceasta precis", va fi dat in fo
losință un bloc cu 16 apartamente și 
farmacie la parter. Ne declară :

— După realizări, legislatura care 
se încheie a fost cit două veacuri. 
Cincinalul l-am proiectat noi pogan, 
adică mare, dar n-am fost parcă des
tul de cutezători. în 1976, am primit 
la Baia, cu multă bucurie, vizita de 
lucru a intiiului om al țârii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A hotărît aici, la 
adunarea populară din piața mare, ca

Țara Moților să zorească dezvoltarea 
economico-socială. în anul următor, 
a și inceput construcția fabricii de 
confecții. Avem putere economică de 
oraș. Sarcinile de plan la toți indica
torii șint depășite an de an cu 4—5 
procente. Pe lingă putere. Baia de 
Arieș are și chip de oraș. Numai in 
acest cincinal s-au construit 480 apar
tamente și un bloc cu 80 garsoniere 
pentru .tinerele lucrătoare. Se mai 
află aproape gata sau, in construcție 
alte 80 garsoniere și o grădiniță cu 
201) locuri. S-au dezvoltat și moderni
zat comerțul și prestațiile de servicii.

A fost extins? spațiul spitalului. 
După cum se vede, am făcut cîte 
ceva. Toți cetățenii. N-a fost lucra
re la care Să nu pună locuitorii 
mina. Așa se. face, o comună oraș. 
Dar Baia de Arieș va dobindi a- 
cest statut în actualul cincinal, în le
gislatura care urmează.

Mineritul și-a pus întîia / pecete 
pe dezvoltarea așezării. însuși nu
mele localității ilustrează acest 
fapt. Se compară mineritul de

(Continuare în pag. a Il-a)

Din albumul 
civilizației 
socialiste: 
IMAGINI 
NOI ALE 
ORAȘELOR 
PATRIEI

Calea Dorobanților din Capitală Foto : E. Dichiseanu

0 componenta esențiala 
a strălucitei opere teoretice 

a tovarășului Nicolae Ceausescu 
contribuțiile novatoare, de inestimabilă 
valoare, la progresul științei economice

-■« Pe marginea unui nou volum din, seria culegerilor de texte 
consacrate gîndirii economice a președintelui României

Bucata ta de

ȚARA-ÎN FAPTELE NOASTRE

lumină" Sudura de aur
activist 
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Doctorul Radu Rey, 
neobosit al muntelui, 
într-o zi, pe firul piriului Or
toaia, in munte, lingă 
cie, la casa țăranului 
Popa din satul Ortoaia. 
Dorna-Arini, in virstă 
spre 36 de ani, bărbat muncitor 
și teafăr, care pentru fiecare 
lucru, de trebuință fui și alor 
lui, se luptă cu muntele. „Adu, 
mă, băiete, niște apă !“ înseam
nă in Dorna „Du-te cițiva kilo
metri pin-la izvor !“.

Dar acestui om nimic nu i se 
pare greu.

Am avut surpriza, am avut 
emoția să constat că — supus 
grelei încet cări a depărtării de

Adrian PĂUNESCU

sălbăti- 
Toader 

comuna 
de 35

sat — el a dat o replică puter
nică, aș zice o replică genială, 
provocării vieții. El și-a făcut, cu 
mina lui, civilizație. Și-a con
struit o roată, și-a cumpărat un 
dinam și — împreună cu fra
tele său — a mutat civilizația in 
munte. Toader Popa din Ortoaia, 
absolvent al primelor 7 clase 
elementare, s-a ridicat peste 
împrejurări, a dovedit o vocație 
adincă a competenței și a dat 
lumină casei și curții sale.

Am făcut un film TV despre 
toate acestea : „Roata". Tinărul 
meu prieten, cintărețul Victor

Socaciu, a compus o melodie pe 
poezia mea „Roata", dedicată 
■puternicei dovezi de stabilitate, 
inteligență și capacitate de ini
țiativă ale acestui simbolic ță
ran, care mi-a vorbit aspru 
despre risipă și despre dificulta
tea de a-ți face tu, cu mina și 
sudoarea ta, „bucata ta de lu
mină".

Sint fericit, să transcriu aici, 
cu toată părerea de rău că nu 
pot rezuma și muzica, poezia pe 
care mi-a „dictat-o“ acea reali
tate din județul Suceava, acea 
scenă de tandrețe, și speranță in 
care nu sint decît două perso
naje principale : țăranul român 
și Carpații Bucovinei.

a conștiințelor
Emilia Șt. MILICESCU

ROATA
Roată, roată,
Te mai inventăm
Roată, roată,
Și cu tine lumea toată, 
Roată !

o dată,
înseamnă 
Nu piere

că 
neamul nostru niciodată.

nimic nu e pierdut

Pămîntul prea e plin de emigranți, 
Sînt țări de emigranți, sînt continente, 
Cu comis-voiajori din tată-n fiu, 
Biografii aproape indecente.

O roată pune Toader pe un rîu
Și cumpără un vechi dinam de moară
Și toți ai lui lumină-n casă au
Căci neamul nostru n-a-nvățat să moară

Mai e nevoie, Doamne, și de cei 
Ce țara niciodată nu și-o lasă,
Sînt milioane pe acest pămînt 
Care mai știu ce-nseamnă și acasă

Dacă-a putut acest țăran român 
Să facă el, în munții lui, o roată,

Nu lămpi
Ci dintr-un biet pîrîu luînd văpaia 
Ne-arată ce înseamnă să
Țăranul Toader Popa din

de Ia străinii geniali

fii om 
Ortoaia.

El vești își ia din munți, din univers,) 
Carpații lui emit pe unde scurte,
Și noaptea-n somn aude-un vuiet blind, 
Planeta trece pe la el prin curte.

La ora cînd e noapte peste tot
Se sting veiozele în Europa, 
Doar un
In munții

pîrîu sticlește luminos 
somnului lui Toader Popa

El care-a 
Și pînă-n 
Mi-a spus 
Că de la

emigrat doar pînă-n grajd 
Munții Dornei, frînt de muncă, 
atît : „Eu am rămas aici 

tata am primit poruncă".

S-au dat atîtea 
definiții patriotis
mului, cuvint de
rivat în toate lim
bile neoromanice 
de la etimonul pa
ter, că ele ar um
ple volume intregi. 
Ne oprim asupra 
celei date în 1915, 
la 24 ianuarie, de 
Delavrancea, vor
bind la Ateneul 
Român despre „Pa
trie și patriotism" 
cu glasul ■ lui vi
brant, de neuitat 
pentru cei ce l-au 
auzit. Analitică și 
răscolitoare. defi
niția lui Delavran
cea găsise atunci 
rezonanță vie in 
sufletul tineretu
lui, ce avea să se 
afle în scurtă vre
me in primele li
nii ale frontului : 
„Patria 
lăuntrul nostru și 
o ducem cu noi 
peste țări și mări, 
iar cînd sîntem de
parte și în singu
rătate, ne trec fiori 
gîndindu-ne de 
unde ne-am rupt...", 
căci „Patria nu e 
pămîntul pe care 
t/ăim întîmplător, 
ci pămîntul plămă
dit cu sîngele și în
tărit cu 
înaintașilor 
Generațiile 
din alta și 
pe rînd, numai o- 
bîrșia stă pe lume 
ca o matcă fără 
sfîrșit !“.

este în-

oasele 
noștri... 
ies una 
se duc

nu-într-adevăr, 
mai iubirea de pa
trie a insuflețit în 
luptă, - disprețuind 
propria lor moarte, 
pe toți acei ce — 
de la dacii lui Bu- 
rebista și. Decebal 
pină azi — și-au 
vărsat sîngele spre 
a păstra libertatea 
pămîntului stră
bun. Și gîndul ne 
aduce, în 
conștiinței, 
cele lupte de 
Rovine, Podu înalt 
ori Călugăreni, ful
gerătoarele izbinzi 
ale lui Mihai, care 
infăptuia — în zo
rii veacului al 
XVII-lea — unirea 
celor trei țări 
române, Plevna, 
Rahova și Smîrdan 
aveau să uimească, 
mai tîrziu. Europa 
prin disproporția 
dintre învinși — 
stăpinitori o jumă
tate de mileniu ai 
marelui imperiu o- 
toman — și 
gători — 
mii de inimi 
nești, arzind 
cui libertății, 
roismul cu care au 
luptat ostașii noștri 
pentru apărarea 
independentei, îm
potriva jugului 
habsburgic, ani
mați dex idealul 
sacru al unității

lumina 
istori- 

la

învin- 
cîteva. 
româ- 
de fo-

E-

■-I

I

I

(Continuare 
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întreaga noastră dezvoltare economică de după 
Congresul al IX-lea, avîntul pe care l-a cunoscut con
strucția socialistă in ultimul deceniu și jumătate, ca și 
grandioasa proiecție a viitorului comunist al patriei 
poartă pecetea gîndirii de mare profunzime și vie 
cutezanță și originalitate a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. întemeiată pe 
cunoașterea adincă a realităților și reprezentînd o 
aplicare, in cel mai autentic spirit creator, a concepției 
materialismului dialectic și istoric, opera teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este impresionantă prin 
multilateralitatea sa - un loc deosebit ocupînd în 
acest ansamblu armonios contribuțiile de excepțională 
valoare în domeniul economiei. Inseparabil legată de 
dezvoltarea economico-socială a României, precum și 
de angajarea militantă a țării noastre în marile con
fruntări privind soluționarea problemelor cardinale ale 
economiei mondiale contemporane, opera teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu abordează într-o viziune 
cuprinzătoare, străină oricăror scheme prestabilite, toate 
marile probleme pe care, in modalități și grade variind 
de la țară Ia țară, epoca noastră le ridică pretutindeni 
în lața științei economice și a practicii sociale.

Tocmai de aceea, prin vastitatea ariei de cuprin
dere, prin valoarea teoretică și practică a soluțiilor pe 
care le oferă, gîndirea economică, la fel ca și ansam

blu] operei teoretice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
are nu numai o dimensiune națională, ci și o dimen
siune universală.

Așa cum se știe, ca o recunoaștere a excepționalei 
contribuții aduse la progresul gîndirii economice, la 
așezarea pe baze riguros științifice a operei de con
strucție socialistă și de conducere a societății, secre
tarului general al partidului i a fost conferit, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani, titlul de doctor in eco
nomie. Meritele sale in acest domeniu se bucură de 
o înaltă apreciere pe plan internațional, ceea ce își 
găsește ilustrare în numeroasele titluri și distincții 
acordate de prestigioase foruri științifice mondiale.

Relevării multiplelor contribuții aduse de președintele 
României Ia progresul științei economice, la transfor
marea ei dintr-un instrument de explicare a fenome
nelor și proceselor din viața economică intr-o pirghie 
cie acțiune, de previzionare, optimizare și accelerare a 
dezvoltării economico-sociale îi este consacrată cule
gerea de texte alese din gîndirea sa economică. După 
apariția primelor două volume din această culegere - 
„Conducerea unitară a economiei" și „Economia na
țională a României", un nou volum vede în aceste zile 
lumina tiparului în Editura politică - „FINANȚE, PRE
ȚURI, MONEDA", axat, după cum arată și titlul, pe 
probleme financiare, monetare și de prețuri.

Noua lucrare oferă o ima
gine elocventă asupra gindirii 
novatoare revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
într-un domeniu atît de sen
sibil al economiei cum este cel 
al finanțelor, prețurilor, mone
dei — domeniu care în multe 
părți ale lumii este astăzi si
nonim cu inflație, dezordine 
monetară, dezechilibru finan
ciar și valutar.

De la început se cuvine re
marcat faptul că problemele 
financiare sint abordate intr-o 
relație strînsă cu cele econo
mice, fundamentîndu-se știin
țific caracterul lor unitar.

Continuitatea din gîndirea 
președintelui României ce se 
degajă din lectura acestui vo
lum este impresionantă. în 
permanență este pusă in lu
mină necesitatea obiectivă a 
sporirii rolului activ al finan
țelor, în general al instrumen
telor valorice care au meni
rea să contribuie la conduce
rea și dezvoltarea economiei, a 
întregii vieți a societății româ
nești. De la înalta tribună a 
Congresului al XII-lea al par
tidului, în raportul prezentat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat încă o dată că în ac
tuala etapă se impune crește
rea in continuare a rolului fi
nanțelor și creditului, trasind 
tuturor organelor financiar- 
bancare sarcina de a asigura 
buna funcționare a mecanis
mului economic, creșterea efi
cienței economice, a beneficii
lor și rentabilității, consolidarea 
echilibrului financiar al economiei, 
administrarea cu înalt simț de răs
pundere a banului public, accelera
rea vitezei de rotație a fondurilor, 
instaurarea unui regim strict de eco
nomii și a unei discipline financiare 
desăvîrșite în toate unitățile. „Tre
buie asigurate — arăta secretarul 
general al partidului — o circulație 
monetară sănătoasă, întărirea pute
rii de cumpărare a monedei naționa
le, îmbunătățirea I raportului dintre 
leu și alte valute, asigurarea in con

i

Dîn dn&n flrtwdrfl n României

F«aote- pretori- 
nwnedcf

tinuare a stabilității prețurilor de 
producție și livrare, pe baza reduce
rii costurilor de producție și circula
ție". Pentru transpunerea în practică 
a acestor idei călăuzitoare, magistral 
sintetizate. noul volum constituie o 
călăuză de valoare inestimabilă.

Firul dominant ce se degajă din 
lectura acestui volum il constituie 
caracterul unitar, original al concep
ției secretarului general al partidu
lui cu privire Ia adaptarea perma
nentă a mecanismului economico- 
financiar cerințelor diferitelor etape

ale construcției socialiste. Cla
ritatea formulării, și mai cu 
seamă conținutul. îndreptățesc 
concluzia că fiecare text selec
tiv al acestui volum poate con
stitui motoul oricărei lucrări 
științifice in domeniul finan
țelor, pirghiilor valorice, pre
țurilor, circulației monetare șl 
relațiilor financiar-valutare in
ternaționale.

Un loc central în gîndirea 
economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu il ocupă 
problematica sporirii continue 
a eficienței economice. Eviden
țiind această legitate a dez
voltării sociale, președintele 
României a subliniat cu nu
meroase prilejuri faptul că in 
orinduirea socialistă rentabili
tatea nu mai este o chestiune 
privată a diferitelor întreprin
deri, ci o problemă fundamen
tală a întregii societăți, o ce
rință vitală a însăși operei do 
edificare a noii orinduiri. în 
cadrul întregii activități eco
nomice se impune ca mijloa
cele materiale și bănești în
credințate de societate să adu
că beneficii societății : este de 
neconceput. crearea unei orin
duiri superioare care să igno
re exigențele înaltei eficiente 
economice. Consecvența cu 
care a acționat partidul nostru 
in acest domeniu este de
monstrată de aplicarea noului 
mecanism economico-finan- 
ciar. elaborat cu contribuția 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. meca

nism care pornește tocmai de 
la .necesitatea creșterii eficienței c- 
conomice, de la imperativul accentu
ării autoconducerii și autogestiunii, 
astfel incit fiecare unitate să desfă
șoare o activitate de sine stătătoare 
și să realizeze cel puțin beneficiile 
planificate, numai așa putindu-se 
asigura înfăptuirea în viață a obiec
tivului privind participarea mai in
tensă la beneficii a oamenilor muncii.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Bucuria 
amintirilor

Rădoi Marin. Badea Elisabeta, 
Jitianu Mariana. Filip Constan
tin... Patru nume de pionieri din 
Bucinișu-Olt. Patru din ceata de 
voinici, cu glasul clopoțeilor de 
argint, care au bătut la poarta 
consăteanului lor Ion Ștefănes- 
cu. Dar cine și cum să le des
chidă poarta înțepenită sub po
vara gheții și a nămeților ? Gaz
da. in vîrstă de 37 de ani. n-a 
avut puterea să croiască pirtie.

— Păi, tocmai pentru asta am 
venit, să vă dăm o mină de aju
tor — 
nici.

Ceea 
asupra 
tul că, 
recunoscut 
moși mare asemănare cu fețele 
foștilor săi elevi de odinioară, 
pe cînd era învățător, elevi pe 
atunci de-o seamă cu cei de azi, 
astăzi bunici.
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Ia spus unul dintre voi-

ce ne-a făcut să stăruim 
acestor rinduri este fap- 
plin de uimire, gazda a 

printre Feții-Fru- I
I

1 din 47
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Vn control inopinat efectuat 

de Serviciul circulație al Mili
ției județului Gorj pentru a ve
dea modul in care sint respec
tate prevederile regulamentare 
la o trecere de nivel peste calea 
ferată fără bariere. Diritre cei 
47 de șoferi luați in „vizor", nu
mai 1 (unul !) a oprit la sem
nul indicat pentru a se asi
gura să vadă dacă trece sau nu 
vreun tren. Ceilalți 46 — pro
fesioniști si amatori — au fost 
invitați să răspundă la întrebă
rile de verificare a cunoștințelor 
de circulație. Și, din nou. stu
poare : din cei 46, numai 5 
au obținut punctajul minim 
admis. Fapt pentru care li s-a 
spus că dacă vor să circule 
mai departe, musai să pună 
mina pe carte.

I
!
I
I
I
I
I

I I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dor nestins
„Știu doar atît : se numește I 

Steițu Lazăf și. locuiește pe un- j 
deva, pe nieleafftirile Aradului. 
Poate că renunțam la toate în- i 
cercările mele de vină acum de 
a-i afla adresa, dar o coinciden
ță m-a determinat să jac din 
nou încercarea de a-l cunoaște 
pe tatăl meu. Coincidența face | 
ca, exact la virsta pe care o are 
acum copilul meu, cîteva luni, I 
tatăl ș-o părăsească pe mama si | 
pe mine, plecindîn lume".

Mai departej-icît'itOrul hostrti . 
Mihai Cotuțiu, muncitor la Fa
brica de încălțăminte din Ora- I 
dea, ne spune că la virsta lui de 
23 de ani Și-a făcut un rost in 
viață, că are căminul si familia | 
lui, că are tot ce-i trebuie, dar 
ar dori „tare, ture mult" să-și i 
cunoască tatăl. Atît și nimic 
mai mult. . .. . „.

Fie ca aceste rinduri să „cadă" , 
sub ochii celui căutat sau ai ce
lor care-l cunosc...
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Iun...
trailer în minus?

Cititorul nostru Ionel Cotruț, 
de profesie inginer, în funcția 
de inspector-sef la Intreprinde- 

: rea de transporturi auto ialomi
ța, ne scrie : „Ca om de meserie, 
care lucrează in domeniul trans
portului. nu pot să nu vă sem
nalez un caz care m-a pus — și 
poate că-i va pune si Pe cei ’m 
cauză — pe gînduri".

in continuare. semnatarul 
scrisorii arată că pe șoseatla Că
lărași- Slobozia, pe raza satului 
Negru Vodă, zace un trailer pă
răsit. Trailerul, la o adică, nu 
e o... surcică. să nu se vadă, în 
condițiile in care are nici mai 
mult, nici mai puțin de 40 de 
tone ! Si nu zace de ieri, de 
alaltăieri, ci de o lună si jumă
tate, bătut de toate vinturile Bă
răganului.

Dacă rîndurile de fată nu sint 
suficiente pentru vindecarea 
amneziei celor care l-au dus și 
l-au abandonat acolo, poate că-i 
depistează miliția, intru știrea 
Căreia dăm aici numărul de 
matriculate ; 31-B-6923.
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Două cazuri, 
aceeași cauză

La Stația de utilaj greu 
transporturi Ploiești, șoferul Gri- 
gore Constantin meșterea la mo
torul unui autovehicul, pentru a 
remedia o defecțiune, in timp 
ce omul își vedea de munca lui, 
a fost surprins de un alt auto
vehicul, care venea din spate și 
l-a tamponat pe cel la care lu
cra. Omul și-a pierdut viața.

La Combinatul de Hanii si az
bociment Bicgz. lăcătușul loan 
Chindea meșterea la un vagon 
pentru a remedia o defecțiune. 
In timp ce omul își vedea de 
munca lui, a fost surprins de 
alte vagoane, care veneau din 
spate, scăpate din amonte. Omul 
și-a pierdut viața.

Doi oameni, două vieți pier
dute din cauza iresponsabilității.
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Umbra cu mânuși
Un anume Gheorghe Dobie. 

de ocupație fără, si-a pus deu
năzi tacticos mănușile, dar nu 
pentru a se apăra de ger, ci 
pentr-u a încerca să nu lase în 
urma lui nici o... urmă la o 
agenție C.E.C. din Sătu Mare. 
După ce s-a strecurat înăuntru, 
a încercat să ajungă la bani, dar 
mănușile nu l-au mai ajutat, 
pentru că a... înghețat. Ce se in- 
timplase ? O patrulă de miliție, 
aflată in obișnuitul rond de 
noapte, i-a zărit umbra înăun
tru, după care, la ieșire, le-a că
zut celor trei drept în brațe.

Rubrică realizată de
Petre POPA
țl corespondenții „Scînteii"
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Lucrări & ameng/are g unor văi 

la Bușteni
„Subsemnații locuitori de pe stră

zile Urlătoare și N. Bălcescu din 
Poiana Țapului — Bușteni, județul 
Prahova, vă rugăm să binevoiți a 
lua în atenție și a dispune organe
lor competente să soluționeze pro
punerea noastră privind unele mă
suri de apărare împotriva inunda
țiilor" — se arăta într-o scrisoare 
adresată președintelui țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„La 22 iulie 1979 s-â produs o 
revărsare a albiilor apelor de pe 
munte prin cascada «Urlătoare», 
antrenînd butuci și bolovani care, 
spre salvarea noastră, la un podeț 
forestier, au format un baraj natu
ral. Este drept, atît autoritățile lo
cale, cit și cele județene au fost 
prompte pentru a lua măsurile ne
cesare de moment. Pericolul însă 
rămîne printr-o eventuală repetare 
a unor asemenea viituri. De aceea, 
propunem să se construiască un ba- 
raj-sită în apropierea cascadei, 
unde se va considera necesar, și să 
se termine îndiguirea pînă în rîul 
Prahova, unde se varsă cascada

Măsuri ferme

ordinii și disciplinei
Aurel Arghiropol, membru de 

partid, om al muncii în cadrul 
Agenției O.C.M. Constanța-Port, a 
trimis secretarului general al parti
dului nostru o scrisoare referitoare 
la atitudinea și activitatea necores
punzătoare a șefului unității, Ale
xandru Cioroianu.

Un colectiv de activiști de partid, 
de sindicat și specialiști din apa
ratul de stat, constituit de Comite
tul județean Constanța al P.C.R., 
căruia i s-a încredințat scrisoarea, 
spre soluționare, a verificat amă
nunțit toatș afirmațiile, consultând 
biroul organizației de bază, docu
mente și un mare număr de oameni 
ai muncii din agenție. în nota de 
cercetare se subliniază din capul 
locului că rezultatele muncii — a- 
preciate ca fiind mai bune ca în 
anii din urmă — puteau fi altele 
dacă în activitatea organizației de 
partid, a comitetului sindicatului, a 
colectivului de conducere operati
vă, respectiv a șefului de serviciu 
Al. Cioroianu. nu se manifestau o 
serie de carențe care au condus la 
o slăbire a disciplinei în muncă, la 
insuficienta folosire a unor cadre, 
înlocuirea muncii politice cu mă
suri administrative ce nu și-au atins 
scopul propus. Colectivul a. apreciat 
că starea de indisciplină manifesta
tă la' o serie de lucrători, prin con
sum de băuturi alcoolice în timpul 
programului, absențe nemotivate, 
părăsirea locului de muncă etc., a 
fost determinată de lipsa de com
bativitate fată de lipsuri, de atitu
dinea de tolerantă manifestată la 
unii șefi de tură și de comparti
mente. de insuficienta muncă poli

(Urmare clin pag. I)

astăzi cu cel de altădată ? Ne răs
punde tovarășul loan Giura, directo
rul întreprinderii miniere :

— în subteran se lucrează pe baza 
unor tehnologii noi. Minereurile se 
exploatează in subetaje, cu mijloa
ce mecanizate. Pentru acest an, un 
obiectiv important il constituie lăr
girea bazei de materii prime. în a- 
cest sens am stabilit măsuri tehni- 
co-organizatorice pentru scurtarea cu 
10 la sută a termenelor de cerce
tare și prospectare. Simțul gospodă
resc al nostru, al moților, e prezent 
și in muncă. Iată, pe baza unor teh
nologii proprii, vom reintroduce in 
fluxul de prelucrare 20 000 tone de 
cenușă rezultată de la unele unități 
ale metalurgiei neferoase din zonă. 
Odată cu munca s-a schimbat și via
ța minerului. Ne bucurăm de con
diții deosebite, hotărîte de condu
cerea partidului și statului. Pentru 
mineri, am construit în acest cin
cinal o cantină nouă, modernă, 
blocuri de locuințe în cartierul ce 
se profilează pe malul riului Arieș.

