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ADUNĂRILE JENERALE
DiN UNITĂȚILE Ă6ÎIC0LE
- cadru democratic de analiză responsabilă, 

multilaterală a activității din anuJ trecut,
de adoptare a unor măsuri gospodărești pentru 

îndeplinirea și depășirea pianului în 1980
în această perioadă, lucrătorii o- 

goarelor, întruniți in adunări gene
rale, analizează cu spirit gospodăresc 
rezultatele dobîndite anul trecut în 
producție și, în lumina concluziilor 
desprinse, adoptă hotărîri pentru în
deplinirea și depășirea planului pe 
anul in curs. Actualele adunări ge
nerale au o semnificație deosebită, 
deoarece complexul de măsuri politi
ce, organizatorice și tehnico-materiale 
pe care le adoptă trebuie să garan
teze, în fiecare unitate și pe ansam
blul agriculturii, îndeplinirea preve
derilor planului pe 1980, să asigure 
condițiile necesare traducerii in viață 
a orientărilor și sarcinilor de mare 
însemnătate subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XII-lea al partidului : infăptuirea 
unei profunde revoluții în agricultura 
țării noastre.

Ca foruri supreme ale autocondu- 
cerii unităților din această ramură, 
prin care ' oamenii muncii din agri
cultură participă direct la con
ducerea activității cooperativelor 
agricole de producție, întreprinde
rilor agricole de stat, stațiunilor 
de mecanizare, a tuturor unităților 
agricole, adunările generale vor tre
bui să se caracterizeze printr-un 
profund caracter de lucru. După cum 
se știe, în 1979, în agricultură au fost 
obținute rezultate bune in creșterea 
producției vegetale și animale, în 
întărirea economică și organizatorică 
a multor cooperative agricole. Totuși, 
există diferente apreciabile de recol
tă obținută de unitățile agricole din 
cadrul aceluiași consiliu unic agro
industrial' și chiar de consilii agro
industriale învecinate, avînd aceleași 
condiții naturale și care beneficiază 
de o dotare tehnică asemănătoare. 
De aceea, dezbaterile din adunările 
generale, evidențiind experiența po
zitivă, realizările, trebuie să apro
fundeze cauzele care au dus la ne
ajunsuri, atit în ce privește aplicarea 
tehnologiilor, cit și . la- stringetea, 
transportul și depozitarea produse
lor, să desprindă concluzii și să 
stabilească măsuri eficiente pentru 
activitatea din acest an. Important 
este ca, prin conținutul lor, dările de 
seamă să orienteze discuțiile din adu
nările generale într-o direcție precisă: 
dezbaterea cu exigență și răspundere 
a adevăratelor cauze care fac ca de 
pe unele suprafețe sau la unele ani
male să se obțină producții cu mult 
sub potențialul de care dispun.

întrucit bazele viitoarei producții 
se pun tocmai în aceste zile, este 
necesar ca adunările generale să 
analizeze felul in care se pregătește 
viitoarea campanie agricolă de pri
măvară, să facă un program concret 
de eșalonare a lucrărilor, de repar
tizare a forțelor, astfel îneît imediat 
ce terenul va permite, în fiecare uni
tate să se asigure o desfășurare 
normală a activității. Cu atit mai 
mult se cer luate asemenea măsuri 
în acele unități în care, datorită 
unor neajunsuri ir organizarea mun
cii și în folosirea mijloacelor me
canice și a forței de muncă, lucrările 
agricole de toamnă s-au executat su
perficial sau au întirziat mult, ceea 
ce a făcut ca pe unele suprafețe 
semănăturile să nu se prezinte la 
nivelul cerințelor, iar în alte locuri 
arăturile să nu fie încheiate din 
cauză că terenurile nu au fost eli
berate de coceni.

Un loc important în cadrai 
dezbaterilor trebuie șă-1 ocupe pro
blemele care privesc organizarea su
perioară a muncii și a producției in 
condițiile oferite de noul cadru or
ganizatoric creat prin înființarea con
siliilor unice agroindustriale. în acest 
context, luind drept puncte de re
ferință acțiunile întreprinse anul 
trecut pentru organizarea teritoriu
lui pe sole mari, care vor fi cultivate 
în cadrul unor asolamente speciali
zate ce vor da un profil de producție 
propriu fiecărei unități, participants 
la dezbateri trebuie să-și spună pă
rerea deschis asupra eficientei aces
tor acțiuni, asupra rezultatelor econo- 
mico-financiare ale unității, respecti
ve.... Cu .. aceeași,. .exigență . trebuie 
analizată activitatea desfășurată de 
sectorul unic de mecanizare în 
lumina sarcinilor deosebite ce-î revin 
acestuia in noile condiții de organi
zare și, strîns legat de aceasta, să fie 
prezentate principalele concluzii ce 
se desprind din activitatea pe care 
au desfășurat-o in toamna trecută 
formațiile specializate,. făcîndu-se 
propuneri concrete pentru perfecțio
narea acestui sistem nou, superior 
de organizare a muncii.

în spiritul. înaltelor exigente ale 
autoconducerii și autogestiunii, în
deosebi în acest an, cind în toate 
unitățile agricole s-a trecut la ge
neralizarea aplicării noului me
canism economico-financiar, partici-
(Continuare in pag. a V-a)
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GALAȚI :

O nouă instalație 
în probe tehnologice
La uzina cocsochimică nr. 1 

de la Combinatul siderurgic Ga
lați a intrat în probe tehnologice 
cea de-a doua instalație de stin
gere uscată a cocsului. Noua in
stalație este compusă din 5 
blocuri de stingere fiecare cu 
capacitatea de 50 tone cocs stins 
pe oră. între avantajele . a- 
cestui sistem, in comparație cu 
cel de stingere umedă, se nu
mără ■ creșterea calității cocsu
lui, a indicatorilor săi fizico- 
mecanici, cu efecte favorabile 

I asupra Calității fontei, precum și 
economisirea unor importante 
cantități de combustibil. (Dan 
Plăeșu).

Veștile care ne sosesc zilnic la re
dacție spun că Țara intîmpină alege
rile de la 9 martie într-o atmosferă 
de muncă intensă și creatoare, in
tr-un spirit de înaltă responsabilitate 
civică. Sîntem muncitori în uzine, 
țărani veghind ca pîinea viitoare să 
crească din plin, intelectuali cu ros
turile științei și ale cărții, dar și gos
podari în marea noastră gospodărie 
— zidari și dulgheri, horticultori și 
urbaniști, umăr la umăr pe șantierul 
vieții noastre noi. Din cronica aces
tui șantier uriaș desprindem o pagină 
scrisă cu fapte vii de locuitorii co
munei dobrogene Negru Vodă, așe
zare care aspiră să ajungă — prin tot

O DEZBATERE
Propunem cititorilor o dezbatere de larg 

interes pentru economia naționalâ și pentru 
fiecare dintre noi.— și anume despre modali
tățile de înfăptuire în viață a prevederilor

Decretului privind reciclarea resurselor mate
riale. Pentru început, supunem atenției cîteva 
date privind una din cele mai solicitate 
materii prime — metalul.

INVITAȚIE LA

Astăzi despre

Valoarea 
fierului 
vechi

Cu fiecare an, economia națio
nală are nevoie de metal din ce 
in ce mai mult pentru realizarea 
programului de dezvoltare ; metal 
care înseamnă minereu pentru fur
nale și oțelării ; metal care înseam
nă mai ales valută cheltuită pentru 
importul de minereu și cocs ; metal 
care poate fi obținut din... metal. 
Fierul vechi, se știe, este o valoroa
să materie primă pentru producția 
de oțel ; fierul vechi, risipit nu în 
puține locuri, chiar sub ochii noștri, 
acasă, pe stradă, la locul de 
muncă. Din activitatea de produc
ție sau din consum apar o serie de 
resturi metalice feroase sau nefe
roase cărora li se poate găsi — 
trebuie să li se găsească I — utili
zare, fie ca atare sau după o pre
lucrare, fie ca materie primă. Ase
menea materiale metalice - de va
loare economică ridicată, după 
cum se poate observa din graficul 
alăturat — pot fi găsite la tot pasul, 
așteptînd doar mina de gospodar 
pentru a le reintroduce, cu o deo.- 
sebită eficiență, în circuitul pro
ductiv. Aceasta este o cerință eco
nomică majoră de stringentă actua
litate, o sarcină importantă pentru 
toți oamenii muncii, pentru toți ce
tățenii. însemnătatea acestei ac
țiuni este subliniată cu claritate în. 
Decretul Consiliului de Stat privind 
recuperarea și valorificarea resurse
lor materiale.

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI! Sa nu risipim metalul - 
materie primă prețioasă pe care o obținem cu mari eforturi! 
Recuperarea și valorificarea tuturor resturilor de metal rezultate 
din producție și consum sînt în interesul dezvoltării economiei, 
al creșterii nivelului de trai!

ȚȚ

I

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe subsecretarul de stat al S. U. A. 

pentru problemele politice, trimis personal 
al președintelui Jimmy Carter

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe David Newsom, 
subsecretarul de stat al S.U.A. pentru 
problemele politice, trimis personal 
al președintelui S.U.A., Jimmy 
Carter.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de fată Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Exprimînd mulțumiri pentru între
vederea acordată, oaspetele a arătat 
că are plăcuta misiune de a înmîna 
președintelui Nicoftie Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui Sta
telor Unite ale Americii. Jimmy 
Carter, și a transmis șefului stalului 
român calde urări de sănătate și fe
ricire.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit .pentru mesaj și a rugat să 
se transmită președintelui Jimmy 
Carter cele mai bune-1 urări.

în timpul întrevederii a fost ex
primată voința celor două state de a 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și S.U.A. în spiritul 
hotărîrilor și orientărilor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor româno-americane 
la cel mai înalt nivel.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale. în acest cadru s-a subliniat 
importanța diminuării agravării si
tuației internaționale actuale și îm
bunătățirii climatului politic dintre 
state, a continuării politicii de des
tindere bazate pe egalitatea în 
drepturi, pe respectarea principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța în relațiile din
tre state, eliminării stărilor de în
cordare și conflict, reglementării ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative 
a tuturor diferendelor, soluționării cu

participarea tuturor statelor a pro
blemelor cardinale ale lumii contem
porane.

Schimbul de vederi a reliefat ne
cesitatea de a se acționa pentru întă
rirea securității și colaborării pe con
tinentul european, pentru continuarea 
și intensificarea eforturilor consacra
te pregătirii temeinice a Reuniunii 
de la Madrid.

în cadrai convorbirii s-a apreciat, 
de asemenea, că trebuie acționat în 
continuare pentru realizarea unor 
măsuri cohcre'te de dezarmare, pen
tru lichidarea decalajelor existente 
intre state, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale care 
să asigure dezvoltarea liberă și in
dependentă a tuturor popoarelor, 
stabilitatea politică și economică 
mondială.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.
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Blocuri noi, moderne la Cluj-Napoca

JU 
1» II

fi||

■ii 1 -

■ ■

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR
Cronica satului de azi o scriu

cetățenilor9 • .... ...... ..

ce s-a realizat și se realizează aici — 
la nivelul unui orășel agroindustrial. 

Drumul de pornire al oamenilor 
locului -ni-1 înfățișează Ion Motoi,

cîmi. Case mici de chirpici, cu aco
perișuri din pămînt sau olană cenu
șie, lăsînd să curgă peste ele vîntul, 
aplatisate sub apăsarea căldurii.

Reportaj dintr-o comună dobrogeană 
care aspiră la statutul de oraș agroindustrial

președintele cooperativei agricole de 
producție :

— Ne-am început drumul cu 20 de 
cai, 3 vaci, 20 de pluguri și 8 grape. 
Aceasta era toată , averea noastră in 
1949.

Ion Motoi este un țăran înalt, uscat. 
Are chip sever, brăzdat.

— Unqe sînt toate acestea — plugu
rile, grapele ?

. Un zimbet îi trece, o clipă, prin 
priviri :

— Cine știe ? Cu' ele am început 
aici, la Negru Vodă, socialismul. Dar 
nu erau pe măsura visului nostru. 
Nu le-am păstrat.

Omul este îmbrăcat orășenește, cu 
haine de culoare închisă. Și mi-1 În
chipui cu ani în urmă — și nu cred 
că greșesc — cu pantaloni de dimie 
neagră, cu vestă neagră peste cămașa 
albă și cu pălăria pe ochi să-i fe
rească de lumina prea puternică. Așa 
erau îmbrăcați mai toți țăranii do
brogeni. Și cu același chip, uscat, 
supt, brăzdat. Poate clima mai deose
bită, vintul, soarele, gerurile aspre 
să-l fi cioplit astfel pe țăranul do
brogean și, poate, pămîntul, nu mai 
puțin ■ aspru in zgîrcenia lui, să-1 fi 
modelat numai vină, numai forță. O 
îndirjire nesfîrșită îl aducea în fie
care primăvară pe ogorul tare ca 
fierul, o voință, de neînfrînt îl lega 
de țarina pe care o întorcea cu plu
gul, aruneîndu-i sub brăzdar sămînța 
porumbului. Porumbul se ridica tras 
în sus de căldura copleșitoare a soa
relui,. parcă prea repede, pentru că 
vlaga lui se topea eînd ajungea la un 
metru și jumătate înălțime. Dar chiar 
și la înălțimea aceasta era de ajuns 
să acopere, din depărtare, satul, tupi- 
lat la umbra anemică a cîtorva sal-

Dobrogec — pămînt fără ape, cu
prins inși între apele mării și ale 
Dunării'; Dobrogea cu cer de cristal 
albastru arcuit deasupra-i, țintuită de 
ochiul de foc al soarelui... Iarba piti
că, sărată, se hrănea mai mut cu rouă 
dimineților. Se lăfăia pe cîmpuri 
aliorul cu frunza îngustă și lăcuită, 
grasă — parcă ar fi fost din familia 
cactușilor — și pirul și mohorul’ re
zistente la arsura verilor,, la arsura 
gerurilor din iernile îndeobște fără 
zăpadă.

Cu cite grape, cu cite pluguri au 
început cei din Cobadin și cei din 
Peștera, din Valea Dacilor sau din 
cele două Ciocîrlii — de Sus și de 
Jos — din Băneasa sau din Adam
clisi? Probabil tot cu atîtea ca și cei 
din Negru Vodă.

— Cei tineri nu-și pot închipui a- 
cest început — spune, zimbind blind. 
Radu Cupeș, secretarul comitetului 
de partid. Ei învață agricultură în- 
țr-un liceu de specialitate, fac. agri
cultură cu mașini moderne, zootehnie 
în stil industrial... Nu-și pot închipui 
acest început.

Trec acum'drumuri asfaltate peste 
canale betonate in care curge apa 
Dunării sau a viitorului drum spre 
mare din mijlocul Dobrogei. Al Do- 
brogei care nu avea rîuri, dar care 
acum este — sînt sigur — regiunea 
cu cele mai multe rîuri din țară, 
trasate de mina omului într-o rețea 
complicată, savantă. Iar pe urmele 
lor au apărut livezile de piersici ,și 
viile ; vigoarea pămîntului s-a împă
trit, producînd recolte nebănuite. Și 
rigla s-a oprit nu numai asupra pă- 
mintului căruia i s-au trasat albii de 
rîuri, ci și asupra acestor sate din

stepa dobrogeană cîndva uitate, și 
unde au început să prindă contur 
construcții cu fizionomie urbană. 
Printre ele — Negru Vodă, satul 
care-și stingea setea scoțînd apa cu 
burduful, de la 70—80 de metri adîn- 
cime.
— La început am fost 600 de fami

lii — spune Ion Motoi. Ne-am stră
duit să ne unim puterile și să învin
gem. Treptat am renunțat la plugul 
cu o brazdă, la grapele rudimentare. 
Este o istorie întreagă — istoria me
canizării, a chimizării, a irigațiilor...

— Irigații aici ?
— Irigații aici! Vederasta — o 

parte din pămînturile noastre — a 
fost ;.atirisă“ de apele din Carasu. 
Producțiile noastre s-au ridicat la ni
velul producțiilor celor mari ale 
țării. Pămîntul e bun, săracul, și de
vine tot mai bun pe măsura efortu
rilor ■ noastre. Spuneam că am fost 
600 la început. Două treimi din oa
menii aceștia lucrează acum în unită
țile agroindustriale.

în ultimii ani, localitatea a „țîșnit", 
pur și simplu e de nerecunoscut. Oa
menii locului socotesc acești fenomen 
în firea lucrurilor. Dar pentru cel 
care pășește pe străzile pietruite, 
flancate de trotuare, pentru cel care 
vede construcțiile noi, pastelate, sal-, 
tul comunei intr-un alt rost al 
vieții este izbitor. Sînt tentat să-i 
spun comunei oraș pentru că aici 
s-au ridicat : un combinat de creș
tere a porcilor cu o capacitate de 30 
de mii de capete ; o fabrică de nu
trețuri cu o capacitate de 140 de mii 
de tone ; un complex de creștere a 
vacilor ; o stațiune de epurare a ape
lor... Vicepreședintele consiliului 
popular. Radu Alexandru, îmi spune 
că valoarea producției globale indus
triale crește de la 11 milioane lei în 
1975, la 204 milioane lei in 1980. în 
anii actualei legislaturi, locuitorii 
comunei și-au concentrat atenția 
asupra sistematizării și toate lucră-

__________ Dionisie ȘINCAN 
(Continuare în pag. a Il-a)

DEMOCRAȚIA VALORILOR
Este evident că in arta 

contemporană românească 
se afirmă din ce in ce 
mai viguros preocupări 
de ordin social-politic, me
nite să releve cu pregnanță 
artistică un mesaj educa
tiv. patriotic.

Arta de for public, an
samblurile statuare, fres
cele. mozaicurile ridicate 
azi pe tot cuprinsul țării 
au o mare importanță in 
educarea oamenilor, dețin 
vii funcții simbolice for
mulate în mesaje clare, în 
angajarea deschisă a ar
tiștilor de a crea o artă cu 
largi ecouri sociale. Toto
dată, și alte genuri, cum 
este grafica, cu diversele ei 
categorii de mare tiraj, se 
încadrează aceleiași tendin
țe de largă democratizare 
a culturii, a tuturor auten
ticelor valori ale artei ro- 
rhânești. Este vorba de o 
atitudine activă, dp o ori
entare generoasă atit .. a 
gravurii, cit și a afișului 
(mai ales a afișului politic), 
a desenului, care au reflec-

tat și reflectă aceeași pu
ternică implicare a artiști
lor în actualitate. Și nu 
cred că este lipsit de inte
res să ne amintim cîteva 
din. tradițiile graficii ro
mânești, de pildă virulen
ța unor lucrări din' anul

mijloc de educare, de mo
bilizare, de cultivare a sen
timentului iubirii de patrie, 
a atașamentului față de 
popor. Ilustrațiile, gravu
rile și caricaturile publi
cate de ziare progresiste 
precum „Socialismul"

de Paul ERDOS

marilor răscoale țărănești. 
Momentul „1907", sălbatica 
represiune care i-a urmat, 
numeroasele acțiuni 
tesțatare organizate 
clasa muncitoare în 
oada interbelică și-au . aflat 
o strălucită interpretare in 
lucrările lui Șt. Luchian, 
O. Băricilă, I. Iser, Ary 
Murau, Fr. Șirato, C. Res- 
su, N. Mantu și multor al
tora. Tematica socială a lu
crărilor lui C. Jiquidi, J. 
Al. Steriadi, Ștefan Popes
cu, forța lor de convingere 
vorbesc de Ia sine despre 
rolul și importanta artei ca

pra
de 

peri-

„Cuvîntul liber", desenele 
satirice semnată de N. 
Tonitza, Ion Bărbulescu 
(B’Arg), Ștefan Dimitrescu, 
Fr. Șirato ilustrează deo
potrivă, pe lingă deosebi
tele calități artistice ale 
realizatorilor, caracterul mi
litant, tendințele progre
siste și revoluționare ale 
artei noastre. Și cred a 
numi unul din adevărurile 
ușor verificabile în epocă 
afirmînd 
exemplu, a 
primii ani după Revo
luția de eliberare na
țională și socială, antifas

că grafica, de 
fost încă din 
după

cistă 
una 
cu cele mai profunde rezo
nanțe în actualitate, 
rietatea și ineditul- 
teme inspirate de marile 
lupte sociale, de 1 înfăptui- 

sau rile clasei muncitoare, de 
lupta pentru reconstrucția 
țării, conturate de Corneliu 
Baba, V. Kazar, Gy Szabo 
Bela, Șt. Szonyi, Gh. Ivan- 
cenco, Ligia Macovei, M. 
Chirnoagă, Const. Baciu, 
Octav Grigorescu, Ladislau 
Feszt, pentru a aminti doar 
cîteva nume, ilustrau de
opotrivă participarea artiș
tilor la evenimentele poli
tice, sociale, culturale cele 
mai importante ale vremii, 
tot așa după cum realizările 
artistice cele mai de preț 
ale anilor care au urmat 
atestă o atitudine clară,
angajată, o puternică im
plicare a artiștilor noștri 
din toate generațiile în ma
rile probleme ale țării.