Dar viața familiilor de mineri, ce 
transformări a cunoscut ? Ne răs
punde tovarășa Ileana Codrea, tînără 
soție de miner :

— Dimineața, nevestele minerilor 
nu se mai trezesc doar pentru a le 
pune merinde în traistă și a-i petrece 
cu privirea. Pornesc împreună la 
lucru. La noua fabrică de confecții, 
intrată in funcțiune abia de un an, 
lucrează peste 600 de femei, majori
tatea soții de mineri. Numărul lucră
toarelor se va dubla în viitor. Multe 
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«Urlătoare», deoarece, fiind regiune 
de munte, din cauza ploilor, oricind 
o rupere se poate repeta".

în răspunsul Inspectoratului silvic 
județean, însușit și de Comitetul ju
dețean Prahova al P.C.R., se preci
zează că în urma analizei efectuate 
pe teren, împreună cu organele lo
cale și județene, s-au stabilit măsu
rile corespunzătoare. Astfel, au fost 
comandate proiectele de execuție 
pentru amenajarea văilor Zgarbură 
și Babei, lucrările urmînd să fie 
terminate în primul trimestru al 
anului curent. în ceea ce privește 
pîriul Urlătoarea, care este corec-’ 
tat cu lucrări de fond (baraje), s-a 
prevăzut completarea acestora pen
tru o etapă ulterioară, în funcție, 
de posibilitatea asigurării fondurilor 
de investiții.

în încheierea răspunsului se sub
liniază că s-a luat legătura cu Con
siliul popular Bușteni și s-a stabi
lit ca pentru lucrările ce nu țin de 
domeniul forestier să se obțină 
fonduri de investiții din partea 
consiliului popular județean.

tică desfășurată pe linie de partid, 
sindicat și U.T.C., de insuficientul 
control al organizației de partid 
asupra activității desfășurate de, 
conducerea serviciului.

în nota de. cercetare sint clarifi
cate, punct cu punct, afirmațiile 
autorului sesizării, iar în încheiere 
sint relatate măsurile stabilite, din 
care redăm : discutarea tovarășului 
Alexandru Cioroianu in biroul co
mitetului de partid „Portul" și 
sancționarea acestuia cu „vot de 
blam", atenționarea sa în consiliul 
oamenilor muncii din cadrul O.C.M. 
București pentru deficiențele ma
nifestate ; atenționarea tov. Au
rel Arghiropol în biroul organi
zației de bază pentru modul tenden
țios îh care a prezentat unele pro
bleme la adresa șefului de servi
ciu și a altor lucrători din cadrul 
agenției : întocmirea unor evidențe 
stricte privind prelevarea și gestio
narea probelor la produsele agroali- 
mentare ; analizarea de către 
O.C.M. București a posibilităților 
de încadrare în sectoarele de bază 
— agroalimentar, chimie și indus
trie ușoară — a unor specialiști cu 
studii superioare care să coordone
ze aceste activități ; organizația de 
partid din. cadrul agenției va lua 
măsuri de ,stimulare a criticii și au
tocriticii, de discutare deschisă și 
operativă a problemelor care apar 
în cadrul colectivului și activității 
unității. întărirea răspunderii per
sonalului muncitor în îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu ; biroul co
mitetului de partid „Portul" va 
acorda un sprijin mai eficient în

Încheiem o legisJdM^ bogată, pregătim p nouă 
etapă de profunde înnoiri th toate domeniile

femei sînt la diferite cursuri de ca
lificare. Orice om in putere își are 
astfel rostul lui. înainte se găsea greu 
de lucru în zonă pentru noi, femeile, 
mai ales. Construirea fabricii a im
pulsionat dezvoltarea localității. Lu
crează în fabrica noastră femei și ti
nere fete din Baia de Arieș, dar și 
din comune din jur — Sălciua, Po- 
șaga, Ocoliș și altele. Confecțiile cu 
marca fabricii noastre se vind la Alba 
Iulia, Cluj-Napoca și... chiar la ma
gazinul „Cocor" din București. Este 
o mîndrie să afle țara și să aprecieze 
produsele muncii și priceperii noastre. 
Venind să lucreze in fabrică, multe 
tinere au întemeiat familii, iși clă
desc o viață nouă. Anul trecut, 20 
de tinere s-au căsătorit și s-au mu
tat în casă nouă la bloc. Printre ele, 
Rodica Vîțcă, Viorica Cătană, Iulia 
Resiga, muncitoara-confecționere. Au 
început frumos viața !

Cu toate că opiniile celor trei in
terlocutori au o pronunțată culoare 
locală, forța lor de convingere nu de
curge din situația de excepție a unui 
exemplu îndelung căutat și ales. Baia 
de Arieș este doar un punct din citeva 
sute, doar un crimpei dintr-un cu
prinzător plan general de înălțare a 
țării in ritmurile luptei cu timpul 
și după regulile armoniei bine chib
zuite. Vom regăsi transformările la 
care se refereau interlocutorii peste 
tot unde e nevoie să se împlinească 
criteriile egalității economice și so
ciale.

Dumitru Șcrban, din TURCENI- 
Gorj, a votat la 9 martie 1975 ca ță
ran cooperator. Avind aceleași drep
turi, alegătorul de la 9 martie 1980 
este electrician — constructor de ter
mocentrală.

Pînă acum patru-cinci ani am lu
crat alături de părinții mei în 
cooperativa agricolă — ne măr

turisește el. Nu ajungeam poate 
muncitor dacă nu se construia aici, 
la noi, cea mai mare termocentrală 
din țară. Aș spune că tot ce e nou 
și hotărîtor în viața mea s-a pro
dus in acești ani, împletit cu schim
barea vieții comunei noastre. Deve
nind muncitor la Turceni, am avut 
posibilitatea să-mi găsesc tovarășa de 
viață din riadul muncitoarelor. A- 
cum am doi copii și un cămin trai
nic. Mă pot considera cu „buletin 
de oraș" ; de aproape trei ani locu

n'-
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tăririi vieții interne de organizație, 
creșterii răspunderii organizației de 
partid în conducerea întregii acti
vități economice, politice și sociale.

Deficiențele constatate și măsurile

h loc w fraga swșțșșștțe, 

a continuat să comită «sbitzun
într-o scrisoare adresată condu

cerii partidului se semnala com
portarea necorespunzătoare în u- 
nitate a directorului S.M.A. Du- 
dești. județul Brăila, Ion Comâ- 
nescu. Faptele sesizate fiind grave
— abuzuri și abateri în dauna bu
nului mers al unității — scrisoarea 
a fost trimisă spre soluționare Co
mitetului județean Brăila al P.C.R. 
Un colectiv de activiști de partid, 
împreună cu șeful compartimen
tului C.F.I. din cadrul Trustu
lui S.M.A., s-a deplasat în co
muna Dudești și a constatat că 
sesizarea se confirmă. în perioada 
1978—1979, se arată în referatul 
de cercetare, la comitetul jude
țean de partid s-au primit nu mai 
puțin de 12 scrisori referitoare la 
abuzurile lui Ion Comănescu. 
Pentru lipsurile constatate — stil 
de muncă defectuos, încălcarea 
principiului muncii colective, lipsă 
de discernămînt în luarea unor de
cizii, comportare necorespunzătoare 
față de oamenii muncii din unitate
— a fost sancționat de zece ori cu 
avertisment, mustrare, reducerea 
retribuției pe perioade de la 1—3 
luni. Pe linie de partid a fost cri
ticat foarte serios — menționează

Mai mulți locuitori ai comunei 
Mușetești, județul Gorj, au semna
lat conducerii partidului că sînt 
nemulțumiți de modul în care este 
organizat transportul în comun pe 
unele trasee de autobuze. Ei 
arătau că pe unele rute, ca de 
pildă Tg. Jiu — Bumbești — Mu
șetești — Novaci, Bumbești — Jiu 
— Mușetești — Crasna »- Novaci, 
Bumbești — Jiu — Glodeni, unii 
conducători auto nu respectă ore
le de dosire și plecare din sta
ții, nu eliberează bilete, deși înca
sează banii, pe care și-i însușesc, 
nu opresc în toate stațiile prevă
zute, se comportă necivilizat cu pu
blicul călător. Uneori, ei părăsesc 
capetele de trasee și merg cu 
autobuzele la domiciliul lor, consu- 
mînd carburanți în plus, așa cum 
consumă și cu autovehiculele de 
marfă, cu care se fac curse clan
destine. Autorii scrisorii propu
neau, de asemenea, să se modifice 
orele de plecare la unele curse de 
autobuze.

în referatul de cercetare. Comite
tul județean Gorj al P.C.R. con
semnează constatările făcute și 
măsurile adoptate. Se confirmă, 

iesc în centrul civic într-un apar
tament confortabil, cu trei camere. 
E unul din cele 700 de apartamen
te, înălțate în comună în acești ul
timi ani.

— Tot ceea ce s-a întreprins în 
localitate — ne mărturisește prima
rul ei, tovarășul Emil Gîlceavă, este 
și rodul sfatului permanent cu oa
menii, al ascultării părerilor, dorin
țelor și propunerilor. Pe drept cuvînt 
se poate spune acum, în 1980. că nu 
numai condițiile de locuit au evo
luat, ci, in general, dimensiunile ci
vilizației urbane s-au conturat în 
viața localității noastre. Centrul ci
vic al Turcenilor cuprinde, pe lin
gă apartamente, spații comerciale, 
artere stradale' îngrijite, dar noul și 
modernul se intîlnesc pe întreaga va
tră a așezării : cîteva sute de case 
și gospodării-model in zona siste
matizată. 6 școli generale și 7 gră
dinițe în ctire sint cuprinși peste 
1 500 de elevi și toți copiii de vîrstă 
preșcolară, o policlinică cu staționar, 
o rețea comercială diversificată, 12 
secții prestatoare de servicii, o brută
rie, un oficiu poștal si alte unități de 
servire, mai multe cămine cultu

Slobozia - tirgul de odinioară al Bărăganului - a cunoscut in ultimii ani o puternică dezvoltare
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stabilite au fost discutate cu condu
cerea O.C.M. București și vor fi 
aduse la cunoștința membrilor de 
partid in adunarea generală din 
luna ianuarie 1980.

referatul — de către plenara co
mitetului comunal de partid Du
dești din 6 octombrie 1979.

Cu ce s-au soldat toate aceste sanc
țiuni și critici ? Cu nimic. Sus-numi- 
tul a continuat să comită nestinghe- 
rit abuzuri. Astfel, ca să ne referim 
numai la o situație, în ziua de 14 
octombrie 1979, între orele 13 și 16, 
a organizat la sediul S.M.A. logodna 
fiicei sale, eveniment la care au 
participat aproximativ 100 de fa
milii, majoritatea din S.M.A. Pe
trecerea a continuat în cursul 
aceleiași zile, după ora 18, in 
comuna Roșiori, unde a avut loc 
nunta și unde s-au deplasat cam 
tot 100 de familii. Ca să fie și mai 
clar, menționăm că ziua respectivă 
era declarată de către comitetul 
județean de partid’ zi-record de 
muncă în agricultură! Mai departe, 
în aceeași zi, după întreruperea 
lucrărilor agricole la S.M.A., a luat 
foc și â ars o combină C 12 la 
șecția de mecanizare de la C.A.P. 
Colțea.

Pentru toate acestea, Ion Comă
nescu a fost sancționat pe linie de 
partid cu vot’ de blam și destituit 
din funcția de director. Cum se 
zice, mai bine (și) mai tîrziu, decît 
niciodată !

astfel, că pe traseele pe care 
circulă autobuzele aparținînd auto- 
coloanei Sadu, unii șoferi transpor
tă călători fără forme legale. Iată 
cițiva dintre ei. Pătru Udriște 
(autobuzul nr. 31—GJ—4366), Efti- 
mie Beuran (autobuzul nr. 31—GJ 
—5503), Petre Mogoșanu (autobuzul 
nr. 31—GJ—431), Ion Nițulescu 
(autoduba nr. 31—GJ—3025), care a 
fost depistat efectuînd și curse în 
irțteres personal. Toți au fost 
sancționați contravențional și li 
s-a întocmit dosar administrativ.

Conducerea I.T.A. Gorj a luat, 
totodată, și alte măsuri pentru în
tărirea disciplinei și asigurarea u- 
nor condiții corespunzătoare de 
transport, intensificînd controalele 
pe traseele respective.

Analizîndu-se propunerile cetățe
nilor s-a stabilit, de asemenea, să 
se modifice orele de plecare a 
autobuzelor pe următoarele trasee: 
Bumbești — Glodeni, care va pleca 
la ora 9 ; Aninișu — Bumbești — 
la ora 15,40 ; Glodeni — Bumbești 
— la ora 15,30.

Neculai ROȘCA

rale cu sală de cinematograf. Călăto
rind, turcenarul poate pleca astăzi 
cu trenul. De citva timp a fost pusă 
în folosință legătura feroviară cu 
orașele Craiova, Filiași, Motru și cu 
platforma industrială a Rovinarilor. 
Toate acestea, la care se adaugă con
fortul și bunăstarea din fiecare casă, 
au determinat mutații esențiale in 
modul de viață și de gindire al celor 
peste 8 000 de locuitori. în mod fi
resc, și-au structurat munca, profe
siile, pe măsura cerințelor tot mai 
complexe ale vieții economico-sociale 
a comunei. Dacă la alegerile din 1975 
aproximativ 65 la sută din populația 
activă era ocupată in agricultură, in 
prezent, la sfîrșitul legislaturii, si
tuația s-a inversat : aproape 70 la 
sută, adică în jur de 2 000 dintre lo
cuitorii comunei, lucrează in construc
ții, minerit, energetică.

Tovarășul Constantin Paghici, 
primarul municipiului SLOBO
ZIA, ne spune : Vechea urbe 

care înainte era cunoscută dato
rită prafului ce se înălța pen
tru a. înlocui norii (apa era puțină 
și se vindea din saca și acest 
lucru s-a petrecut pînă prin 1960) a

a realizat primele 40 posturi de transformare speciale de 200 kVA pentru 
export în R.A. Egipt. Noile produse urmează sâ fie expediate în curînd 
partenerului extern. Conceput de specialiști ai Centrului de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnologică și de proiectări „Electroputere“-Craiova, pro
dusul funcționează cu înalți parametri tehnico-economici. Colectivul între
prinderii pregătește livrarea, în diferite țări din ’Europa, Asia și Africa, a 
unor tipuri de celule și posturi electrice de transformare. (Nicolae Băbă- 
lău).

VASLUI.In cartierul Gării din Bîrlad, unde s-au mutat circa 1 000
de familii de oameni ai muncii, zilele acestea au fost date in folosință, la 
parterul blocurilor, primele unități de desfacere a produselor alimentare. 
In aceeași zonă vor mai fi deschise o farmacie, o librărie, unități ale coo
perației meșteșugărești și ale întreprinderii comerciale pentru produse 
industriale. (Crăciun Lâluci).

MUREȘ. Specialiștii de la marele Combinat chimic din Tîrnăveni
au pus în funcțiune o mașină pentru îndreptarea ambalajelor metalice. 
Funcționind pe principiul deformării plastice prin explozie, mașina re
aduce. in 24 de ore, in circuitul economic aproape 10 000 butoaie metalice 
prin care se livrează carbidul la beneficiari. Prin utilizarea acestei mașini 
se recuperează anual o cantitate de metal echivalentă cu aproape jumătate 
din necesarul de tablă al combinatului. (Gheorghe Giurgiu).

IAȘI. Noile cartiere Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrîn și Dacia 
din Iași, care găzduiesc peste 70 000 de locuitori, au fost legate recent de 
zona centrală și industrială a orașului printr-o linie de tramvai care trece 
pe un pasaj rutier și pietonal peste calea ferată. Acesta are șase benzi de 
circulație și opt deschideri. (Manole Corcaci).

ALBA. în cadrul întreprinderii județene de conslrucții-montaj 
Alba, la secția de producție industrială a intrat în probe tehnologice o 
nouă linie de fabricație a panourilor din beton armat pentru construcțiile 
de locuințe. I.J.C.M. Alba dispune în prezent de o capacitate proprie de 
realizare a elementelor prefabricate necesare construcției a peste 2 000 
apartamente anual. (Ștefan Dinică).

ILFOV. La întreprinderea de ferite din Urziceni a fost proiectat 
în atelierele proprii și realizat în secțiile unității un cuptor de calcinare a 
feritelor dure, care a dus la înlocuirea unor materiale procurate din im
port. Numai în prima decadă a lunii ianuarie s-a economisit astfel un 
milion lei valută. (Lucian Ciubotaru).

HUNEDOARA. Stațiunea balneoclimaterică Vața-Băi se află 
în plină dezvoltare. Aici se construiește o nouă bază de tratament balnear, 
cu o capacitate de 600 de proceduri în opt ore, dotată fcu aparatură medi
cală modernă. (Sabin Cerbu).

Sport și odihnă în sezonul alb
în această perioadă,, organizato

rii de turism recomandă pentru o- 
dihnă sau cură balneară stațiuni cu 
renume, dispunînd de unități mo
derne hoteliere, de alimentație și 
de dotări speciale pentru practica
rea sporturilor de iarnă. Poiana 
Brașov, Sinaia. Predeal, Păltiniș, 
Lacul Roșu, Izvoarele, Stina de 
Vale. Borșa, Semenic sau Crivaia 
sint numai citeva dintre ele. Sta
țiunile de cură balneară Eforie- 
Nord, Mangalia, Slănic-Moldova, 
Olănești, Amara, Vatra Dornei, 
Tușnad, Sovata, Pucioasa. Buziaș, 
Singeorz-băi, Geoagiu-băi au baze 
de tratament bine dotate și un per

devenit astăzi o localitate urbană în 
adevăratul sens al cuvîntului. Rînd pe 
rind s-au înălțat combinatul de îngră
șăminte chimice, întreprinderea de 
ulei, întreprinderea de industrializare 
a laptelui, filatura de bumbac, iar 
acum sint în curs de a intra in ex
ploatare sau în plină construcție fa
brica de furfurol, abatorul etc. Slobo
zia înseamnă astăzi un oraș ce in cu
rînd va avea 10 000 apartamente, cu 
cinematografe moderne, cu două case 
de cultură, o viață spirituală demnă 
de condițiile pe care oamenii și le-au 
creat. Au apărut noi meserii, cum 
ar fi : operator chimist, amecist, elec
tromecanic, filatoare etc. Orașul de 
astăzi are bulevarde și parcuri in care 
arborii au virsta blocurilor. Ex
presia sintetică a legislaturii care se 
încheie a dat-o recenta hotărire a 
conducerii de stat : orașul Slobozia 
a fost declarat municipiu. t

Directorul Liceului de matematică- 
fizică din Slobozia, profesorul Du
mitru Costică, aduce argumente 
mai intime despre ceea ce con
stituie evoluția Sloboziei pentru 
viața spirituală a locuitorilor ei :

— Cind am venit in anul 1963 la 
Slobozia, repartizat ca profesor la

In fotografie : pe pîrtiile de schi 
și săniuș de la Cota 1500.

sonal medrăal cU-. înaltă calificare. 
La multe hoteluri, accesul din ho
teluri la bazele de tratament se 
face direct prin culoare acoperite 
și bine încălzite.

în această perioadă, oaspeții be
neficiază de substanțiale reduceri 
de prețuri, diferențiate in funcție 
de stațiune.

Bilete pentru odihnă sau pentru 
cură balneară și informații supli
mentare. la toate agențiile, filialei- 
le și punctele de valorificare ale 
oficiilor județene de turism.

școala medie, primul gînd care m-a 
încercat a fost acela : cum să fac să 
scap de aici. Slobozia era oraș doar 
cu... numele. Liceul de atunci, sin
gurul din urbe, avea 300 de elevi. De
sigur. au trecut mulți ani. dar și 
transformările, mai ales acestea, din 
ultima legislatură, erau pur și simplu 
greu de imaginat. O mie de elevi are 
numai liceul nostru de matematică și 
fizică, dar mai mult decit atît grăiesc 
specialitățile lui : matematică-fizică, 
matematică-mecanică, chimie-biolo- 
gie și informatică. Da, la Slobozia se 
pregătesc informaticieni. Afirm cu 
toată sinceritatea că nici eu nu am 
visat așa ceva. Dar Slobozia, astăzi, 
mai are încă trei licee : pedagogic, 
de chimie, de construcții. Si. mai 
pot să vă spun că, la stabilirea mea 
aici, existau numai o alimentară și o 
băcănie, iar intr-o lună eu cunoscu
sem... toată lumea orașului. Despre 
străzi asfaltate, blocuri. de locuințe, 
case de cultură, cinematografe, un 
spital cum este cel județean, cu 800 
de paturi, nici vorbă nu putea fi. 
Slobozia, împlinită in cursul ultimei 
legislaturi și declarată recent muni
cipiu. dovedește concret capacitatea 
și realismul oricăror ritmuri de dez
voltare.

Poate unele din adevărurile afir
mate mai sus par simple. O co
mună devine oraș, un oraș de

vine municipiu, o femeie nu mai 
contemplă viața de la geam, un 
intelectual se atașează de civiliza
ția urbei de care căuta să sca
pe, un primar afirmă că se află 
în conlucrare permanentă cu obștea, 
o obște afirmă că se află in conlu
crare permanentă cu primarul... Par 
adevăruri simple pentru că sînt fi
rești. Dar cită muncă și ce de impli- 
niri reprezintă firescul in România de 
astăzi ! Am scuturat sărăcia și acum 
ni se pare firesc, ne-am elevat și ni 
se pare firesc, ținem fruntea sus și 
ni se pare firesc, ne-am mobilat ca
sele. electrificat muncile, elcctronizat 
gusturile, diversificat preocupările. 
Și ni se pare firesc și ni se pare 
simplu. Par adevăruri simple pentru 
că sint numeroase. Par simple pen
tru că le intîlnim fiecare in orice zi. 
Par simple pentru că implică infinite 
semnificații. Iar noi ne-am obișnuit 
cu infinitele semnificații..1
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In spiritul și litera decretului

BILANȚURILE MATERIALE
® Ce sînt? ® Cum se întocmesc? ® Care sînt obligațiile 

și răspunderile întreprinderilor?

0 componente esențiM a strălucitei opere 
teoretice a tovarășului Nicolae Ceausescu

■i 3

După cum se știe, recent, Consiliul de Stat a dezbătut 
și aprobat Decretul privind recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația 
ambalajelor. Propunîndu-ne să prezentăm pe larg pre
vederile acestui decret, problemele și sarcinile aflate 
— în contextul noilor reglementări — in fața colective
lor de oameni ai muncii, a tuturor cetățenilor, ne ocu
păm in rîndurile de mai jos de explicarea însemnă
tății bilanțurilor materiale. Interlocutor : tovarășul Mo
ria DURU, director adjunct in Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe.

— Mai intii vă rugăm să reliefați importanța noului 
instrument de gospodărire a resurselor materiale pus 
la dispoziția unităților socialiste. Ce sînt bilanțurile 
materiale ?

— Doresc să fac o precizare : bilanțurile materiale 
nu sînt un instrument nou. Și pînă acum, potrivit nor
melor legale, unitățile socialiste au avut Obligația de 
a intocmi asemenea bilanțuri. Cele mai multe întreprin
deri nu și-au îndeplinit însă această sarcină cu întreaga 
răspundere, bilanțurile materiale fiind adesea elaborate 
formal, fără analizarea serioasă a rezervelor și posibi
lităților de utilizare rațională a materialelor și, mai 
ales, fără a fi urmate de măsuri care să asigure res
pectarea prevederilor fiecărui bilanț material. Decretul 
Consiliului de Stat conține norme juridice care stabi
lesc răspunderi precise pentru întocmirea și asigurarea 
respectării riguroase a prevederilor din bilanțurile ma
teriale. Astfel, bilanțurile materiale se elaborează, in 
fiecare unitate economică, anual, concomitent cu lucră
rile de fundamentare a planului și, citez clin decret : 
„trebuie să cuprindă cantitățile de materii prime și 
materiale ce urmează să fie introduse în procesele de 
fabricație, cele ce se vor regăsi in produsele fabricate, 
precum și cantitățile și structura resurselor materiale 
recuperabile".

— Care silit principiile ce trebuie respectate la întoc
mirea bilanțurilor materiale ?

— în primul rînd să fie analizate toate posibilitățile 
tehnice și tehnologice pentru a se asigura ca o parte 
cît mai mare din materialele care se folosesc să se 
regăsească în produsele finite ; pentru toate categoriile 
de materii prime, materiale, piese și subansamble care 
se reutilizează se stabilesc norme și normative de re
cuperare, refolosire și recondiționare, după caz, speci
fice diferitelor domenii de activitate ; unitățile sint 
obligate să asigure utilizarea intr-o proporție cît mai 
mare a resurselor materiale refolosibile, în cadrul pro
priei activități, prin introducerea și dezvoltarea unor 
tehnologii adecvate in scopul satisfacerii nevoilor pro
prii ; cantitățile ce nu pot fi utilizate in unitatea din 
care rezultă vor fi livrate ca atare său, după anumite 
prelucrări, altor unități din cadrul aceleiași centrale 
sau întreprinderii județene de recuperare și valorificare, 
care le vor expedia unor unități din alte ramuri ale 
economiei spre valorificare și consum ; in fine, mate
rialele care nu pot fi astfel utilizate vor fi sortate, 
compactate, balotate sau ambalate și trimise unităților 
care produc* 1 materii prime sau materiale noi. în conclu
zie, bilanțurile materiale sînt nu numai instrumente 
de planificare a utilizării resurselor materiale, ci și

înfăptuirea în coridiții de eficiență 
superioară a' amplului program de 
investiții prevăzut'pentru acest an și 
pentru cincinalul 1981—1985 ridică in 
fața organizațiilor de proiectare și 
cercetare, a unităților de construcții- 
montaj sarcini deosebite legate de 
perfecționarea calitativă a activității 
de izolare a halelor industriale, a tu
turor obiectivelor de investiții, pre
cum și a construcțiilor social-cultu- 
rale. Fără a admite nici un fel de 
supradimensionări nejustificate, este 
de domeniul evidentei faptul că, în 
condițiile crizei mondiale a energiei 
și in concordanță cu cerința creșterii 
continue a calității vieții, nu redu
cerea activității de izolații — în nu
mele realizării unei economii de mo
ment — ci creșterea eficientei ei ca
litative în exploatare este direcția 
strategică pe care toți specialiștii din 
acest domeniu trebuie s-o urmeze 
neabătut, in perspectiva utilizării, a 
ceea ce construim, de-a lungul mai 
multor generații.

Mă refer, în primul rind, la îmbu
nătățirea calitativă a izolării termice 
și frigorifice, a conductelor și apara
telor pentru evitarea pierderilor de 
energie, concomitent cu recircularea 
și recuperarea resurselor energetice, 
de asemenea, la îmbunătățirea ter- 
mohidroizolării spațiilor nou con
struite, atit pentru evitarea pierderi
lor de energie, a deteriorării elemen
telor de construcții, cit și pentru 
crearea unor condiții corespunzătoare 
de muncă și de viață Acelorași ce
rințe răspunde și necesitatea îmbu
nătățirii calitative a izolării antico- 
rozive, antiacide, acolo unde proce
sele tehnologice o cer, pentru apăra
rea de degradare a spațiilor construi
te și utilajelor, pentru evitarea afec
tării mediului ambiant. îmbunătăți
rea calității izolării fonice a spațiilor 
construite in care muncesc și trăiesc 
oamenii este un adevăr prea evident 
pentru a necesita o pledoarie.

Iată de ce consider necesar să se 
elaboreze de către organele de cerce
tare și directivare în construcții un 
program global, complex, de perfec
ționare a activității de izolare a noi
lor obiective productive și social- 
culturale, de îmbunătățire a gamei 
materialelor ce se folosesc în acest 
domeniu, in legătură cu care am de 
făcut următoarele propuneri :

1. Este necesar să se ia măsuri de 
echilibrare a balanței cantitative, dar 
îndeosebi calitative dintre ceea ce 
oferă constructorilor industria produ
cătoare de vată minerală și produse 
din vată și necesitățile reale ale ac
tivității de investiții.

Pornind de la adevărul elementar 
că nu se poate aprecia eficiența ca
litativă a producției celor patru în
treprinderi de materiale izolatoare 
după tonele realizate, ci după măsura 
în care tonele respective se regăsesc 
în sortimentele necesare, trebuie luate 
hotărîri neintîrziate și ferme, pen
tru deplasarea centrului de greu
tate de la producția de vată 
brută și saltele cusute pe plasă rabit 
(acestea' din urmă reprezentînd o ri
sipă inutilă de sute de tone de me
tal) spre producția de plăci din vată 
minerală, corespunzătoare calitativ, 
de tip P 40. P 60. G 80, G 100, G 160, 
A.P.S.—A.P.V., plăci fonoabsorbante,

O întrebare pe care să și-o pună permanent fiecare 
proiectant, constructor și beneficiar:

CE CBHM DE ENERGIE SI COMBUSTIBIL
VOR AVEA NOILE INVESTIȚII?

Pentru lucrările de izolații, acestei întrebări i se pot da cel puțin patru 
răspunsuri - argumentează un specialist

instrumente de control și urmărire a gospodăririi ra
ționale, integrale, cu un grad superior de valorificare 
a materiilor prime și materialelor din unitatea respec
tivă, pe întreaga durată a anului.

— Cum arată, concret, tm bilanț material ?
— Voi recurge la un exemplu ipotetic, simplificat. 

Să luăm cazul unei unități constructoare de mașini. 
Să presupunem că, potrivit normelor de consum, can
titatea necesară de laminate finite pentru producție 
este de 1 000 tone. în produsul finit principal se regă
sesc 880 tone. Diferența, de 120 tone, este formată din : 
60 tone resturi metalice rezultate din debitare, care pot 
fi folosite în unitate în scopul confecționării anumitor 
repere pentru realizarea altor produse ; 20 tone resturi 
metalice ce sînt livrate ca atare ca material de bază 
altor unități din cadrul centralei ; iar 40 de tone mate
rial rezultat din procesele de prelucrare se sortează, 
balotează și se trimite oțelăriilor.

— Ce prevede decretul pentru a asigura întocmirea 
cu cea mai mare răspundere a bilanțurilor materiale, 
pentru respectarea lor riguroasă ?

— Cum am arătat, bilanțurile materiale se vor în
tocmi în temeiul unor analize, pornind de la norme 
și normative cu fundamentare tehnică, analize care se 
efectuează cu participarea compartimentelor tehnic, 
producție, plan și aprovizionare, sub conducerea și 
coordonarea consiliului oamenilor muncii. în execuția 
bilanțurilor materiale, unitățile socialiste sînt obligate 
să asigure evidența strictă, tehnico-operativă și conta- 
bil-gestionară, a tuturor cantităților de materii prime 
vechi, resurse primare, materiale și produse recupe
rate, colectate sau achiziționate, predate și valorificate, 
pe sortimente, calități, tipuri și categorii de preț. Se 
interzice distrugerea sau degradarea materialelor și 
produselor refolosibile, cu excepția cazurilor prevăzute 
de lege, iar încălcarea obligațiilor de recuperare și va
lorificare. precum și a interdicției la care m-am refe
rit atrage răspunderea persoanelor vinovate și se 
sancționează potrivit legii. De asemenea, decretul sta
bilește că livrarea materiilor prime, materialelor, pie
selor și produselor noi se face numai pe măsura înde
plinirii de către beneficiar a obligației de recuperare 
a resurselor materiale refolosibile, rezultată din plan 
sau din normele și normativele de recuperare și re
condiționare.

— De cind va începe să funcționeze instrumentul bi
lanțurilor materiale, in condițiile noilor reglementări ?

— întrucît decretul a intrat în vigoare încă de la 
data de 1 ianuarie 1980, prevederile sale in legătură cu 
bilanțurile materiale se aplică și pentru acest an. De 
aceea, în spiritul și litera decretului, se impune ca uni
tățile să reanalizeze cu maximă operativitate și răspun
dere bilanțurile materiale pe anul in curs, revăzind 
lucrările de fundamentare a acestora, în conformitate 
cu exigențele noilor reglementări, astfel incit gospodă
rirea tuturor resurselor materiale, inclusiv a celor re
folosibile, rezultate din producție și din consum să fie 
înfăptuită riguros incă din acest an.

Convorbire realizată de 
Corneliu CÂRLAN

de cochilii din vată minerală, șnur 
din vată etc. Nu se mai poate accepta 
ca, în condițiile în care numai 
întreprinderea de materiale izola
toare Berceni (Prahova) produce 
sortimentația relativ completă, dar 
insuficientă, de asemenea produse, 
să se risipească cantități importante 
de energie pentru transportul aces
tora de la Berceni in zonele limitrofe 
ale întreprinderilor similare ca profil 
de la Vaslui, Deva și Șimleu Silva- 
niei, care in mod nejustificat nu rea
lizează astfel de produse.

2. Concomitent cu realizarea pro
ducției planificate de polistiren ex
pandat la Combinatul petrochimic 
Borzești și Combinatul petrochimic 
Pitești se impune și utilizarea la ca
pacitatea lor a unităților de expan- 
dare din cadrul Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, de la Buzău, Vaslui și 
Deva, strict condiționată de asigura
rea de către industria chimică a 
cantităților necesare de perle gazei- 
ficate.

3. Introducerea în fabricație a unor 
materiale noi, moderne, cu caracte
ristici superioare. Este vorba, in pri
mul rînd, de poliurelan, produs larg 
utilizat pe plan mondial, îndeosebi la 
executarea izolațiilor frigorifice a au- 
tofrigoriferelor și vaselor frigorifice, 
dar și in multe alte sectoare pentru 
izolare termică în construcții. Acest 
material oferă numeroase avantaje în 
exploatare ; în plus, prin posibilitatea 
spumării direct la locul de punere în 
operă, generează mari /economii.

Tot astfel se poate trece la trans
formarea miilor de tone de sticle 
sparte în sticlă expandată spon
gioasă — foamglass — unul din 
cele mai bune materiale termoizo- 
lante cunoscute pe plan mondial. Tre
buie spus că discuțiile se poartă de 
ani de zile, că au trecut aproape 2 
ani de cind la o emisiune a televi
ziunii s-a anunțat că va incepe in 
curind realizarea pe scară largă a 
acestui produs din deșeuri de sticlă, 
dar constructorii nu l-au primit incă. 
Pe același plan al urgențelor situez 
dezvoltarea producției de gresie anti- 
acidă de calitate corespunzătoare și, 
îndeosebi, de folii plastice anti- 
corozive și chituri antiacide. im
pusă de volumul crescînd de lu
crări de protecție anticorozivă, de- 
curgînd direct din amploarea inves
tițiilor in ramura industriei chimice, 
precum și din metalurgie, indus
tria alimentară etc., precum și din 
importanța ce se acordă perfecționării 
sistemului de epurare a apelor re
ziduale.

4. în deplină concordanță cu indi
cațiile conducerii partidului nostru, 
cu prevederile Directivelor Congre
sului al XII-lea, va trebui să reali
zăm o cotitură hotărîtă în înlocuirea 
materialelor mari consumatoare de 
energie prin folosirea materialelor se
cundare în activitatea de izolații. 
Trustul nostru a acumulat o anu
mită experiență în folosirea pe 
scară largă a resturilor de materiale 
textile sintetice și a celor din 
fire de sticlă la realizarea izo
lațiilor termice pentru complexele 
agrozootehnice, sub formă de saltele 
montate între două plăci de azboci
ment ondulat.

Toate aceste direcții de acțiune nu 
pot fi privite decit ca un început. Va 
trebui să elaborăm un program com
plex de utilizare a resurselor rezul
tate din industria textilă, din 
industria de prelucrare a lemnului, 
a stufului, a păioaselor etc., pentru 
realizarea la locul de producere al 
acestora a unor secții de fabricație, 
care să furnizeze inlocuitori ai ma
terialelor de izolații tradiționale, de
rivate din hidrocarburi / sau mari 
consumatoare de energie.

îmi exprim convingerea că punînd 
în valoare experiența, cunoștințele 
specialiștilor se vor face importanți 
pași in.țjnte, vom putea să îndepli
nim sarcinile încredințate in dome
niul investițiilor integral, la timp și 
în condiții de eficiență economică 
superioară.

Constantin CARUSO
director adjunct în Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale.
din București

Zootehnia deține o mare pondere 
în agricultura județului Brașov. To
tuși, producția de carne, lapte și lînă 
nu a crescut pe măsura cerințelor 
și posibilităților reale datorită în 
primul rind insuficienței furajelor. 
Această situație a determinat organe
le locale de partid și de stat să or
ganizeze, în ultimul timp, ample ac
țiuni pentru asigurarea bazei fura
jere. îndeosebi pe baza creșterii pro
ducției pajiștilor naturale^ care ocupă 
cea mai mare parte a suprafețelor 
agricole : 174 000 hectare. Biroul comi
tetului județean de partid a analizat 
„programul furajelor", întocmit de 
un colectiv de specialiști și ca
dre de conducere cu experiență din 
consiliile unice agroindustriale și din 
unitățile agricole. El cuprinde mă
suri privind optimizarea structurii 
culturilor, ameliorarea pășunilor și 
finețelor naturale, extinderea mecani
zării la recoltarea furajelor, genera
lizarea tehnologiilor de cultivare și 
conservare a plantelor de nutreț etc.

îmbunătățirea structurii plantelor 
furajere vizează mărirea ponderii cul
turilor rădăcinoase care, așa cum de
monstrează experiența unităților 
fruntașe, pot da 80—100 tone la hectar 
și chiar mai mult. De aceea, în con
dițiile reducerii suprafeței totale des
tinate bazei furajere, specialiștii agri
coli brașoveni au decis să fie extinse 
suprafețele de gulii și sfeclă de nu
treț cu 700 hectare în comparație cu 
anul trecut. Pentru a obține recolte 
maxime, întreaga suprafață destinată 
acestor culturi este în curs de ferti
lizare cu îngrășăminte naturale.

Acum, principala acțiune de care 
depinde creșterea recoltelor de 
furaje constă in fertilizarea, trans
portul unor cantități cit mai mari 
de gunoi de grajd și dejecții. 
Aspecte interesante întîlnim la 
Codlea, unde ființează mari ferme 
și complexe zootehnice. Aici, din 
inițiativa comitetului orășenesc de 
partid, s-au analizat posibilitățile de 
fertilizare suplimentară în toate uni
tățile agricole locale. Tovarășa Mar-

(Urmare din pag. I)

Creșterea eficienței economice, 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei, sporirea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului po
por sint concepute în opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu intr-o relație 
dialectică de interdependență, a cărei 
justă reglare presupune întotdeauna 
cunoașterea profundă a realităților 
vieții noastre econoinico-socialc. De-1 
altfel, cu numeroase prilejuri, pre- ‘ 
ședințele României a insistat asupra 
necesității stringente a studierii a- 
profundate a vieții, a fenomenelor și 
proceselor noi, ca o condiție esențială 
a unei juste conduceri și planificări 
economice. Un rol deosebit revine in 
acest sens studierii și perfecționării 
continue a pîrghiilor economico-fi- 
nanciare, sporirii rolului lor în con
ducerea economiei.

Ca rezultat al unei analize pro
fund științifice a realităților econo
miei românești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat cu claritate căile 
de utilizare multilaterală a .factorilor 
economici, de folosire în interesul 
societății socialiste a acțiunii legii 
valorii, respingînd, în același timp, 
cu fermitate teoriile după care eco
nomia socialistă ar trebui să se au
toregleze în mod spontan, pe baza 
fluctuațiilor pieței libere. în lucrare 
este pe larg argumentată ideea că 
nu poate fi acceptat faptul ca econo
mia socialistă să se dezvolte de la 
sine, prin mecanismul spontan al 
legii valorii ; aceasta ar însemna re
nunțarea la unul din cele mai im
portante avantaje ale noii orînduiri 
— dirijarea conștientă a economiei 
în scopul folosirii raționale a tutu
ror resurselor țării, al satisfacerii 
intereselor generale ale poporului. 
Concepția secretarului general al 
partidului promovată cu consecvență 
își găsește ilustrarea pe planul apli
cabilității practice în numeroase mă
suri luate de partidul nostru, între 
care cele mai recente formează sis
temul noului mecanism economico- 
financiar, mecanism ce pornește de 
la principiul îmbinării dirijării uni
tare, pe baza planului național unic, 
a întregii activități, cu autonomia 
economico-financiară a unităților, 
cu principiul autoconducerii munci
torești, cu autogestiunea întreprin

Un semnificativ moment jubiliar

la Slatina, 2 milioane 
tone de aluminiu 

românesc
La întreprinderea de 

aluminiu din Slatina 
a avut loc un impor
tant eveniment : obți
nerea celui de-al doi
lea milion de tone 
de metal alb. De 1a 
30 iunie 1965, cind 
s-a elaborat prima 
șarjă de aluminiu ro
mânesc, și pînă acum 
uzina s-a dezvoltat 
continuu și odată cu 
ea au crescut și oame
nii. La început erau 
două hale de electro
liză ; acum s-a ajuns 
la 8 hale în funcțiune, 
altele două fiind gata 
de a începe producția. 
De fapt, primele cuve 
de electroliză de la 
hala nr. 9 au și fost 
racordate 1a circuitul 
productiv.

împreună cu Con
stantei Slăvescu. ingi- 
nerul-șef al uzinei de 
electroliză, parcurgem 
etapele dezvoltării uni
tății. diversificării pro
ducției și reducerii 
consumului de energie" 
electrică, creșterii com
petitivității pe pia
ța externă a metalului 
alb produs la Slatina, 
care se exportă în 
peste 20 de țări ale lu
mii. Rezultatele mun
cii harnicilor alumi-

niști au fost răsplăti
te, întreprinderii de- 
cernindu-i-se trei ani 
consecutiv inalte dis
tincții : de două ori 
Ordinul Muncii clasa I 
și o dată Steaua Repu- 

■blicii clasa I-.< în anul 
trecut, an cind ei au 
lansat chemarea la 
întrecere, rezultatele 
au fost, de asemenea, 
dintre cele mai bune : 
2 002 tone aluminiu 
peste plan, producția 
industrială depășită cu 
115 milioane lei, pro
ducția ndtă — cu 13 
milioane lei. beneficiul
— cu 24 milioane lei, 
exportul — cu 122 mi
lioane lei valută. Tot
odată, se cuvine sub
liniat că în anul tre
cut s-a asigurat pro
ducerea unei tone de 
aluminiu cu 21 kWh 
energie electrică mai 
puțin față de 1978.'

„Nu puteam ca in 
anul în care am lansat 
chemarea te întrecere, 
în anul cind a avut 
loc Congresul al 
XII-lea al partidului, 
să nu fim 1a înălțime
— ne spune ing. Ale
xandru Orzață, direc
torul întreprinderii de 
aluminiu din Slatina.

gareta Kraus, primarul orașului Co
dlea, și ing. Iosif Varga, directorul 
întreprinderii pentru creșterea și în- 
grășarea porcilor, împreună cu 
specialiști și mecanici au analizat mo
dalitățile de urgentare a transportu
lui și de administrare a dejecțiilor 
aflate 1a această mare unitate zoo
tehnică, pentru a fertiliza cele 850 
ha pășune din apropiere, aparținînd 

în „ogriada" zootehniei^ 
și veți multe, și furaje destule!
CUM SE REALIZEAZĂ ACEST DEZIDERAT IN AGRICULTURA 

JUDEȚULUI BRAȘOV

cooperativei agricole din localitate. 
Pe lingă utilizarea mijloacelor me
canice, s-a stabilit să se treacă 
1a transportul dejecțiilor prin con
ducte mobile — metodă de mare efi
ciență, care permite fertilizarea cu 
cheltuieli reduse de energie. Desigur, 
pînă la instalarea acestora se folo
sesc intens mijloace mecanice. Pină 
acum, cooperativa agricolă a trans
portat peste 4 500 tone gunoi de 
grajd, iac I.A.S. Codlea — aproape 
12 000 tone.

în program se disting și acțiunile 
menite să asigure recolte maxime pe 
întreaga suprafață destinată furajelor 
în unitățile agricole de stat. Ing. 
Gheorghe Melinte, directorul Trustu
lui I.A.S., ne spune că acest program 
concordă cu evoluția efectivelor de 
animale și producția de carne și lapte 
planificată pînă în iarna anului 1981. 

derilor. Este meritul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi subliniat 
cu toată claritatea necesitatea de a 
se asigura conducerea întregii activi
tăți economico-Sociale atit pe baza 
principiului centralismului demo
cratic — lichidîndu-se cu hotărire 
centralismul excesiv și rigid — cit 

• și pe baza principiului autoconduce
rii, care trebuie să ducă la creșterea 
răspunderii, a puterii de decizie și 
acțiune a organelor locale, a centra
lelor și întreprinderilor.

Conceptul âutogestiunii economi- 
co-financiare, în opera secretarului 
general al partidului, vizează întoc
mirea de către fiecare întreprindere 
a bugetului propriu de venituri și 
cheltuieli, pornind de la necesitatea 
obiectivă a asigurării, din activitatea 
proprie, atit a mijloacelor finan
ciare necesare, cît și a creșterii ren
tabilității. a beneficiului. Aceasta in 
condițiile situării pe primul plan în 
planificarea economico-financiară, in 
comensurarea rezultatelor obținute, 
a valorii producției nete, adică va
loarea nou creată de fiecare unitate, 
ceea ce presupune reducerea conti
nuă a cheltuielilor materiale, valori
ficarea superioara a. materiilor, prime 
și materialelor. Pornind de la fap
tul că o parte din resursele finan
ciare rămîn' la dispoziția întreprin
derilor și centralelor, iar activitatea 
de creditare se desfășoară prin mai 
multe bănci, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fundamentat necesitatea 
ca pe plan central să se perfecțio
neze modalitatea de elaborare și ur
mărire a planului financiar centrali
zat — principate balanță financiară 
de sinteză a ec'onomiei — care să 
permită cunoașterea situației finan
țelor țării, a potențialului economiei 
naționale.

în acest cadru, este de relevat 
preocuparea conducătorului partidu
lui și statului nostru pentru elabo
rarea și înfăptuirea politicii de cre
ditare. în condițiile extinderii sferei 
creditului bancar în finanțarea acti
vității economice, ale dezvoltării re
lațiilor directe dintre întreprinderi și 
bănci, ale tratării diferențiate pe ca
lea creditului și dobînzilor a între
prinderilor cu rezultate bune fată de 
cele care desfășoară o activitate 
necorespunzătoare, crește răspunde
rea Unităților economice în elabora

întreprinderea de prelucrare a aluminiului Slatina : secția de laminare a benzilor
Foto : E. Dichiseanu

Și începutul acestui an 
marchează realizări 
meritorii. Pe primele 
două decade ale lunii 
ianuarie s-au realizat 
suplimentar fată de 
sarcinile de plan 35 
tone aluminiu, alumi- 
niștii slătineni supli- 
mentîndu-și angaja
mentul luat în între
cerea socialistă de la 
300 1a 500 tone alu
miniu".