și antiimperialistă, 
din ramurile artei

Va- 
unor

(Continuare în pag. a IV-a)

«ELECTORAL
O mie 

de fîntini
De la Malu cu Flori in sus, 

pînă sub crestele munților, și 
apoi de-a lungul amfiteatrului 
montan de unde coboară către 
stingă Dîmbovița, iar către 
dreapta Ialomița, se așterne 
salba satelor dimbovițene, cu 
vetre grele de istorie și cu nume 
desprinse parcă din legendă. 
Locuri de străveche și recu
noscută frumusețe, cu oameni 
harnici, cu codri întinși și livezi 
bogate, împărțindu-și deopotrivă 
faima intre mindrețea pometuri- 
lor unde vara se rumenește 
„Frumosul de Voinești", jar tur
mele grase de la Dragomirești 
și Ulmi lasă să li se ducă vestea 
ca unor avuții ce nu pot fi do- 
bindite decit prin trudă, price
pere și măiestrie.

Stăpinii acestui pămînt sînt 
oameni ai unor aprige ambiții. 
Cind sînt puși să-și arate ha
rul izvodesc din sufletul lor 
nebănuite comori, iar la vred
nicie puțini îi întrec. întotdea
una ambițiile lor au stîrnit ui
mirea prin ingeniozitatea planu
rilor și prin tenacitatea cu care 
au urmărit izbîndirea lor. Acum, 
și-au pus în gînd ca in toată 
salba satelor submontane de pe 

‘amfiteatrul care domină marea 
și seînteietoarea Scenă tîrgoviș- 
teană să sape, intr-un singur 
an, nu mai puțin de o mie de... 
fîntini, întru saturarea setei 
pămîntului, a oamenilor, a vite
lor și a orătăniilor lor, a livezilor 
și a grădinilor lor.

Cu vreo cinci ani in urmă, 
tirgoviștenii erau nevoiți să-și 
drămuiască apa, împărțindu-și-o 
cu industria aflată într-o dezvol
tare, cu adevărat explozivă. A- 
cum fosta cetate de scaun poate 
să-și . așfîmpere cu prisosință 
setea. Dar „capitalul-apă“. arată 
pe pămîntul acestui județ surse 
deosebit de bogate. Iar pentru 
podgoriile, livezile, grădinile, 
turmele și cirezile din crescăto
riile dimbovițenilor, apa înseam
nă belșug de roade și odrăslire 
vinjoasă. Apa înseamnă viață. 
Belșugul ei este un criteriu al 
bunăstării și al calității vieții. 
Și pentru ca zicerea „Dîmbovi
ța, apă dulce, cin’te-o bea nu se 
mai duce“ să-și merite pe deplin 
tîlcul, dîmbovițenii. s-au hotărît 

' să dea într-o mie de locuri cep 
pămîntului. Să scoată apă vie 
din sipetele munților și s-o pre
facă în izvor de belșug.

O mie de fîntini săpate prin 
muncă patriotică — așa se scrie 
în programul organizației jude
țene a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste întocmit 
.de dimbovițeni — pentru a se 
rezolva deplin problema apei în 
zonele de deal și submontane 
ale județului. „Vor fi puțuri 
moderne, îmi spune unul dintre 
animatorii acestei generoase idei, 
cu tuburi, cu roți pe rulmenți, 
cu jgheaburi, adăpătoare, canale 
de scurgere și aducțiuni, fiecare 
dintre ele cu o minirețea de iri
gație. O să vedeți ce întrecere 
o să se stîrnească între comune 
și sate pentru realizarea celor 
mai frumoase fîntini. Iar pe ele, 
așa cum e obiceiul străbun, vom 
scrie anul săpării : 1980. anul 
celor o mie de fîntini... Dîmbo
vița o să fie intr-adevăr cea din 
cintec“.

loan GRIGORESCU
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nu tot ce se aruncă 
este bun de aruncat !LA TRACTOARE

Introducerea pieselor vechi, recuperate în circuitul economic și 
folosirea lor la repararea mașinilor aflate in exploatare, pină la epui
zarea totală a potențialului lor tehnic, constituie un mijloc prin care 
se utilizează integral valoarea de întrebuințare a bunurilor create de 
societate. Această phestiune capătă o importanță practică deosebită in 
contextul sarcinilor stabilite prin recentul Decret al Consiliului de Stat 
privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile în 
toate sectoarele de activitate pentru reducerea consumurilor materiale 
și de energie. Concret, cum este organizată în agricultură acțiunea de 
recuperare a pieselor vechi ale tractoarelor și utilajelor scoase din 
funcțiune ; ce rezultate s-au obținut și care este efectul lor economic ; 
ce măsuri se impun pentru a da amploare acestei activități ? In legă
tură cu aceste probleme am avut o discuție cu tovarășul Marian 
CURELEA, director general adjunct în Direcția generală de aprovizio
nare și desfacere din Ministerul Agriculturii.

— Mai intîi, trebuie precizat și în
țeles temeinic faptul că a introduce 
în circuitul productiv piesele vechi 
recuperate nu reprezintă un act de 
„sărăcie" sau de lipsă. Că este vorba 
de o necesitate obiectivă, prin care 
se asigură utilizarea deplină, pină la 
epuizare, a valorii de întrebuințare a 
pieselor. La repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole, folosindu-se un 
număr cit mai mare de piese vechi 
recuperate, înseamnă a realiza eco
nomii însemnate de materii prime, 
energie și muncă, valori pe care le 
au încorporate piesele vechi utiliza
bile. Iată de ce a da la topit aseme
nea piese de schimb înseamnă a risipi 
valori imense.

în agricultură, recuperarea pieselor 
de schimb vechi s-a făcut încă de la 
primele tractoare și mașini agricole. 
Din două motive. Nevoia de piese de 
schimb și necesitatea realizării unor 
costuri reduse la reparații ne-au de
terminat să ținem seama de aceas
tă sursă importantă. Și consumul 
comparativ pe ultimii 16 ani de 
anumite piese ale tractorului U—650 
ilustrează această preocupare. Cu 
toate acestea, abia începind cu anul 
1980, recuperarea pieselor vechi este 
organizată ca o activitate permanen
tă, bazată pe norme și criterii ferme.

— Concret, ce se poate recupera de 
la un tractor care a ajuns la „virsta" 
ieșirii definitive din funcțiune ?

— Pentru inceput sînt necesare 
citeva precizări. In funcție de durata 
în exploatare, piesele componente ale 
unui tractor se împart în trei catego
rii. Cele care rezistă pină la prima 
reparație, adică 2 500—3 000 de ore- 
funcționare, cele care depășesc in
tervalul a două reparații — 6—8 mii 
ore de funcționare și cele care depă
șesc cu mult, de 2—3 ori, durata nor
mată de viață a tractorului, calculată 
la 18 000 ore de funcționare sau 12 ani. 
Evident, problema recuperării se im
pune numai în cazul pieselor din ca
tegoriile a doua și a treia. în funcție 
de acest criteriu, Ministerul Agricul
turii a stabilit un normativ care pre- . 
vede că la tractor pot fi recuperate 
778 de piese, iar la mașinile agricole, 
in total, 3 000 de piese. Subliniez 
însă că stabilirea cu exactitate a gra
dului de uzură a pieselor recuperate 
prezintă o importanță deosebită. Tre
buie stabilit dacă uzura piesei recu
perate permite funcționarea acesteia

> a-încă unui ciclu, pină la reparația 
, următoare. Să nu se defecteze trac

torul înainte, căci atunci economia șe 
transformă in pagubă.' 1 Tocmai iii 
acest scop, pe ansamblul Ministerului 
Agriculturii s-a luat măsura ca toate 
tractoarele și mașinile agricole scoase 
definitiv din funcțiune să fie demon
tate numai la centrele de reparații 
specializate, unde există condiții ca 
recuperarea pieselor vechi să se facă 
sub control de specialitate. Dealtfel, 
această măsură vizează pe toți bene
ficiarii de tractoare și din alte ra
muri, care dețin nu mai puțin de un 
sfert din parcul de tractoare existent, 
în felul acesta s-au creat condiții ca 

. * recuperarea pieselor vechi să se facă 
la întregul parc de tractoare care nu 
mai pot fi menținute în funcțiune.

Totodată, începind cu acest an a 
fost introdus un sistem mult mai 
operativ pentru distribuirea pieselor 
de schimb recuperate. Anume, avem * 

, în vedere ca disponibilul de aseme
nea piese care apare pe plan jude
țean să fie trimis altor centre de 
reparații' din țară, de către direcția 
generală de aprovizionare șl desfa
cere, lucru care nu se făcea pină
acum.

— Ce ne puteți spune despre efec
tul economic al acestei acțiuni 1

— Anul acesta, datorită extinderii 
acțiunilor de recuperare și recondi- 
tionare a pieselor vechi, a fost posi
bil ca planul de aprovizionare cu 
piese noi de schimb, necesare pentru 
repararea parcului de tractoare și 
mașini agricole, să fie redus cu 30 Ia

După primele săptămîni, la întreprinderea „Unio"-Satu Mare

DE CE SE ADUNĂ RESTANTE LA PRODUCȚIA FIZICĂ ?
Răspunsul trebuie să îl dea și două întreprinderi colaboratoare grăbind livrarea motoarelor contractate

In ultimele luni ale anului trecut, 
ziarul „Scînteia" a semnalat de mai 
multe ori greutățile cu Sare se con
fruntă colectivul întreprinderii „Unio“ 
din Satu Mare in realizarea la ter
men și integral a producției fizice, 
în esență, era vorba despre nerespec- 
tarea obligațiilor contractuale de că
tre unii parteneri de cooperare pri
vind livrarea unor subansamble com
ponente ale utilajelor care se fabrică 
aici. Consecințele ? La finele anului 

‘trecut, întreprinderea „Unio" a ră
mas, la rindul ei, datoare cu o însem
nată cantitate de utilaje deosebit de 
solicitate de o serie de unități 
economice. Este motivul pentru care, 
zilele trecute, am revenit la între
prinderea din Satu Mare. Cum se 
desfășoară, acum, la ’ inceput de an, 
relațiile de colaborare dintre între
prinderea sătmăreană și partenerii 
săi de cooperare ?

De la inceput, trebuie precizat că 
în ceea ce privește unele repere, in 
ultimul timp, livrările au fost impul
sionate, recuperindu-se iritr-o anu
mită măsură restantele. în schimb, 
în prezent se înregistrează o îngri
jorătoare creștere a restanțelor la 
motoarele electrice cu care urmează 
să fie echipate utilaje de primă ne
cesitate pentru dezvoltarea unor ca
pacități și punerea în funcțiune a 
unor obiective economice noi. Ca ur
mare. în incinta întreprinderii se 
află stocuri de zeci și zeci de utilaje 
și mașini nefinalizate, altele au fost 
livrate in această stare beneficiarilor, 
unde însă n-au putut fi puse în 
funcțiune din cauza neechipării lor 
cu motoare. •

Cine sînt partenerii de cooperare 
restantieri ? în primul rînd, amintim 
Întreprinderea de mașini e- 
LECTRICE BUCUREȘTI, care se află 
în această postură de mai multi ani. 
Dar iată un scurt istoric al „ritmici
tății" cu care sint livrate motoarele 

sută. Ce înseamnă acest lucru ? Pen
tru a ilustra modul în care se mate
rializează valorificarea pieselor de 
schimb recuperate și eficiența obți
nută să analizăm și să comentăm gra
ficul de mai jos, care se referă la 
evoluția consumului de chiulase noi, 
calculat la 100 de tractoare.

Curba continuă reprezintă consu

Evoluția consumului de chiulase noi în perioada 1963-1979.

mul de chiulase noi, iar linia punctată 
— norma de consum planificată. Se 
observă că începind cu anul 1971— 
1972, cînd s-au luat măsuri pentru 
recuperarea și recondițlonarea cbiu- 
Iaselor de Ia tractoarele scoase din 

Ce economii se pot realiza prin dezmembrarea 
și refolosirea unor piese
Greutatea pieselor metalice ale unui tractor U-650 

propus pentru a fi scos din funcțiune este de 2 940 kg. 
Dacă tractorul ar fi predat întreg întreprinderii de co
lectare a metalelor, s-ar încasa pe el circa 3 000 lei, 
iar întreaga cantitate de metal ar merge la topit. Din- 
tr-un studiu efectuat de Institutul de cercetări și in
ginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii 
rezultă însă că, prin dezmembrarea tractorului, poate 
fi recuperat și refolosit un mare număr de piese 
metalice.

bob ns. a srniîa ..a.......
© PENTRU ÎNTREPRINDEREA PRODUCĂ-*11;

de către întreprinderea bucureșteană 
beneficiarului sătmărean. La sfirșitul 
anului 1978 întreprinderea dă mașini 
electrice București avea față de 
„Unio" o restanță de 3 000 motoare. 
Întrucît întreprinderea amintită 
avea datorii mai mari sau mai mici 
neonorate și față de alte unități. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini a stabilit la acea dată un pro
gram prioritar, prin care se preve
dea lichidarea cit mai grabnică a 
acestor restanțe. Prin acest program, 
pentru întreprinderea sătmăreană s-a 
stabilit un anumit număr de motoare, 
dar sub necesitățile stricte ale pro
ducției — mai precis, un minus de 
1 086 de motoare. Mai mult, din ne
cesarul de motoare programate pen
tru producția anului 1979 s-a înre
gistrat din nou... o restanță, de 2 687 
motoare. în această situație, între
prinderea sătmăreană, ținînd seama 
de cerințele de motoare existente pe 
ansamblul economiei, solicita de pri
mă urgență să i se livreze cel puțin
1 457 motoare (din cantitatea restan
tă). Solicitările sale nu au găsit nici 
un ecou. în consecință, întreprinde
rea „Unio" a fost nevoită să livreze 
întreprinderii „Victoria" Călan, com
binatelor siderurgice de la Hunedoa
ra și Galați, Combinatului minier Va
lea Jiului ș.a. utilaje fără motoare 
și care, ca atare, nu au putut fi puse, 
încă în funcțiune;

Așa cum precizam la început, 
această situație are perspectiva de a 
se perpetua și in acest an. Deși acum 
ne aflăm aproape de sfirșitul primei 
luni din acest an hotărîtor al cin
cinalului, întreprinderea „Unio" a 
rămas „descoperită" cu 3 451 motoare. 
Acest număr de motoare — de 
strictă urgență pentru producția 
semestrului în curs — a rămas în 
afara oricăror repartiții. contrac
te sau programări. Această sar
cină revine Centralei industriei de

TOARE DE TRACTOARE

- 50 REPERE: capacul de control de la pompa de 
injecție, suportul axului pentru culbutori, conductă de refulare 
asamblată, placa opritoare ș.a.

® DIRECT LA MONTAJUL TRACTOARELOR

REPARATE

- 350 REPERE: baia de ulei, colectorul de admisie, 
sorbul pompei, conductele injectorului, carterul și carcasa 
ambreiajului, bateria de filtre ș.a.

® PRIN RECONDIȚIONARE
- 170 REPERE: blocul cilindrilor, chiulasa, supape 

de admisie și evacuare, arborele motor, axul culbutorilor, 
corpul pompei de apă, făzetele ș.a.

ECONOMIILE REALIZATE
- 1 220 kg piese, refolosibile
- peste 10 000 lei la consumul de piese noi

funcțiune, consumul de chiulase a 
scăzut treptat pină la 5,5 bucăți la 
suta de tractoare, în anul 1979, fată 
de 9,09 cît este norma. Evident, dife
rența, reprezentată grafic prin spa
țiul hașurat, s-a asigurat prin folo
sirea chiulaselor vechi. Trebuie men
ționat că, pe măsura creșterii numă
rului de tractoare scoase din uz. con
sumul de chiulase noi se va reduce 
complet. Aceasta deoarece cantitatea 
de chiulase recuperate va acoperi in
tegral necesitățile pentru repararea 
parcului de tractoare rămase în ex
ploatare.

Referindu-mă concret la situația 
din anul trecut, Aceasta înseamnă că 
necesarul de chiulase noi a fost redus 
cu 7 500 de bucăți. Costul unei chiu
lase noi este de 740 lei și încorpo
rează 44 kg de metal. Rezultă o eco
nomie în valoare de 5,55 milioane lei. 
Dar mult mai importante sînt econo
miile de materie primă, care se ridică 
la 330 tone de‘ metal, de energie. Și 

este vorba de un singur reper. Sufi
cient insă pentru a demonstra efi
ciența deosebită și importanța prac
tică pe care o prezintă recuperarea 
și introducerea pieselor vechi în cir
cuitul productiv.

mașini electrice și materiale electro
tehnice București, de la care însă 
Centrala industriei de utilaj petro
lier și chimic Ploiești, de care apar
ține și întreprinderea „Unio", nu a 
primit pină în prezent nici o reparti
ție, alegindu-se în schimb cu promi
siunea (care nu poate înlocui in nici 
un caz motoarele !) că situația se va 
„rezolva" după încheierea anului 1979, 
cînd se vor lua în calcul și restan
tele. Au trecut mai bine de trei săp- 
tămîni de la încheierea anului 1979, 
iar lucrurile nu s-au schimbat cu ni
mic, decît in sensul că situația s-a 
agravat și mai mult în această pr^ 
vință. Așadar, întreprinderea de ma
șini electrice din București nu a tre
cut la îndeplinirea planului pe acest 
an, fiindcă nu... a recuperat restan
țele de anul trecut !

Al doilea partener de cooperare 
nepunctual : ÎNTREPRINDEREA DE 
TRANSFORMATOARE MICI ȘI 
MOTOARE FILIAȘI — unitate 
care aparține de Centrala indus
triei de- mașini și aparate electri
ce Craiova. Ce-i drept, această uni
tate are față de „Unio" o restantă 
mai mică din anul trecut — 136 mo
toare — și numai 155 de motoare 
electrice nenominalizate din necesa
rul strict pentru semestrul I a.c. To
tuși, trebuie menționat că utilajele ( 
pe care urmează să Ie acționeze' 
aceste motoare sînt destinate unor 
obiective prioritare ale economiei 
naționale, cum sint : „Victoria" Că
lan, combinatele siderurgice de la 
Galați, Călărași și Tirgoviște, uni
tăți miniere de la Rovinari, Făr- 
cășești, centralele termoelectrice 
Turceni, Giurgiu, Deva etc. La unele 
dintre aceste obiective pentru care 
sint destinate utilajele realizate Ia 
„Unio" termenele de'punere în func
țiune au fost depășite, iar la altele 
termenele sînt scadente în trimestrul 
I a.c.

în legătură cu recuperarea unui vo
lum cit mai mare de piese vechi, 
există și unele probleme care nu și-au 
găsit încă o soluționare deplină. Con
diția de bază este sa ai Ia ce să fo
losești piesele recuperate. Or, în pre
zent, din totalul pieselor componente 
ale unui tractor numai pentru 20 la 
sută este asigurată refolosirea lor Ia 
reparații. Dar chiar și la aceste piese, 
datorită faptului că au o viață mult 
mai lungă decît a tractorului și, deci, 
cu consum redus, rămin mari canti
tăți neutilizate. La asemenea piese, 
cum sînt punte spate, trompe, suport 
rulmenți, carterul cutiei de viteze, 
carter ambreiaj etc., de ară de zile 
nu mai comandăm industriei piese 
noi. Și totuși, disponibilul este in 
creștere. Bunăoară, la carterul cutiei 
de viteze, consumul maxim anual este 
de circa. 500 bucăți. Dar numai in 
1980 vom recupera 8 800 de asemenea 
piese. Problema este : ce facem cu 
ele ? A le ține în stoc înseamnă a 
imobiliza importante resurse mate; 
riale. Soluția este ca piesele cu viată 
lungă ce rămin după reparații să fie 
reintroduse, după o atentă examinare, 
în procesul de fabricație, în unitățile 
industriale. Această chestiune este în 
atenția Ministerului Agriculturii și a 
întreprinderilor constructoare de 
tractoare și mașini agricole.

în aceeași ordine de idei, posibili
tatea obținerii unor rezultate cît mai 
bune în ce privește recuperarea și 
refolosirea pieselor vechi este nemij
locit determinată de o anumită sta
bilitate a tipurilor de tractoare și ma
șini agricole, care să fie menținute 
mai mulți ani în exploatare. A 
schimba tipurile de mașini la inter
vale mai mici decit cel puțin de 
două ori durata lor normală de func
ționare înseamnă a face imposibilă 
reutilizarea pieselor vechi.