Spuneam că oamenii 
au crescut odată cu 
uzina. într-adevăr.

Creșterea recoltei finețelor naturale 
la 10 tone fin la hectar, față de 3,7 
tone cit s-a realizat anul trecut, este 
unul dintre obiectivele prioritare. De 
asemenea, producția medie de rădă
cinoase — gulii și sfeclă furajeră — 
urmează să depășească 100 de tone 
la hectar — cu 30 tone mai mult 
decit media anului trecut. Cea 
mai importantă lucrare de sezon —

fertilizarea — se află în plină desfă
șurare. programul „la zi" fiind rea
lizat și depășit : față de 52 000 tone 
gunoi de grajd cît s-a prevăzut au 
fost transportate 90 000 tone. Cele mai 
mari cantități s-au administrat pe te
renurile I.A.S. Prejmer — 27 000 tone 
și Rupea — 20 000 tone.

în județul Brașov, producția pajiș
tilor naturale diferă foarte mult: 
de Ia 5—6 tone 1a 30—40 tone de 
masă verde 1a hectar. De aceea, se 
cere să fie pus în valoare potențialul 
productiv în toate unitățile dețină
toare de pajiști. în acest an vor fi 
fertilizate cu îngrășăminte chimice 
86 000 hectare, cu aproape o treime 
mai mult decit anul trecut. „Spri
jinim unitățile agricole — ne spu
ne ing. Toma Cardoș, directorul di
recției agricole, să acorde priori
tate ameliorării pajiștilor prin lucrări 

rea planurilor, în estimarea nevoi
lor financiare, în elaborarea măsu
rilor care angajează activitatea lor 
curentă și de perspectivă.

în ansamblul problematicii privind 
perfecționarea pirghiilor econo- 
mico-financiare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a formulat și fundamen
tat teza referitoare 1a sporirea ro
lului controlului șî al evidenței, 
apreciind că o evidență strictă și un 
control riguros se impun ca o ce
rință obiectivă, avînd menirea să 
contribuie la soluționarea probleme
lor. 1a prevenirea greșelilor, a nea
junsurilor din orice domeniu de ac
tivitate. Creșterea potențialului eco
nomic al țării, dezvoltarea multilate
rală a economiei naționale constituie, 
în gindirea economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, suportul tezei 
privind întărirea cursului monedei 
naționale în raport cu alte monede, 
asigurarea condițiilor de trecere, in 
perspectivă, la convertibilitatea in
ternațională a leului. Valoarea deose
bită a concepției secretarului general 
în domeniul financiar își găsește cea 
mai vie verificare în însăși practica 
socială. Astfel, în condițiile cind pe 
plan mondial au loc adevărate fur
tuni financiare, cind în țările capita
liste avansate din punct de vedere 
economic se înregistrează o accen
tuată instabilitate, iar spirala infla
ționistă urcă vertiginos, monedele na
ționale depreciindu-și valoarea a- 
proape zi de zi. România socialistă 
cunoaște o circulație financiară sănă
toasă, viguroasă. Aceasta o dovedește 
și faptul că chiar și indicele planifi
cat r pentru actualul cincinal de spo
rire a preturilor — ca urmare a re
percusiunilor financiare negative din 
economia mondială — de 6 la sută, 
nu va fi atins, estimîndu-se o creș
tere de circa 5,5 la sută. Este o do
vadă indiscutabilă a realismului și 
justeței politicii partidului nostru 
privind dezvoltarea' susținută a pro
ducției materiale, creșterea eficienței 
economice, a solidității sistemului 
nostru financiar-monetar. Secretarul 
general al partidului demonstrează 
convingător că problema hotărîtoare. 
de fond. în legătură cu situația pre
țurilor în economia . noastră este 
scăderea continuă a cuantumului 
cheltuielilor de producție, a con
sumului de materiale și forță de 

multi dintre ei în anul 
de inceput erau mun
citori necalificati sau 
elevi. Iată unul dintre 
ei, Ion Popa, care este 
acum maistru princi
pal 1a hala nr. 2. La 
intrarea in această 
hală o plăcută din me
tal reamintește că aici, 
la 30 iunie 1965, a fost 
elaborată prima șarjă 
de aluminiu româ
nesc. Acum numărul 
acestora a crescut 
considerabil. Elevii de. 
atunci îi învață pe alții

tainele metalului alb. 
Ca a sa, alte biografii — 
ale lui Ionică Radu, 
Tudor Nicu, Alexandru 
Popa și multi alții — 
care s-au format 1a 
școala metalurgiei ne
feroase de 1a Slatina. 
Ei au devenit foarte 
buni podiști. lamino- 
riști, electrometalur- 
giști, turnători, cuviști, 
extractoriști ș.a.m.d. 
Satisfacția muncii este 
cu atit mai mare dacă 
avem în vedere că cele 
două noi hale aflate

aplicate în complex : fertilizare, dese
care, însămînțare cu graminee perene 
etc. în acest mod se vor putea obține 
suplimentar zeci de mii de tone de 
masă verde".

Pentru sporirea producției de furaje 
este necesară generalizarea experien
ței înaintate, cu atit mai mult cu cit 
în cuprinsul județului recolta medie 
variază foarte mult ; la rădăcinoase, 

de exemplu, anul trecut, s-au obți
nut 110 tone la hectar 1a I.A.S. Prej
mer, 68 tone la cooperativa agricolă 
Beclean și numai 10 tone 1a coopera
tivele Rișnov, Șercaia și Făgăraș. Ase
menea diferențe pun în lumină ne
cesitatea intervenției hotărîte a or
ganelor de partid și agricole pentru 
respectarea riguroasă a tehnolo
giei de cultivare a plantelor de nu
treț. în acest sens pledează și situa
țiile contrastante in ceea ce privește 
ameliorarea pajiștilor naturale. La 
complexul de îngrășare a taurinelor 
Rupea, pe 200 ha terenuri de coastă 
slab productive, unde nu creștea mai 
nimic, se obțin pînă 1a 35 tone 
de iarbă. Investițiile făcute își 
probșază eficiența : sute de ani
male au fost scoase din com
plex 1a pășune, economisindu-se 
mari cantități de alte furaje mai 

muncă, creșterea productivității 
muncii, tocmai in acest .fel putîn- 
du-se asigura reducerea continuă a 
costurilor — elementul fundamental 
de care depinde eficiența întregii 
economii.

O preocupare constantă a secreta
rului general al partidului, reflec
tată în numeroase cuvintări, mesaje, 
interviuri, cuprinse in volum o con
stituie așezarea relațiilor financiar- 
valutarc cu străinătatea pe baza 
principiilor fundamentale ale politicii 

< externe a partidului și statului nos
tru. Este de relevat în acest sens 
contribuția prețioasă pe care el o 
aduce 1a soluționarea complexelor 
probleme monetare internaționale, 1a 
promovarea unor forme de comerț 
exteripr și de cooperare economică 
internațională reciproc avantajoase. 
Indicațiile și orientările. . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind îndepli
nirea exemplară a planului de ex
port, sporirea eficienței activității de 
comerț exterior, echilibrul balanței 
de plăți externe, gospodărirea fon
durilor valutare, participarea tării 
noastre la organismele financiar-va- 
lutare internaționale . au constituit și 
constituie un ghid prețios pentru 
cadrele care își desfășoară activita
tea în acest domeniu. Dealtfel. în
treaga lucrare evidențiază sarcinile 
de mare răspundere ce revin apara
tului financiar, bancar și de prețuri, 
tuturor cadrelor din economie, pen
tru ridicarea eficienței economice, 
pentru asigurarea echilibrului finan
ciar. monetar și valutar ca o.compo
nentă esențială a echilibrului econo
mic general.

Noul volum recent apărut adaugă 
încă o excepțional de valoroasă filă 
1a procesul cunoașterii aprofundate a 
gindirii economice a președintelui 
României, gindire modernă, avansa
tă, în pas cu cerințele vieții, care 
călăuzește cu claritate activitatea 
practică a oamenilor muncii din țara 
noastră și carg-i conferă, alături de 
prestigiul de mare om politic și' de 
stat, o largă recunoaștere ca ex
ponent proeminent al științelor eco
nomice contemporane.

Dr. Decebal URDEA 
directorul Institutului de finanțe, 
circulație monetară și prețuri

acum în stadiul final 
de execuție sint dota
te cu utilaje, in pro
porție de peste 90 1a 
sută, de construcție 
românească. Aceasta 
dovedește, o dată in 
plus, evoluția rapidă 
a științei și tehnicii 
românești în ceea ce 
privește tainele alu
miniului.

Emilian ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteii"s s ® @ @

scumpe. în contrast cu această ex
periență, la Hirseni pășunile ame
liorate au fost lăsate- să se degradeze, 
producția de iarbă micșorîndu-se an 
de an. în loc să crească. Nu este sin
gurul caz care reflectă tendință unor 
consilii populare și conduceri de coo
perative agricole de a aștepta ca lu
crările ameliorative și de Întreți
nere să fie făcute de întreprinderea 
de pajiști. Atari situații contravin 
prevederilor legale, obligațiilor ce 
revin deținătorilor de pășuni de a 
executa lucrările in vederea creșterii 
producției de iarbă.

Pentru asigurarea cantităților ne
cesare de fin și semisiloz de care de
pinde hrănirea corespunzătoare și 
producția animalieră in cea mai mare 
parte a anului este necesară dublarea 
sau triplarea recoltei de masă verde 
de pe tinetele naturale. Numeroase 
cooperative agricole, intre care cele 
din Rișnov, Purcăreni, Tărlungeni, 
Calboru și altele, care dețin mari su
prafețe de finețe, nu au fin suficient 
din cauza producției reduse. Cum se 
va rezolva această situație ? Pentru 
prima dată în acest an întreprinderea 
de exploatare și Îmbunătățire a pășu
nilor. in afara acțiunilor ameliorative 
pe izlazuri, va executa și lucrările 
de fertilizare pe 10 000 hectare de 
finețe, naturale. Este însă necesară 
participarea largă a cooperatorilor, a 
tuturor locuitorilor satelor 1a lucrări
le de întreținere și fertilizare pentru 
a obține recolte sporite de masă .ver
de de pe întreaga suprafață de finețe 
naturale. în „programul furaje
lor" se prevede și suolimentarea 
mijloacelor mecanice pentru recolta
rea plantelor de nutreț. Unele uti
laje experimentate de mulți ani nu 
au ajuns încă in producție. Nu este 
prea devreme ca factorii de răspun
dere din Ministerul Agriculturii să se 
ocupe mai perseverent de rezolvarea 
acestei situații, să asigure mijloace 
mecanice adecvate pentru recoltarea 
furajelor la timp, fără pierderi.

Constantin BORDEIANU
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ACTUALITATEA TEATRULUI
ISTORIC

t V

Teatrul istoric româ
nesc a fost, prin exce
lență, exponentul celor mai 
actuale probleme ale socie
tății și țării, constituind, de 
fiecare dată, o tribună 
populară aptă a ridica 
sufletul întregii națiuni 
întru același ideal. Davila 
sau Delâvrancea, Iorga sau 
Camil Petrescu și-au scris 
piesele în momente de 
culme ale istoriei, cind vre
murile se adună și pregă
tesc marile evenimente și 
marile izbînzi. Eminescu 
însuși și-a conceput teatrul 
lui ca teatru istoric. Nici
odată literatura autentică, 
de valoare nu a evocat tre
cutul și gloria din orgoliu, 
ei dintr-o rațiune morală 
și politică : ca un argument 
de temeinicie pentru pre
zent și o configurare a vii
torului. Putem spune că 
teatrul istoric românesc a 
fost o parte din lupta po
porului pentru libertate, in
dependență și unire, un ca
pitol nu numai al literatu
rii, ci poate mai ales unul 
din lunga și extraordinara 
noastră bătălie cu destinul, 
pe care n-am vrut nicioda
tă să ni-1 lăsăm în mîinile 
altora, ci am izbutit să ni-1 
facem singuri, prin viața și 
prin jertfa noastră timp de 
două milenii.

Piesa istorică nu și-a 
dezmințit niciodată nobilul 
ei rol de a înflăcăra spiri
tul revoluționar, adică de 
a li in permanență actuală, 
fiindcă istoria noastră s-a 
constituit din etape revolu
ționare, care au împins-o 
mereu înainte ciștigîndu-i 
totdeauna cîte un drept, 
niciodată frustrînd-o de 
vreunul. De aceea, teatrul 
istoric pe care l-am avut 
și-l avem nu s-a mulțumit 
cu evocări de glorii apuse,

ci a scormonit în adîncurile 
timpului pină a dat de acel 
resort ce a pus în mișcare 
vastul mecanism al istoriei, 
într-o dialectică a realității, 
tragice de multe ori. subli
me de mai multe ori încă.

Mai cu seamă în epoca 
noastră socialistă, teatrul 
istoric a aprofundat dome
niul filozofiei istoriei, re- 
nunțînd la unele aspecte 
romantice și adoptind o 
viziune mai realistă în 
funcție de concepția actua

pentru ceea ce am fost și 
sîntem, pentru marea lecție 
de istorie universală la care 
am participat și participăm 
din plin. O piesă istorică 
poartă girul actualității ca 
și piesa de cea mai con
temporană inspirație. Nu 
ne împărțim istoria în tre
cut și în prezent decît din 
punctul de vedere al gra
dului de civilizație și al 
idealurilor împlinite. Am 
gindit, timp de mai bine de 
două milenii, într-un sin

Dan TĂRCHILĂ

lă pe care o avem despre 
lume. Astăzi înțelegem mai 
limpede interrelațiile din
tre evenimente și ne aple
căm mai stăruitor asupra 
legăturilor dintre cauză și 
efect din complexitatea se
colelor scurse pînă la noi. 
Am descoperit și continuăm 
să descoperim noi inter
pretări, mai juste, mai 
convingătoare, ale. vieții 
poporului român, statornic 
de milenii pe plaiurile și 
in codrii munților Carpați, 
pe cîmpiile hotărnicite de 
Dunăre și de Marea cea 
Mare. Pentru că nu am re
zistat numai prin sabie, 
deși am fost obligați nu o 
dată să mînuim eroic și 
spada. Am supraviețuit 
prin inteligență, prin mun
că, prin învrednicirea de a 
vorbi aceeași limbă, prin 
frumusețea unui ideal unic: 
libertate, unire și indepen
dență. în aceste eterne idei, 
pe care le găsim în piesele 
noastre istorice, stă actua
litatea teatrului istoric 
românesc.

Teatrul istoric românesc 
stă mărturie întregii lumi

gur fel. Pentru poporul 
nostru, libertatea a avut 
același înțeles, patria a fost 
una singură ; pe același 
pămînt am vorbit aceeași 
limbă, iar hotarele nu 
le-am dorit niciodată mu
tate dincolo de oamenii lor.

O altă caracteristică a 
trecutului nostru istoric, pe 
care dramaturgia contem
porană a preluat-o din cea 
Clasică, dîndu-i însă valori 
de idee directoare, este 
concepția despre rolul esen
țial al maselor -populare in 
inițierea și desfășurarea 
evenimentului istoric. Prin 
aceasta, dramaturgia isto
rică se ridică pe treapta 
superioară a gîndirii uma
niste. circumscrlindu-se în 
dialectica materialistă și 
istorică. Teatrul istoric, 
scris în anii socialismului, 
a devenit, plenar, un teatru 
social și politic, un teatru 
al descifrării vieții sociale 
în structura ei intimă. Per
sonalitatea individuală este 
explicată prin procesul de 
sinteză a personalității co
lective. proces complex 
care duce inevitabil la con

centrarea într-o singură 
voință a milioane de voin
țe. Această legătură inextri
cabilă pe care experiența 
istoriei noastre o atestă ca 
o realitate, o găsim in tot 
teatrul istoric românesc, 
tratată în diferite modali
tăți, dar ducînd la o singu
ră concluzie : poporul își 
făurește destinul prin jert
fe și lupte, avînd în frunte 
conducători ce concentrea
ză în ei o întreagă țară în
tr-un anumit moment de 
răscruce. Căci ce reprezintă 
Mircea cel Bătrin decît po
porul român de la sfîrșitul 
veacului al XIV-lea și în
ceputul veacului al XV-lea? 
Și Ștefan ce este altceva 
decît sinteza românească a 
secolului al XV-lea 1 Și ce 
altceva înseamnă Mihai 
Viteazul — decît izbucnirea 
în istorie a ideii de liber
tate și de unire a neamu
lui plămădită în idealul 
maselor populare timp de 
cincisprezece veacuri — a 
căror concretizare a avut 
loc la 24 ianuarie 1859, și 
1 decembrie 1918, și la 23 
August 1944.

Iar eroul comunist, luptă
tor pînă la jertfă de sine 
pentru libertate națională 
și socială, ce alt simbol 
poartă în el decît simbolul 
înfăptuirii unui ideal se
cular ?

Ca și alte genuri lite
rare, teatrul a izbutit să 
realizeze artistic toate aces
te idei ce ne-au condus is
toria și au implinit-o de 
abia acum, în vremea noas
tră. prin România modernă, 
socialistă, liberă și inde
pendentă, în care visul re
voluțiilor sociale s-a înfăp
tuit, iar demnitatea po
porului român, victorios 
peste vremi, a dobindit 
aureolă universală.

PROGRAMUL 1
16,G0 Telex
16,05 Teleșcoală. în direct de la Politeh

nică : Curs de pregătire pentru 
admiterea în îrivățămîntul supe
rior.

16.30 Emisiune in limba germană 
• Unitatea poporului în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral. Documentar © Slavă patriei 
șl partidului. Recital de cîntece și 
versuri 0 Agendă electorală. Dez
voltarea in profil teritorial — fap
te și realizări in pregătirea alege
rilor © înfrățiți în muncă și în 
cîntec

18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie
19.30 Călătorie prin țara mea Dobro- 

gea
19.55 Film artistic : ,,A1 treilea jură- 

mînt“. Premieră TV. Producție a 
studiourilor indiene. în distribuție: 
Raj Kapoor, Waheeda Rehman, 
Dulari, Așit Sen. Regia : Basu 
Bhattacharya

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o Idee : acad. Di- 

mitrie Pompeiu — matematician
16.30 Cîntece din Cîmpia Dunării
16.55 Documentar științific : „Aripi ro- 

mânești“. Regia : Alexandru Gaș-’ 
par. (Producție a studioului ,,Sa- 
hla-fllm“)

17.15 Romanțe și melodii lirice
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini
18.50 10O1 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie
19.30 Călătorie prin țara mea — Dobro- 

gea
19.55 Radar pionieresc
20.15 Viața muzicală a Capitalei
20,40 De pretutindeni. Pămînturi înde

părtate : prin Nordul înghețat
21,05 întîlniri muzical-coregrafice
21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Lecfia la care participă

LA CRAIOVA

Prestigioasă manifestare 
culturală

între 24—29 ianuarie, 
la CRAIOVA se va 
desfășura „Festivalul 
teatrului istoric", o 
manifestare ajunsă la 
ediția a IlI-a, intrată 
în tradiția culturală a 
municipiului doljean.

Organizată de Con
siliul Culturii și Edu
cației Socialiste. Co
mitetul de cultură și 
educație socialistă al 
județului Dolj, Asocia
ția oamenilor de tea
tru și muzică — 
A.T.M, și, bineînțeles, 
teatrul gazdă, Naționa
lul craiovean, manifes
tarea va include unele 
din cele mai reprezen
tative transpuneri sce
nice ale dramaturgiei 
noastre istorice clasice 
și contemporane.

Debutînd cu spec

tacolul Teatrului de 
stat din Pitești, cu 
piesa „Cuza Vodă" de 
Mircea Ștefănescu, lu
crare inspirată și în
chinată evenimentului 
Unirii, manifestarea de 
la Craiova își va în
tregi afișul cu „A treia 
țeapă" de Marin So- 
rescu, în interpretarea 
Teatrului National din 
Craiova și „Răceala", 
piesă a aceluiași dra
maturg, pusă in scenă 
la Sibiu, „Luceafărul" 
de B. Șt. Delavrancea, 
realizare a teatrului a- 
rădean. în festival vor 
mai fi prezentate „O 
șansă pentru fiecare" 
de Radu F. Alexan
dru, in execuția trupei 
gălățene, și, în afara 
concursului, „Seara de 
taină" de I. D. Sirbu,

aflată în repertoriul 
teatrului gazdă.

Se vor mai adăuga, 
de asemenea, o ședin
ță a cenaclului de 
dramaturgie, dezba
teri asupra spec
tacolelor prezentate, 
întîlniri cu spectato
rii (la „Electroputere", 
la Combinatul chimic 
Craiova, la Fabrica de 
confecții și la Liceul 
militar, la Facultatea 
de filologie-istorie), în
tîlniri cu artiștii ama
tori, precum și lansarea 
almanahului „Gong 
’80", al revistei „Tea
trul", vernisajul unor 
expoziții de scenogra
fie și de carte.

Manifestarea teore
tică cea mai impor
tantă a festivalului - se

Scenă din spectacolul Teatrului dramatic din Brașov, cu piesa „Muntele" 
de D. R. Popescu

anunță a fi cea con
sacrată „Funcției e- 
roului în teatrul isto
ric românesc modern", 
colocviu la care vor 
prezenta comunicări 
dramaturgii și regizo
rii spectacolelor, pres
tigioși cercetători ai 
fenomenului.

O inițiativă cultu
rală care, prin progra
mul anunțat, promite

să prilejuiască unui 
număr cît mai mare 
de iubitori ai artei un 
contact de calitate cu 
acest filon traditio
nal, bogat și impor
tant al dramaturgiei 
românești — contri
buind la modelarea 
lor spirituală, la for
marea în spirit pa
triotic. O manifestare 
ce va stimula, spe

răm, crehrea de noi 
lucrări dramatice cu 
tematică istorică, pro
movarea unor noi 
modalități scenice — 
prin care teatrul isto
ric să dobîndească o 
și mai mare substanță 
și actualitate, vigoare 
și strălucire.

NataHîa STANCU .

toți
De 38 de ani, învățătoarea Maria’ 

Stan îndrumă pașii celor mai mici 
școlari, din clasele I—IV, pe drumul 
cunoașterii, 16 formează primele de
prinderi temeinice de studiu și de 
muncă, le conturează întîile, și 
poate cele mai trainice, trăsături 
morale, de conduită și conștiință ce
tățenească. în toți acești ani, nici un 
„rebut" : toți elevii săi au promovat 
clasa, nici unul n-a rămas repetent 
— cu toate că învățătoarea este con
siderată, de părinți, colegi și elevi, 
un pedagog sever și exigent. în pre
zent, harnica educatoare lucrează, 
cu clasa a IlI-a, la Liceul de mate
matică și fizică din Caransebeș.

Experiența sa nu este singulară. 
Și alte cadre didactice din școlile 
orașului Caransebeș, din școlile 
județului Caraș-Severin obțin rezul
tate remarcabile în pregătirea elevi
lor, în asigurarea reușitei lor la în
vățătură, a încadrării lor în muncă 
și viață. Care este „secretul" succe
selor lor ?

— în asigurarea reușitei la învăță
tură a elevilor este hotărîtoare, după 
părerea pedagogilor noștri și nu nu
mai a lor — ne spune prof. Petru 
Codilă, inspector general la Inspec
toratul școlar al județului — munca 
diferențiată cu copiii, în funcție de 
particularitățile lor de vîrstă și indi
viduale, pentru a-i asigura fiecăruia 
posibilitatea de a se pregăti și dez
volta la nivelul capacităților sale. 
Această muncă se bazează pe cu
noașterea cît mai completă a fiecărui 
copil, a ritmului său de învățare, a 
greutăților pe care le întîmpină în 
procesul de însușire a cunoștințelor. 
Este vorba, evident, de introducerea 
unor modalități didactice moderne în 
predarea și însușirea matematicii și 
a limbii române.

— Acestea la modul teoretic. Dar 
în practică, în școală, cum se acțio
nează concret ?

...O sală de clasă ca multe altele. 
Ineditul îl formează cele 10—12 table 
(mai mici decît cele obișnuite), care 
acoperă, practic, toți pereții încăpe
rii. învățătorul sau profesorul „scoa
te la tablă" o grupă de elevi, 
dîndu-le spre rezolvare diferite 
exerciții la limba română sau mate
matică (in funcție de lecția curentă, 
de obiectivele instructive sau educa
tive urmărite). în timp ce elevii lu
crează la .tablă, învățătorul sau pro
fesorul lucrează ,cu restul clasei, are 
răgazul să controleze temele pentru

școlarii clasei
acasă etc. Cînd aceștia au terminat 
au loc comentarii deschise cu întrea
ga clasă asupra modului și corecti
tudinii rezolvării exercițiilor respec
tive. Apoi altă grupă de elevi lucrea
ză la tablă. Un asemenea sistem 
modern de lucru, cu elevii din cla
sele I—IV, la limba română și ma
tematică se utilizează, în acest an 
de învățămînt, la peste 100 de clase 
de la școli generale din Caransebeș. 
Reșița, Moldova Nouă, Oțelul Roșu, 
de la, școli generale din 25 de co
mune ale județului: Bojejena, Marga, 
Băuțar, Teregova ș.a.

— în această interesantă și valo
roasă experiență a cadrelor didactice 
din județul Caraș-Severin, pe linia 
modernizării învățămîntului, apre
ciată ca atare în consfătuirile pro
fesionale ale acestora, cîteva as
pecte se cuvin subliniate — con
sideră prof. dr. Constanța Bărboi, 
inspector general de specialitate din 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui. învățătorul are posibilitatea să-și 
împartă clasa pe grupe, în funcție 
de nivelul pregătirii și, prin exerci
țiile propuse spre rezolvare, să urmă
rească cu consecvență trecerea tu
turor elevilor spre niveluri superioa
re de pregătire. Poate, mai rapid, să 
semnaleze greșeli tipice și să le co
recteze, să creeze o permanentă 
emulație între copii. Practic, se îm
bină activitatea colectivă, a întregii 
clase cu cea individuală: La tablă, 
elevul se deprinde să gîndească și să 
lucreze independent, degajat (nu

mai este supus obișnuitei „dădăceli" 
a învățătorului, „ochii" Și comenta
riile spontane ale colegilor din bănci 
nu-1 mai derutează).

Despre valoarea și eficiența expe
rienței vorbesc concludent și rezul
tatele — numeroase clase fără cori- 
genți sau repetent!, creșterea pro
centelor de note bune șl foarte bune 
— rezultate care justifică preocupa
rea forurilor locale de învățămint de 
a extinde acest sistem modern de 
lucru la ciclul gimnazial și chiar la 
învățămîntul liceal.

Nu-i mai puțin adevărat însă că 
activitatea respectivă obligă cadrele 
didactice la o pregătire profesională 
deosebită, la elaborarea atentă și 
exigentă a materialului didactic, a 
seturilor de exerciții și teme indivi
duale de lucru. în acest sens, de 
real folos sînt consfătuirile și schim
burile de experiență, care au loc pe
riodic, activitatea în cercurile peda
gogice.

Experiența cadrelor didactice din 
județul Caraș-Severin (care — prin 
schimb de experiență — se aplică 
și în alte județe), încurajată și spri
jinită de forurile locale de partid, 
se încadrează cu succes in activita
tea generală de perfecționare și mo
dernizare a învățămîntului. de trans
punere în viață a măsurilor preco
nizate de conducerea partidului pen
tru creșterea nivelului de pregătire 
al elevilor și lichidarea repetenției 
în ciclul primar.

Florica DINULESCU

HORVATH Istvân

„La zidul alb“

(Urmare din pag. I)

naționale a impus respect și admi
rație. Două decenii și ceva mai tir- 
ziu, călăuzit de partidul comunist, 
poporul român și-a luat în propriile 
miini destinul, s-a ridicat la luptă 
împotriva terorii fascismului și cu 
noi și incalculabile jertfe de sînge 
a eliberat patria, urmărind prin pus
ta ungară pină peste crestele mun
ților Tatra din Cehoslovacia pe co
tropitorii atîtor națiuni pașnice, că
rora și ostașii țării noastre le-au a- 
jutat să se dezrobească.

Aniversarea Zilei Unirii a prile
juit punerea în lumină, încă o dată, a 
adevărului că iubirea de patrie a 
întregului popor și a generației de 
cărturari, mai toți participant! la re
voluția din 1848, de la Alexandru 
Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Mihail 
Kogălniceanu ori Costache Negri, 
Ion Ghica și Dimitrie Bolintineanu 
ori Costache Rosetti, s-a manifestat 
prin gindirea lor luminată, care îm
brățișa originile poporului român, is
toria lui zbuciumată și viitorul de 
care era vrednică puterea de viață 
și înaltele lui virtuți intelectuale, 
morale, ostășești și artistice. Scrieri
le acestor patrioți și activitatea lor 
diplomatică, în țară și peste hotare 
— de la nemuritoarea „Hora Unirii" 
pină la scrutinul din care ieșea — 
și în Iași, și la București — același 
nume, punînd marile puteri ale Eu
ropei în fața unui fapt împlinit de 
toată suflarea românească din cele 
două principate si. prin urmare, de 
nestrămutat — sint tot atitea ma
nifestări ale patriotismului, folosind, 
de data aceasta, nu ascuțișul săbiei, 
ci al inteligenței. însuflețite de iu
birea pentru aria geografică și spi
rituală în -care, rind pe rînd, s-au 
născut, generațiile de aceeași obir- 
șie au luptat și s-au stins împăca
te că supremul lor tel a fost mereu 
libertatea și neatirnarea patriei ; o 
iubire care pătrundea în viitor și 
pregătea durată fără sfîrșit națiunii. 
Fapta și numele acestor patrioți vor 
sta pururea scrise cu litere de lumi
nă în cartea de istorie a poporului 
român.

Dar noi, azi ? Cînd unirea s-a în
făptuit încă din 1918, clamată de 
marea de oameni adunați la Alba- 
Iulia, ce definiție putem da noțiunii 
de patriotism ?

Azi, mai strîns unit sufletește de
cît oricînd, sudat în largi colective 
de muncă în care grija pentru reu

șita unei acțiuni, ca și bucuria iz- 
bînzii circulă în toți membrii, ca li
chidul turnat in vase comunicante, 
poporul român iși manifestă patrio
tismul în multiple forme. Aș aminti 
și paginile scrise ale periodicelor, 
volumele poeților și scriitorilor, abia 
cuprinse de tiparnițe și edituri, de 
rafturile librăriilor, de bibliotecile 
publice și particulare care se con
stituie în hrană bogată pentru for
marea spirituală a întregului popor.

Ce pot însemna oare documente
le congreselor Partidului Comunist 
Român, programăle-directivă apro
bate de unanimitatea delegaților la 
recentul Congres al XII-Iea, purtînd

formă și putere ; deschidem mereu 
șantiere care, sfredelind rocile mul
timilenare. schimbă cursul apelor ro
mânești, cărora li se încredințează 
misiunea de a mișca turbinele' hidro
centralelor, împodobind țara cu ghir
lande de lumini și dîndu-i puteri pe 
care niciodată nu le-a avut ; la Con
stanța și la Drobeta-Turnu Severin 
construim nave uriașe ce străbat o- 
ceanele cu produse românești, înso
țite de mesajul de pace al poporului 
român ; supuși, electronii învăță să 
lucreze pentru noi, la comanda invă- 
țaților noștri ; săpăm cu grijă și cu 
știință la rădăcinile îndepărtate ale 
istoriei ca să descoperim și ceea ce

avea bani să-și plătească un profe
sor, a așezat vioara în cutie, pe cea 
mai de sus treaptă din cămară, și s-a 
lăsat... Acum, instrumentiștii se nu
mără cu sutele, înglobînd și talentele 
din straturile țărănești și muncito
rești, cărora li s-au oferit școlile de 
artă populară, din aceeași iubire de 
patrie care caracterizează conducerea 
noastră de partid și de stat. Iar lau- 
reați individuali și colective înche
gate în formații prestigioase primesc 
aplauze pe scenele europene și la ni
vel mondial. Școala românească de 
gimnastică, a pus lumea în mirare, 
întorcindu-se de la competiții cu bra
țele pline de medalii. Costumul și

Sudura de aur a c&nștmțehr
pecetea gîndirii revoluționare, cu bă
taie lungă in viitor, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, decît iubirea de 
patrie ? I

Ca stejarul în ghindă, așa își au 
geneza in aceste directive imbol
durile ce ascut mințile inovato
rilor și inventatorilor despre care 
auzim atit de frecvent din toate 
domeniile de activitate. Ingenio
zitatea lor mărește productivitatea, 
îmbogățește piața internă . și dâ 
posibilitatea să răspundem onorabil 
la obligațiile pe care statul și le-a 
luat, pe bază de contracte, cu zeci de 
țări de pe glob ; numeroase mașini 
pe care altădată ie importam sînt azi 
realizate în întreprinderile noastre, 
iar exportul altora, cerute cu insis
tență din afară pentru acuratețea cu 
care sint executate, noutatea și strin
genta lor utilitate, aduce venituri im
portante economiei naționale. Iată 
forme noi de manifestare a dragostei 
de patrie. însuflețiți de acest senti
ment. avem aripi cu zbor înalt in 
cercetarea biologică, în universul 
combinațiilor chimice ; croim giganți 
de metal — auxiliari ai omului — în 
domeniul mașinilor grele, pentru noi 
și pentru alții ; scoatem generații 
succesive, tot mai perfecționate, de 
tractoare care brăzdează pămîntul ; 
producem unelte speciale de foraj 
petrolier care ajung la mii și mii de 
km de întreprinderea în care au luat

încă mai stă ascuns sub straturile de 
pămint depus de milenii peste ve
chea noastră! civilizație de băștinași 
și, nu rareori, piesele descoperite ui
mesc pe savanții lumii ; un număr 
impresionant de profesori de toate 
gradele învață tineretul tării să țină 
fruntea sus în orice întilnire cu ti
neri de pe alte meleaguri, in numele 
cunoștințelor temeinice pe care și 
le-au însușit ; ei știu să dezlege pro
blemele grele ale matematicii timpu
lui nostru, dar și să cînte ca însăși 
doina străbună ; să se mlădie după 
melodiile viforoase sau lente, ca ze
firul îmbătat de miresme prin poie
nile înflorite ale României, prin frun
zișul fermecător al pădurilor noastre 
seculare ori infiorînd caișii, piersi
cii, merii și prunii sădiți de tinerii 
noștri, să îmbrace țara in verdeață și 
livezi cercelate de fructe scăldate de 
căldura soarelui nostru generos.

Am cunoscut în copilărie un tînăr 
cu talent a cărui vioară, cumpărată 
cu prețul unui palton de iarnă, a 
plins din strunele ei fără vreun das
căl pină ce a ascultat pe Enescu și 
i-a văzut degetele alunecînd pînă lin
gă prăguș. Mai tîrziu, a aflat că vio
lonistul se afla in poziția a cincea 
dintre cele șase poziții existente ale 
miinii stingi pe coarde... El nu știa în 
ce poziție îi fusese mîna cind cîntase, 
după ureche. Doina Oltului și... des
curajat, nesperînd că vreodată va

covorul românesc, cu gingașa lor îm
binare coloristică pe desenele stră
vechi. olăria continuată artistic din 
cele mai vechi timpuri, mindria Hu
rezului, a Obogâi și a Mărginimii 
transilvane, duc faima poporului ro
mân in lumea întreagă.

Dar cîte să mai enumerăm dintre 
manifestările curente ale înzestratu
lui nostru popor ? ! Și totuși, o re
centă înfăptuire în capitala țării, co
pleșitoare prin volumul de muncă in
vestit, prin îndrăzneață concepție, u- 
tilitatea și aspectul ei modern și so
bru artistic impune menționarea Me
troului. Un recent reportaj care, de
sigur, n-a putut înfățișa decit clipe 
răzlețe dintr-o epopee a muncii la 
nivelul celei mai îndrăznețe tehnici 
din lume, are darul să amuțească pe 
cel mai îndărătnic negativist, oriunde 
s-ar ascunde rarele exemplare ale 
speței, demne de compătimire. Me
trii cubi de pămint scos din imensul 
tunel s-au numărat cu milioanele și 
tronsonul de 8 km se va continua cu 
încă 19—20 km. Alte uriașe cofraje 
pentru stîlpii care susțin bolta arcui
tă peste cele două linii ale trenului, 
în spațiul cu peroanele lui. larg cit 
un bulevard. Alte șiruri de coloane și 
trepte de marmură vor sclipi, orches
trate de luciul pastelat al pe
reților, protejînd complicata îm
pletire de fire electrice nece
sare iluminatului stațiilor și miș

cării celor două confortabile trenuri 
cu viteză de 36 km pe oră. Sute de 
întreprinderi, mari și mici, ștăpîne pe 
cea mai modernă tehnică, și zeci de 
mii de muncitori harnici și-au dat' 
contribuția la realizare, iar presti
gioșii noștri arhitecți și-au adaptat 
metodele de edificare la condițiile 
unei arhitecturi subterane, cu care se 
confruntau pentru prima oră.

Uimirea și mai ales mindria de a fi 
cetățean al patriei române îți cople
șește sufletul. Tu, beneficiarul con
știent al tuturor înfăptuirilor zilelor 
noastre, alături de cei care au inves
tit in această lucrare epocală inteli
gența, știința, voința și simțul res
ponsabilității, trăiești și comunici fi
resc celor din jur înflăcărau ta dra
goste de patrie, busola tuturor acte
lor civice.

într-un articol de acum 51 de ani, 
același Delavrancea comenta, entu
ziasmul cu care dr. Asakj s-a întors 
în România, la apelul studenților, 
deși căpătase mare prestigiu la Pa
ris, afirmînd că acest om de știință, 
revenind în țară, a dovedit că pentru 
el, in.afară de marele adevăr al ști
inței, „...există un ideal mai mare : 
PATRIA, pentru care este gata să 
jertfească orice glorie străină..."

Probabil că rătăciții care-și rup le
găturile cu pămintul strămoșesc n-au 
simțit niciodată acest adevăr funda
mental ; amăgită, în căutarea unor 
himere, ființa lor ajunge o bilă îm
pinsă de picioare străine dintr-o par
te în alta. Ce poate să însemne, cît 
poate valora o viață lipsită de cerul 
patriei ?

Noi — favorizați de condiții pe care 
niciodată nu le-am avut — ne oste
nim cinstit să transformăm în faptă 
viziunea atotcuprinzătoare a pre
ședintelui țării asupra viitorului 
României. „E scris pe tricolor uni
re...", cîntecul, dintotdeauna, al aspi
rațiilor supreme, la unitate și liber
tate ale poporului, a devenit, cu un 
text înnoit de însăși realitatea de azi 
a țării, imnul celei mai largi organi
zații politice a țării, la propunerea 
celui ce s-a afirmat ca un mare revo
luționar, ca un strălucit patriot. Sim
bolic, aceasta înseamnă că, solidare, 
minți, miini și, mai ales, 22 milioane 
de inimi, îngemănate într-o uriașă 
colectivitate constructoare, scriu prin 
faptă cel mai puternic sentiment, pa
triotismul socialist.

în colecția „Bibliote
ca Kriterion" a editu
rii cu același nume, 
colecție îngrijită de 
Domokos Geza, a apă
rut de curînd o., selec
ție din versurile lui 
Horvăth Istvăn : „La 
zidul alb". Acest volum 
urmează celui intitulat 
„Pilda copacului de re
zonanță", de Salamon 
Erno, ceea ce sublinia
ză preocuparea demnă 
de remarcat a editurii 
„Kriterion" pentru 
popularizarea celor mai 
valoroase creații ale 
scriitorilor . maghiari 
din România în rindul 
iubitorilor de poezie, 
tn privința calității 
versurilor din volumul 
la care ne referim, 
aceasta este asigurată 
de valoarea lor intrin
secă, care a găsit în 
tălmăcirea lui Paul 
Drumaru memorabile 
echivalențe românești.

Teme folclorice, mi
turi locale din variatul 
peisaj transilvan, as
pirații general-umane 
și mai ales suflul unei 
ardente participări re
voluționare au aflat in 
pana poetului Horvăth 
Istvăn un martor și o 
prezență militantă. 
Metafora „zidului alb" 
sugerează tocmai punc
tul terminus al unei 
construcții, al unei 
opere încheiate, „ro
tundul" în care nu se 
mai zăresc urmele 
„schelelor". în aceas
tă metaforă a rămas 
doar suavul așezat în 
cuvint și tensiunea 
care a prezidat urcu
șul înălțării, al zidirii, 
ca în vechi balade.

Poemele sint un 
adevărat elogiu al vie
ții, autorul rămînînd 
mereu într-un punct 
al unui echilibru con
stant din vecinătatea, 
absolutului la care 
aspiră, „ferecat de ste
le, / și lipit de glie"... 
„Stele mă țin, mă lea
gă firul ierbii, / mute 
vîrtejuri cosmice în
scriu / traiectoria în- 
durerată-n marea, / in
forma noastră năvală. / 
Iată, acum / ascult 
vorbirea celui / mai 
aproape aproape al 
meu, de parcă / aș 
ține-n brațe un me
leag, / cimpiile, pădu
rile, suspinul frunze
lor, / și simt fulgera
rea / victorioasă a spi
celor de grîu".

Aripa timpului atin
ge necruțător ceea ce 
pare de neclintit și 
poetul. încercînd să-i 
înfrunte asaltul, și-a 
instrunat lira „cu în
verșunare", mărturi
sește el. Nu de repe
ziciunea cu care alu
necă timpul se teme 
omul-poet, ci de acea 
clipă de slăbiciune, po
sibilă, în care sunetul 
lirei să nu-i mai fie 
pe măsura aspirației și 
ecoul lui în inimi să 
scadă în intensitate. 
Forța telurică însă nu 
permite, atunci cînd ii 
ești parte, desprinde
rea ușoară. Mișcarea 
și atingerea anteică, 
necurmată, cu brazda 
din care te-ai ivit, sînt 
semnele dăinuirii.

Spuneam la început 
că metafora „la zidul 
alb" vizează atît în

planul artei, cît și pe 
cel de la care se înce
pe urcușul spre artă, 
motivul construcției, 
al permanentei zidiri 
și ridicări. Este o sta
re obiectivă a reflec
tării subiective. E un 
dor al sufletului. „Dar 
sufletul cu toate se în
vață : / el pune dor 
pe dor și-i ies din 
ele / cetăți, palate, ci
tadele". Ideea înălțării 
prezentă la baza ca
tegoriei psiho-etice de 
„dor", idee întîlnită în 
nenumărate poeme, 
transpare ca o izbucni
re de lumină și în poe- 
mul-imn „Vin tinerii".

De la versul în me
tru folcloric la moda
litățile celui clasic ori 
modern, de la pastel 
la meditația gravă, de 
la militantismul liric 
pînă la lirismul mari-' 
lor întrebări cărora 
omul a încercat din- 
totdeauna să le dea 
un răspuns. Horvăth 
Istvăn se arată a fl 
mereu personal. Poe
mele lui sînt tot atî- 
tea forme prin care 
omul se autoscrutează 
fără încetare. în dru
mul său neabătut pe 
calea cunoașterii, poe
tul își caută la fel de 
neabătut — așa cum 
și-a căutat de-a lungul 
întregii sale vieți — 
un instrument propice: 
„Mi-aș vrea un alfa
bet numai lumină", 
pentru că „pe zidul alb 
lumina-mi scrie chi
pul".

George MIREA

Concursuri de admitere în instituțiile militare 
de învățâmînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admite
re, pentru anul școlar 1980—1981, in 
următoarele instituții militare de 
învățămint : Academia militară — 
facultățile tehnice ;■ facultatea de 
medicină militară ; Institutul de 
marină „Mircea cel Bătrin" — sec
țiile de marină militară ; școlile 
militare de ofițeri activi ; școlile 
militare de maiștri și subofițeri ; 
școala militară de muzică — ciclul 
profesional ; liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una

din aceste instituții militare de în- 
vățămint pot depune cereri de în
scriere în perioada de la 25 ianua
rie pină la 10 aprilie 1980, la cen
trele militare județene (de sector) 
pe raza cărora domiciliază. Pentru 
relații referitoare la condițiile de 
selecționare, documentele necesare 
pentru admiterea la concurs, dis
ciplinele și probele concursului de 
admitere și alte detalii, cei inte
resați se pot adresa comandanților 
de garnizoane și centrelor militare 
județene (de sector) pe raza cărora 
locuiesc.

O BACAU. Peste 100 de bri
găzi științifice, formate din 
muncitori fruntași, specialiști din 
diferite domenii de activitate, 
activiști de partid și de stat, 
străbat în aceste zile satele și 
orașele județului pentru a face 
cunoscute oamenilor muncii do
cumentele Congresului al XII- 
lea al partidului și ale celui 
de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, realizările obținute in 
tara noastră în anii socialismu
lui. Expunerile, simpozioanele, 
mesele rotunde organizate la 

căminele culturale din Fără- 
oani, Dărmănești, Oituz-Dof- 
teana, ca și cele de la clu
burile și casele de cultură din 
centrele muncitorești de pe 
Valea Trotușului, au fost înso
țite de expoziții și filme docu
mentare, diafilme, expoziții de 
carte etc. (Gheorghe Baltă),

O TIMIȘ. La secția de artă 
a bibliotecii județene a avut loc 
simpozionul „Unirea — năzuin
ță de veacuri a românilor". Au 
fost prezentate expunerile „Ideea 

unității politice în conștiința 
poporului român" și „Idealul 
unității naționale reflectat în 
muzica și arta plastică româ
nească", însoțite de proiecții de 
diapozitive și audierea unor pie
se muzicale. în continuare, actori 
ai Teatrului Național din Ti
mișoara au susținut recitalul de 
versuri „Imn Unirii", (Cezar 
Ioana).

© BRAȘOV. La Săcele a fost 
prezentată conferința „Semnifi
cația actului de la 24 Ianuarie

1859 pentru istoria patriei noas
tre". Expoziția plasticienilor din 
orașul Rupea a avut ca temă 
actul Unirii de la 1859. Expo
ziții de grafică semnate de 
graficienii brașoveni Veronica 
Bodea-Tătulea și Levente Csu- 
tak, închinate, prima — împli
nirii a 2050 de ani de la înte
meierea primului stat dac cen
tralizat și independent, și a doua 
— mamei și copilului, au fost 

vernisate la Galeriile de artă 
„Victoria" din Brașov. (Nicolae 
Mocanii).

© MUREȘ. Colectivul secției 
maghiare a Teatrului Național 
din Tg. Mureș a prezentat re
cent spectacolul CU tragedia 
shakespeariană „Regele Lear" — 
o nouă premieră a actualei sta
giuni. Regia spectacolului este 

semnată de Kineses Elemer. 
Costumele si decorurile aparțin 
lui Kemeny Ârpăd. (Gheorghe 
Giurgiu).

0 VlLCEA. Secția de propa
gandă a comitetului județean 
de partid a editat două broșuri 
pe temele „în sprijinul muncii 
politico-ideologice și cultUral- 
educative" și „Inițiativa munci
torească în acțiune". Prima bro
șură cuprinde tematici, mate
riale documentare, consultații, 
grafice, întrebări și Răspunsuri 

despre viitorul cincinal etc. care 
vor fi folosite la dezbateri în 
organizațiile de partid, în ac
tivitatea punctelor de docu
mentare politico-ideologică. în 
cea de-a doua broșură sint pre
zentate cîteva dintre inițiativele 
oamenilor muncii aplicate și ge
neralizate în întreprinderile in
dustriale și pe șantierele de 
construcții din județ. (Ion Stan- 
ciu).