Aurel PAPADIUC

METAL CENTRU
RETOPIT

Greutatea : peste
1 700 kg (1 500 kg oțel, 
180 kg fontă, 11 kg ali
aje de cupru, 20 kg ali
aje de aluminiu).

Valoarea : peste 2 000 
lei.

DECI, REȚINEȚI: 41 
la sută din greuta
tea pieselor metali
ce ale unui tractor 
propus pentru a fi 
scos din funcțiune 
se poate recupera și 
refblosi realizînd în
semnate economii.

La capătul acestor investigații, 
ne-am adresat tovarășului director 
comercial al întreprinderii „Unio", 
Ing. Vasile Filip, pe care l-am între
bat cum se poate ieși din actualul 
impas creat de lipsa motoarelor elec
trice ?

—; Colectivul întreprinderii noastre 
— ne-a spus interlocutorul — este 
ferm hotărit să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile ce-i revin din 
acest ultim an al cincinalului. 
Evident, aceasta depinde și de respec
tarea obligațiilor contractuale de că
tre furnizorii de motoare electrice. 
Ținînd seama de cerințele foarte 
mari de motoare pe economia națio
nală, noi am redus la minimum po
sibil solicitările . față de prevederile 
contractuale, rezultînd o cantitate 
strict necesară de 9 700 motoa
re (în care se includ și cele nerepar
tizate). Am făcut tot ce a depins de 
noi spre a obține motoarele necesare: 
numeroase deplasări la furnizori, la 
forurile de resort, telefoane, telexuri 
etc. Am decalat, de comun acord cu 
unii beneficiari, termenele pentru li
vrarea unor utilaje. Acum insă, ori
ce întîrziere se va resimți considera
bil amplificat în mod negativ asupra 
unității noastre și a unităților bene
ficiare. Iată de ce adresăm un apel 
insistent colectivelor de la întreprin
derea de mașini electrice București, 
întreprinderea de transformatoare 
mici și motoare Filiași, pentru a în
treprinde de urgentă acțiuni energi
ce în vederea recuperării producției 
restante de motoare, iar centralelor 
de resort pentru a Ie acorda tot spri
jinul cuvenit. Firește, un țuvînt are 
de spus și conducerea centralei noas
tre, de la care nu am primit încă, 
nici în urma ultimelor apeluri tele
fonice, un răspuns clar și ferm.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

electorală
NORMA DE REPREZENTARE PENTRU ALEGERILE 
DE DEPUTAȚI ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Recent, prin decret al Consiliului 
de Stat, a fost stabilită norma de re
prezentare pentru alegerile de depu- 
tați in Marea Adunare Națională, 
care vor avea loc la 9 martie. Nor
ma este de un deputat la 60 000 lo
cuitori.

Prin Decretul nr, 17 al Consiliu
lui de Stat s-a stabilit ca. buletinele 
de vot pentru alegerile de la 9 mar
tie să fie — ca și la alegerile pre* 
cedente — sub formă dreptunghiu
lară, cu dimensiunile de 10 X 15 cm. 
Pentru a se distinge între ele, bu
letinele vor fi:

— fără dungă — pentru alegerea 
deputaților in Marea Adunare Na
țională;

— cu o dungă roșie în colțul din 
dreapta sus — pentru alegerea depu

MANIFESTĂRI POLITICE ȘI CULTURALE 
PREGĂTITE DE CONSILIILE FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE'

BACĂU. Luni, 28 ianuarie, de sub 
teascurile întreprinderii poligrafice 
din Bacău au ieșit la lumină și au 
fost difuzate în județ primele tipări
turi electorale pentru alegerile de la 
9 martie. între acestea, se află bro
șura „Congresul ăl XII-lea al parti
dului — program complex spre o 
nouă calitate", tipărită sub egida sec
ției de propagandă a comitetului ju
dețean de partid. La punctele de do
cumentare din întreprinderi, la bi
bliotecile căminelor culturale, la clu
burile muncitorești și la sediile cir
cumscripțiilor Marii Adunări Națio
nale au fost expuse, pentru lectură și 
dezbateri, documentele Congresului 
al XII-lea al partidului, ale Con
gresului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și Legea electora
lă, precum și fotoexpoziții, afișe, pli
ante. în curînd vor fi tipărite o nouă 
broșură documentară, „Județul Bacău 
— realizări și perspective", precum și 
alte materiale documentare, care pre
zintă atit realizările înfăptuite pe me
leagurile cuprinse între Bistrița, Și
ret și Trotuș in perioada actualei le
gislaturi, cit și noile obiective eco
nomice și social-culturale ce vor fi 
înălțate în anii viitorului cincinal. 
(Gh. Baltă).

VASLUI. în județul Vaslui s-au 
stabilit un număr de 109 circumscrip
ții județene, 84 municipale, 50 orășe-, 
nești și 1 265 comunale. Au fost de
semnați membrii■'îp'J'comisiile electo-.-P 
rale cOmuriăle, orășenești, municipa-:.. 
le și județene, „Realizările obținute-rxi 
în anii 1976—1980 si perspectivele de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei si județului Vaslui în lumina 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului" este titlul unei broșuri 
aflate sub tipar, la inițiativa Consi
liului județean al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. De ase

Din albumul civilizației socialiste: IMAGINI NOI

Cronica satului de azi o scriu 
faptele cetățenilor

(Urmare din pag. I)
rile edilitare la care au luat parte cu 
toții sînt concepute in vederea con
centrării localității, pe o vatră mai 
mică. Aceasta înseamnă o restructu
rare a construcțiilor potrivit unei noi 
viziuni, moderne, care a prins 
deja chip prin blocurile în care 
sint amplasate apartamentele noi și 
unitățile comerciale și de servicii ale 
cooperației meșteșugărești.

— Rețeaua de servicii este comple
tă, se mindrește tovarășul Radu A- 
lexandru. Ne concentrăm* 1 acum asu
pra creșterii calității acestor servicii, 
care trebuie să satisfacă pretențiile 
sporite âle cetățenilor.

în întimpinarea alegerilor, cetățe
nii comunei și-au propus o serie de 
acțiuni pentru mai buna gospodărire 
a localității lor, ducînd mai departe 
ceea ce cu atita dăruire au realizat

■Drept rezultat, în raport cu creș
terea populației țării față de alege
rile precedente, numărul deputaților 
în Marea Adunare Națională va 
spori de Ia 349 Ia 369. în acest fel, 
se materializează orientările stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu

BULETINELE DE VOT
taților în consiliile populare jude
țene și al municipiului București;

— cu o dungă galbenă in colțul 
din dreapta sus — pentru alegerea 
deputaților în consiliile populare mu
nicipale și ale sectoarelor din Ca
pitală;

— cu o dungă albastră in colțul din
dreapta sus — pentru alegerea de
putaților în consiliile populare oră
șenești ; .'

— cu o dungă maro în colțul din 
dreapta sus — pentru alegerea de
putaților în consiliile populare co
munale.

menea, se vor tipări un set de plan
șe „Județul Vaslui pe coordonatele 
cincinalului 1981—1985", pliantele „In
dustria județului Vaslui în anii so
cialismului", „Agricultura județului 
Vaslui in anii socialismului", „Creș
terea nivelului de trai — obiectiv 
esențial al politicii partidului". (Cră
ciun Lăluci).

BRAȘOV. în județul Brașov se 
află in plină desfășurare acțiunea de 
delimitare și numerotare, a circum
scripțiilor electorale, precum și lua
rea in evidentă a tuturor cetățenilor • 
cu drept de vot și a tinerilor care-1 
vor dobîndi pină în ziua alegerilor, 
urmind ca listele respective să fie afi- 

. șate în citeva zile la sediile consi
liilor populare. Tot acum se stabi
lesc secțiile de votare și se "amena
jează „casa alegătorului"; unde se 
vor organiza consultații și dezbateri 
privind desfășurarea alegerilor. se 
vor da răspunsuri la întrebările cetă
țenilor. (N. Mocanu).

VÎLCEA. Sub egida Consiliului ju
dețean Vîlcea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste se pre
gătesc. pentru tipar lucrări dedicate 
alegerilor de deputați în Marea Adu
nare Națională și în consiliile popu
lare de la 9 martie. Un album sub 
titlul „Vîlcea—1980“ va reuni în ima
gini sugestive ampla dezvoltare eco
nomico-socială și culturală pe . care 
au curioscut-o aceste c meleaguri in 
actuala.î “legislatură;„Totul> „păntru 

-■.om" și'«Drăgășani::—ttftepte în timp" 
sînt titlurile unor pliante care vor 
evidenția remarcabilele realizări ob
ținute în ultimii ani. Se află, de ase
menea, în curs de redactare mai 
multe foi volante în care sînt relie
fate cele mai de seamă inițiative gos
podărești, cifre și date despre înflo
rirea satelor vîlceneîn actuala legis

în ultimul timp. Aici unde, cum spu
neam, apa se scotea cu burduful de 
la 70—80 de metri adincime. deoutați 
și alegători, unindu-și eforturile și 
priceperea, au construit o rețea., de 
aducțiune a apei lungă de 25 de ki
lometri. Nu de mult a fost săpat un 
alt put și apa s-a extins pe toate 
străzile.’Centrul civic este în întregi
me canalizat. Toate acestea sint atri
bute ale urbanizării și ele vor fi spo
rite in continuare, cu conștiința lim
pede că numai prin eforturi unite, 
prin participarea masivă a cetățenilor 
comuna își va merita denumirea de 
oraș agroindustrial. De curînd a fost 
adusă piatra pentru modernizarea a 
încă doi kilometri și jumătate de șo
sea ; cetățenii din circumscripția de
putatului Marin Stănescu vor realiza 
cjrca 500 de metri de trotuare ; cei 
din circumscripția deputatului Ion 
Motoi vor termina de pietruit stră

lui privind adîncirea democrației 
socialiste, creșterea participării ma
selor la actul de . conducere, prin 
asigurarea unei mai bune reprezen-*' 
țări a cetățenilor de către deputați in 
organul suprem al puterii de stat.

De menționat că Ia 9 martie fie
care alegător va primi la secția de 
votare trei buletine de vot:

— unul pentru alegerea deputatu
lui în consiliul popular al localită
ții in care își are domiciliul (co
mună, oraș, municipiu sau sector al 
Capitalei);

— unul pentru alegerea deputatu
lui in consiliul popular al județului 
(sau municipiului București) de care 
aparține localitatea de reședință;

— unul pentru alegerea deputatu
lui în Marea Adunare Națională.

latură, participarea tineretului la 
viata materială și spirituală a jude
țului (Ion Stanciu).
-CLUJ. în municipiul Cluj-Napoca 

au loc sau sînt in pregătire ample 
acțiuni politico-educative și cultural- 
artistice de masă în întreprinde’i. la 
casele de cultură, cluburi, în școli și 
institute de invățămint superior. Este 
vorba de o mare varietate d: mani
festări : simpozioane, expuneri, dez
bateri etc. — însoțite de programe 
cultural-artistice. Luni, 28 ianuarie, 
la liceul „George Coșbuc". reprezen
tanți ai organizațiilor de tinere și 
pionieri. precum și ai comitetelor 
organizațiilor democrației si unității 
socialiste au dezbătut modalitățile de 
a diversifica și prezenta cu ma’ mul
tă forță de convingere problemele 
referitoare la educarea materia’ist- 
științifică a tineretului. în următoa
rele zile va fi difuzat un documentar 
cu date și fapte privind dezvoltarea 
economico-socială a municipiului 
Cluj-Naooca în actuala legislatură și 
perspectivele deschise de viitorul cin
cinal. (Al. Mureșan).

MUREȘ La Sîngeorgiu de Mureș 
— ca dealtfel în toate localitățile 
județului Mureș — se desfășoară 
ample acțiuni în vederea alegerilor 
de la 9 martie. Pe panouri mari, in
stalate în centrul civic al comunei și 
la viitoarea „casă a alegătorului", 

',u. aflată . în curs de âmehajare, sînt 
ilustrate în mod ; corrvirigător prin 
■grafice, afișe^și)-fotografii -i realizările 
actualei legislaturi, precum și proiec
tele de dezvoltare a comunei în cin
cinalul 1981—1985. O măre expoziție 
amenajată la căminul cultural pune 
față-n față rezultatele dobîndite pină 
acum In dezvoltarea localității si de
taliul de sistematizare al centrului 
civic al comunei (Gh. Giurgiu).

zile ; la fel cei din circumscripția în 
care activează deputatul Ion Sfre- 
del.
'Poate par „mărunte" șl „prozaice" 

aceste activități, dar ele nu sint de 
Ioc așa dacă te gîndești că astfel de 
acțiuni, cumulate, schimbă rapid în
fățișarea localităților noastre, solici
tă și unesc puternic capacitățile gos
podărești ale milioanelor de oameni 
ai muncii. Ele fac parte integrantă 
din munca vie. rodnică, a întregului 
nostru 'organism social, a cărui vita
litate este de o robustețe impresio
nantă pină și' în cea mai mică locali
tate de la marginea tării. Adunările 
acestor oameni, dezbaterile privind 
mai buna gospodărire a localităților, 
gîndul lor care explorează cu îndrăz
neală in viitor, găsind soluții inge
nioase pentru depășirea greutăților, i- 
nerente — toate acestea conturează, 
în modul lor specific, valorile sociale, 
patriotice ale democrației și unității.
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Cu sentimente de înaltă prețuire, dragoste și nemărginită 
încredere, țara întreagă aduce un vibrant omagiu 

conducătorului iubit al partidului și statului nostru 
TELEGRAME Șl MESAJE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE

In telegrama adresată de Comitetul 
județean Alba al P.C.R. și comitetul 
executiv al consiliului popular jude
țean se arată, între altele : „Istoria 
contemporană a patriei, atît de bo
gată în înălțătoare <și rodnice împli
niri, consemnează cu mindrie și re
cunoștință contribuția dumneavoastră 
uriașă, de inestimabilă valoare teore
tică și practică, la continua zidire pe 
pămîntul străbun a unei ' orînduiri 
noi, a unei vieți libere și demne in 
bunăstare, și belșug pentru poporul 
nostru, operă care fericit se înmă
nunchează cu ampla și neobosita ac
tivitate pe care o desfășurați pentru 
a făuri pe planeta noastră o lume a 
păcii și colaborării, a prieteniei și so
lidarității, asigurînd României un bi
nemeritat prestigiu internațional.

Ne angajăm, și cu prilejul zilei 
dumneavoastră de naștere, că vă vom 
urma neabătut în tot ceea ce faceți 
pentru înălțarea României, că vom 
face totul, cu elan sporit și neclintit 
devotament, pentru împlinirea întoc
mai a prevederilor cincinalului pe 
care îl încheiem în acest an, a obiec
tivelor grandioase stabilite pentru 
prima jumătate a deceniului următor.

Vă urăm încă o dată, din adîncul 
inimilor, ani mulți și rodnici de viață, 
multă sănătate și fericire alături de 
distinsă tovarășă Elena Ceaușescu, 
împreună cu tradiționalul «La mulți 
ani !»“.

derea înfăptuirii grandiosului pro
gram de înflorire multilaterală a pa
triei noastre socialiste. Exprimin- 
du-ne și cu acest prilej totala noastră 
adeziune la-întreaga politică a parti
dului și statului, dăm o inaltă apre
ciere rolului dumneavoastră determi
nant în fundamentarea și realizarea 
politicii externe a României socialis
te, contribuției de excepție pe care o 
aduceți la menținerea și consolidarea 
păcii, la statornicirea unei noi ordini 
politice și economice internaționale, 
bazate pe dreptul inalienabil al fie
cărei națiuni de a-și hotărî singură 
destinele. Ne angajăm solemn' să 
muncim neobosit pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea al partidului, conștienti că astfel 
ne sporim contribuția la înălțarea li
beră și prosperă a patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație co
munistă. «La mulți ani !»“.

institut!! social-economice. vă aso
ciază numele cu cele mai impor
tante și mai edificatoare cuceriri re
voluționare ale sale.

Vă urăm «La mulți ani», iubite și 
mare conducător !“

în telegrama adresată de Comite
tul județean Arad al P.C.R. și con
siliul popular județean se arată în
tre altele : „Comuniștii, ceilalți oa
meni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, din 
județul Arad, cinstesc această minu
nată zi prin angajarea cu’toată for
ța și capacitatea lor creatoare pentru 
a înfăptui neabătut sarcinile ce le 
revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, din magistrala cuvin- 
tare pe care ați rostit-o la recentul 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Sîntem ferm ho- 
tărîți și pe deplin pregătiți, stimate 
tovarășe secretar general, să depu
nem toate eforturile pentru ca planul 
pe acest an să fie îndeplinit exem
plar, realizînd o producție industrială 
de peste .21 miliarde let și înfăptuind 
în acest fel angajamentul de a obține 
suplimentar 'ii producție de 3,2 mili
arde lei pe întregul cincinal.

Cu adincă stimă și prețuire, . cu 
alese sentimente omagiale, ne alătu
răm gindurile intr-un glas cu țara 
spre a vă ura din toată inima viață 
îndelungată, multă sănătate și putere 
de muncă pentru a conduce și în vii
tor minunatul nostru popor. Să ne 
trăiți multi ani, iubit conducător !“.

In telegrama trimisă de Comitetul 
județean Cluj al P.C.R. se mențio
nează : „Asemeni întregului popor, 
toți clujenii, fără deosebire de na
ționalitate, de la mic la mare, știu că 
de numele și activitatea dumnea
voastră neobosită, teoretică, politică 
și organizatorică, sînt indestructibil 
legate cele mai mari realizări obți
nute de poporul nostru in înălțarea, 
edificiului noii orînduiri sociale. în 
dezvoltarea climatului revoluționar 
de permanentă înnoire a producției 
materiale și a relațiilor sociale și în 
ridicarea sistematică a calității vieții 
tuturor membrilor societății româ
nești.

împreună cu întregul nostru popor, 
toți cei ce trăiesc și muncesc pe 
străvechile meleaguri ale județului 
Cluj vă încredințează, mult stimate 
tovarășe'secretar general, că vor ur
ma neclintit politica Înțeleaptă a 
partidului și statului nostru și vă 
roagă să primiți urarea lor fierbinte 
de multă, multă sănătate și putere 
de muncă, pentru a conduce cu a- 
ceeași pricepere, consecvență și prin
cipialitate comunistă poporul nostru 
pe drumul luminos al socialismului 
multilateral dezvoltat și al comunis
mului. «La mulți ani!»".

Comitetul județean Iași al P.C.R. 
scrie in telegrama sa : „Afirmarea 
viguroasă a României socialiste in 
concertul popoarelor,, prestigiul de 
care se bucură în relațiile cu toate . 
statele sînt rezultatul politicii știin
țifice, clarvăzătoare a partidului nos
tru, al cărei initiator și promo
tor neobosit sînteti dumneavoastră, 
personalitate politică proeminentă a 
contemporaneității, care , militează 
fără preget pentru afirmarea prin
cipiilor independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, pentru 
cooperare intre popoare și pace în 
lume.

De numele dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe, Nicolae 
Ceaușescu, sînt legate marile edificii 
realizate în ultimele decenii în ju
dețul nostru, care a cunoscut o am
plă dezvoltare economico-socială, 
ceea ce a determinat ca, odată cu

menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, de pe aceste frumoase 
meleaguri ale patriei, strîns uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vor traduce în demne 
fapte de muncă mărețele sarcini ce 
le revin din documentele istorice ale 
marelui forum al comuniștilor 
români, ale Congresului Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Cu aceste gînduri, cu sentimente 
de profundă bucurie, dragoste și re
cunoștință, vă transmitem din'adîncul 
inimilor noastre tradiționala urare 
«La mulți ani!»"

Comitetul județean Sălaj a! P.C.R. 
și consiliul popular județean scriu in 
telegrama transmisă: „Comuniștii, toți 
cei ce trăiesc și muncesc în deplină 
unitate și frăție pe meleagurile Săla
jului își exprimă, și cu acest prilej, 
cele mai alese sentimente, de deplină 
satisfacție și nețărmurită recunoștin
ță pentru grija părintească pe care o 
simțim zi de zi, îndreptată spre dez
voltarea tot mai rapidă a acestei mi
nunate vetre de tară, care cunoaște, 
ca urmare a politicii de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor patriei.

cu care slujiți partidul, harnicul și 
viteazul popor român, destinele co
muniste ale României, contribuind 
cu întreaga noastră capacitate crea
toare la îndeplinirea exemplară, cu 
patos și înaltă responsabilitate revo
luționară, a istoricelor hotărîri 
mărețului Congres al partidului, 
ne trăiți cit tara și poporul !“.

ale 
Să

deCităm din telegrama adresată_
Comitetul județean Tulcea al P.C.R. : 
„Aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere ne oferă plăcutul prilej de 
a da. glas sentimentelor de dragoste, 
stimă și respect pe care le nutrim 
fată de dumneavoastră, cel mai de
votat fiu al partidului și poporului 
român, și de a vă adresa din adîncul 
inimii cele mai respectuoase felici
tări, urări de sănătate, viată îndelun
gată și multă putere de muncă. 
Ctitor al României moderne, v-ati 
afirmat totodată ca personalitate 
proeminentă a vieții politice interna
ționale, aVînd un rol fundamental 
în creșterea fără precedent a presti
giului patriei noastre în lume.