© „MEHEDINȚI. „Burebista 
— primul și cel mai mare rege 
al dacilor", — a fost tema evo

cării organizate la Casa de cul
tură din Baia de Aramă. Forma
țiile artistice ale căminului cul
tural din Vlădaia au susținut 
recitalul de poezie patriotică 
„Țara Românească — vatră de 
eroi". Teatrul popular al Casei 
municipale de cultură din Dro- 
beta-Turnu Severin a prezen
tat al zecelea spectacol cu piesa 
„Alibi" de Ion Băieșu. La Casa 
de cultură din Vînju Mare a 
avut loc o masă rotundă des
fășurată sub genericul „Două 
milenii de istorie românească". 
(Virgiliu Tătaru).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESC Cronica

a primit pe vicepreședintele Partidului Comunist 
din Belgia, Jef Turf

(Urmare din pag. I)

și pentru a se asigura continuarea 
procesului de destindere in Eu
ropa și în întreaga lume, pentru so
luționarea pe cale pașnică, prin ne
gocieri, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, pentru exclude
rea forței și a amenințării cu forța, 
pentru respectarea și promovarea în 
raporturile dintre state a principii
lor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, pen
tru respectarea dreptului fiecărui

popor de a-și hotărî singur destinele, 
fără nici un amestec din afară.

.S-a subliniat, totodată, că intere
sele păcii și securității internațio
nale reclamă renunțarea la escala
darea cursei înarmărilor, oprirea am
plasării de noi rachete și arme nu
cleare în Europa, trecerea la măsuri 
concrete, practice de dezangajare 
militară și dezarmare. în acest con
text, capătă o importanță tot mai 
mare continuarea și intensificarea 
eforturilor pentru pregătirea temei
nică a reuniunii de la Madrid pen
tru ca aceasta să răspundă pe deplin 
așteptărilor popoarelor.

Cele două partide au reafirmat 
hotărîrea lor de a-și aduce contri
buția la întărirea prieteniei, solidari
tății și colaborării dintre partidele 
comuniste și muncitorești pe baza 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora și înfăptui in mod 
independent, fără nici un amestec 
din afară, propria linie politică, tac
tica și strategia. în conformitate cu 
realitățile concrete, istorice, națio
nale și sociale în care acționează.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
respect și înțelegere reciprocă.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii India, in Capitală a avut loc o 
manifestare culturală. în cadrul 
căreia Ileana Ionescu-Sisești, cerce
tător la Universitatea București, a 
prezentat expunerea ..India — sinteză 
a lumii în spațiu și timp". Asistență 
a vizionat apoi un program de filme 
documentare indiene.

La manifestare au luat parte Ion 
Ceterchi, președintele Asociației de 
prietenie româno-indiană, membri ai 
conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, un nu
meros public.

Au fost prezenți Asok Kumar Ray,’ 
ambasadorul Republicii India la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CAIRO 24 — Trimisul Agerpres, 
Mircea S. Ionescu, transmite : Joi 
s-au încheiat la Cairo convorbirile 
oficiale dintre primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ilie Verdeț, și primul 
ministru al Republicii Arabe Egipt, 
dr. Mustafa Khalil.

Cei doi prim-miniștri au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele înregis
trate in cadrul vizitei, pentru atmos
fera cordială, de stimă și respect re
ciproc in care au decurs convorbirile, 
pentru caracterul rodnic al acestei în
tâlniri de lucru. S-a apreciat că vizita 
in Republica Arabă Egipt ă primu
lui ministru al guvernului român,

convorbirile avute și înțelegerile la 
care s-a ajuns constituie o etapă im
portantă în îndeplinirea hotărîrilor și 
orientărilor stabilite de președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, cu ocazia multiple
lor întîlniri româno-egiptene la cel 
mai înalt nivel, o nouă contribuție la 
intensificarea raporturilor de strînsă 
prietenie si cooperare dintre cele 
două țări și popoare.

în aceeași zi, cei doi șefi de gu
vern au semnat documentele conve
nite în timpul vizitei, prin care se 
stabilesc măsuri de natură să con-

oului român în Egipt
ducă la adîncirea și diversificarea în 
continuare a raporturilor reciproc a- 
vantajoase dintre România și Egipt, 
pe planul colaborării economice și 
cooperării tehnico-științifice.

în încheierea vizitei a fost adoptat 
un comunicat comun care se dă pu
blicității.

*

în cursul dimineții de joi, tovarășul 
Ilie Verdeț a avut o Întrevedere cu 
Hamad Shuman, președintele Aso
ciației Generale a Cooperativelor din 
Egipt, cu care a abordat probleme ale 
cooperării dintre cele două țări in 
domeniul producției agricole.

COMUNICAT COMUN
A APĂRUT VOLUMUL :

Din gîndirea social-politică a președintelui 
României, NICOLAE CEAUSESCU 

Pentru unitatea forțelor demotratite, progresiste, 
revoluționare de pretutindeni

EDITURA POLITICA

Pe șantierul Canalului

Dunăre —Marea Neagră

Ritm intens 
de iucru

Manifestări prilejuite de aniversarea Unirii Principatelor
Entuziasta chemare patriotică „Vin 

la Milcov cu grăbire", adresată de 
unioniști, acum 121 de ani, maselor 
largi de cetățeni din Moldova și Țara 
Românească s-a făcut din nou auzită 
joi, la Focșani, ca in fiecare an, în 
cadrul unei manifestări evocatoare 
consacrate aniversării Unirii Princi
patelor Române. Manifestarea a 
reunit în jurul „Monumentului Uni
rii" — înălțat pe locul fostei borne 
de hotar dintre Moldova și Munte
nia — reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de pionieri și șoimi ai pa
triei din județele Bacău, Brăila, Bu
zău, Covasna, Galați, Harghita, 
Neamț, Prahova și Vaslui, precum și 
peste 2 000 de oameni ai muncii din 
municipiul Focșani și alte așezări ale 
județului Vrancea.

în cuvîntul omagial, rostit cu acest 
prilej, tovarășul Gheorghe Stoica, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., a relevat lupta 
eroică a bravului nostru popor pen
tru înfăptuirea statului național uni
tar, însemnătatea Unirii Principatelor 
Române — moment fundamental in 
făurirea și ascensiunea României 
moderne — subliniind că sărbătorirea 
înfăptuirii actului istoric de la 24 Ia
nuarie 1859 constituie, an de an, un 
moment emoționant, de cinstire a 
înaltelor tradiții progresiste ale po
porului nostru, pe care clasa munci
toare, în frunte cu Partidul Comunist 
Român, le apără și le păstrează ca 
pe o flacără vie a conștiinței noastre 
naționale. . . .

Reprezentanții județelor invitate 
au adresat, cm acest-prilej, locuitori
lor municipiului Focșani cuvinte prin 
care tinăra generație își exprimă 
mîndria de a trăi într-o țară liberă, 
independentă și suverană, care, prin

munca neobosită a întregului popor, 
condus de partid, pășește ferm pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului.

în acordurile cunoscutului cîntec 
unionist, miile de oameni, tineri și 
vîrstnici, aflați in jurul monumen
tului din Focșani, s-au prins intr-o 
mare „Horă a Unirii". (Agerpres).

La Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România s-a desfășu
rat simpozionul „Unirea Principate
lor din 1859 — momentul formării 
statului național român modern" ; au 
luat cuvintul prof. dr. Florian Geor
gescu, prof. dr. Dumitru Almaș, prof, 
dr. Vasile Netea și muzeograful Cor
nelia Apostol ; 550 de elevi au luat 
parte ieri la o expunere în sala Uni
rii, după care au urmărit un montaj 
de poezie și cintece patriotice inti
tulat „Hai să dăm mină cu mînă, 
cei cu inima română".

■ La Muzeul de istorie a munici
piului București s-a organizat se
siunea de comunicări a membrilor 
cercurilor de istorie ale elevilor de 
la liceele „Zoia Kosmodemianskaia", 
„Spiru Haret" și nr. 2 de matema- 
tică-fizică. Studioul de istorie „Da
cia" a organizat o manifestare cul- 
tural-artisticâ sub genericul „Unita
te. neatîrnare, libertate socială". Sub 
egida muzeului s-au deschis două 
microexpoziții : „Unirea Principatelor 
reflectată in filatelie" și „Lupta po
porului român pentru unitate și in
dependență. reflectată în medalii și 
insigne". (Silviu Achim).

Memoria celor care acum 121 
de ani au pus bazele României 
moderne a fost omagiată, în ju
dețul Iași, printr-un larg evantai* de 
acțiuni. între acestea se înscriu

spectacolul de muzică și poezie 
„Sintem fiii acestui pămînt", ce a 
avut loc la Casa' de cultură a tine
retului și studenților din Iași, nu
meroase simpozioane, expuneri, se
siuni de comunicări, sugestiv intitu
late „Iașiul — leagăn al visului de 
unire a poporului român", „Istorie 
și unitate națională", „Strîns unit in 
jurul partidului, poporul român în
făptuiește azi idealurile de libertate 
și independență".

în sala mare a Muzeului Unirii din 
Alba lulia a fost prezentată, in fața 
unui numeros public, expunerea 
„Unirea de la 1859 — moment cru
cial in istoria poporului român", ur
mată de un recital de poezie patrio
tică și un spectacol muzical la care 
și-au dat concursul formații, artistice 
de amatori din municipiu. De aseme
nea, la casele de cultură din Deva și 
Petroșani au avut loc spectacole evo
catoare consacrate momentului ani
versar de la 24 Ianuarie.

Mii de locuitori din localitățile 
județului Constanța au participat la 
o bogată paletă de manifestări oma
giale dedicate Unirii Principatelor 
Române, dintre care menționăm sim
pozionul intitulat „Dintotdeauna pe 
acest pămînt", la care au luat parte 
scriitori, critici de artă, arheologi ; 
sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „De la istoricul act al Unirii 
la marea unitate socialistă de astăzi 
a națiunii noastre", organizată de 
Muzeul de arheologie din aceeași lo
calitate ; expoziții prezentînd fotoco
pii și reproduceri ale unor opere 
inspirate de momentul Unirii, des
chise de Muzeul de artă constănțean 
în școli și instituții.

(Agerpres)

Pe traseul viitorului Canal Dunăre- 
Marea Neagră s-a deschis un nou 
front de lucru : șantierul din zona 
km 23—23,700, zona unde urmează a 
se realiza — in condiții de derocări 
în piatră și stincă — un volum de 
750 000 mc excavații. Apelînd la so
luții tehnice noi și eficiente, folosind 
mașini, utilaje și instalații de mare 
capacitate și productivitate — cele 
mai multe constituind performanțe 
de dată recentă ale industriei con
structoare de mașini din țara noastră 
— constructorii Grupului nr. 2 șan
tiere Medgidia s-au angajat să ter
mine lucrările pînă la 1 mai.

Deși timpul este nefavorabil, in
tr-un alt punct al șantierului cana
lului, în perimetrul Medgidia — Do
robanții, au fost atacate o serie de 
lucrări menite să asigure devansarea 
termenului stabilit pentru devierea 
liniei de cale ferată București — Con
stanța, în sectoarele Medgidia — Do
robanții și Dorobanțu — Poarta Albă, 
în această zonă se lucrează intens la 
construcția a două mari poduri ce vor 
traversa canalul : podul Nazarcea, cu 
trei deschideri între 30—80 m, și po
dul Valea Dacilor, cu cinci deschideri 
între 30—135 metri.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

23, 27 și 28 ianuarie. In țară : Vreme 
relativ caldă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații slabe, 
mai ales sub formă de ploaie, în ju
mătatea de sud a țării și sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare, însă 
în cantități reduse, neînsemnate ca 
răspindire in celelalte regiuni. Vintul 
va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, izolat mai coborite 
în depresiuni, iar valorile maxime 
vor oscila între minus 3 și plus 7 
grade. Ceață dimineața, și seara. 
Condiții de polei îndeosebi în sudul 
țării. în București : Vreme relativ 
caldă, cu cerul variabil. Ploi slabe. 
Vint moderat. Temperatura în creș
tere. Ceață. Condiții de polei. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).
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TURNEELE DE CALIFICARE OLIMPICĂ LA VOLEI

De două ori BRAVO pentru echipele României!
© Echipa feminină calificată pentru Olimpiada *80 ® Echipa 
masculină a cîștigat neînvinsă „grupa de fier" de la Pernik, 

luînd și ea o serioasă opțiune pentru calificare
----------------------- Corespondentă din Bulgaria -------- —-----------

Pentru cele două delegații sportive 
ale României prezente în turneele 
de calificare olimpică la volei — 
găzduite de Bulgaria — joi, 24 ia
nuarie, a fost ziua cea mai lungă. 
Și cea mai însorită, chiar dacă soare
le, care a inundat pentru prima dată 
după o săptămînă cerul Pernikului 
și Pazardjikului, s-a retras, făcînd 
loc înserării, cu mult inainte de a 
cunoaște noi rezultatele meciurilor 
ce ne interesau atît de mult.

La Pazardjik a fost ultima zi a în
trecerilor feminine pentru califica
rea la Olimpiadă. Dintre cele șase 
echipe participante (după cum se 
știe, la fete s-a jucat într-o singură 
grupă), trei dintre ele mai păstrau 
șanse' sensibil egale pentru a se 
clasa pe primul loc, singurul care 
oferă bilet pentru Olimpiadă: Româ
nia (setaveraj, prin împărțire, 10:5), 
Brazilia (11:6) și Bulgaria (10:6), fie
care cu cîte 7 puncte. Iar, pentru ca 
deznodămintul să fie palpitant și 
necunoscut pînă în ultima clipă, jo
cul sorților alcătuise programul ast
fel îneît două dintre acestea să se in- 
tilneaSCă direct (România — Brazilia), 
iar a treia să joace cu altă formație 
puternică, dar ieșită din cursă (Bul
garia — R.P.D. Coreeană). Orice vic
torie cu 3—0 sau 3—1 în primul meci 
dădea cîștig de cauză învingătoarei 
respective, făcînd inutil meciul al 
doilea ; în schimb, o victorie cu 3—2 
(indiferent de partea cui) mai lăsa 
echipei-gazdă șansa de a se califica 
ea, în cazul depășirii jucătoarelor 
coreence cu 3—0. Fetele noastre au

pornit meciul și au cîștigat primul 
set cu 15—11, iar pe al doilea, la o 
diferență și mai mare, 15—7. în setul 
trei, vijelia lor n-a contenit : 8—1, 
11—4 și, in sfirșit, 15—6.

Așadar, echipa feminină a Româ
niei, ciștigind cu 3—0 acest meci de
cisiv, confirmă bunele impresii lă
sate la campionatele europene și for
ma sportivă excelentă la care au 
adus-o antrenorii N. Koibeseu, N. 
Humă și O. Solomonov. Să adresăm, 
deci, un sincer bravo acestor admi
rabile sportive. Bravo Mariana Io- 
ncscu, Victoria Banciu, Irina Petcu- 
let, Doina Săvoiu, Iuliana Enescu, 
Victoria Georgescu, Crina Georgescu, 
Ileana Dobroschi, Gabriela Coman, 
Corina Crivăț, Valerica Maier și Ma
riana Godja. Voi. și antrenorii voș
tri, ați relansat voleiul feminin 
românesc din nou pe orbita valorilor. 
Mult succes și de acum inainte !

La Pernik s-au întilnit singurele 
echipe neînvinse în această grupă 
preliminară la ora respectivă, deci 
promovate în grupa finală, progra
mată sîmbătă și duminică la Sofia : 
România și Coreea de sud. Importan
ța intîlnirii era însă foarte mare, fie
care dintre aceste echipe dorind să 
plece la Sofia cu o victorie cit mai 
comodă la cealaltă formație, victorie 
care va fi luată in considerare în în
trecerea de la Sofia a celor patru fi
naliste (cite două din fiecare grupă 
preliminară). Adversarii noștri s-au 
prezentat cu un suport moral deose
bit de ridicat, creat de victoria cu 
3—2 (dar 15—0 în primul set și 15—7

în ultimul) în fața eternilor lor rivali 
din continentul asiatic, voleibaliștii 
japonezi. Jucătorii români, la rîndul 
lor, s-au prezentat cu forțele refă
cute după ziua de odihnă de miercuri, 
cu ascendentul unui meci mai bun 
făcut de ei in compania japonezilor 
(scor 3—1 pentru noi) și insuflețiți de 
telegramele sosite dimineața din țară 
prin care organizații sportive, prie
teni și rude îi felicitau și le urau suc
ces în continuare. în plus, Corneliu 
Oros — „creierul electronic" al echi
pei noastre — avea dorința și obliga
ția de a confirma cele scrise în acea 
zi despre el în cotidianul de specia
litate „Naroden Sport", care îi pu
blicase o elogioasă prezentare ca vo
leibalist modern, coordonator de joc 
inteligent și eficace, un model de ju
cător universal.

Și iată meciul... Setul I : 3—0, 9—2 
și 12—3 pentru echipa României care, 
ca de obicei, a început meciul „ca un 
uragan" — cum spunea despre ea 
presa de aici. Bineînțeles a urmat 
15—8. Setul al doilea a fost cel mai 
lung, durind 33 de minute, pentru că 
adversarii au încercat tot ce puteai)

ÎN CÎTEVA
® Pe patinoarul artificial din 

Galați a continuat competiția inter
națională de hochei pe gheață pen
tru „Cupa federației".

Selecționata României a întilnit 
echipa de tineret a Cehoslovaciei, pe 
care a învins-o cu scorul de 8—6 
(3—1, 2—3. 3—2), prin golurile înscri
se de Tureanu (3), Naghi, I. Antal, 
Gali. Cazacu și E. Antal.

într-un alt joc, formația sovietică 
S. K. Urițki Kazan a întrecut cu sco
rul de 7—2 (2—0, 1—1. 4—1) selecțio
nata de tineret a țării noastre.

și tot ce știau : am fost conduși la un 
moment dat cu 10—5, insă băieții 
noștri s-au concentrat, blocajul a 
funcționat perfect și nu s-au mai 
oprit pînă la 11—10 (rezultat al me
ciurilor de\antrenament cu handicap, 
repetate îrr pregătiri). 'Finalul nu ne 
putea scăpa și... 15—11 !

Setul al treilea : 4—0 și 6—3 ; la 
acest scor, adversarii reclamă atinge
rea fileului de către ai noștri, arbitrii 
refuză spunînd că n-au văzut nimic, 
însă Oros ridică mina într-un ales 
gest sportiv. Este deci 6—4, după care 
băieții răsplătesc gestul căpitanului 
lor de echipă, înscriind la rînd 8 
puncte fără să primească vreunul. în 
final, ciștigăm și acest set cu 15—7. 
Așadar, victorie (cu 3—0) și în aceas
tă foarte dificilă partidă. 2 000 de 
spectatori aplaudau, adversarii aplau
dau, jucătorii noștri se felicitau. Oros, 
Dumănoiu (cei mai buni și de data 
aceasta), Stoian, Pop, Macavei, Chil'u, 
Enescu, Girlcanu și Hînda — eviden- 
țiați in această ordine — meritau din 
plin o asemenea manifestare de sim
patie și apreciere. Terminind grupa 
preliminară neînvinsă, echipa mascu
lină a României — magistral condusă 
de colectivul de tehnicieni : Sotir, 
Balaiș, Tudor — pleacă azi spre So
fia, avind deja la activ această vic
torie, care înseamnă o serioasă op
țiune pentru calificarea la Olimpiadă.

Gheorghe MITROI

RÎNDURI
0 Astăzi pe pîrtiile și poligonul 

din Poiana mică a Brașovului încep 
întrecerile concursului internațional 
de biatlon, la care participă schiori 
din U.R.S.S., R.D. Germană, Unga
ria. Cehoslovacia, Bulgaria, Iugosla
via și România. în prima zi este 
programată cursa de 20 km, urmind 
ca sîmbătă să aibă loc proba de 
10 km. Duminică, în ultima zi a 
competiției, se va disputa ștafeta de 
4X7,500.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a efectuat o vizită ofi
cială in Republica Arabă Egipt in 
perioada 20—24 ianuarie 1980, la in
vitația primului ministru al Egiptu
lui, ministru al afacerilor externe, dr. 
Mustafa Khalil.

Primul ministru al guvernului ro
mân a fost primit de președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat, căruia i-a transmis 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de prietenie 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate, progres continuu* și pace 
poporului egiptean prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Mohammed Anwar El Sadat 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, din 
partea sa și a poporului egiptean, un 
salut cald și prietenesc de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
român prieten cele mai bune urări 
de prosperitate și bunăstare, de noi 
și importante succese în realizarea 
programelor de dezvoltare economică 
și socială.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, și primul ministru al 
Republicii Arabe Egipt, dr. Mustafa 
Khalil, au avut convorbiri desfășu
rate într-o atmosferă cordială, de 
deplină înțelegere și stimă reciprocă, 
îri cadrul cărora s-au informat în le
gătură cu preocupările actuale ale 
celor două țări pe planul dezvoltării 
lor economice și sociale, au procedat 
la o analiză aprofundată a raporturi
lor dintre România și Egipt și au 
efectuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale actuale.

în cursul convorbirilor a fost subli
niată satisfacția guvernelor român și 
egiptean pentru cursul ascendent al 
raporturilor de strînsă prietenie și 
conlucrare statornicite între cele două 
țări. A fost evidențiată importanța 
hotărîtoare a convorbirilor și înțele
gerilor convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat 
pentru adîncirea și diversificarea ra
porturilor dintre România și Egipt, 
în deplină concordanță cu interesele 
celor două popoare prietene, ale cau
zei generale a păcii, înțelegerii și 
cooperării în lume.

Abordind situația schimburilor co
merciale și evidențiind creșterea în- < 
registrată în ultimii ani, cei doi prim- 
miniștri au convenit măsuri în con
tinuare pentru amplificarea și diver
sificarea legăturilor comerciale ro
mâno-egiptene, corespunzător poten
țialului real al economiilor celor 
două țări. Ei au reliefat hotărirea 
guvernelor lor de a sprijini firmele 
și organizațiile interesate din Româ
nia și Egipt in identificarea de noi 
căi și mijloace pentru punerea în va
loare a acestor posibilități, pentru 
realizarea undi ritm cit mai ridicat, 
echilibrat, de creștere a schimburilor 
comerciale bilaterale, pe baza prin
cipiului avantajului reciproc. în acest 
context, a fost subliniată importanța 
încheierii de contracte pe termen 
lung.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
progresele remarcabile realizate pină 
în prezent pe planul cooperării eco
nomice, prim-miniștrii . român și 
egiptean au pus în evidență exis
tența unor largi posibilități pentru 
dezvoltarea conlucrării pe plan bila
teral în domenii ca explorarea, ex
ploatarea și prelucrarea petrolului, 
industria constructoare de mașini, 
transporturile, industrializarea lem
nului, agricultura, zootehnia, produc
ția de ciment, industria chimică și 
altele. în acest scop, s-a căzut de 
acord ca guvernele român și egip
tean să dea indicații întreprinderilor 
lor de specialitate pentru convenirea 
modalităților concrete de conlucrare, 
inclusiv prin constituirea de societăți 
mixte și prin alte forme moderne 
de cooperare în producție. în discu
ții s-a apreciat că lărgirea și diver
sificarea cooperării dintre România și 
Egipt, în toate domeniile de inte
res comun, oferă perspectivele cele 
mai favorabile creșterii dinamice 
a raporturilor economice dintre ele. 
Prim-miniștrii român și egiptean au 
hotărit ca autoritățile de resort din

cele două țări să desfășoare o in
tensă activitate pentru buna pregă
tire a viitoarei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-egiptene de cooperare 
economică și tehnico-științifică (iu
nie 1980, Cairo) în vederea finalizării 
acțiunilor de cooperare economică 
abordate cu prilejul vizitei și, în 
mod deosebit, pentru a se ajunge 
cit mai curind posibil la un nivel 
anual al schimburilor economice bi
laterale de 500 milioane dolari, po
trivit hotărîrilor convenite la cel mai 
înalt nivel.

Au fost scoase în evidență, de ase
menea. rezultatele obținute pe planul 
schimburilor tehnologice, științifice 
și culturale, subliniindu-se dorința 
celor două guverne de a da un nou 
impuls acestora, ceea ce va contribui 
la apropierea dintre cele două țări 
prietene, la mai buna cunoaștere re
ciprocă a valorilor materiale și spi
rituale create de popoarele român 
și egiptean, a rezultatelor eforturilor 
și muncii lor creatoare contemporane.