Vă adresăm cele mai bune urări de 
sănătate, putere de muncă, ani multi 
și fericiți. încununați de marile victo-

ani mulți în sănătate și bucurii, să 
ne conduceți pe mai departe tara 
spre lumină, bunăstare și fericire ! — 
așa începe telegrama adresată de 
Consiliul oamenilor muncii de națio
nalitate 'maghiară din Republica So
cialistă România. Omagiindu-vă pe 
dumneavoastră, omagiem munca neo
bosită pentru binele societății, cute
zanța revoluționară, spiritul novator, 
dragostea de oameni, sentimentul 
responsabilității sociale, lupta pentru 
adevăr și dreptate, patriotismul fier
binte, spiritul de independentă națio
nală, dorința arzătoare de pace și 
justiție internațională, atașamentul 
fată de ideile socialismului și comu
nismului.

Noi, oamenii muncii de naționali
tate maghiară din România, în strînsă 
unitate cu frații noștri români, cu 
întregul popor, sîntem și vom fi ală
turi de conducerea partidului și sta
tului în frunte cu dumneavoastră, 
personalitate unanim recunoscută și 
apreciată, pe care vă vom urma cu 
credință și devotament în munca și 
lupta- nobilă de făurire a societății 
socialiste și comuniste pe pămîntul 
patriei.

Szivbol kivânunk erot, egâszsăget ! 
— Vă dorim din inimă multă putere 
de muncă și sănătate !“.

Intr-un gînd, intr-un glas, urări fierbinți de viață 
îndelungată pentru prosperitatea țării și feri
cirea poporului român

Comitetul județean Argeș al P.C.R. 
scrie în telegrama adresată : „In con
știința națiunii noastre a fost înscris 
cu litere de atțr adevărul că în cro
nica vie a epopeii construcției socia
liste, puternica dumneavoastră per
sonalitate, profunzimea și clarviziu
nea ce vă caracterizează întreaga 
gindire și activitate, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
au pus 
forță și 
înnoitor 
în România.

Dind glas sentimentelor de iubire 
și profund devotament fată de dum
neavoastră, ne mobilizăm tot mai 
mult, fiind fermi în hotărirea noas
tră de a ne uni tot mai sțrins rîndu- 
rile în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. de a înfăp
tui neabătut înteleapta politică a 
Partidului Comunist Român, Progra
mul adoptat de cel de-al XII-lea 
Congres. «La mulți ani!»".

temelia de granit și au dat 
înțelepciune, curs dinamic și 
edificării societății socialiste

Cităm din telegrama adresată de 
Comitetul județean Bacău al P.C.R. : 
„Ca. întotdeauna, băcăuanii rostesc, 
împreună cu țara, nemărginita lor 
prețuire și admirație pe care v-o 
poartă, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ctitor de conștiință, dem
nitate și istorie națională, conducăto
rul care ati făcut să triumfe liberta
tea în sufletul și vatra neamului 
nostru, comunistul de omenie, care 
v-ati dedicat și vă dedicați viața, 
strălucirea și fermitatea .gindirii, 
neasemuita putere de muncă progre
sului și fericirii poporului, înălțării 
prestigiului României, făuririi pe 
planeta noastră a unei ' lumi mai 
tbune și mai drepte.

Să ne trăiți ani mulți, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
alături de tovarășa dumneavoastră 
de viață," mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în marea și indes
tructibila familie a națiunii' noastre 
socialiste !“

Cităm din telegramă adresată de 
Comitetul județean Constanta al 
P.C.R. : „Pătrunși de: profundă recu
noștință față de tqt ceea ce ati înfăp
tuit și înfâptuiti în fruntea partidului 
și a statului, a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste pentru continua 
dezvoltare și înflorire a națiunii 
noastre, pentru ridicarea pe tot mai 
înalte culmi de progres și civilizație 
a străvechilor plaiuri dintre Mare și 
Dunăre, vă adresăm dumneavoastră, 
conducătorului strălucit, revoluționa
rului hotărît și înflăcărat, inegalabi
lului patriot și ctitor de tară, mili
tantului eminent și luptătorului 
neobosit pentru triumful dreptății, 
păcii și înțelegerii în lumea întreagă, 
sentimentele noastre de înaltă stimă, 
admirație și respect.

Vă rugăm să primiți, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
întreaga noastră prețuire și dragoste, 
legămintul fierbinte de a ne consacra 
întreaga muncă și viată 'înfăptuirii 
neabătute a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a întregii politici interne și interna
ționale a partidului și statului nos
tru, închinată edificării prezentului și 
viitorului luminos al României.

Din toate inimile «La mulți ani!»“.
Redăm din telegrama adresată de 

Comitetul județean Covasna al P.C.R.: 
„Avem o . mare satisfacție că vă 
putem raporta, în acest moment 
sărbătoresc, . făptui că, urmare a 
traducerii în viață a politicii eco
nomice, științifice și realiste a 
partidului, la a cărei elaborare și 
înfăptuire vă aduceți o contribuție 
hotărîtoare — politică ce poartă am
prenta clarviziunii, a fierbintelui pa
triotism și a cutezanței dumneavoas
tră revoluționare — județul Covasna, 
înscris plenar în procesul de înflo
rire multilaterală a- întregii tari, cu
noaște, cu precădere în ultimul de
ceniu și jumătate, o creștere con
tinuă, cantitativă și calitativă, a po
tențialului său economic, transfor- 
mîndu-se. intr-un județ cu o indus
trie în plină dezvoltare, cu o agri
cultură în continuă modernizare, o 
cultură și un învățămînt tot mai pros
pere, cu imense posibilități de pro
gres multilateral.

Primiți, încă o dată, urarea noastră 
sinceră de ani multi, multi și feri
ciți, de noi și importante succese in 
viață și muncă, multă 'putere și să
nătate spre slava partidului, poporu
lui și a țării, pentru binele și bună
starea fiilor scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România !“

Strălucitul Dumneavoastră exemplu de dăruire 
revoluționară, de activitate neobosită pusă în 
slujba înfloririi României socialiste ne mobili
zează puternic energiile la înfăptuirea mărețelor 
obiective înscrise in Programul partidului

Cu satisfacție și mindrie patriotică pentru reali
zările obținute, vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general al partidului, că vom face totul 
pentru a obține noi succese pe drumul deschis 
de ideile novatoare, de chemările înflăcărate 
pe care ni le-ați adresat

ridicarea pe noi culmi a tradițiilor 
revoluționare și spirituale. Iașiul 
să-și însci'ie vocația de puternic cen
tru industrial și muncitoresc al tării. 
Ca un prinos de recunoștință pen- 

' tru grija permanentă cu care ne în
conjurați, vă asigurăm de întregul 
nostru devotament, de hotărirea 
fermă de a vă urma neabătut în gînd 
și faptă și vă urăm din suflet «La 
mulți ani !»“.

In telegrama adresată de Consiliul 
Național al Femeilor se arată : „Ani
versarea zilei dumneavoastră . de 
naștere ne oferă un nou și fericit 
prilej de a da expresie sentimente
lor de profundă stimă, dragoste și 
recunoștință ale milioanelor de femei 
— românce, maghiare, germane și' 
de alte naționalități — .de pe întreg 
cuprinsul patriei, care se alătură gla
sului întregului popor spre a vă 
adresa, din adîncul inimilor. calde 
felicitări, urări de sănătate deplină, 
de viață lungă și fericită, noi și pres- 

activitate 
fruntea 

binele și

mentului nostru de neclihtit fată de 
partid, față de patrie și popor, față 
de dumneavoastră personal. Vă dorim 
mulți ani fericiți !“.

In telegrama adresată de Consiliul 
ziariștilor se menționează : „Din 
adincul inimilor, cinstim în această zi 
pe neînfricatul revoluționar, pe con- 
ducătorul-erou al țării noastre, care 
vreme de aproape o jumătate de veac 
s-a dăruit fără preget, cu toată pu
terea ființei, victoriei celor mai înal
te idealuri de dreptate și libertate 
socială și națională ale poporului ro
mân. făuririi 
nismului pe 
României.

Ca activiști 
presei, vă asigurăm că 
cuvintului scris adevărul și. incandes
cența angajării noastre revoluționa
re, că — învățînd necontenit din mo
dul in care vă adresați oamenilor 
muncii de toate categoriile și vîrste- 
le — vom acționa permanent pentru 
ca, prin scrisul nostru tipărit sau 
difuzat prin emisiunile de radio și 
televiziune, să ne aducem o contri
buție sporită la mobilizarea energii
lor creatoare ale poporului român 
spre împlinirea izbînzilor noii etape 
istorice deschise patriei prin hotărî- 
rile Congresului al XII-lea.

Unindu-ne inimile in suprem legă- 
mînt de dragoste, respect și credință 
neabătută,_angajîndu-ne să facem din 
presa românească o și mai vie expre
sie a legăturii de.ideal și de faptă 
dintre partid și popor, vă rugăm să 
primiți, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, urarea noas
tră fierbinte de ani multi și rodnici, 
înconjurat de dragostea familiei 
dumneavoastră, de considerația și 
devotamentul întregii noastre na
țiuni.

In omenie și glorie, în sănătate și 
fericire, «La multi ani !»“.

socialismului și comu- 
pămîntul milenar al

de partid pe tărîmul 
vom conferi

„La ceas de timp eroic, ce ne adu
nă popor, partid și țară — uniți ca 
nicicînd in cuget, fapte și simțiri — 
evocăm cu admirație, mindrie pa
triotică și caldă recunoștință uriașa 
dumneavoastră contribuție — de cti
tor și arhitect — 'la' edificarea socia
listă a scumpei noastre patrii, a vie
ții noastre, mal prospere și îmbelșu
gate, mai demne și ferice — .se arată 
în telegrama adresată de biroul Co
mitetului județean Brăila al P.C.R. 
Nu este mindrie și cinste mai mare, 

• și pentru noi, brăilenii, decît aceea 
de a vă urma cu înflăcărare, cu 
pasiune revoluționară și devotament 
nemărginit, strins uniți în jurul 
partidului, intr-un singur crez și o 
uni,că voință pentru triumful socia
lismului și comunismului pe pămin- 
tul românesc, pentru fala tricoloru
lui în lume.

Din inimile tuturor brăilenilor, cu 
dragoste, admirație și nemărginită 

1 încredere, «La multi ani !»“.
Cităm din telegramp adresată de 

biroul Comitetului județean Buzău al 
P.C.R. : „Alături de întreaga tară, ne 
exprimăm adinca recunoștință și mul
țumire pentru activitatea pilduitoare 
pe care o desfășurati în fruntea par
tidului și statului, pentru cutezanța 

^^revoluționară cu care acționați în ve-

„Să ne trăiți întru multi ani, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru a vă putea continua și împlini 
minunata operă a unei vieți dedi
cate în exclusivitate binelui și ade
vărului, poporului pe care-1 . iubiți 
și-1 conduceți cu atîta înțelepciune, 
spre împlinirea idealurilor sale su
preme de libertate, suveranitate șl 
independentă, spre atingerea celor 
mai luminoase piscuri ale civilizației 
socialiste — se menționează în tele
grama adresată de Comitetul jude
țean Galați al P.C.R. Viața dumnea
voastră este pentru noi toti. tineri 
și vîrstnici, muncitori, țărani coope
ratori, intelectuali, oglinda unei exis
tente exemplare, biografia ilustră a 
celui mai de seamă comunist al 
tării.

Ultimele trei cincinale, ca și per
spectiva viitorului luminos prefigu
rat de Congresul al XII-lea al parti
dului poartă pecetea elocventă a 
gindirii dumneavoastră excepționale, 
a hotărîrii cu care ati condus și con
duceți procesul înnoitor al dezvol
tării multilaterale, făcînd din fiecare 
colț al României un șantier al nou
lui. Galatiul însuși, cu oțelul și na
vele sale, cu ogoarele renăscute sub 
semnul științei și tehnicii moderne, 
cu numeroasele sale întreprinderi și

„Sintem mindri de a fi contempo
rani cu dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai de seamă bărbat de stat al 
României moderne, ilustru om politic, 
gînditor revoluționar, patriot înflăcă
rat — se arată în telegrama adresată 
de Comitetul județean Ilfov al P.C.R. 
Datorită activității dumneavoastră de 
arhitect strălucit și promotor neobo
sit al politicii externe românești, ale 
cărei opțiuni fundamentale corespund 
intru totul celor mai nobile aspirații 
de pace, libertate și progres ale ome
nirii contemporane, cuvîntul tării 
noastre este ascultat în lume cu aten
ție, cu receptivitate și respect.

Spiritul dinamic și creator, înțelep
ciunea și perseverența care vă ca
racterizează, devotamentul nețărmurit 
cu care militați pentru înflorirea 
multilaterală a patriei, pentru dez
voltarea și modernizarea economiei 
naționale, pentru dezvoltarea demo
crației socialiste, înalta responsabili
tate comunistă cu care abordați pro
blemele lumii contemporane rapre- 
zintâ pentru noi un strălucit model 
călăuzitor în lupta pentru înfăptui
rea obiectivelor înălțătoare înscrise in 
documentele Congresului al XII-lea.

Să ne trăiți cit țara, pentru țară !“

cea mai impetuoasă ascensiune din 
întreaga sa istorie.

Cu aleasă stimă și devotament, vă 
rugăm să primiți, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sentimentele' 
noastre de dragoste , fierbinte și 
profund atașament, asigurarea că vă 
vom urma neabătut, că vom milita 
pentru înfăptuirea mărețelor obiecti
ve trasate de Congresul al XII-lea al 
partidului nostru, contribuind astfel 
la continua înflorire și prosperitate a 
națiunii noastre socialiste, la înfăp
tuirea nobilelor idealuri ale poporului 
român. Să ne trăiți întru multi ani, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu !“

în telegrama adresată de Comi
tetul județean Mureș al P.C.R. și co
mitetul executiv al consiliului popular 
județean se menționează: „Dumnea
voastră, cel mai iubit și stimat fiu al 
țării, patriot înflăcărat, comunist de 
mare omenie, revoluționar îndrăzneț 
și cutezător, prestigioasă personalitate 
a lumii contemporane, promotor și a- 
părător consecvent al idealurilor de 
pace și colaborare intre popoare, al 
independenței și suveranității na
ționale, ne sinteți far luminos, pildă 
însuflețitoare, îndemn călăuzitor și 
mobilizator în opera de îndeplinire a 
hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, a programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

încredințîndu-vă, și cu acest prilej, 
de adeziunea și deplina aprobare 
militantă a mureșenilor la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, vă asigurăm că' oa-

In telegrama adresată de Comite
tul județean Sibiu al P.C.R. se men
ționează : „Inmănunchind cele mai 
alese ginduri și sentimente ale co
muniștilor, ale tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc pe aceste plaiuri si- 
biene — români, germani și maghiari 
— vă rugăm să primiți sincere feli
citări și urări de sănătate, fericire, 
ani multi de viată și putere de 
muncă,. pentru a conduce și pe mai 
departe, în fruntea partidului și sta
tului nostru, poporul român pe calea 
împlinirii idealurilor sale celor mai 
scumpe — ridicarea României pe 
culmile luminoase ale socialismului 
și comunismului.

Puternic și mereu însuflețiți de 
exemplul strălucit pe care-1 oferiți 
întregii națiuni, prin neobosita dum
neavoastră activitate creatoare, co
muniștii, tofi oamenii muncii din ju
dețul nostru sîntem ferm hotăriți să 
realizăm și să depășim' în mod exem
plar planul și angajamentele asu
mate, transformînd peste tot cantita
tea într-o nouă calitate, adueîndu-ne 
astfel o contribuție sporită la 
pășirea și înflorirea patriei.

Să ne trăiți, întru mulți ani, 
și înțelept conducător !“

pro

hibit

„Primiți, vă rugăm, profunda.... dra
goste, adînca stimă și recunoștință a 
sucevenilor, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — stejar 
viguros crescut din seva celei mai 
bogate glii, purtător al idealurilor de 
independență și libertate ale bravilor 
noștri înaintași, comunist înflăcărat 
și neîngenuncheat în lupta căreia 
v-ați dedicat încă din fragedă -tine
rețe, conducător de partid și cîrmui- 
tor de țară in deceniile celor mai 
fertile zidiri din ■ întreaga noastră 
existență — se arată în telegrama 
adresată de biroul Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R, și comite
tul executiv al consiliului popular 
județean. Ne angajăm să facem zid 
de granit în jurul dumneavoastră, să 
vă urmăm cu cea mai fermă devo
țiune strălucitul exemplu de dăruire

tigioase succese în nobila 
pe care o desfășurați în 
partidului și statului, spre 
fericirea întregului popor.

Este o nobilă datorie și 
cinste pentru noi de a folosi și acest 
prilej spre a transmite, în numele 
milioanelor de femei de la orașe și 
sate, întreaga noastră diragoste și 
stimă tovarășei academician doctor 

■ «'inginer-Elena Ceaușescu, militant de 
■ frunte al partidului și eminent om 
de- știință;' exemplu pilduitor pentru 
toate femeile patriei noastre, pentru 
contribuția sa remarcabilă- la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului, pentru grija 
deosebită pe care o manifestă fată 
de afirmarea femeilor în societate 
și îmbunătățirea continuă a condiții
lor lor de muncă și viată,. pentru 
căldura sufletească cu care veghează 
copilăria fericită a fiilor noștri.

Să trăiți în sănătate multi ani fe- 
1 riciți alături de mult iubita și stimata 

tovarășă Elena Ceaușescu, de familia 
dumneavoastră, să ne călăuziți din 
victorie in victorie!".

deosebită

„Vă rugăm să primiți din partea 
membrilor Academiei Republicii So
cialiste România, a comuniștilor și 
întregului personal muncitor din uni
tățile Academiei respectuoase și 
calde urări de sănătate, viată -înde
lungată și putere de muncă în no
bila. dumneavoastră activitate pusă.. 
în slujba; poporului, a înfloririi pa- 
triei socialiste, a păcii, înțelegerii și. 
colaborării între toate popoarele 
lumii — se arată în telegrama adre
sată.

Prezenta dumneavoastră, perma
nentă și constructivă, în mijlocul 
colectivelor de muncă ale instituții
lor de învățămînt, știință și cultură 
constituie dovada cea mai grăitoare 
a atenției pe care o acordați acestor 
domenii de activitate, a sprijinului 
multilateral și încrederii de care ne 
bucurăm din partea conducerii parti
dului, a dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar' general. Este, in același timp, 
un semn al adeziunii depline a tutu
ror oamenilor de știință și cultură, 
indiferent de naționalitate, la poli
tica clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român, al hotărîrii ferme de 
a ne aduce contribuția, de a face to
tul pentru înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor istorice ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R. Din adîncul inimii, 
«La multi ani !»“.

rii ale socialismului și comunismului 
în România".

In telegrama adresată de biroul 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R. se arată : „Comuniștii, cei
lalți locuitori de pe străvechile me
leaguri ale Vrancei, cu nespusă 
bucurie, vă aduc, cu ocazia aniver
sării zilei dumneavoastră de naș
tere, omagiul lor fierbinte și vă 
urează din adîncul ființei lor ani 
mulți și fericiți, pentru a conduce cu 
aceeași neasemuită strălucire po
porul român pe drumul luminos al 
civilizației socialiste și comuniste.

Vrîncenii, ca dealtfel tpti cetățenii 
tării, vă sint profund recunoscători 
pentru multilaterala dumneavoastră 
activitate în fruntea partidului și 
-statului, consacrată fericirii poporu
lui român, întăririi independentei și 
suveranității naționale, pentru con
tribuția de mare valoare pe care o 
aduceți permanent la promovarea in 
lume a ideilor socialismului, co
laborării și păcii între popoare. Vă 
rugăm să primiți urarea sinceră de 
viață îndelungată, multă sănătate și 
putere de muncă, spre gloria și mă
reția scumpei noastre patrii. «La 
mulți ani !»“,

„Consiliul Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție — 
se arată într-o altă telegramă — 
dînd glas simțămintelor de adincă 
stimă, dragoste și recunoștință ale 
milioanelor de țărani, vă adresează 
cele mai calde felicitări, urări de 
ani multi și fericiți, de sănătate și 
putere de, muncă, pentru ca, în frun
tea partidului și statului, să ne con
duceți în vasta și complexa operă de 
făurire a României socialiste.

Pentru tot ceea ce faceți spre bi
nele țării, pentru uriașele prefaceri 
înnoitoare care au loc în anii socia
lismului în viața satelor, țărănimea 
vă adresează cele mai calde și vii 
mulțumiri. Totodată, profund con
știenti de marile responsabilități ce 
le revin in vasta operă națională de 
edificare a socialismului și comunis
mului, cooperatorii, mecanizatorii, 
ceilalți oameni ai muncii de pe 
ogoare — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — vă asigură, 
și cu acest prilej, că nu vor precu
peți nici un efort pentru aplicarea 
istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului, pen
tru înfăptuirea, în viitorul cincinal, a 
unei profunde revoluții agrare, pen
tru dezvoltarea și modernizarea în 
ritm susținut a producției agricole. 
«La mulți ani !»“.

„Cu deosebită stimă, respect și 
dragoste, vă adresăm tradiționala 
urare «La mulți ani !» Să ne trăiți

„Cu alese sentimente de stimă, 
respect și prețuire, vă rugăm să ne 
îngăduiți a vă adresa din adîncul 
inimii, în numele oamenilor muncii 
de naționalitate germană, cele mai 
calde felicitări și urări de deplină 
sănătate, viată îndelungată. multă 
bucurie și fericire, dumneavoastră și 
onoratei familii, putere de muncă, 
noi și tot mai mari succese spre 
binele patriei și întregului nostru 
popor, pentru continua înflorire și 
propășire a României socialiste — se . . . ___
menționează în telegrama adresată . alături de întregul nostru popor, își 
de Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană din Republica 
Socialistă România.

Vă adresăm cea mal adincă recu
noștință pentru grija și înalta prin
cipialitate pe care o manifestați în 
înfăptuirea politicii naționale, de 
asigurare a deplinei egalități in 
drepturi a. naționalităților conlocui
toare cu toți cetățenii țării. în toate 
domeniile vieții economicb-sociale. 
Vă asigurăm încă o dată de adeziu
nea deplină a populației de naționa
litate germană din tara noastră la 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului, de hotărirea 
lor fermă de a nu precupeți nici un 
efort pentru a contribui, împreună 
cu întregul popor, la înfăptuirea mă
rețelor hotărîri stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidului și de 
Congresul al II-lea al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, pen
tru ridicarea 
pe noi culmi 
za tie".

în. telegrama adresată de colectivul 
Ministerului Industriei Ușoare se 
arată : „Oamenii muncii din indus
tria ușoară, în frunte cu comuniștii,

patriei noastre scumpe 
de progres

zi de mare

si civili-

îndreaptă gindurile cele mai frumoa
se către dumneavoastră, cu profund 
respect și recunoștință, cu deosebită 
stitnă și prețuire, urîndu-vă sănă
tate deplină, viată îndelungată și 
multă putere de muncă, spre a con
duce și călăuzi în continuare Româ
nia socialistă pe drumul progresu
lui și bunăstării.

Cu nemărginită admirație și pre
țuire față de activitatea dumneavoas
tră neobosită, pusă 
sului și bunăstării 
vă dorim, mult 
Nicolae Ceaușescu.
viață îndelungată și fericită alături 
de mult stimata și iubita tovarășă 
Elena Ceaușescu 
știință de renume mondial, remarca
bil activist pentru edificarea socia
lismului 
noastră, 
voastră.

Să ne

în slujba progre- 
natiunii noastre, 
iubite tovarășe 

multă sănătate,

eminent om de

și comunismului în patria 
alături de familia dumnea-

trăiți întru multi ani !“

„în această 
oamenii muncii de pe tot 
patriei — români, maghiari-, germani 
și de alte naționalități — își îndreap
tă gindurile către dumneavoastră, cu 
profundă dragoste și recunoștință, cu 
deosebită stimă și prețuire, cu nemăr
ginită încredere in viitor, urîndu-vă 
sănătate deplină, viată lungă și mul
tă putere de muncă, spre a călăuzi în 
continuare țara pe drumul socialis
mului și comunismului, al progresu
lui și bunăstării, al dreptății și echi
tății, al independentei și suveranită
ții naționale — se arată in telegra
ma adresată de Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Vii
torul României, ale cărui mărețe 
perspective au fost și mai puternic 
conturate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R;, găsește milioanele de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei, ’ fără 
deosebire de naționalitate, strîns 
uniți în jurul conducerii partidului, 
al dumneavoastră personal, care în
truchipați vrerea lor, năzuințele lor 
de mai bine, setea lor de adevăr și 
dreptate socială, aspirația lor întru 
desăvîrșire, progres și civilizație.

Ne vom consacra .-toate forțele, În
treaga capacitate și putere de mun
că înfăptuirii neabătute, cu înalt simț 
de răspundere, a hotărîrilor Con- 

‘ greșului al XII-lea al partidului, a 
sarcinilor pe care ni le-am asumat 
la cel de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, a prețioaselor indicații pe care 
ni le-ați dat, ca expresie a devota-

sărbătoare, 
cuprinsul

In telegrama adresată de Ministe
rul Comerțului Exțerior și Cooperării 
Economice Internaționale se arată : 
„Vă adresăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fierbintele nostru omagiu 
de stimă și sentimente de vie recu
noștință pentru întreaga dumneavoas
tră viață dedicată fericirii și bunăstă
rii poporului, al cărui fiu și cel mal 
strălucit reprezentant sînteti. Toate 
înfăptuirile contemporane și marile 
împliniri ale poporului nostru,- noile 
condiții de viață și muncă sînt indi
solubil legate și poartă amprenta per
sonalității dumneavoastră de condu
cător înzestrat cu un înalt spirit crea
tor, strălucit gînditor și om de ac
țiune, promotor hotărît al noului, cu 
profundă capacitate de analiză știin
țifică a vieții social-politice româ
nești, în strînsă corelație cil fenome
nele internaționale.

Mobilizați de mărețul dumneavoas
tră exemplu de abnegație si dăruire 
în activitatea neobosită pe care o 
desfășurati în fruntea partidului și a 
țării, ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort, de a munci cu pasiur 
ne și răspundere comunistă pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin pe linia activității de comerț 
exterior și cooperare economică, in
ternațională din documentele celui 
de-al XII-lea Congres al partidului.

Vă dorim 
tre, mult 
Ceaușescu, 
sănătate și
ca măreața operă pe care ati con
ceput-o să se realizeze pe deplin în 
scumpa noastră patrie, România so
cialistă".

din adîncul inimilor noas- 
iubite tovarășe Nicolae 
la mulți ani, viață lungă, 
putere de muncă, pentru

T
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Dendrologicâ
Bradul argintiu spaniol, cas

tanul pitic american, mesteacă
nul auriu și mesteacănul... ne
gru, carpenul pendular, chiapo- 
rul de Arizona, stejarul pirami
dal...

Sint numai citeva din cele 
peste 2 500 de specii și varietăți 
de arbori și arbuști reunite in
tr-un frumos parc dendrologic, 
amenajat și îngrijit „ca la car
te" nu in cine știe ce mare o- 
raș, ci intr-o comună — Gura- 
honț, din județul Arad.

După cum ne informează co
respondentul nostru voluntar 
Alexandru Herlău, parcul den
drologic din comuna sa, Gura- 
honț, întreține relații de colabo
rare și schimburi de semințe cu 
numeroase . parcuri similare și 
institute științifice din țară și 
de peste hotare. Parcul comu
nei are valoare nu numai pei
sagistică, ci și științifică, întru- 
cit aici există multe specii 'de 
arbori și arbuști unice in țară.
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„Refuzăm 
primirea"

Cooperativa „Radio-Progres" 
din București realizează, printre 
altele, și așa-numitul „ciocan e- 
lectric cu rezistență". In in
strucțiunile de folosire se preci
zează că in cazul vreunei de
fecțiuni, cumpărătorul se poate 
adresa unității din strada Bre- 
zoianu nr. 13. Iată că Vasile 
Stoian din Ploiești (strada Go
lești nr. 11) a cumpărat un cio
can tip „Progres". Cind să-l 
pună in priză, s-a produs o fla
mă puternică și casa i-a rămas 
in întuneric! Potrivit. respective
lor instrucțiuni, ploieșteanul s-a 
adresat amintitei 'cooperative 
cil' o scrisoare recomandată, in 
loc de răspuns, omul a primit 
scrisoarea inapoi, cu ștampila 
cooperativei „Radio-Progres" și 
țu o semnătură indescifrabilă, 
sub apostila: „Refuzăm primi
rea".

Intrucît acestor rinduri nu li 
se va „refuza primirea", aștep
tăm cuvenitul răspuns.
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Cine-I întilnește...
...sau știe unde se află acum 

Aurel Gheorghe Fotescu este 
rugat să anunțe autoritățile, in
clusiv primăria comunei Brabo- 
•va, județul Dolj, sau direct pe 
soția sa, Ecaterina Fotescu, din 
aceeași localitate. Cine este Au
rel Gheorghe Fotescu? Este ta
tăl. a doi copii — Ionică și Va- 
lerică — pe care i-a părăsit incă 
din 1977. Deși prin sentința 6 274 
din 21 iunie 1978 a Judecătoriei 
Craiova, sus-numitul A.G.F. a 
fost obligat să. plătească o pen
sie de întreținere, el își schim
bă mereu locul de muncă și a- 
dresa pentru a nu i se da de 
urmă. Ultimul loc de muncă, in 
care a fost depistat — 
Dealul Viilor din județul ^Me
hedinți. Dar și-a luat și 
cdlo picioarele la spinare.

Așadar, cine-l cunoaște 
știe unde se află 'acum...

I.A.S.
de-a-

sau
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Avariate 
și abandonate

32-B-8897 este numărul de în
matriculare al unei autobascu
lante.

31-AG-8251 este numărul de 
înmatriculare al unei autocis
terne.

Pină acum o lună de zile, a- 
tit autobasculanta, cit și auto
cisterna erau in perfectă stare 
de funcționare, fiecare circulind 
pe drumuri publice. Iată insă că 
„destinul" le-a făcut să se in- 
tîlnească pe drumul național nr. 
6, la vreo doi kilometri de hi
drocentrala Porțile de Fier. Cum 
nici autobasculanta, nici autocis
terna nu s-au lăsat mai prejos, 
amindouă au fost grav avariate. 
De atunci zac tot acolo, abando
nate. intre timp, unii răufăcători 
au început să le „ușureze" de 
piese. Ceea ce va „îngreuna" și 
mai mult răspunderea celor care 
le au 
gol in

in inventar, cu firescul 
propriul buzunar.
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Ca la dentist!
Zicala din bătrini cu „cine se 

aseamănă se adună" se potri
vește și in cazul lui Mircea Go
ran și Panțelimon Niculescu din 
Arcani-Gorj. In loc să se apuce 
de o muncă cinstită, cei doi se 
țineau de furtișaguri. Unui 
cetățean i-au luat citeva sute 
de lei, promițindu-i că-i vor 
face rost de un ceas. Apoi s-au 
strecurat printre pacienții 
veniți la consultații la dis
pensarul ceferiștilor ' din Tg. 
Jiu. Simulau, bineînțeles, că sint 
pacienți. Lingă ei, un cetățean, 
Vasile Brinzan, se văita din cau
za uneț măsele. Omul a Intrat 
la doctor, dar cind a ieșit, £ot 
cu mina la falcă, nu și-a mai 
găsit nici haina, nici fularul, 
nici căciula. In schimb, miliția 
i-a găsit repede pe cei doi, care 
au rămas... ca la dentist!
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Canistra... 
neglijenței i

Un cetățean, Tache Agache 1 
din Zemeș, județul Bacău, a a- 
dus acasă o canistră cu benzina. . 
„Dacă tot am adus-o, de ce nu. | 
mi-aș curăța și hainele?" — 
spus el. A ieșit cu' canistra 
cu hainele afară — și bine 
procedat. Rău a fost cînd

și-a 
Și 
a 

s-a 
întors in casă, unde focul ardea 
in sobă de duduia camera. In 
contact cu căldura, vaporii de 
benzină au făcut să izbucneas
că o explozie puternică. Urma
rea: hainei# și alte lucruri din 
casă s-au mistuit, iar Tache A- 
gache și alte trei persoane s-au 
ales cu arsuri grave.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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CUVÎNTUL
Cuvîntul cititorilor

MUNCA -uriașul laborator în care
se plămădesc talentele autentice

Niculae STOIAN

Control pe teren, la fața locului

OAMFNIWR MUNCII
într-o cronică a vieții 

culturale din ultima perioa
dă am putut consemna nu
meroase manifestări în 
centrul cărora s-au aflat 
fie- confrați din domeniul 
literelor, fie exponenti ai 
altor arte. în județul 
Vaslui, timp de citeva 
zile, mai multi scriitori, 
actori, artiști plastici au 
fost protagoniștii unor șe
zători și dezbateri literare, 
expoziții, premiere teatra
le și cinematografice, an- 
gajind un amplu dialog al 
artelor cu oamenii muncii 
din acest colț de țară. Chiar 
în aceleași zile,’ intr-un alt 
județ, la Gorj, am urmărit 
împreună cu sute de diri
jori lecția magistrală oferi
tă de corul de cameră „Ma
drigal" asupra modului cum 
își pregătește marile sale 
succese pentru ca, apoi. în 
sălile de concert ale case
lor de cultură din Tg. Jiu 
sau Motru, ca și direct, în 
sala de apel a unor mine, 
să fiu martorul acelei co
municări atit de sensibile 
ce s-a realizat între aceas
tă formație muzicală cele
bră in toată lumea Si iubi
torii de frumos din aceste 
locuri. în acest timp, 
pictorul Sabin Bălașa con
tinua să lucreze la Univer
sitatea din Iași la uriașa și 
inegalabila sa frescă. în ale 
cărei succesiuni de imagini 
nu se poate să nu recu
noaștem ceva din ambiția 
spirituală a acestei vechi 
citadele a păstrării ființei 
ponorului român.

Cele trei fapte citate mâi 
sus sint edificatoare pen
tru firescul raporturilor 
dintre artă și realitate, din- 

’ tre creatorii de frumos . si 
iubitorii acestuia. Chiar 
pentru o formație pre
cum este „Madrigalul", 
impusă în mare măsură prin 
repertoriul coral renascen
tist, asemenea contacte au 
apărut ca indispensabile, 
vitale. Acest cor care a fă
cut faima unora din cele 
mai strălucite săli de con
cert din lume avea să cîn- 
țe, la citeva zile după cu
tremurul de acum trei ani, 
în orașul sinistrat Zimnicea 
de-a dreptul în aer liber, 
în aerul îmbibat de moloz. 
Și avea să cînte, între alte
le, un cîntec de îmbărbătare 

' pentru oamenii strînși în 
curtea unei școli. „Nu 
ne-am fi iertat niciodată în 
viață — spuneau după a-

, — ................ ,.i.-.................... ■■■■ -

ceea madrigaliștii, împreu
nă cu dirijorul lor. Marin 
Constantin — dacă în aceste 
zile nu am fi fost aici".

De curînd, în timpul în- 
tîlnirilor cu oamenii muncii 
din Gorj, aceleași senti
mente, de data asta născu
te dintr-o disponibilitate 
tonică, entuziastă, avea să 
ni le mărturisească în legă
tură cu coincidenta prezen
tei lor în mijlocul mineri
lor din Horăști, în zilele 
cînd aceștia depășiseră ba
riera, dernult asaltată, a 
unei producții de l milion 
tone cărbune.

Nu cred, de aceea, că dă- 
ruiții interpret! din „Ma
drigal" mă vor contrazice

dintre scriitori practică ga
zetăria sau publicistica sis
tematică, așa cum au fă
cut-o cei mai multi dintre 
înaintași, după exemplul 
eroic al „Luceafărului" poe
ziei românești, sărbătorit la 
acest început de an. între 
altele și pentru contopirea 
destinului propriu cu cel al 
neamului din care a izvorît 
geniul său creator.

Indiferent de modalitatea 
în care se realizează acest 
contact cu viața de fiecare 
zi, cu oamenii muncii, ceea 
ce mi se pare că trebuie

participînd ei înșiși Ia 
munca eroică pentru zidirea 
noii orînduiri, scriitorii si 
artiștii vor putea dura ope
re nemuritoare, mărturii 
emoționante ale celei mai 
grandioase epoci din istoria 
României".

Acest . îndemn pornește 
din însăși prețuirea și ro
lul pe care partidul nostru 
Ie acordă creației literare și 
artistice, ca unul din prin
cipalele mijloace de forma
re a omului nou.

Fără îndoială că din 
această orientare pot să 
tragă concluziile necesare.

- practice, vitale, scriitorii și 
artiștii înșiși, dar nu în mai, 
mică măsură și organizatii-

® Întîlnirile cu oamenii muncii — izvoare nesecate ale forței 
de creație ® Promovarea unei pedagogii active a formării 
tinerei generații de scriitori și artiști, obiectiv permanent al 

Festivalului național „Cîntarea României"

dacă voi afirma că unul din 
acele izvoare nesedate ,£le 
forței lor de a crea frumu
seți fără pereche in uni
versul melosului românesc 
și universal sălășluiește 
tocmai în acest contact de
venit sistematic cu oamenii 
muncii . și reprezentanții 
mișcării corale de masă. Pe 
drept cuvînt. ar fi putut 
spune în fața minerilor 
care i-au ascultat și i-au a- 
plaudat in sala de apel, la 
intrarea în schimb, cu cu
vintele lui Beniuc : „Unii 
spun că rătăcim în beznă 
către cer / dar noi facem 
muncă de miner". *■

Realitatea e in egală mă
sură izvor și climat de re
alizare a operei. în dome
niul creației . literare, țe
sătura legăturilor cu oa
menii muncii e atit 
complexă, de 
trunsă, de intimă, 
nici o metaforă n-ar pu- 
tea-o exprima deplin. Ele 
se realizează printr-o infi
nitate de modalități. în 
funcție de specificul fie
cărui talent, al atitudinii 
față de viață, adoptată de 
fiecare creator. Uneori, în- 

. săși profesia pe care o 
, exercită un literat, în func

ție de opțiunea și pregăti
rea sa în anii tinereții, se 
dovedește una din cele mai 
fertile pentru înrîurirea 
muncii și vieții sociale asu
pra scrisului. Nu puțini

de 
întrepă- 

îneît

să-1 caracterizeze este ac- 
tivismul social, militantis
mul politic. Simplul fapt că 
un literat sau. om de artă e 
la curent cu ceea ce se în- 
timplă în jurul său, cu o 
anumită realitate dintr-un 
domeniu sau altul al mun
cii nu e suficient. Numai 
conștiința puternicei impli
cări în uriașul efort uman, 
de inteligentă, sensibilitate, 
căutare, ce se depune pen
tru realizarea unor obiecti
ve economico-sociale este 
indicele osmozei ce s-a sta
tornicit între oamenii de 
litere și ' artă și 
muncii.

„O importantă 
toare — spunea 
șui Ricolae Ceaușescu, 
prietenul și sfătuitorul atît 
de apropiat al creatorilor 
de frumos — are în această 
privință 
nentă a 
tilor in 
muncii 
unde se 
lori ale .
Munca este uriașul labora
tor în care se plămădesc 
personalitățile cu adevărat 
proeminente, se afirmă ta
lentele autentice, se nasc 
geniile, se făuresc capodo
perele — atît pe planul 
creației materiale, cît si al 
culturii. Inspirindu-se din 
impresionantul tablou pe 
care îl oferă marea ctitorie 
socialistă a poporului

oamenii

hotărî- 
tovară-

prezenta perma- 
scriitorilor și artiș- 

clocotul vieții si 
constructive, acolo 
făuresc marile va- 
progresului uman.

<»

le profesionale, uniuni
le de creație. Numeroase
le întîlniri ale oamenilor 
de artă cu oamenii mun
cii aduc mărturia unei 
preocupări relevabile în a- 
ceastă direcție — preocu
pare ce va cunoaște, neîn
doios, noi confirmări vii
toare.

Perioada în care ne aflăm, 
de înfăptuire a obiectivelor 
Congresului aț. XII-lea al 
partidului, de mare efer
vescență politică, declanșa
tă de pregătirea și desfășu
rarea alegerilor de deputati 
în Marea Adunare Națio
nală și în consiliile popu
lare poate fi din plin folo
sită pentru a da curs în
demnurilor adresate de 
secretarul general al parti
dului, devenind cu toții 
autorii unor generoase 
propuneri de reportaje lite
rare de o mare pregnantă 
a observației sociale, de 
versuri și cîntece pline de 
patos patriotic, revoluțio
nar, de desene și afibe poli
tice 
niri 
mos 
sub 
nute politice.