La încheierea vizitei, cei doi prim- 
miniștri au semnat un Protocol care 
consemnează principalele hotărîri și 
recomandări privind dezvoltarea coo
perării economice româno-egiptene 
în diferite domenii de interes comun, 
precum și lărgirea schimburilor co
merciale bilaterale. Totodată, în 
cursul vizitei, cei doi prim-miniștri 
au semnat următoarele documente :

— Un acord prin care Guvernul 
Republicii Socialiste România acordă 
Guvernului Republicii Arabe Egipt 
un credit în valoare de 300 milioane 
dolari.

— Acorduri între guvernele român 
și egiptean privind programele de 
creștere, în perioada 1981—1985, a vo
lumului exporturilor Republicii Ara
be Egipt in Republica Socialistă 
România.

în cursul convorbirilor asupra si
tuației internaționale, cei doi prim- 
miniștri au subliniat convingerea ță
rilor lor că raporturile dintre toate 
statele lumii, indiferent de regimul 
lor social-politic, trebuie să fie sta
tornic întemeiate pe principiile depli
nei egalități în drepturi, al respectu
lui strict al independenței și suvera
nității naționale, al neamestecului în 
treburile interne, al renunțării la for
ță sau la amenințarea cu forța, al 
avantajului și respectului reciproc. A 
fost exprimată preocuparea profundă 
a României și Egiptului față de evo
luția complexă și contradictorie a si
tuației internaționale, de ascuțire a 
tendințelor de reîmpărțire a -lumii în 
sfere de influență, de manifestare în 
diferite zone a politicii de forță și 
dominație, de hegemonie, de inter
venție in treburile interne ale po
poarelor, de nesocotire a drepturilor 
fundamentale ale acestora de a trăi 
libere, stăpîne pe destinele lor. A fost 
sublimată necesitatea de a se depu
ne toate eforturile pentru a se pune 
capăt acestor tendințe, pentru pro
movarea unei politici de pace, de 
respectare a independenței naționale, 
de destindere, de stabilitate și secu
ritate, de largă cooperare internațio
nală.

SOSIREA ÎN
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Republica Arabă 
Egipt, primul ministru al guvernului, 
tovarășul Ilie Verdeț, care a făcut o 
vizită oficială în această țară, la in
vitația primului ministru egiptean, 
dr. Mustafa Khalil.

Primul ministru român a fost în
soțit de tovarășii loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. Ion M. Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion Popes
cu, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Gheorghe 
Crăiniceanu, vicepreședinte al Băncii 
Române de Comerț Exterior, de con
silieri și experți.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Emil Drăgănes- 
cu, ministrul turismului și sportului, 
Petre Blajovici, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și In-

Au fost reafirmate pozițiile Româ
niei și Egiptului cu privire la soluțio
narea stărilor de încordare și conflict 
între state pe cale pașnică, prin tra
tative între părțile interesate. în 
acest context, primul ministru al 
Egiptului a prezentat o informare in 
legătură cu ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu și cu situația actua
lă a negocierilor dintre Egipt și Is
rael. Cei doi prim-miniștri au reiterat 
necesitatea realizării unei păci glo
bale, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, pe baza retragerii Israelu
lui din toate teritoriile arabe ocupa
te în 1967, a soluționării problemei 
poporului palestinian pe baza drep
tului său la autodeterminare, inclu
siv prin constituirea unui stat pro
priu. independent, a garantării inde
pendenței și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din zonă.

în legătură cu situația din Europa, 
a fost subliniată necesitatea bunei 
pregătiri a reuniunii de la Madrid 
din 1980, astfel incit aceasta să dea 
un puternic impuls înfăptuirii unita
re a documentelor de la Helsinki, 
colaborării între toate statele conti
nentului, trecerii la măsuri concrete 
și eficiente de dezangajare militară 
și dezarmare. A fost reliefată legă
tura strînsă existentă între securita
tea europeană și securitatea din re
giunea Mediteranei și din Orientul 
Mijlociu.

A fost evidențiată identitatea pozi
țiilor României și Egiptului privind 
realizarea de pași concreți în direcția 
dezarmării generale și, in primul rînd, 
a dezarmării nucleare ; trecerea Ia 
măsuri. practice pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale și pregătirea corespunzătoare a 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
din toamna anului 1980, consacrată 
acestui obiectiv ; creșterea rolului ță
rilor mici și mijlocii, al statelor ne
aliniate, al țărilor în curs de dezvol
tare la dezbaterea .și reglementarea 
problemelor internaționale care con
fruntă omenirea ; lichidarea defini
tivă a colonialismului, rasismului și 
politicii de apartheid ; creșterea ro
lului O.N.U. și democratizarea rela
țiilor internaționale.

în -timpul șederii, primul ministru 
al guvernului român și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat unele 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Egipt, oaspeții bucurîndu-se 
de o primire deosebit de prietenească, 
expresie a relațiilor bune existente 
între cele două țări și popoare.

Primul ministru al guvernului ro
mân, tovarășul Ilie Verdeț, a expri
mat sincere mulțumiri guvernului 
egiptean, primului ministru, dr. Mus
tafa Khalil, pentru primirea caldă ce 
i-a fost rezervată. Primul ministru 
român a adresat primului ministru 
egiptean invitația de a efectua o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior.

Cairo, 24 ianuarie 1980

CAPITALĂ
dustriei Alimentare, Gheorghe Gas
ton Marin, președintele Comitetului 
de Stat pentru Prețuri.

Au fost prezenți Yehya Toema, În
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Arabe Egipt la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Cairo, pe aeropor

tul capitalei egiptene, primul minis
tru al guvernului, tovarășul Ilie 
Verdeț, a fost salutat cu cordialitate 
de primul ministru al Republicii 
Arabe Egipt, dr. Mustafa Khalil, de 
Tawfik Hamed Karara, ministrul 
îmbunătățirilor funciare și recuperă
rii terenurilor, de alte persoane ofi
ciale egiptene.

Erau de față Ion Iosefide, ambasa
dorul României la Cairo, și Moham
med Wafic Hosny, ambasadorul 
R. A. Egipt la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Egipt, după care cel 
doi prim-miniștri au trecut în revistă 
garda de onoare.

Pentru a înlesni înlăturarea ur
mărilor financiare ale unor eveni
mente neprevăzute ce se pot în- 
tîmpla într-o gospodărie și care pot 
provoca pagube materiale, acci
dentarea unor persoane etc., ADAS 
a pus la dispoziția cetățenilor „A- 
sigurarea facultativă complexă a 
gospodăriilor". Aceasta este o asi
gurare combinată, în același con
tract fiind cuprinse trei feluri de 
asigurări: asigurarea bunurilor din 
gospodărie; asigurarea de acciderite 
produse la domiciliul asiguratului; 
asigurarea de răspundere civilă 
legală.

In asigurarea bunurilor din gos
podărie sînt cuprinse bunuri ca: 
mobilier, obiecte casnice, îmbră
căminte, covoare, aparate de radio,

DE LA ADAS
televizoare, mașini de cusut, fri
gidere, sobe de orice fel, produse 
agricole, viticole, pomicole, produse 
animaliere și alimente, combus
tibil, materiale de construcții și 
multe altele. Sînt cuprinse în asi
gurare —- pentru 20 la sută din 
suma asigurată — și bunurile asi- 
gurabile luate oriunde în afara do
miciliului. îri asigurarea de acci
dente sînt asigurate pentru urmă
rile accidentelor intîmplate Ia domi
ciliul asiguratului următoarele per
soane: asiguratul, soția acestuia, pre
cum și părinții și copiii acestora, dacă, 
în mod statornic, locuiesc și gospo
dăresc împreună cu asiguratul.

în asigurarea de răspundere civilă 
legală sînt cuprinse cazurile de 
răspundere civilă, pentru despăgu-

biri datorate de asigurat și de soția 
acestuia sau de persoane care se 
află în întreținerea asiguratului, în 
calitate de locatar, față de proprie
tar, pentru pagube produse la imo
bil de incendiu sau explozie, pen
tru despăgubiri datorate terților 
pentru accidentarea persoanelor și 
avarierea bunurilor lor la domi
ciliul asiguratului etc. Prima de 
asigurare care se achită de per
soana ce încheie asigurarea este de 
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită la 
cererea asiguratului pentru bunu
rile din gospodărie. De exemplu, 
pentru asigurarea unor bunuri din 
gospodărie în valoare de 25 000 de 
lei se plătește o primă de asigu
rare de 50 de lei pe an.

® SPRE UN VACCIN 
ANTIVIRAL UNIVERSAL? 
O echipă internațională de cer
cetători de la Universitatea din 
Zurich a anunțat că a reușit să 
obțină pe cale artificială interfe- 
ronul, proteină produsă în mod 
obișnuit de organism și consi
derată de către multi oameni de 
știință drept „cheia antivirală", 
agentul care „reperează" un 
virus și „previne" celulele că 
trebuie să se apere. Interfero- 
nul este însă produs în canti
tăți infime de către organism, 
ceea ce explică de ce nu-și joa
că pe deplin rolul în caz de a- 
gresiune virală, masivă, deși prin 
injecții și-a dovedit eficacitatea 
împotriva unor maladii virale. 
Deocamdată cercetările asupra 
proprietăților acestei proteine

sînt frînate de prețul exorbi
tant : 50 milioane de dolari gra
mul. Dacă interferonul produs 
in laborator se dovedește a fi 
intr-adevăr comparabil cu cel 
uman, iar metoda de obținere 
se va dovedi economicoasă, se 
va putea spera ca omenirea să 
dispună în curind de un „vaccin 
universal" împotriva tuturor bo
lilor virale, inclusiv a anumitor 
forme de cancer.

® „BLOC-TURN" 
PLUTITOR. Conform proiec
tului unui arhitect din Oslo, 
coșul mare al vestitului trans
atlantic „France" urmează a fi 
transformat în spațiu de locuit 
(vezi foto). Pachebotul, aflat ac
tualmente în reparație și restau
rare, va întreprinde, cu începe
re din vara acestui an, sub nu

mele de „Norway", (el a fost 
preluat de o companie norvegia
nă), un șir de croaziere în Ca
raibi, cu viteze mult mai reduse 
decît înainte, puterea mașinilor 
urmînd a fi diminuată de la 
160 000 la 25 000 CP. Prin re
ducerea puterii motoarelor, unul 
din coșuri, devenit inutil, va pu
tea sluji drept „turn de locuit".

® CONDUCTORI E- 
LECTRIC! DIN COM
PUȘI ORGANICI. Pot fi 
oare înlocuiți cuprul și alumi
niul, conductorii electrici clasici, 
cu compuși organici, mai puțin 
costisitori și prezentînd ace
leași calități ? De cițiva ani se 
cunosc conductori organici ce se 
aseamănă în multe privințe cu 
metalele. Pentru prima oară s-a 
demonstrat însă, de curînd. că 
anumiți compuși organici pre
zintă fenomenul de supercon- 
ductibilitate (proprietate a anu
mitor corpuri de a avea, la o 
temperatură foarte joasă, o re-

zistență electrică nulă). Este
vorba 
grup 
care

de descoperirea unui 
de cercetători francezi 
au constatat astfel de

fenomene la un compus or
ganic pe bază de carbon, hidro
gen, seleniu, fosfor și fluor. 
Descoperirea poate avea, potri
vit specialiștilor, consecințe teo
retice și aplicative foarte im
portante. inclusiv eednomisirea 
unor mari cantități de materii 
prime prețioase.

@ NEUTRALIZAREA 
RAPIDĂ A DEȘEURILOR 
RADIOACTIVE. Un cerce- 
tător atomist de la Universitatea

din Arizona, dr. Radha R. Roy, 
afirmă că a pus la punct o me
todă de neutralizare într-un timp 
foarte scurt a deșeurilor radio
active. Potrivit acestei metode, 
prezentată a fi „o reacție în lanț 
inversă", chiar și deșeurile cele 
mai radioactive ar fi neutralizate 
în decurs de numai 20 de zile. 
Actualmente, aceste materiale 
trebuie transportate în adevă
rate „fortărețe", foarte costisi
toare, unde devin inofensive 
doar după... zeci de mii de ani.

© CAPITALA... USTU
ROIULUI. Comuna Pedrone- 
ras din regiunea La Mancha, 
devenită celebră prin „Don 
Quijote" al lui Cervantes, și-a 
cîștigat si ea notorietate printr-o 
performantă pe cit de prozaică.

pe atit de rentabilă. Este vorba 
de cultivarea usturoiului, Pedro- 
neras fiind considerată drept cel 
mai mare centru producător de 
usturoi din lume. Pe o suprafață 
de 10 000 hectare, locuitorii 
comunei cultivă din tată in fiu 
această plantă, care ă adus cu 
sine prosperitate în partea lo
cului : intr-adevăr, Pedroneras 
este una din puținele localități 
spaniole în care nu există nici 
un șomer.

© BERE NEAGRĂ 
FĂRĂ ALCOOL. Fabrica 
de bere din Bocs (Ungaria) a 
lansat o nouă varietate de bere 
brună — fără alcool. Foarte ase
mănătoare ca gust, aromă și 
proporție de acid carbonic cu 
berea brună alcoolizată, noua 
băutură prezintă avantajul de a

putea fi consumată fără pericol 
și de către sportivi și conducă
tori auto și, în plus, fată de be
rea obișnuită, nu contribuie la 
îngrășarea consumatorilor...

® PATRU STRADIVA
RIUS. în orașul Skoplie din 
Iugoslavia au fost descoperite 
patru viori care purtau însem
nele celebrului lutier italian 
Stradivarius. în același oraș 
mai fuseseră atestate de spe
cialiști alte două instrumente 
muzicale realizate de același 
mare constructor. Trei din a- 
ceste viori poartă ca dată de 
fabricație anul 1713, iar cealal
tă 1719. Instrumentele au toate 
calitățile de timbru specifice 
viorilor avînd această marcă, a 
afirmat o specialistă în mate
rie, citată de agenția Taniug.
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Mărturie a interesului viu al opiniei publice pentru 
gîndirea politică și personalitatea președintelui 

țării noastre, la Atena a apărut volumul:

ATENA 24 (Agerpres). — In editura „Pnevmatikos" a ieșit de sub 
tipar volumul „ROMANIA ȘI CONDUCĂTORUL SĂU“, consacrat per
sonalității de înalt prestigiu internațional și gîndirii cutezătoare a pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Lucrarea înmănun
chează opinii și aprecieri formulate de personalități de seamă ale vieții 
politice, economice și culturale din Grecia cu privire la proeminenta 
personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la marile realizări ale 
poporului român pe calea făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate, la politica externă de pace și colaborare promovată de partidul 
și statul nostru.

Textele cuprinse în această anto
logie sînt ■ semnate de Constantin 
Tsatsos, președintele Republicii 
Elene, Constantin Caramanlis, pri
mul ministru al Greciei, Dimitrios 
Papaspirou, președintele parlamen
tului, Ilias Iliou, președintele parti
dului E.D.A., Ioannis Zigdis, pre
ședintele partidului Uniunea Cen
trului Democratic, Ioannis Pesma- 
zoglu, președintele partidului Ko- 
diso, Evangelos Averoff-Tossitsa, 
ministrul apărării naționale. Ghior- 
ghios Mavros, deputat, fost ministru 
de externe, Leonidas Kyrkos, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), Emmanuel Cotris, 
președintele Comisiei de politică 
externă-, a parlamentului elen, 
Gheorghios Ghenimatas, membru 
al Secretariatului Biroului Executiv 
al C.C. al P.A.S.O.K., Nikos Deli- 
petros, secretar general al Ministe
rului Președinției guvernului, Gri
gori Farakos, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.G., Ghiorghios 
Plytas, deputat, fost ministru. Theo- 
doros Katrivanos. secretar general 
al Casei de cultură a prieteniei 
greco-române, A. Tsikas, om de 
afaceri, precum și de scriitorii 
Xanthopoulos Palamas, Menelaos 
Loudemis, Dimos Ravanis-Rendis, 
K.. Asimakopoulos, Lambros Zogas, 
Panayotis Tsoutakos și editorul 
Ghiorghios Pnevmatikos.

„Anul acesta — Ste scrie în vo
lum — președintele Nicolae 
Ceaușescu împlinește 62 de ani. Cea 
mai mare parte a acestor ani, 
aproape o jumătate de secol, a de- 
dicat-o cu abnegație luptei pentru

® Guvernul Republicii Sri Lanka 
a dat dispoziție tuturor instituțiilor ,e- 
conomice și administrative din secto
rul de stat să reducă cu 25 la sută 
consumul de combustibil în acest an 
față de anul trecut, cerînd totodată 
și firmelor particulare să ia măsuri 
asemănătoare.

© în cursul acestui an, în R.F.G. 
vor fi. efectuate investiții, de aproxi
mativ 200 de milioane mărci pentru 
perfecționarea tehnologiilor de utili
zare a cărbunelui in vederea produ
cerii de combustibili sintetici. Ele se 
încadrează în programul guvernamen
tal vizînd reducerea dependenței e- 
conomiei vest-germane față de im
porturile de produse petroliere, a că
ror factură s-a aflat în permanentă 
creștere în ultimii ani.

cauza dreaptă a poporului și victo
riei socialismului în România. Dru
mul pe care l-a parcurs a fost clar, 
drept, greu, dar un drum cinstit, 
plin de cutezanță, drumul omului 
care, de la cea mai fragedă vîrstă, 
a cunoscut suferințele patriei și 
poporului său, aderînd printre pri
mii la detașamentul de sacrificiu.

Este o personalitate multilaterală, 
complexă și dinamică. E întotdeauna 
cu zîmbetul pe buze, amabil, voios, 
cu inima deschisă. îl caracterizează

PREOCUPĂRI ENERGETICE
Se are în vedere înlocuirea ac

tualelor instalații experimentale cu 
uzine capabile să prelucreze cel pu- 
țjn 50 de tone de cărbune pe oră, 
după anul 1983, precum și construi
rea, pînă la sfîrșitul viitorului dece
niu, a două mari uzine de gazeifi- 
care a cărbunelui, avînd fiecare o 
capacitate de prelucrare de 1 mi
lion de tone de cătbune pe an.

® La Jakarta s-a anunțat că la 
sud-est de insula Sumatra a fost des
coperit un nou zăcămînt submarin de 
țiței. Denumit „Krisna", noul zăcămînt 
indonezian va putea asigura, potri
vit opiniei experților, o producție zil
nică de aproximativ 21 000 de barili.

© întreprinderea de stat „Petroleos 
Mexicanos" (PEMEX) a anunțat des

un optimism robust, care se bazează 
pe încrederea sa nemărginită in 
cauza poporului român.

Fizionomia de luptător a președin
telui Nicolae Ceaușescu s-a făurit 
într-o luptă grea și dîrză. Integri
tatea sa partinică se îmbină cu grija 
personală, tovărășească, pe care o 
poartă întregului popor muncitor".

în volum sînt prezentate pe larg 
aprecierile unanime, stima și admi
rația pentru marile înfăptuiri ale 
României socialiste în toate dome
niile, înfăptuiri nemijlocit legate de 
lupta și personalitatea conducătoru
lui partidului și statului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Este re
liefată consecvența cu care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu mili
tează pe plan extern pentru unirea 
eforturilor tuturor popoarelor în ve
derea instaurării unei păci juste și 
durabile, pentru respectarea neabă
tută a principiilor independenței și 
suveranității naționale, neinterven
ției. in treburile interne, renunțării 
la.forță, respectării dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și organiza 
viața așa cum o dorește.

Volumul prezintă pe larg tradi
țiile îndelungate de prietenie dintre 
popoarele elen și român, lupta și 
aspirațiile lor comune pentru liber
tate socială și națională. Este apre
ciată în mod deosebit contribuția 
României și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la instaurarea unor rela
ții de pace și colaborare in lume 
și mai ales în Balcani.

Apariția acestui nou volum în 
Grecia ...se înscrie in suita de lucrări 
editoriale de largă rezonanță, tipă
rite în această țară și în numeroase 
state ale lumii, confirniînd încă o 
dată înaltul prestigiu și admirația 
de care se bucură pe toate meridia
nele România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu, realizările 
obținute de poporul român pe ca
lea făuririi unei vieți noi, prospere, 
politica externă pusă in slujba ma
rilor idealuri de pace și progres ale 
omenirii.

coperirea unui nou zăcămînt de hi
drocarburi, calificat ca „gigantic" și 
ale cărui rezerve sînt estimate la 1,5 
miliarde barili de țiței și gaz. Noul 
zăcămînt, denumit Iris-Giraldas, cu o 
suprafață de 21 300 kmp, este situat 
la frontiera statelor sudice Chiapas 
și Tabasco.

© Guvernul sultanatului Oman a 
decis alocarea sumei de 200 mili
oane dolari pentru realizarea primei 
etape a investițiilor prevăzute în 
planul a'e dezvoltare pe cinci ani. 
Unul din principalele obiective eco
nomice cuprins în acest plan este 
construirea unei rafinării de petrol 
cu o capacitate de prelucrare de 
950 000 barili pe zi.

Colaborarea româno-bulgară în domeniul energetic
SOFIA 24 (Agerpres). — La 24 ia

nuarie, la Sofia a avut loc o întîlnire 
între ministrul energiei electrice din 
România, Gheorghe Cioară, și minis
trul energeticii din Bulgaria. Nikola 
Todoriev.

Cei doi miniștri au semnat, în nu
mele guvernelor celor două țări, pro
tocolul pentru completarea acordului 
prin care competențele Comisiei mix
te româno-bulgare pentru probleme
le complexului hidroenergetic Turnu 
Măgurele — Nicopole se extind și 
asupra Complexului hidrotehnic din 
zona Cernavodă, pe Dunăre.

Totodată, au fost examinate și 
unele probleme concrete privind co
laborarea în domeniul energetic din
tre cele două țări.

Convorbiri 
bulgaro-iug’osiave
SOFIA 24 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit joi 
pe Ivan Stambolici, președintele Con
siliului Executiv al Adunării Repu
blicii Socialiste Serbia. După cum 
relatează agenția B.T.A., părțile au 
exprimat dorința reciprocă de a se 
extinde relațiile între ministere, de
partamente și instituții ale celor două 
țări, subliniindu-se că lărgirea cola
borării reciproce reprezintă un aport 
la dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate.

In aceeași zi, la Sofia au avut loc 
convorbiri între delegațiile bulgară și 
iugoslavă, conduse de Stanko Todo
rov. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, și, respectiv, 
Ivan Stambolici.

ANGLIA : Evoluția 
conflictelor de muncă

LONDRA 24 (Agerpres). — întru
nit la Londra, organul executiv al 
Congresului Sindicatelor din Marea 
Britanic (T.U.C.) a cerut organizarea 
unei întîlniri a reprezentanților săi 
cu. miniștrii finanțelor, industriei și 
muncii, pentru a examina cu aceștia 
problemele financiare ale firmei si
derurgice .„British Steel", din secto
rul public, unde peste 100 000 de 
salariați se află în grevă de la 2 ia
nuarie. La întrunirea conducerii sin
dicale a fost evocată posibilitatea or
ganizării unei greve generale.

r_- AGEMȚULE DE PPESĂ 
e scurt

„PACEA ESTE POSIBILĂ". „Noi credem in mod ferm că ordinea in
ternațională poate fi restabilită și că pacea este posibilă. Cu această 
speranță, Spania continuă pregătirea reuniunii reprezentanților țărilor parti
cipante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa", a de
clarat ministrul afacerilor externe al Spaniei, Marcelino Oreja, informează 
agenția France Presse.

ÎNTREVEDERE LA TOKIO. Pre
mierul nipon, Masayoshi Ohira, l-a 
primit, joi, la Tokio,- pe Li Qiang, 
ministrul comerțului exterior al 
R.P. Chineze, cu acest prilej fiind 
discutate aspecte ale cooperării co
merciale dintre cele două țări, in
formează agenția China Nouă.

ihi worn statelor impun edificarea pe baze noi, 
ECHITABILE, A RELAȚIILOR ECONOMICE INTERNATIONALE
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Cuvântarea șefului delegației române la Conferința O.N.U.D.L
DELHI. — 24 (Agerpres). In cadrul 

dezbaterilor celei de-a III-a Confe
rințe generale a O.N.U. pentru dez
voltare industrială (O.N.U.D.I.) a luat 
cuvintul, joi, șeful delegației române. 
Alexandru Mărgăriteseu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Vorbitorul a 
relevat că actuala reuniune a 
O.N.U.D.I. se desfășoară intr-o pe
rioadă in care omenirea continuă să 
fie confruntată cu probleme deosebit 
de complexe, fără a căror soluțio
nare neîntîrziată nu poate fi concepută 
asigurarea in lume a unui climat de 
înțelegere, pace, securitate și pro
gres. Printre aceste probleme se 
numără perpetuarea fenomenului 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare, care nu numai că se men
țin, dar manifestă o evidentă tendin
ță de agravare. România s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent 
pentru adoptarea de măsuri practice 
și hotărîte în vederea edificării pe 
baze noi, echitabile, a relațiilor e- 
conomice dintre state, singurele de 
natură să permită lichidarea sub
dezvoltării, progresul economico- 
social mai rapid al țărilor rămase in 
urmă. Or, a subliniat vorbitorul, deși 
s-au adoptat la Lima o Declamație și 
un pian de acțiune cuprinzătoare cu 
privire la dezvoltarea și cooperarea 
industrială avînd ca scop, in primul 
rînd, accelerarea industrializării ță
rilor in curs de dezvoltare, progre
sele realizate în această direcție sînt 
cu totul neinsemnate.

Iată de ce România apreciază că 
este sarcina O.N.U.D.I. III ca, pe baza 
unei analize aprofundate a situației 
actuale, respectiv a cauzelor care au 
generat-o, să adopte obiective și ac
țiuni practice atît pe ansamblul in
dustriei, cît și pe sectoare, cu termene 
precise de realizare, pe etape (1990— 
2000), de natură să contribuie efectiv 
la accelerarea procesului industriali
zării țărilor rămase în urmă, la asi
gurarea unei dezvoltări echilibrate a 
tuturor ramurilor industriale care să 
permită valorificarea cu maximum de 
eficiență și în conformitate cu pro
priile nevoi și particularități a resur
selor materiale și umane de care fie
care țară dispune. După cum reiese 
atît din experiența noastră proprie, 
cît și a multor altor state, realizarea 
tuturor acestor obiective depinde în
tr-o măsură hotăritoare de eforturile

HOTARÎRE a ligii arabe. 
Consiliul Ligii Arabe a hotărît să 
prelungească cu șase luni mandat 
tul Forțelor arabe de descurajare 
din Liban, care expira la 26 
ianuarie. Decizia a fost luată la 
cererea președintelui libanez. Elias 
Sarkis. 

proprii ale fiecărei țări în curs de 
dezvoltare. Vorbitorul a relevat ex
periența României, ea însăși țară so
cialistă în curs de dezvoltare, efortu
rile deosebit de mari făcute de ea 
pentru asigurarea unei dezvoltări 
susținute a industriei, concomitent cu 
a celorlalte. ramuri ale economiei, 
El a scos în evidență cooperarea 
României in domeniul industrial cu 
celelalte țări in curs de dezvoltare.

Șeful delegației române a subliniat 
importanța și contribuția pe care 
poate și trebuie să o aducă la reali
zarea dezvoltării industriale coopera
rea dintre toate-sta tele, sprijinul sub
stanțial, organizat, acordat țărilor ră
mase in urmă de către comunitatea 
internațională, in primul rind de că
tre statele, industrializate și organiza
țiile internaționale, . care să se. con
cretizeze, intre altele, în asigurarea 
de condiții echitabile, a accesului li
ber al țărilor în curs de dezvoltare la 
tehnologiile moderne și sporirea 
capacităților lor tehnologice proprii ; 
creșterea substanțială a volumului 
resurselor financiare destinate dez
voltării industriale ; dezvoltarea for
mării de-cadre pentru Sectorul indus
trial, sporirea participării țărilor în 
curs de dezvoltare la comerțul inter
național cu produse manufacturate, 
în primul Tind, prin creșterea expor
turilor lor de astfel de produse etc.

România consideră, totodată, că în 
strinsă legătură cu transferul de 
tehnologii trebuie abordată și proble
ma reamplasării de capacități indus
triale din țările dezvoltate în cele în 
curs de dezvoltare. Un asemenea 
transfer trebuie conceput ca o con
tribuție directă la dezvoltarea și 
construirea de capacități tehnologice 
moderne în țările in curs de dezvol
tare, pe bază de acorduri concrete 
de cooperare, participarea la rea
lizarea de obiective industriale 
în aceste state. România împăr
tășește pe deplin convingerea că po
sibilitățile de care dispun țările în 
curs de dezvoltare sînt insuficiente 
pentru asigurarea unei dezvoltări 
accelerate a industriei lor. Ea sprijină 
activ propunerea constituirii unui 
fond global pentru stimularea dez
voltării industriale a țărilor rămase 
în urmă, constituit cu o contri
buție in special a statelor dezvol
tate, precum și din disponibilitățile 
ce ar rezulta prin reducerea cheltu
ielilor militare, țările în curs de dez
voltare urmind a contribui numai pe

ADUNARE FESTIVĂ; La Mosco- I 
va a avut loc o adunare festivă 
prilejuită de aniversarea a 225 de 
ani de la fondarea Universității de | 
stat V. M. Lomonosov, la care au 
fost prezente și delegații ale uni- | 
versităților din diferite țări. Din 
țara noastră a fost prezentă o dele- * 
gație condusă de prof. dr. Ion M. . 
Angliei, prorector al Universității 
din București. Din partea Universi- |
tații din București a fost transmis 
cadrelor didactice și studenților a- J
castei prestigioase instituții de în- 
vățămint superior din U.R.S.S. un 
mesaj de prietenie în care sînt i
evocate bunele relații de colaborare 
statornicite între cele două univer- I
sități.

PRIMIRE LA NICOSIA. Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, 1.-a primit, la Nicosia, pe mi- i
nistrul afacerilor externe al R. D, 
Germane, Oskar Fischer, care efec- * 
tuează o vizită oficială în Cipru. i 

bază voluntară și in măsura în care 
dispun de excedente. în concepția 
României, un astfel de fond ar trebui 
să fie utilizat și administrat pe baze 
democratice, de sursele sale urmind 
a beneficia .toate țările in curs de 
dezvoltare, acordîndu-se prioritatea 
celor mai puțin dezvoltate.

•Vorbitorul a arătat apoi că s-au 
menținut și întărit in ultimul timp, 
de către țările industrializate, măsu
rile protecționiste, care au avut și 
continuă să aibă efecte deosebit de 
negative asupra dezvoltării indus
triale a țărilor în curs de dezvol
tare. România consideră că se im
pun de urgență măsuri din partea 
țărilor dezvoltate pentru liberali
zarea piețelor lor, pentru garantarea 
accesului neîngrădit pe aceste piețe 
al produselor manufacturate ale ță
rilor în curs de dezvoltare. In acest 
sens, delegația română împărtășește 
pe deplin propunerea ca țările dez
voltate să stabilească programe con
crete de eliminare a măsurilor pro- 
tecționiște, care să permită treptat 
creșterea ponderii de produse indus
trializate ale țărilor în curs de dez
voltare în comerțul mondial în anul 
2000, la cel puțin 30 la sută.

Delegația română consideră că evo
luțiile din cadrul O.N.U.D.I., precum 
și acțiunile întreprinse în special 
după adoptarea Declarației și pla
nului de acțiune de la Lima, reflectă 
preocupările sporite ale organizației 
pentru creșterea capacităților ei de a 
sprijini eforturile de industrializare 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

în acest sens, delegația română se 
pronunță pentru urgentarea procesu
lui de ratificare a actului constitutiv 
al O.N.U.D.I. ca instituție specializa
tă și consideră oportun ca O.N.U.D.I. 
III să fixeze o dată limită pînă la 
care acest proces să fie încheiat. De 
asemenea, delegația română consi
deră necesară luarea de către statele 
dezvoltate la actuala conferință a 
unor angajamente ferme, în sensul 
că vor participa cu contribuții la 
constituirea resurselor Fondului de 
dezvoltare industrială.

Cit privește sistemul de consultări, 
delegația română apreciază necesară, 
întărirea acestora, respectiv partici
parea Ia nivel guvernamental a tutu
ror statelor și transformarea lor 
treptată in negocieri de acorduri și 
contracte concrete de cooperare in
dustrială. în același timp, România 
consideră că aceste consultări vor 
trebui să se circumscrie integral și 
să constituie o contribuție specifică 
la negocierile globale ce urmează a 
fi inițiate sub egida O.N.U.

în sfirșit, delegația română consi
deră că este necesară o cooperare 
strinsă între O.N.U.D.I. și celelalte 
instituții și organizații de profil din 
sistemul O.N.U. si. în primul rînd, 
Centrul pentru Știință și Tehnologie, 
U.N.C.T.A.D., P.N.U.D. etc.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat că problemele-cheie ale actua
lei conferințe sint restructurarea in
dustriei mondiale în cadrul noii or
dini economice internaționale, mo
dul de finanțare, producția industria
lă, tehnologiile industriale, energia, 
formarea de cadre, comerțul interna
țional cu produse manufacturate, si
tuația țărilor celor mai puțin dezvol
tate și rolul O.N.U.D.I.

Propunerile avansate in acest sens 
de „Grupul celor 77", la care Româ
nia și-a adus contribuția, oferă, după 
părerea noastră, a arătat vorbitorul, 
o bună bază de negociere și adopta
re a unei declarații și a unui plan de 
acțiune aprobate de toți membrii or
ganizației noastre.Nivel record al inflației în țările C.E.E.

BRUXELLES 24 (Agerpres). - Dez
voltarea economică a țărilor mem
bre ale Pieței comune a crescut în 
medie cu numai 0,5 la sută in cel 
de-al treilea trimestru al anului tre
cut, față de 1,3 la sută in perioada 
corespunzătoare a anului 1978, s-a 
anunțat oficial la Bruxelles. In ce pri

vește ultimul trimestru, se estimează 
de către Comisia C.E.E. că rata de 
dezvoltare nu va depăși 0,8 la sută.

Rata anuală a inflației pe ansam
blul C.E.E. a înregistrat in primul se
mestru al anului trecut un nivel re
cord de 15 la sută, precizează un ra
port al comisiei „celor nouă".

Soluționarea problemelor litigioase exclusiv pe calea tratativelor Persistă divergentele in legătură cu bugetul „celor nouă“

Efectuînd o amplă și aprofundată 
analiză materialist-dialecticâ a feno
menelor vieții internaționale, a ma
rilor mutații care s-au produs în ul
timii ani in raportul de forțe pe plan 
mondial, Congresul al XII-lea al 
P.C.R. a jalonat, totodată, orientările 
fundamentale ale politicii externe a 
partidului și statului nostru, orientări 
în depiin consens cu aspirațiile po
porului român, profund interesat în 
asigurarea condițiilor de liniște ne
cesare operei de edificare a socialis
mului și comunismului, cu năzuin
țele tuturor celorlalte popoare, dor
nice să trăiască într-o lume a păcii, 
securității și înțelegerii. Una din 
aceste orientări de bază, care stră
bate ca un fir roșu întreaga activita
te externă a României socialiste, o 
constituie preocuparea neabătută în
dreptată spre stingerea tuturor foca
relor de încordare și conflict, regle
mentarea pe calea tratativelor a ori
căror probleme și diferende dintre 
state. Cu neslăbită energie, cu per
severență de fier, țara noastră, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-au 
pronunțat întotdeauna, în absolut 
toate împrejurările, pentru soluțio
narea pașnică, prin mijloace politice, 
la masa tratativelor, a oricăror dife
rende interstatale. Poziția profund 
principială, demersurile și activitatea 
politico-diplomatică constantă desfă
șurată de România în sprijinul solu
ționării pe această cale constructivă 
a stărilor de încordare și conflictelor 
din diferite zone ale lumii, multiplele 
inițiative avansate la O.N.U.. ca și în 
alte foruri internaționale, s-au bucu
rat și se bucură de o largă rezonanță 
pe plan mondial, contribuind la creș
terea prestigiului și considerației de 
care țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu, se bucură in lume.

Reafirmînd1 cu putere această com
ponentă esențială a politicii externe 
a țării noastre, Raportul prezentat la 
Congresul partidului de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU evidenția 
„Considerăm că trebuie să se facă 
totul pentru solutionarea oricărui 
conflict numai pe calea tratativelor, 
pentru evitarea izbucnirii altora noi, 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
toate statele, indiferent de probleme
le și deosebirile existente între state, 
de opțiunile lor social-politice".

Preocuparea de prim ordin mani
festată de România pentru înlătu
rarea politicii bazate pe forță și 
amenințarea cu forța, pentru regle
mentarea prin mijloace politice a tu
turor diferendelor pornește de la ex-; 
periența istorică, de la cerințele vi
tale ale păcii, de la interesele pri
mordiale ale popoarelor. Evoluțiile 
din ultima perioadă de pe arena in
ternațională vin să confirme, o dată 
mai mult, necesitatea rezolvării ex
clusiv prin tratative a oricăror pro
bleme litigioase ca o condiție fun
damentală și o garanție trainică pen
tru menținerea păcii și securității ge
nerale, pentru asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta in 
mod liber și independent.

într-adevăr, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vintarea rostită la Congresul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, se constată, în ultimul timp, o 
accentuare a încordării pe plan in
ternațional, există elemente care 
creează pericolul real al revenirii la 
vechea politică și la vechile practici 
ale „războiului rece", ca urmare în
deosebi a tendințelor de reîmpărțire 
a zonelor de influență, ascuțirii con
tradicțiilor economice și politice din
tre unele, state și grupări de state. 
In consecință, situația politică inter
națională a devenit mai încordată ca 
oricînd după cel de-al doilea război 
mondial, existînd pericolul unor con
fruntări militare de amploare. Intr-o 
lume a interdependențelor tot mai 
strînse cum este lumea noastră, îrț 
care s-au acumulat arsenale cu o 
uriașă forță de distrugere, există 
permanent riscul ca orice conflict 
să nu rămînă circumscris la zona 
respectivă, ci să degenereze în con
flicte de mari proporții, care să 
pună în pericol pacea generală.

Faptul că există această stare de 
încordare, că se constată o accen
tuată înăsprire a climatului politic, a 
relațiilor dintre unele state nu tre
buie cituși de puțin să conducă la 
concluzia că, in aceste condiții, dialo
gul, abordarea problemelor pe cale 
politică, prin tratative, ar avea un ca
racter iluzoriu sau „utopic" ; dimpo
trivă, tocmai manifestarea unor ase
menea tendințe de încordare eviden
țiază cu și mai mare acuitate, face și 

mai imperioasă necesitatea dialogului 
și tratativelor, oricit de opuse sau 
de îndepărtate ar fi pozițiile. Numai 
astfel, numai pe această cale se va 
putea preveni escaladarea încordării, 
revenirea la practicile politicii de 
„război rece" și chiar intensificarea 
acestor practici, se va putea ajunge 
Ia o diminuare a tensiunii, la resta
bilirea unei ambianțe propice unor 
soluționări a problemelor care să co
respundă cu interesele păcii.

Pornind tocmai de la situația în
grijorătoare existentă, președintele 
României a reînnoit apelul parti
dului și statului nostru de a se face 
totul pentru împiedicarea accentuării 
încordării, pentru soluționarea tutu
ror problemelor numai și numai pe 
calea tratativelor — precum și hotă- 
rîrca României socialiste de a nu 
precupeți nici un efort in această di
recție. Oricit de complicate sînt pro
blemele din viața internațională — 
evidenția secretarul general al parti
dului — oricit de complexe si înde
lungate ar putea fi tratativele, ele 
constituie singura alternativă a uti
lizării forței și, deci, a unui război 
nimicitor. Este un adevăr verificat de 
viață că politica forței menține și 
agravează stările de instabilitate și 
tensiune, favorizează și stimulează 
atmosfera de suspiciune și neîncre
dere dintre state, constituind, in ace
lași timp, un element de frinare a 
procesului de dezvoltare și extindere 
a colaborării multilaterale dintre 
toți membrii comunității internațio
nale, un factor care dăunează intere
selor- generale ale popoarelor.

Rezolvarea prin mijloace politice 
la masa tratativelor a diferendelor 
dintre state nu este un deziderat de 
natură subiectivă, ci reprezintă — 
după cum nu o dată a reliefat țara 
noastră — o necesitate obiectivă a 
dezvoltării mondiale contemporane, 
izvorind din marile prefaceri care 
au avut loc . și se accentuează tot 
mai mult, din structura și caracterul 
noilor relații ce se cer înscăunate 
trainic în lumea contemporană. In 
condițiile in care, ca rezultat al dez
voltării istorice, lumea de astăzi oferă 
imaginea unei mari diversități de 
state, diferite ca dimensiuni, orîn- 
duire social-politică, nivel de dez
voltare economică, orientare poli

tică, este imperios necesar ca între 
ele să se instaureze relații de bună 
conviețuire, de colaborare și Înțe
legere, aceasta reprezentind o ce
rință de prim ordin a coexistenței 
pașnice.

Suportul acestor relații îl constituie 
— cum s-a reliefat cu vigoare în Ra
portul la Congresul partidului -ț- 
stricta respectare a principiilor inde
pendenței și suveranității naționa
le., egalității in drepturi, integrită
ții teritoriale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
afirmării dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe des
tinele proprii și bogățiile sale națio
nale, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța — rezolvarea prin 
tratative a oricăror probleme litigioa
se fiind tocmai corolarul logic al 
acestor principii.

Este adevărat — și analiza făcută în 
Raportul prezentat la Congres a înfă
țișat pe larg acest lucru — că in lumea 
contemporană există numeroase pro
bleme, unele deosebit de complexe și 
dificile, nerezolvate sau nesoluționa
te corespunzător. Ca urmare a înde
lungatei dominații, imperialiste și co
lonialiste au rămas moștenire un șir 
de litigii și dispute de ordin terito
rial,. probleme privind frontierele sau 
probleme cu caracter etnic sau reli
gios. Au apărut, totodată, și altele 
noi, generate de deosebiri de vederi, 
de manifestarea a diferite contradic
ții, de aspecte ale luptei pentru zone 
de influență. Toate aceste probleme, 
fără nici un fel de excepție — așa 
cum a subliniat cu toată tăria to
varășul Nicolae Ceaușescu în Rapor-' 
tul la Congresul al XII-lea al parti
dului. ca și în cuvintarea la Con
gresul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — indiferent de natu
ra sau locul lor de manifestare, indi
ferent de zona sau regiunea unde se 
produc, iși pot găsi soluționarea prin 
tratative.

Firește, dat fiind caracterul atît de 
complex al unora din aceste proble
me, soluționarea lor presupune efor
turi răbdătoare, perseverente, neslă
bite. Chiar dacă nu se poate ajunge 
dintr-o dată Ia rezolvări, orice pas 
întreprins în această direcție iși are 
importanta sa, poate contribui la ne
tezirea terenului pentru obținerea 

unor soluții de ansamblu; cuprinză
toare și, în acest fel, trainice. Deose
bit de important este ca tratativele 
să se desfășoare in spirit constructiv, 
de stimă și respect mutual, să se dea 
dovadă de receptivitate, comprehen
siune și înțelegere față <le punctul 
de vedere al fiecăruia, deoarece nu
mai astfel se poate ajunge la rezol
vări reciproc acceptabile. Si chiar 
dacă drumul înțelegerii va întimpina 
dificultăți, interesele păcii cer ca 
părțile să manifeste calm, răbdare, 
să meargă neabătut numai și numai 
pe această cale.

in același timp, este de la sine în
țeles că soluționarea reală, eficientă, 
trainică a diferendelor ce opun un 
stat altui stat poate fi realizată nu
mai prin aportul constructiv și parti
ciparea in condiții de deplină egali
tate a tuturor părților interesate, în 
spiritul respectului față de dreptul 
fiecăruia de a-și spune cuvintul asu
pra chestiunilor care il privesc di
rect. ca și a tuturor problemelor co 
confruntă lumea contemporană. In 
același timp, un rol important in sti
mularea apropierii părților în cauză, 
in depășirea stărilor de încordare și 
conflict și desfășurarea cu succes a 
tratativelor este chemată să-l joace 
Organizația Națiunilor Unite. înseși 
prevederile Cartei stipulind ca scop 
primordial al organizației menținerea 
și consolidarea păcii în lume, regle
mentarea pe cale pașnică a tuturor 
diferendelor care apar între state.

In condițiile internaționale existen
te, partidul și statul nostru consideră 
că este datoria fundamentală a 'tutu
ror statelor, a tuturor popoarelor de 
axacționa ferm in această direcție, 

>de\ nu cruța nici un efort pentru 
a se opri evoluțiile negative și a se 
împiedica agravarea climatului inter
național, de a face totul pentru ca 
să prevaleze abordările constructive, 
reglementarea problemelor litigioase 
prin mijloace politice, prin tratative. 
Aceasta și numai aceasta, după cum 
arăta președintele Nicolae Ceaușescu, 
este calea care corespunde interese
lor popoarelor, dezvoltării înțelegerii 
și colaborării internaționale, cerințe
lor supreme ale salvgardării și con
solidării păcii în întreaga lume.

Radu BOGDAN

PARIS 24 (Agerpres). — Ian 
Gilmour, adjunct al ministrului afa
cerilor extqrne al Marii Britanii, și-a 
încheiat turneul de două săptămîni 
efectuat în țările membre ale Pieței 
comune. Ultima etapă a acestui tur
neu a fost Paristil, unde diplomatul 
englez a fost primit de primul mi
nistru al Franței, Raymond Barre, și 
a avut convorbiri cu ministrul de ex
terne, Jean Franpois-Poncet. Cu acest 
prilej, reprezentanții francezi au 
reafirmat caracterul limitat al solu
țiilor comunitare susceptibile să vină 
în întimpinarea cererii britanice vi-

Incidente în Salvador

SAN SALVADOR 24 (Agerpres). — 
Peste 100 000 de persoane au partici
pat, marți, la o mare demonstrație 
organizată la San Salvador de alianța 
forțelor populare. Trăgători izolați, 
reprezentind forțe de dreapta din 
tară, au deschis focul asupra mani- 
festanților : 21 de persoane au fost 
ucise, iar peste o sută — rănite.

Miercuri, armata salvadoriană, echi
pată cu arme automate, a încercuit 
campusul Universității din San Sal
vador, unde se aflau circa 20 000 de 
persoane — țărani, muncitori și stu- 
denți —, care participaseră cu o zi 

zînd reducerea substanțială a partici
pării la bugetul „celor nouă". Dealt
fel, scopul turneului întreprins de 
Gilmour a fost de a sonda, în capita
lele vizitate, posibilitatea convocării 
unei reuniuni extraordinare a Consi
liului Pieței comune, consacrată ex
clusiv reexaminării cererii Londrei. 
După cum se știe, Marea Britanie a 
refuzat să accepte cota-parte de 1,2 
miliarde lire sterline ce i-a fost fixată 
la bugetul C.E.E. pe anul 1980, reven- 
dicînd o reducere cu 700 milioane lire 
sterline, cerere respinsă in mod ferm 
de către partenerii săi.

înainte la marea demonstrație orga
nizată de alianța forțelor populare, 
în apropierea universității și în car
tierele populare ale capitalei salva- 
doriene s-au produs schimburi de 
focuri. Au fost înregistrați numeroși 
răniți. Agenția France Presse rela
tează că, in noaptea de miercuri spre 
joi, capitala Salvadorului a revenit 
la un calm relativ, după ciocnirile de 
la începutul acestei săptămini.

în fotografie : Aspect din timpul 
incidentelor înregistrate marți la 
San Salvador.

Telefoto : AP — Agerpres
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