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului au o im
portanță hotărîtoare, în ega
lă măsură, nu numai pen
tru scriitorii și artiștii con- 
sacrati, ci. așa cum se sub
liniază. pentru talentele au-

memorabile, de întil- 
între creatorii de fru- 
și oamenii muncii puse 
semnul unei înalte ți-

tentice în curs de afirmare. 
Fac această remarcă pentru 
că, după părerea mea, ar 
trebui să ajutăm aceste ta
lente să se realizeze nu 
desprinzîndu-le din con
textul social în care se gă
sesc prin profesia' pe cațe 
o exercită sau o vor exer
cita după absolvirea unor 
școli și facultăți. „Mirajul 
succesului" precipitat îi îm
pinge pe unii tineri talen- 
tați spre abandonarea .pro
fesiei, spre o viață ușoară 
și sterilă pentru artă ; o 
asemenea tentație 'aflîn- 
du-și explicația și în unele 
minusuri din viziunea și 
modul cum este conceput 
sprijinul pe care sînt che
mate sâ-1 acorde instituții- 

• le de îndrumare și promo
vare a talentelor, implicit, 
ale uniunilor de creatori, 
caselor de editură și pu
blicațiilor de specialitate, 
în ultimii ani. numărul scri
itorilor de talent — dacă ne 
referim numai la literatu
ră — care lucrează direct 
în producție în diferite 
profesiuni e din ce în ce 
mai mare. Profesionismul 
autorilor aflați la început 
de drum, pe plan literar, 
se va face simțit printr-o 
creștere a măiestriei scri
sului. prin materializarea 
talentului, nu prin desprin
derea din contextele socia
le care permit și stimulea
ză o mai temeinică impli
care în viața și munca con
structivă, ci tocmai prin in
tegrarea activă în colecti- 

, vele de muncă. S-ar impu
ne din acest punct de ve
dere o nouă strategie a 
afirmării noilor talente, ne 
deplin posibilă, iar în acest 
scon este necesar ca si în 
ambianta stimulatoare a 
Festivalului național „Cîn
tarea României" să se pro
moveze o pedagogie activă 
a formării acestor noi ple
iade de scriitori și artiști.

Esențiale sint pentru orice 
scriitor și artist de talent, 
indiferent dacă se află în 
culmea gloriei sau bate abia 
Ia porțile consacrării, mun
ca constructivă, omul mun
cii, izvorul și tinta „a tot 
ce cînt", ca să-l parafra
zăm pe Coșbuc. Prezenta în 
tumultul muncii construc
tive a scriitorilor și artiști
lor, printr-o gamă largă de 
modalități de cunoaștere si 
de reflectare a vieții, este 
tot mai mult o permanentă 
a vieții noastre spirituale.

în județul Brăila își desfășoară 
activitatea 1113 echipe de control al 
oamenilor muncii, care cuprind 
peste 4 000 de membri. în cele 2 557 
unități economice, sociale și de ser
vire a populației. în care, în anul 
expirat, au fost efectuate peste 6 500 
de controale, au fost făcute nume
roase propuneri privind calitatea 
produselor destinate aprovizionării 
populației, respectarea preturilor și 
tarifelor, promovarea unui comerț 
civilizat. Dintre echipele de control 
care-și onorează cu răspundere 
mandatul, rezultate bune a obținut 
cea de la combinatul de celuloză 
și hirtie, a cărei responsabilă este 
laboranta Rodica Cojocaru. în con
troalele efectuate, această echipă a 
contribuit la înființarea unor noi u- 
nități comerciale și de prestări ser
vicii în noile cartiere ale orașului 
(Brăilița, Hipodrom, Viziru 1 și 2), 
la înlăturarea unor neajunsuri, în
deosebi din unități ale I.C.S. Pro
duse industriale, I.C.S. Alimentara 
și cooperației meșteșugărești.

Recent, Consiliul județean al 
Frontulili Democrației și 
tății Socialiste a organizat 
struirea membrilor echipelor 
control, redistribuirea unităților 
puse controlului, editarea unor 
letine cuprinzînd noile acte norma
tive. A fost stabilit un program 
concret vizînd organizarea unor ac
țiuni pentru generalizarea expe
rienței pozitive, sprijinirea echipe
lor de control cu specialiști, cadre 
de conducere, activiști ai organiza
țiilor de sindicat și U.T.C. Totodată, 
au fost înființate noi echipe de con
trol în cartierele municipiului, sub
ordonate organizațiilor proprii ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, care ajută la buna orga
nizare a 
tiere, la 
acțiunile 
obiective 
cale etc.

Uni- 
in- 
de 

su- 
bu-

comerțului în noile car- 
antrenarea cetățenilor în 

de amenajare a unor 
edilitar-gospodărești lo-

CIlîvu AVRAM
Brăila

Cura de slăbire
Foarte mulți cetățeni din comuna 

Golești, județul Vilcea, au încheiat 
contracte cu statul pentru a crește 
și preda animale. în vederea 
preluării animalelor, întreprinde
rea vîlceană de industrializare a 
cărnii a organizat o bază volantă, 
dar nu în comună, cum ar fi 
normal, ci la 10 km distanță. în 
partea de nord a localității. Dar nu 
acesta ar fi inconvenientul princi
pal, deși este greu și costisitor pen
tru săteni să transporte atîta cale 
animalele îngrășate. Necazurile cele 
mai mari le intîmpină cetățenii 
cu prilejul predării animalelor, de
oarece achizitorii nu respectă pro
gramul anunțat, o dată preiau nu
mai bovinele peste 300 kg, altă dată 
pe cele între 150—200 kg, iar ceilalți 
trebuie, să facă cu ele cale întoarsă. 
Alteori, ei trebuie să plece cu ani-

a animalelor...
malele acasă, pentru că la baza de 
predare nu este prezent și medicul 
sau agentul veterinar (așa cum s-a 
întîmplat, de pildă. Ia 11 ianua
rie). Cum asemenea situații se re
petă de fiecare dată cînd se organi
zează predarea animalelor (mențio
năm că .sînt incă multe animale 
care trebuiau preluate anul trecut), 
solicităm organelor agricole județe
ne să intervină cu măsuri operative 
pentru a se pune ordine în activi
tatea de preluare a animalelor con
tractate. Pe de altă parte, de mal 
mult sprijin în această privință1 tre
buie să se bucure cetățenii și din 
partea consiliului popular comunal.

Nicu STĂNESCU 
profesor, 
comuna Golești, 
județul Vilcea

Toți banii și-ți mai dau și restul"

„Artistul își datorește
individualitatea poporului

din care face parte
„Prin a face o operă izvorîtâ din 

arta poporului românesc — scria 
Camil Ressu in 1910 — înțelegem câ, 
luind subiectele de la țară ori de 
la oraș, din societatea de jos ca și 
din cea mai rafinată, ori alegindu-le 
din domeniul idealității noastre, să 
le vedem . prin prisma unei concep
ții de seamă, care trebuie să fie con
cepția artistică a poporului din care 
face parte artistul, și căruia îi da
torește individualitatea sa".

Recitite acum, in preajma sărbă
toririi unui secol de la nașterea pic
torului, cuvintele îi definesc una din 
coordonatele esențiale ale creației. O 
creație din totalitatea căreia se des
prinde sentimentul robust și cald față 
de frumusețea peisajului românesc, 
fată de oamenii ăcestui_pămint. 
dihna la cîmp" 
Vlaici", „Semănătorii1 
odihnindu-se“, imaginea 
în barcă" 
aminti- 
va din 
intrate 
moniul 
artei 
ilustrînd 
preferință, se.im- 
pun în ansamblul 
printr-un limbaj propriu, cu o forță 
de sugestie directă și percutantă.

Locuri și oameni, clipe de popas 
și meditație, măreția și demnitatea 
ancestrală a țăranilor din Vlaici-Olt 
(unde incepind din 1909 Camil Ressu 
iși începe seria portretelor și com
pozițiilor inspirate de viața satului), 
din comunele Tării Birsei sau de la 
Ilovăt-Mehedinți au fost conturate în 
comooziții ample și riguros expresi
ve. Ritmul grav al „înmormînfării la 
țară", prezenta monumentală a „Co
sașilor", construcția masivă ancelor 
„Două țărănci", ca și ultima sa mare 
compoziție realizată in 1952 („Sem
narea apelului pentru un pact al 
păcii") trasează pentru privitorul de 

■azi imaginea unei creații viguroase, 
dominate, mai aies la începuturile 
ei, de o tematică inspirată de viața 
țărănimii noastre.

Opera lui C. Ressu este o eloc
ventă mărturie a efectelor binefăcă
toare pe care le are asupra artei au
tentice contactul cu viața și aspi
rațiile celor multi, cunoașterea vie, 
directă a poporului, a- experienței lui 
seculare de muncă și luptă care i-a 
configurat și concepția despre lume 
și viață, filozofia și morala sa. In 
opera lui Ressu o astfel de asimi
lare profundă, organică a vieții și 
creației poporului se identifică in 
peisaje. în chipurile nemuritoare din 
pinzele sale. Relieful puternic și sim
plu pe care a știut să-1 dea figuri
lor investite' cu valori simbolice, 
demnitatea atitudinilor în scene mo
deste ale vieții cotidiene nu admit 
emfaza sau afectarea. Simțul aproa
pe clasic al echilibrului, impresia de 
cumpătare austeră, dar plină de sen
sibilitate, avind la bază ample și te
meinice cunoștințe1 de meșteșug, sint 
concordante cu firea' adîncă a po
porului, cu trăsăturile sale. Trebuie 
să le recunoaștem nu numai în a- 
ceste compoziții, ci și în numeroase
le studii și desene care le-au pre
cedat. înzestrat cu deosebite calități 
de desenator (este important să a- 
mintim că elev fiind, la liceul din 
Galati. Camil Ressu obține premiul I 
la concursul de desen organizat de 
„Tinerimea artistică"), pictorul și-a

sau la 
doar cîte- 

lucrările 
în patri- 
de aur al 

noastre, 
această

„O- 
sau „Tărăncile din 

sau „Cosași 
„Țăranilor 

„Prinz", pentru a

Centenar Camil Ressu
picturii românești

cizelat atent această dotație inițială 
la Școlile de arte frumoase din Bucu
rești și din Iași (obține aici meda
lia de argint), la Miinchen și la Pa
ris (la Academia Julian și in ate
lierul lui Jean Paul Laurens). Rein- 
tors in țară după 7 ani de studii te
meinice, pictorul, asemeni lui Iosif 
Iser, Fr. Șirato sau Nicolae To- 
nitza, este atras de tematica socială, 
de zonele ei fierbinți, actuale, defi
nitorii pentru năzuințele timpului 
său. Ecoul răscoalelor țărănești, de 
abia înăbușite, frămîntările sociale, 
căutările artistice ale vremii îl de
termină să se afirme ca artist mi
litant. în desenele satirice pe care 
le publică la revistele „Furnica", 
„Facla", „Adevărul" arta desenului 
propriu-zis este susținută de dimen
siunea morală a conținutului. Acum, 
ca și mai tirziu, Ressu se situează 
pe poziția artistului-cetățean care 
participă la frămîntările epocii sale.

Este vorba, desi
gur, de continua
rea pe planul ar
tei a unei nobile 
tradiții de atitu
dine civică — nu 
numai aceea de 

momentele hotă- 
istoriei poporului,

Camil RESSU
Ici
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Avem toată considerația pentru 

munca micilor meseriași care cu 
modestie și operativitate — ne aduc 
numeroase servicii. Marea lor ma
joritate sînt oameni onești și cin
stiți. Se găsesc însă destui prin
tre ei care dau cinstea pe rușine. 
Aceștia folosesc, în linii mari, ur
mătoarea „schemă". Cînd îi întrebi 
cît costă o anume reparație î{i răs
pund, glumind, că „toti banii și-ți 

>mai dau și restul". La insistențele ___________ ______ _ ,_ v.,
,lasâ, după buletinul. do-, identitate. îl 

cheamă Petre ' Iliej.f ' A trecut 
de atunci mai bine de o lună. 
Ce părere are conducerea coopera
tivei „Constructorul" ?

Dealtminteri este cazul să adop
tăm o atitudine mai hotărîtă împo
triva oricăror mici( sau mari mese
riași care, sfidînd normele bunei cu
viințe, caută să obțină venituri mari 
prin muncă puțină, ceea ce în
seamnă înșelătorie. Iar atunci 'cînd 
nu se aplică preturile stabilite în 
normativele în vigoare, să se apli
ce sancțiunile prevăzute de lege.

Florin ANGHEL 
profesor, Pitești

r uol itale^, . teri asigură.» împăciuitor
o să ne înțelegem noi". Cînd vii, la 
sorocul indicat de respectivul, să-ți 
ridici obiectul, acesta îți cere o 
sumă excesiv de mare. Cînd îi a- 
tragi atenția insul devine agresiv : 
,Ce, pentru 40 de lei faci atî- 

Deși reparația nu 
nici un sfert din 
De . aceea, pro-

ta zarvă ?“ 
face, de fapt, 
suma cerută, 
pun ca și micii meseriași să aibă 
prețurile afișate vizibil și. în mod 
obligatoriu, să elibereze un bon care 
să specifice : felul reparației, suma 
și data ridicării obiectului.

Relatez cazul unui lucrător de la 
cooperativa „Constructorul" din Pi
tești, secția instalații sanitare. Fă- 

„particularul", a pretins

pentru o lipitură la un cazan de baie 
de zece ori prețul, adică 200 în loc 
de 20 lei. Ba, s-a simțit'jignit cînd i 
s-au dat numai 150 de lei. (Pentru o 
treabă de mîntuială, deoarece caza
nul a continuat să curgă). Clientul 
s-a plîns responsabilului secției. A- 
cesta l-a invitat pe lucrător' să-i 
dea banii înapoi cetățeanului pă
gubit. Lucrătorul a făgăduit că va 
restitui a doua , zi suma . luată în 
plus și... Radu l-a chemat I (deși,

a se inspira din 
rîtoare ale 
a le interpreta cu mijloace de 
expresie contemporane, dar și de 
a-și pronunța, cu. mijloacele artei, o 
atitudine moral-politică. Desenele a- 
cestei perioade, ca și acelea de mai 
tirziu, marile proiecte de pictură mu
rală, ca și tematica țărănească a mul- 
tora din compozițiile lui ilustrează 
această tendință, în general puternică 
în arta noastră, nutrită de izvoarele 
realității sociale, de frămîntările ma
selor populare de partea cărora s-au 
situat cei mai de seamă artiști. Artis
tul a știut să separe esențialul de 
accidental, necesarul de întîmplător, 
pentru a le întruchipa în imagini 
semnificative și grăitoare. Camil 
Ressu a luptat cu toată convingerea 
pentru afirmarea unei arte cu carac
ter național, pentru afirmarea idea
lurilor sale progresiste.

Analist implacabil și subtil, picto- 
. rul a știut să scruteze atent aspec
tele pe care și le-a propus drent mo
tive ale picturii pentru a ajunge la 
sinteză, la acea simplitate, la acea 
forță și unitate care sint apanajele 
esențiale ale unui ideal clasic. Pre
zenta umană a constituit o dominan
tă a creației lui. O atestă viziunea 
sobră, sintetică, monumentalitatea 
compozițiilor cu multe personaje, ca 
și o întreagă galerie de portrete ale 
contemporanilor. De o deosebită va
loare documentară și artistică, por
trete de grup ca „Terasa Oteteleșa- 
nu“, portrete ale unor personalități 
ale culturii noastre, precum Ștefan 
Luchian (pictat în atelierul artistu
lui), Ion Minulescu, K. H. Zambac- 
cian, Tudor Arghezi, Nina Arbore 
sau „Autoportretul" din 1947. fără a 
fi duioase sau sentimentale, sint ri
guros construite, exprimă de fiecare 
dată personalitatea celui portretizat 
cu claritatea unei definiții logice, ri
guroase. Peisajele din Dobrogea, 
Moldova, Țara Bîrsei, Ilovăț-Me- 
hedinți sau București contribuie, de 
asemenea, la conturarea unei creații 
durabile, la definirea unei indivi
dualități care, in epocă, aducea un 
univers nou, o problematică și o vi
ziune de netăgăduită originalitate.

de

Marina PREUTU

DEMOCRAȚIA VALORILORa
fapt semnificativ că, 
in ultimii ani, tot 
mai mulți graficieni 
s-au apropiat cu inte
res de imaginea ma
rilor șantiere ale con
strucției socialismului, 
și-au instalat „atelie
rele" în aer liber, în 
contact cu constructo
rii, cu muncitorii, cu 
beneficiarii artei noas
tre socialiste. Apelînd 
la imagini simbolice, 
unele din aceste lu
crări tind să concreti
zeze tocmai efortul 
constructiv pus in 
slujba viitorului lumi- 

.nos al țării. Imaginea 
spectaculoasă a hidro
centralelor, a acestor 
adevărate simboluri 
ale luminii, încor
darea ’oamenilor de 
știință de a descifra 
noi direcții de afirma
re pentru binele omu
lui, solidaritatea în 
lupta pentru pace, in 
lupta împotriva înar
mării, dar și posibili
tățile de dezvoltare ge
neros oferite de Festi
valul muncii și creației 
libere, atît de su
gestiv intitulat „Cîn
tarea României", și-au 
aflat echivalențe în 
creația graficienilor 
contemporani.

Aș dori să amintesc 
aici doar una din ini
țiativele 
tre care 
acestei 
poziția 
nii noștri 
— fruntași în produc
ție". Organizată la 
Galeriile de artă din 

■țSatu Mare ca un o- 
magiu adus celui 
de-al XII-lea forum 
al comuniștilor români, 
expoziția, care cuprin
dea 30 de portrete, a 
constituit un omagiu 
adus de artiști muncii 
oamenilor de pe a- 
ceste plaiuri — români, 
maghiari, germani — 
implicați deopotrivă in 
marea epopee a mun-

(Urmare din pag. I)
Unitatea întregului 

nostru popor în ma
rele front al muncii de 
înălțare a patriei pe 
noi trepte de progres 
și civilizație, unitate 
atît de puternic relie
fată la recentul Con
gres al Frontului De
mocrației și Unității 
Socialiste, este, de 
fapt, realitatea defini
torie a vieții și crea
ției noastre artistice. 
Lucrările cele mai va
loroase create în ulti
mii ani de artiști ro
mâni, maghiari, ger
mani și de alte na
ționalități stau mărtu
rie aceleiași unități de 
idealuri și sentimente. 
Ele reflectă aceeași 
strădanie de a fi in 
pas cu vremea noastră 
de mari înfăptuiri pe 
măsura întregii evolu
ții a societății con
temporane. Dovadă 
stau marile expoziții 
colective ale căror lu
crări, în ultimii ani 
mai ales, in materia
le și tehnici dintre 
cele mai variate, in
tr-o largă gamă a mo
dalităților de expresie, 
au dezvăluit dorința 
de a surprinde și fixa 
esența unor realități, 
subliniindu-le în ace
lași timp semnificații
le. Adevărați inter
pret ai sensibilității 
moderne, artiștii plas
tici contemporani au 
reușit să confere vi
brație artistică explo
ziei 
care 
mai 
ani 
le vieții noastre. Era 
firesc deci ca. de la 
descriere la evocare 
și de la narațiune la 
prezentarea sintetică, 
lucrările noastre să 
reflecte o atmosferă 
complexă, de muncă 
intensă și gînduri îna
ripate. Este, astfel, un

de vitalitate pe 
au .cunoscut-o 

ales 'în ultimii 
toate domenii-

filialei noas- 
se integrează 

tendințe: ex- 
„Contempora- 

sătmăreni

cii contemporane. Pu- 
' blicul a putut recu
noaște pe simeze chi
purile unor adevărați 
eroi ai societății noas
tre, cum sînt Maria Pop, 
muncitoare fruntașă la 
întreprinderea „Mon
diala", Kiss Ioan, for
jor fruntaș la între
prinderea „Unio", loan 
Strango de la între
prinderea de prelucra
re a lemnului, Nicolae 
Dragomir, inginer a- 
gronom la stațiunea 
de cercetări agricole 
„Livada", și multi alții. 
Mi se pare impor
tantă, dincolo' de rea
lizarea acestor portre
te, descifrarea univer
sului adeseori fasci
nant al creației ma
teriale, a universului 
lăuntric, bogat și corn
pie^ al omului con
temporan, pe care lu
crările, in ansamblul 
lor, o prilejuiau. Este 
o inițiativă ale cărei 
rezultate au constituit 
pentru noi un stimu
lent; o inițiativă pe 
care dorim s-o con
tinuăm. Avem in ca
drul , filialei noastre 
nu numai graficieni, ci 
și sculptori și pictori 
talentați, multi dintre 
ei proaspeți absol
venți ai institutului, 
care frecventează asi
duu întrepinderile ju
dețului nostru, in ca
drul unor acțiuni com
plexe de documen
tare. Sper că rezulta
tele nu vor întîrzia. 
Ele vor constitui, cred, 
una din formele de 
dialog pe care. în .spi
ritul aceleiași largi de
mocratizări a tuturor 
sectoarelor vieții noas
tre, artiștii le vor sta
bili cu beneficiarii 
creației lor. Pentru câ 
numai într-o asemenea 
viziune și intr-un a- 
semenea climat de 
răspundere civică și 
estetică se poate asigu
ra o profundă demo
crație a valorilor.

Pe scurtt
© Noi obiective edilitare la dis

poziția sătenilor. Zestrea edilitară a 
satului Roșiori, comuna Movilita, 
județul Ilfov, a sporit anul trecut 
cu un nou local de școală cu etaj, 
pentru prima treaptă de liceu, cu 
un nou magazin — in care sătenii 
iși cumpără produse alimentare, 
obiecte de metal, confeftii. texti
le, mobilă, cu un nou spațiu pen
tru bufet și un chioșc comercial. 
(Ncacșu Stoica, satul Roșiori, comu
na Movilița-Ilfov).

© Propunem organelor locale de 
resort să analizeze posibilitatea 
construirii unei case de cultură și a 
unui cinematograf in orașul Zlatna, 
județul Alba, localitate cu îndelun
gată tradiție muncitorească. în pre
zent. filmele rulează intr-o clădire 
foarte veche, necorespunzătoare. 
Menționăm că în oraș există echipe 

yculturale care, deși nu au condiții

din scrisori
corespunzătoare în care să-și desfă
șoare activitatea, la concursurile or
ganizate anii trecuți au obținut două 
premii I, două premii II și un 
premiu III. (Iosif Sîrbu și alți 7 
semnatari, orașul Zlatna-AIba).

O Constructorii și risipa. La blo
cul nr. 20 aflat în construcție pe bu
levardul Nicolae Titulescu din Ca
pitală am văzut 
mare grămadă 
grinzi rupte, plăci din prefabricate 
deteriorate, piese pentru instalații 
sanitare și de încălzire etc. — arun
cate în neorînduială, la rampa de 
gunoi. O astfel de grămadă, pe care 
nici zăpada nu a putut-o acoperi, 
am intîltiit și la blocul 12 C din a- 
Ceeași zonă. Ca om al muncii care.a 
lucrat 40 de ani pe diverse șantie
re, mă întreb : de ce se tolerează o 
asemenea 
tehnician

zilele trecute o 
de materiale —

risipă ? (Ion V. Marin, 
constructor).

PREAMBALATE
FAȚA NEVĂZUTĂ A UNOR ■ ■■FAȚA NEVĂZUTĂ A UNOR...

Astăzi nu mai trebuie convins ni
meni de avantajele preambalării : 
sortarea, uneori curățarea și pre
zentarea în săculețe, in cantități în
deobște solicitate, a unor produse, 
mai cu seamă legume și fructe, în
lesnește aprovizionarea, economi
sește timpul cumpărătorilor și, în 
principiu, garantează calitatea. Spu
nem in principiu, pentru că ce se 
găsește uneori în săculețele cu 
ochiuri atit de dese că nu se poate 
vedea nimic înăuntru ? Cartofi ne
gri și stricați, cepe putrezite, morcovi 
mucegăiți. Nu mulți, e drept, doar 

I trei-patru. Exact atiția cîți să-ți 
ț' facă inima amară și să-ți stîrnească 
■ ciuda îndreptățită împotriva acelor 

lucrători care, profitind de absența 
ștampilei de calitate sau de obliga
ția de a înscrie undeva, intr-un colț 
cit de mic, propria matricolă, tri
șează. In dezavantajul cui ? Al pro
priilor semeni, al societății — pen
tru că, fără îndoială, unii dintre ei 
sînt premiați pentru reducerea pe- 
risabilităților sub nivelul admis — al 
însăși ideii de preambalare. ca ex
presie a unui comerț modern, ci
vilizat, rapid. Cine să ducă însă 
inapoi la magazin o ceapă sau un 
morcov stricat? Oamenii de bun 
simț se jenează. (Așa cum, in 
treacăt fie spus, se jenează să ceară 
vinzătorului de la pîine sau de la 
lapte restul de 15—20 sau chiar 25 
de bani, pe care acesta se face că 
ntl-l are). Și astfel, deși sînt 
destui cei care sesizează incorecti
tudinea, nimeni nu o sancționează. 
Nici moral, nici material.

Sint aici două aspecte: este vorba,

în primul rînd, de conștiința celor 
care muncesc la preambalare. De 
răspunderea lor socială, care le-ar 
trebui mai bine explicată. Și este, 
în același timp, o problemă de or
ganizare și control, intrucît în 
acest domeniu, ca in oricare altul, 
există norme precise, care se .cer 
respectate cu strictețe. Pentru că, 
în fond, nu este obligatorie o 
marcă de calitate pe fiecare săculeț 
de legume sau fructe dacă munca 
este condusă și se desfășoară așa 
cum trebuie. Totul este să nu 
facem nici un fel de rabat în a- 
ceastă privință. Am a,uns astfel 
la cel de-al doilea aspect al proble
mei: poziția opiniii publice, a fie
căruia dintre noi.. Să nu trecem cu 
vederea munca de mîntuială, să 
nu închidem ochii și să nu accep- 

■ tăm incorectitudinea, să luăm po
ziție față de iresponsabilitate, chiar 
dacă este vorba de fapte mărunte, 

in legătură cu cele semnalate, 
ne-am îngădui și o sugestie: acum, 
cînd se pune un accent atit de mare 
pe valorificarea oricărei resurse de 
care dispunem, s-ar putea reveni cu 
succes, cel puțin pentru legume și 
fructe, la săculețele de ambalare 
cu ochiuri mai mari, care au fost 
folosite inițial. S-ar economisi in 
felul acesta,' la multele milioane 
de săculețe care se comercializează, 
cantități 
controlul 
tulul, al 
rătorilor 
eludat.

prețioase de material, iar 
de calitate — al depozi- 
magazinului și al cumpă- 
— n-ar mai . putea fi

tr
Maria BABOIAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vizita președintelui Uniunii Creștin Sociale din R.F. Germania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

primiți salutările mele prietenești cele mai cordiale și sincere urări de sănă
tate, fericire personală și succese în activitatea dumneavoastră de înaltă 
răspundere, de noi realizări în edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria dumneavoastră, spre binele poporului frate român.

Sint convins că prietenia și colaborarea frățească bulgaro-română se vor 
dezvolta și în viitor în spiritul tradiționalei prietenii dintre cele două popoare 
ale noastre, în interesul unității comunității socialiste, al păcii și socialismului 
in lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere imi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa cele mai bune urări de sănătate personală, de fericire pentru 
întreaga familie, precum și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

Cu cea mai înaltă considerație,
-AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Populare 

Revoluționare Guineea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți 

cth mai vii felicitări și urări de viață lungă.
iZă adresez, totodată, profunda noastră recunoștință pentru activitatea 

dumneavoastră neobosită pusă în slujba păcii, socialismului și progresului 
poporului român.

UMBERTO BARULLI
Secretar general 

al Partidului Comunist Sanmarinez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al'Partidului Comunist Român, 

Președintete Republicii Socialiste România
îmi face plăcere ca, în numele' meu, al Comitetului Central al Partidului 

Socialist Yemenit, al poporului și Guvernului Republicii Democrate Populare 
Yemen, să exprim Excelenței Voastre felicitări din inimă, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire cu ocazia celei de-a 62-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere.

Noi apreciem, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, succesele obținute de 
țara dumneavoastră pe drumul socialismului și considerăm victoriile poporu
lui român prieten în construcția socialismului, sub conducerea partidului său 
comunist, ca fiind victorii pentru mișcarea revoluționară mondială, ca 
pentru forțele păcii.

Folosim încă o dată acest prilej pentru a vă ura viață îndelungată, iar 
poporului și guvernului român progres și prosperitate continuă.

ABDUL FATTAH ISMAIL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit, 
Președinte al Prezidiului Consiliului Suprem 

al Poporului

Și

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

■ • > T»■ ib-'P ' Fi'-8
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, doresc .să vă adresez. - 

cele mai bune urări'de sănătate și fericire personală, precum și de succes 
continuu.

CONSTANTIN CARAMANLIS
Primul ministru al Greciei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ocazia fericită a aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre îmi oferă 
marea plăcere de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire.

EL HASSAN BIN TALAL
Regent al Iordaniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Uniunii Stingii Democratice din Grecia și al meu personal, vă 
doresc, iubite tovarășe președinte, cu ocazia aniversării zilei de naștere, multă 
sănătate și viață lungă, spre binele țării dumneavoastră, al Balcanilor și al 
păcii mondiale.

în aceste vremuri frămintate, noi vedem în personalitatea dumneavoas
tră o garanție a liniștii și stabilității în lume.

Cu multă stimă și prietenie,
ILIAS ILIOU

Președintele Partidului 
Uniunea Democratică de Stingă

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricul
tură și al meu personal, vă rog să binevoiți a accepta călduroase felicitări cu 
ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, 'precum 
urări pentru ani îndelungați de activitate fructuoasă.

Cu înaltă considerație,
și cele mai bune

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală. Ora TV de matematică 
11,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewlng.
11.50 Telex
16,05 Invățămint — educație.
16.25 Curs de limba engleză
16,55 Din țările socialiste
17.20 Almanah pionieresc
10,00 îndrumări pentru lucrătorii din 

agricultură
18,30 Revista sodal-politică TV
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alege

rilor de la o martie
19,35 Cîntecul otelarilor gălățeni
19.50 Călătorie prin țara mea. Opinia 

unui alegător

© CEA MAI MARE 
CENTRALĂ ELECTRICĂ 
SOLARĂ. în Mali a început 
construcția unei centrale elec
trice solare care va fi cea mai 
mare din lume. Viitoarea 'elec- 
trocentrală va produce energia 
necesară pentru electrificarea 
orășelului Dire, pe fluviul Ni
ger, și. totodată va contribui la 
furnizarea de apă pentru Iriga
rea ogoarelor. Pe o suorafată de 
300 metri pătrați vor fi instalate 
panouri care vor acumula căl
dura razelor solare. Căldura so
lară va produce aburi care vor 
pune la rîndul lor in mișcare un 
electrogenerator. Pentru iriga
rea ogoarelor, o pompă acționa
tă de energia electrică produsă 
de aceeași electro centrală sola-

EDOUARD
Director general

SAOUMA
al F.A.O. Roma

20.15 Seară de teatru : „Sufletul fiecă
rui loc" de Corneliu Leu.

21.15 Melodii, melodii...
21,40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17.30 Clntă corala „Prietenii muzicii" 

din Baia-Mare,
17,45 Buletin rutier- — informații pen

tru conducătorii auto
18.00 Colocviile copilăriei.
18.20 Arii și duete din operete
18.30 MOI de seri
19.00 Telejurnal
19.20 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie
19,35 Cîntecul oțelarilor gălățeni
19,50 Călătorie prin țara mea. 

unui alegător
20.15 Viata economică a Capitalei
“• "■ Moștenire pentru viitor. „Dacia li

terară". Crez artistic șl patriotic 
la temelia culturii române mo
derne
Seară de romanțe 
Telejurnal , -

Opinia

21,00

ră va pompa zilnic din fluviul 
Niger 9 000 de .metri cubi de apă.

® O INIȚIATIVĂ GOS
PODĂREASCĂ. întreprin
derea pentru întreținerea clă
dirilor din orașul Leipzig, R.D. 
Germană, a înființat, în ca
drul rețelei sale de centre 
de reparații, școli pentru cei 
care doresc să se inițieze în 
această specialitate. Ele func
ționează in incinta centrelor de 
reparații a locuințelor si sint în
cadrate cu personal calificat care 
predă cunoștințe privind întreți
nerea apartamentelor, zugrăvitul 
și vopsitul, timplăria, lucrări de 
zidărie etc. Cursanții efectuează 
practica participînd la repara
țiile ce se execută de către cen
tru conform caietului de co-

Vă adresez mulțumiri pentru condoleanțele exprimate in legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului Ro The Sâk. membru supleant al Comite
tului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, vice- 
premier al Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate 
Coreene, președintele Comitetului de Stat al Planificării. *

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate 

Coreene

X

La invitația Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, luni a sosit în 
țara noastră Franz Josef Strauss, 
președintele partidului Uniurfea Creș
tin Socială din R.F. Germania, prim- 
ministru al guvernului landului 
Bavaria.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Voitec, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Tamara - ■ ■ 
președintele executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S., Nicolae Con
stantin, viceprim-ministru al guver-

Dobrin,

nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Aurel Duma, 
secretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S., ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Johannes Ernst 
Lohse, însărcinatul cii afaceri a.i. 
al R.F. Germania la București.

★
în aceeași zi, Franz Josef Strauss 

a depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor 
tea poporului 
socialism.

luptei pentru liberta- 
și a patriei, pentru

încheierea vizitei subsecretarului de stat al S.U.A
pentru problemele politice

Ministrul afacerilor externe, Ștefan 
Andrei, a avut, în cursul zilei de du
minică, o întrevedere cu subsecretarul 
de stat al S.U.A. pentru problemele 
politice, David Newsom, aflat în vi
zită în țara noastră.

în cadrul convorbirii a avut Ioc 
schimb de păreri cu privire
unele probleme ale situației inter
naționale și in legătură cu dezvolta-

un 
la

rea relațiilor româno-americane, în 
conformitate cu înțelegerile convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convor
birilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jimmy. Carter.

Au participat Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

A fost prezent Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

★
Consiliul Național al Frontului De

mocrației și Unității Socialiste a ofe
rit, luni, un dineu în onoarea oaspe
telui vest-german.

Au participat Ștefan Voitec, Ta
mara Dobrin, Ștefan Andrei, Ion 
Ursu, Aurel Duma, George Maco- 
vescu, membru al Biroului Executiv

★
al Consiliului
Margareta Hauser, membru al Con- , 
siliului Național al F.D.U.S.

A luat parte Johannes Ernst Lohse, 
însărcinatul 
Germania la

în timpul 
toasturi.

Național al F.D.U.S.,

cu afaceri a.i. al R, F. 
București.
dineului au fost rostite

★ ★

n
e

agrees®
(Urmare din pag. I)

e

în cadrul unei întîlniri cu repre
zentanții presei, care a avut loc la 
aeroportul Otopeni. la încheierea vi
zitei efectuate în țara noastră. David 
Newsom, subsecretarul de stat al 
S.U.A. pentru problemele politice, a 
relevat în mod deosebit cinstea pe 
care a avut-o de a fi primit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. El a ex
primat aprecieri profunde în legătură 
cu întîlnirea avută cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. arătînd că în ca
drul acesteia a înminat șefului sta
tului român un mesaj din partea pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter, și 
au fost discutate unele probleme in
ternaționale actuale.

,A fost prima mea vizită în Româ- 
fost foarte scurtă, am 
cunosc o serie de lu- 
țara dumneavoastră, 
ei" a spus oaspetele, 
la evoluția din ukimii 

dintre

nia și, deși a 
avut ocazia să 
cruri despre 
despre istoria

Referindu-se
ani a raporturilor bilaterale

cele două țări, subsecretarul 
american a spus : „Relațiile 
perarea bilaterală dintre 
Unite ale Americii și România con
tinuă pe un făgaș ascendent. Cred că 
sint corect cînd spun că volumul co
merțului dintre cele două țări a cres
cut în ultimul an cu aproximativ 30 
la sută. Consider că în etapa actuală 
relațiile noastre sînt foarte pozitive 
și sănătoase".

David Newsom a avut cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa politicii 
externe principiale a țării noastre, 
arătînd că România deține un rol 
constructiv in lume, dezvoltînd rela
țiile de colaborare cu toate statele.

în încheiere, David Newsom și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
convorbirile avute și primirea ce i-a 
fost rezervată, relevînd ospitalitatea 
cordială cu care a fost înconjurat în 

.timpul vizitei.

★ ★

de stat 
și coo- 
Statele

-

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului - exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut luni 
după-amiază o întrevedere cu Franz 
Josef Strauss.

în timpul convorbirii au fost abor.- 
date aspecte ale colaborării și coope
rării economice între întreprinderi de

★
Prim-vicepreședintele Consiliului 

Național pentru Știință și Tehnologie, 
Ion Ursii, s-a întîlnit în după-amia- 
za zilei de luni cu Franz Josef 
Strauss.

Cu acest prilej a avut Ioc o convor
bire în cadrul căreia au fost discu
tate probleme privind colaborarea

★
comerț exterior românești și- firme 
vest-germane.

Au participat Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și 'cooperării economice interna
ționale,, cadre de conducere din mi
nister.

Ă‘ fost prezent Johannes Ernst 
Lohse, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. F. Germania la București. •

★
științifică și tehnologică în domenii 

■ de interes reciproc.
Au luat parte Valeriu Ceoceonică, 

vicepreședinte al C.N.Ș.T., directori 
generali ăi unor institute centrale de 
cercetare, alte cadre de conducere 
din C.N.Ș.T.

(Agerpres) ’

Luni după-amiâză a • părăsit Capi
tala David Newsom, subsecretar de 
stat al 'S.U.A. pentru problemele po
litice, care a făcut o vizită in țara 
noastră, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

fost salutat de Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de fată Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Luni după-amiază, tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu Adalberto 
Minucci, membru al Direcțiunii și 
Secretariatului Partidului Comunist 
Italian, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de informații cu privire la activita
tea celor două partide și la probleme 
de interes comun.

La întrevedere,. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, ■ tovărășească, 
a participaț tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
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DUPĂ TURNEUL VOLEIBALISTIC DE CALIFICARE LA J. O

Dațî-mi voie să încep ultima co
respondență de la cele două turnee 

■voleibalistice pentru calificarea la 
Jocurile' Olimpice cu'ceearbe înche
iam prima transmisie de aici, din 
Bulgaria, cînd nu știam și nici mă
car nu bănuiam vreun rezultat : 
„Sperăm cu toții — scriam atunci — 
să vă putem transmite în zilele ur
mătoare numai vești bune. Vreau să 
spun că — și în situația (nedorită !) 
a nerealizării imposibilului ce pare 
posibil de atins — am dori să putem 
confirma cu mina pe inimă că volei
baliștii și voleibalistele noastre cu 
tricoul tricolor-au făcut în acest tur
neu tot ce era în 
tivă".

Da, astăzi putem 
pe inimă că fetele . 
tot ceea ce depindea de ei . 
reprezenta cu cinste culorile spor
tive ale României, deși încercarea lor 
a fost chiar mai grea decît se aștep
tau ei, iar reușita lor a fost chiar mai 
deplină decît ne așteptam noi. La ora 
aceasta se știe că ambele noastre 
echipe naționale s-au calificat pen
tru Jocurile Olimpice (cea feminină 
fiind singura din cele șase competi
toare care a gustat din cupa califi
cării ; cea masculină, împreună cu 
formația țării gazdă). Vreau să men
ționez însă că — dacă tot așa ar fi 
jucat, dar, din cine știe ce motive, 
croitorii noștri n-ar fi fost acum în 
situația să confecționeze uniforme 
olimpice și pentru voleibaliste și 
voleibaliști — noi am fi scris in ace
iași termeni elogioși. Fiindcă am vă
zut acolo, la fata locului, cît au mun
cit și cum și-au pus „sufletul pe 
tavă" pentru fiecare punct sau 
serviciu.

Jocurile din ultima zi (duminică), 
datorită rezultatelor anterioare, n-au 
mai avut nici o miză — știut fiind 
că acest turneu a avut menirea de a 
desemna două echipe calificate, și nu 
a stabili un clasament general. Ca 
atare, voleibaliștii din Coreea de Șud 
și cei din S.U.A. au făcut o partidă 
de obligație față de program și de 
complezență față de spectatori, în
cheiată cu 3—1 pentru primii — care 
însă n-au avut motive de bucurie, 
calificarea ratînd-o în prealabil. în 
continuare, meciul România—Bul
garia (cu cîteva zile în urmă prevăzut 
ca mare derbi, dar la ora respectivă 
nemaiavînd obiectiv, ambele’ repre
zentative fiind calificate) nu a fost 
nici el mai presus. Jucătorii noștri 
titulari fiind realmente sleiți de pu
teri (în decurs de zece zile jucaseră 
3 partide de verificare, 4 în grupa 
„forte" de la Pernik și unul în grupa 
finală de la Sofia — toate cîștigate 
cu 3—0 sau 3—1, insă cu mare efort), 
antrenorii au ho târî t să-i cruțe și să 
verifice și rezervele. Partenerii au 
introdus și ei jucătorii de rezervă — 
care însă au avut un joc mai_ legat 
și mai combativ ca ai noștri, învin- 
gînd cu 3—0 (setul al doilea. în care 
noi am condus cu 14—9, dar am pier-

dut la 14—16, oferind un spectacol 
agreabil, îndelung aplaudat). - -------

Totuși, ziua de duminică a avut 
importanța și tensiunea ei, fiind aș
teptată de voleibaliștii români Și bul
gari . cu sufletul Ia gură. A fost ziua 
în care s-a tras la sorți repartizarea 
în grupele de la Olimpiadă. în prima 
grupă era un loc liber lingă echi- 

■ pele U.R.S.S., Italiei, Cubei și R. P. 
Chineze. în grupa a doua — un loc 
liber lingă Polonia, Iugoslavia, Bra
zilia și Tunisia. Evident, fiecare din

puterea lor spor-

confirma 
și băieții

cu mina 
au' făcut 
pentru a

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

cele' două noi calificate (România și 
Bulgaria) și-ar fi dorit locul din gru
pa secundă în care, parcă, te mai 
poți mișca printre adversari — față 
de prima, unde sînt numai unul și 
unul ! în prezența reprezentanților 
tuturor echipelor ce vor participa la 
J.O. (cei opt calificați înainte, plus 
cei doi calificați acuihi) urma să se 
tragă la sorți.7Dar cum 7 S-au avan
sat și s-au pus în discuție diferite 
formule (inclusiv cea a unei „miini" 
neutre), dar nici una n-a întrunit 
sufragii unanime. Atunci, Paul Libaud 
— președintele Federației interna
ționale de volei — a propus ca înșiși 
delegații celor două nou calificate 
să extragă cîțe un bilet din urnă. S-a 
procedat așa, și... România face acum 
parte din grupa a doua. Potrivit cu
noscutei „tabele Berger", s-a fixat 
apoi și programul meciurilor la Olim
piadă, astfel incit de pe acum se știe

că echipa noastră masculină va juca, 
în ordine,, cu. Tunisia, Polonia, Bra
zilia și Iugoslavia. Echipa feminină 
va avea ca partenere, pe rind, „Ipr-v, 
mațiile S.U.Af; Japoniei și R. P. Chi* 
neze.

Așadar, după fete — pe care le-am 
lăudat la timpul potrivit, dar nu-mi 
pot refula pornirea să le elogiez și 
in această ultimă corespondență — și 
băieții noștri se întorc în țară cu frun
tea sus. înainte de plecare. Laurențiu 
Dumănoiu m-a rugat să transmit în 
țară următoarele : Cu cîtva timp în 
urmă, într-un interviu, el se angaja 
în numele său și-al lui Cornel Oros 
să facă totul pentru a conduce echi
pa la calificare și a-și încununa ca
riera sportivă cu o participare pres
tigioasă la Olimpiadă ; bucuroși acum 
de reușită, mulțumesc celor ce-au, 
avut încredere în ei și se angajează 
din nou, prin „Scînteia", să nu pre
cupețească nici un efort pentru a se 
putea întoarce și ' ~...................
cu fruntea sus.

Corneliu Oros, 
iu, Nicolae Pop, 
Gîrleanu, Giinler Enescu, Sorin 
cavei. Cornel Chifu, Ion Hinda, 
rin Mina, Marius Căta-Chițiga, 
rian Mița, măiestrii lor antrenori 
Nicolae Sotir, Florin Balaiș, Ștefan 
Tudor, doctorul Petru Bendiu, toți 
membrii delegației noastre — condusă 
de Marin Petrescu, secretarul res
ponsabil al F.R.V. — sosesc la Bucu
rești cu trenul, azi (marți), dimineața 
la ora 8,30. Deci după deschiderea 
florăriei din Gara de Nord 1

Gheorghe MITRdl

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a tri
mis Crucii Roșii elene un ajutor, 
compus din pături, pentru a veni in 
sprijinul populației sinistrate in 
urma cutremurului și a inundațiilor 
produse in această țară.

★
La Biblioteca centrală universitară 

din Capitală a fost inaugurată luni 
prima expoziție de carte canadiană la 
București, organizată de acest for 
cultural in colaborare cu Ambasada 
Canadei. Expoziția reunește peste 50U 
volume reprezentînd producția edito
rială din ultimii cinci ani a unor cu
noscute firme din Canada. Este abor
dată o problematică variată din do
meniile beletristicii, istoriei, geogra
fiei, etnografiei și folclorului, socio
logiei, pOlitologiei, științelor econo
mice.

La festivitate..au_jjarticipat .repre
zentanți ai Ministerului Educației și 
în^ăț^mintului, Consiliului Culturii și 
Educației Sotialiste, Ministerului Afa
cerilor Externe, ai unor instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, bi
bliotecari din instituții de învățămînt 
superior și institute de cercetare ști
ințifică, studenți, un numeros pu
blic.

Au fost, de asemenea, prezenți, Pe
ter McLaren Roberts, ambasadorul 
Canadei in țara noastră, membri ai 
ambasadei și alți reprezentanți ai 
cornului diplomatic.

Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni 
inaugurale dț. loan Stoica, director 
adjunct al Bibliotecii centrale uni
versitare, și ambasadorul Canadei la 
București.

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
3 februarie, inclusiv.

panții la dezbateri au îndatorirea do 
a analiza cu exigentă și respon
sabilitate, în mod constructiv, pro
blemele de interes major legate de 
folosirea deplină și rațională a pă- 
mintului, a mijloacelor mecanice și 
a forței de muncă, de utilizarea efi
cientă a suprafețelor amenajate 
pentru irigații, îmbunătățirea condi
țiilor de 
malelor,

“moderne 
probleme 
rea producției agricole, pentru asigu
rarea unei eficiente economice ridi
cate în toate sectoarele. Adună
rile generale vor trebui să identifice 
și să pună în valoare rezervele exis
tente și căile prin care să se asigu
re rentabilizarea tuturor produselor, 
ceea ‘ce impune ca activitatea din 
fiecare sector, din fiecare unitate, și 
subunitate agricolă să fie organizată 
pe principii economice, astfel încît 
realizarea și depășirea producțiilor a- 
gricole prevăzute pe anul 1980 să se 
facă cu cheltuieli cit mai reduse.

Legat de executarea la timp a lu
crărilor, se pune problema ca în fie
care unitate agricolă forța de 
muncă să fie folosită complet 
și eficient. Avînd în vedere.greutăți
le pe care le-au întîmpinat unele 
cooperative, agricole în asigurarea 
brațelor de muncă necesare în peri
oadele de vîrf ale campaniilor agri
cole, adunările generale constituie 
prilejul cel mai nimerit pentru esti
marea corectă a potențialului real 
de forță de muncă, un prilej pentru 
stabilirea unor măsuri care să ducă 
la creșterea gradului de pregătire a 
agricultorilor — cerință absolut obli
gatorie în condițiile diversificării și 
perfecționării tehnologiilor de pro
ducție. De asemenea, participanții 
la dezbateri trebuie să analizeze cu 
exigență modul în care consiliile de 
conducere și comisiile de revizie din 
.cooperativele agricole și organele de 
conducere din celelalte unități au ac
ționat pentru gospodărirea avutului 
obștesc, pentru asigurarea integrității 
acestuia și să facă propuneri de 
înlăturare a neajunsurilor care se 
manifestă în acest sens în unele uni
tăți agricole. Constituind un mo
ment politic deosebit în viata fiecă
rei unități agricole, este necesar ca 
în adunările generale exigența co
lectivă, cuvîntul oamenilot- să-și gă
sească o largă reflectare în toate 
problemele supuse dezbaterii, să fie 
concretizate în programele de activi
tate care se întreprind pentru reali
zarea obiectivelor stabilite pe anul 
1980. Adunările generale vor prilejui 
astfel o afirmare puternică a demo
cratismului ce caracterizează 
satelor noastre, a principiului 
conducerii.

întrucît în cadrul actualelor 
gări generale djn cooperativele

furajare și îngrijire a ani- 
extindcrea formelor noi, 
de organizare a muncii — 
hotăritoare pentru crește-

viața 
auto-

de la Olimpiadă tot
Laurențiu Dumăno- 

Nicu Stoian, Dan 
Ma- 
Flo-
Ma-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 ianuarie și 1 februarie. In țară : 
Vremea va fi geroasă, la începutul In
tervalului. în cea mai mare parte a ță
rii. Apoi va intra intr-un proces trep
tat de Încălzire, incepînd din vest. Ce
rul va fi variabil, cu înseninări Ia 
începutul intervalului. Vor cădea preci
pitații șlabe, izolate. Se va produce cea
ță și cu depunere de chiciură. îndeosebi 
în a doua parte a intervalului. Vintul 
va sufla slab pînă la țnoderat. predo- 
mlnînd din nord-vâst. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, in prima noap
te, între minus 25 și minus 15 grade,

adu- 
..... - w.. agri
cole și asociațiile, economice vor .fi, 
alesg noile -prgane'. de conducere,., 
deosebit''de important este ca fiecare 
propunere să fie analizată cu răs
pundere și obiectivitate, promovin- 
du-se în aceste organisme și în func
ția de președinte sau de director cadre 
cu experiență, buni organizatori, oa
meni care au obținut rezultate deo
sebite în muncă șî se bucură de 
prestigiu; în rîndul cooperatorilor, 
oameni care să garanteze că vor asi
gura progresul necontenit al unității 
pe care o conduc. Cu deosebire se 
cer întărite aceste organisme în uni
tățile agricole din județele țării unde 
s-au manifestat neajunsuri și în pre
cedenta campanie de recoltare |și 
unde și în ce privește pregătirea 
viitoare a campaniei agricole există 
rămîneri în urmă.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile unice agroindustriale și or
ganele agricole județene au datoria 
să asigure adunărilor generale | o 
desfășurare cît mai fructuoasă, astfel 
ca, pretutindeni, ele să prilejuiașcă 
angajarea fermă, afirmarea puterni
că a hotărîrli oamenilor muncii de 
la sate de a face totul pentru a rea
liza și depăși sarcinile mari ce revin 
în acest an decisiv al cincinalului, 
pentru a ridica agricultura noastră 
pe o treaptă calitativ superioară de 
dezvoltare, așa cum a stabilit Con
gresul al XH-lea al partidului.

menzi. în felul acesta, ei îșî În
sușesc diferite' deprinderi utile 
în gospodărie, ăjutînd în același 
timp direct la repararea locuin
țelor din oraș. Colaborarea este 
avantajoasă pentru ambele părți, 
fapt atestat și de numărul ab
solvenților școlilor respective ; 
peste 4 000 de persoane.

© ÎMPOTRIVA FUMA
TULUI ÎN LOCURILE 
PUBLICE. Atitudinea critică 
a cetățenilor americani față de 
firmele producătoare de țigări 
n-a fost niciodată atît de 
accentuată ea in prezent, aceas
ta este concluzia unei anchete 
întreprinse recent în S.U.A. de 
„Tobacco Institute". 58 la sută 
din persoanele chestionate au

O TULCEA. Comitetul jude
țean de cultură și educație so
cialistă a organizat la Fabrica 
de confecții din Tulcea și la că
minul cultural din comuna Iz
voarele o dezbatere pe tema 
„2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent. Epoca lui Burebista 
și Decebal. apogeu al culturii 
geto-dace. Vestigii geto-dace pe 
teritoriul județului Tulcea". La 
dezbateri au participat cercetă- 

' tori de la secția arheologică a 
Muzeului județean Delta Dună
rii din Tulcea. Oamenii mun
cii de la întreprinderea județea
nă de construcții-montaj au au
diat la clubul întreprinderii ex
punerea „România, pe coordona
tele vieții politice internațio
nale. Politica de pace si' înțe
legere între popoare promovată 
consecvent de țara noastră, de 
președintele Nicolae Ceausescu". 
(Neculai Amihulesei).

aflată acum la cea de-a șaptea 
ediție a sa. Manifestarea cuprin
de o gamă largă de activități 
politice și cultural-artistice de 
masă din programul cărora re
ținem : festivalul coral „Imn 
partidului și tării", medalionul 
literar „Mihai Eminescu", spec-

ale județului. (Gheorghe Paras- 
can).

© GORJ. Din inițiativa cena
clului „Cristal" al întreprinderii 
de sticlărie menaj, la Tg. Jiu s-a 
organizat recent prima ediție a 
concursului interjudețean de li
teratură și muzică folk. Au par-

® SĂLAJ. în orașul Jibou se 
desfășoară „Decada' culturii",

fost de părere că fumatul în 
locurile publice este extrem de 
primejdios pentru sănătatea ne
fumătorilor. Pe de altă parte, 
mai bine de 60 la sută se pro
nunță pentru separarea nefu
mătorilor de fumători în aero
porturi, restaurante și alte lo
caluri publice.

® O PRESTIGIOASĂ 
COLECȚIE. Cunoscuta 
lecție franceză „Pleiade", 
și-a cîștigat o binemeritată 
putație, pentru publicarea 
ediții critice, realizate la
înalt nivel, a principalelor opere 
ale patrimoniului literar uni-

co-
care 
re
in 

un

■
............. ^..ET CULTURAL 1ill'.''

O IAȘI. Casa de cultură a 
sindicatelor din Iași a găzduit 
un spectacol de varietăți intitu
lat „Fulgi de nea". La casa pre
sei din Iași s-a vernisat expo
ziția „Peisaje Moldave". Pictori 
amatori expun peisaje si clădiri 
care amintesc de viata si activi
tatea poetului Mihai Eminescu 
Ia Iași, Botoșani și in alte locuri 
din Moldova. (Manole Corcaci).

tacole de teatru și ale brigăzilor 
artistice, simpozionul intitulat 
„Unirea, națiunea a făcut-o“ și 
expozițiile de carte organizate 
în instituțiile și întreprinderile 
orașului. (I. Mureșan),

0 SUCEAVA. Muzeografii su
ceveni au susținut la Verești- 
Suceava simpozionul „2 050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent 
sub conducerea lui Burebista", 
manifestare programată să albă 
loc în numeroase alte localități

BB
versal, urmează să împlinească 
anul viitor 50 de ani de exis
tență. în perioada de aproape 
jumătate de veac de activitate 
au fost publicate 280 de volu
me, fiecare1 în felul său renre- 
zentînd o operă de referință, 
sau, cum s-a spus, consacrarea 
supremă a autorului respectiv, 
în vederea aniversării semi
centenarului, urmează să vadă 
lumina tiparului o ediție criti
că a operei marelui scriitor pro
gresist francez Jean-Paul Sartre.

® MOBILĂ DIN DE
ȘEURI DE IN. Din deșeurile 
de in de la filatura „Budaflax"

ticipat creatori și interpreti din 
județele Hunedoara, Olt și Gorj. 
(Dumitru Prună).

Revista
Brad,

0 HUNEDOARA. 
vorbită „Agora" de la 
care a intrat în al cincilea an 
de activitate, a prezentat în fața 
a numeroși participanti al 37-lea 
număr al său. La Galeriile de 
artă ale fondului plastic din 
Deva, expoziția de pictură și 

, grafică a artistului din localitate 
Mircea Bîtcă se bucură de o lar
gă audientă din partea publicu
lui. (Sabin Cerbu).

din Komarom (nordul Ungariei) 
se fabrică panouri destinate 
producției de mobilier, cantita
tea produsă anual ridicîndu-se la 
20 000 de metri cubi. Testele 
efectuate au scos în evidentă că 
noile produse prezintă calități 
deosebite, acești înlocuitori ai 
lemnului bucurîndu-se de mul
tă căutare.

® PUTEREA VOIN
ȚEI. Dorinței omului de a se 
instrui și acumula noi cunoștin
țe nimic nu-i poate sta în cale. 
O dovedește și exemplul engle
zoaicei Karin Standen care, deși 
este oarbă și suferă de o parția
lă surditate, a susținut recent 
examenul de. absolvire a unei" 
facultăți de științe juridice si l-a 
trecut cu calificativul „excep
țional". Pentru a se pregăti,

© MEHEDINȚI. în 
le Broșteni, Lupșa și 
avut loc dezbateri cu tema „Do
cumentele Congresului al XII- 
lea al partidului, strălucită per
spectivă în ridicarea nivelului 
de trai .și îmbunătățirea calității 
vieții întregului nostru popor". 
La căminul cultural din Godea- 
nu s-a prezentat spectacolul fol
cloric „Mehedinți — plai înflo
ritor și prosper". Bibliotecile 
orășenești și comunale din județ 
au găzduit expoziții de cărți si 
medalioane literare sub generi
cul „Unirea Principatelor Ro
mâne". (Virgiliu Tătaru).

Karin își înregistra lecțiile pe 
ben‘zi de magnetofon, audiin- 

-du-le cu ajutorul unui sistem 
special de atnplificare a sune
tului. în prezent, tinăra absol
ventă se pregătește pentru a 
debuta în profesia de avocat.

® COSTUM SALVA
TOR. Cei trei naufragiați de 
bunăvoie din imagine fac proba 
unui nou costum de salvare de 
la înec. Combinezonul special 
etanș, care lasă doar fata des
coperită, este destinat supravie
țuirii în mijlocul, mării și a fost 
creat de un comandant de navă 
francez. în contact cu valurile, 
costumul imprimă corpului po
ziția culcat pe spate cu capul 
ridicat, în așa fel încît gura se 
află la 15 cm deasupra apei. '

localități- 
Meriș au



O idee dominantă în cadrul dezbaterilor întrevedere consacrată dezvoltării ORIENTUL MIJLOCIU
reuniunii O. N. U. D. I.

Necesitatea unor acțiuni eficiente 
pentru lichidarea subdezvoltării

cooperării între România și Mauritania

DELHI 28. — Trimisul Agerpres, C. Țintea, transmite: „Dacă rit
mul industrializării țărilor in curs de dezvoltare nu este accelerat, 
obiectivele fixație la Lima nu vor putea fi, in mod cert, traduse in 
viață"; „Dacă nu se vor produce transformări profunde in inechitabila 
ordine economică internațională actuală, vom asista la o repetare a 
experienței din ultimii 20 de ani a țărilor in curs de dezvoltare, cu 
implicații imprevizibile"; „Actuala situație reclamă acțiuni urgente 
din partea comunității internaționale".

NOUAKCHOTT 28 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șeful statului și 
Guvernului Republicii Islamice Mau
ritania. Mohamed Khouna Ould Hai- 
dalla, l-a primit pe Vintilă Rotaru, 
adjunct .al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
un mesaj de prietenie și solidaritate.

Mulțumind pentru mesaj, șeful sta
tului și guvernului măuritanian’ a 
rugat să se transmită- președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de. noi succese in activitatea sa 
consacrată progresului și bunăstării 
poporului român, cauzei păcii in 
lume.

Cu prilejul întrevederii, s-au abor
dat- unele probleme privind coopera
rea dintre România și Mauritania.

Intervențiile șefilor de delegații 
rostite la tribuna celei de-a treia 
Conferințe generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
industrială (O.N.U.D.I.), care se des- . 
fășoară la Delhi, au fost marcate, în 
mod repetat, in ultimele, ședințe 
plenare, de asemenea sublinieri, a- 
trăgindu-se atenția asupra necesită
ții adoptării unor măsuri constructi
ve, eficiente pentru accelerarea pro
cesului de industrializare a statelor 
in curs de dezvoltare.

în perioada care a trecut de la 
precedenta conferință a 'O.N.U.D.I. 
— releva, astfel, reprezentantul Ni
geriei — numeroase. țări în curs de 
dezvoltare au fost confruntate cu o 
stagnare, dacă nu o reducere a ni
velului de viață al locuitorilor lor. 
Sute de milioane de oameni din 
aceste state trăiesc în condiții de 
sărăcie absolută, iar disparitățile 
deja inacceptabile dintre țările boga
te și cele sărace continuă să creas
că. Obiectivul țărilor .în curs de dez
voltare nu il constituie găsirea unor 
paliative temporare pentru proble
mele lor, ci o restructurare a econo
miei mondiale care să permită dez
voltarea economică a acestor state, 
precum și diminuarea decalajelor ce 
Ie separă de națiunile industriali
zate.

Dar. a subliniat vorbitorul, statele 
dezvoltate nu manifestă voința poli
tică necesară pentru a răspunde im
perativelor actualei epoci și pentru a 
Contribui la stimularea revenirii eco

nomice mondiale. Iar alternativa la 
cooperare este ștrangularea economi
că sau. confruntarea.

în același timp — accentua în dis
cursul pe care l-a rostit în plenul 
conferinței președintele Republicii 
Bangladesh, Ziaur Rahman — țările 
în curs de dezvoltare nu urmăresc 
ca această restructurare să se facă în 
detrimentul statelor dezvoltate, ci do
resc ca noua ordine economică inter
națională să fie fondată pe cooperare 
și colaborare în interesul tuturor. 
Elementele esențiale ale noii ordini 
trebuie să fie complementaritatea și 
cooperarea — a spus el.

în intervențiile lor, numeroși vor
bitori au accentuat că o importanță 
hotărîtoare pentru depășirea stării de 
subdezvoltare, pentru diminuarea de
calajelor o au eforturile proprii ale 
fiecărei țări. Ei au subliniat însă, in 
același timp, necesitatea ca statele 
dezvoltate să-și asume răspunderile 
ce le revin în sprijinirea substanția
lă, organizată a țărilor rămase în 
urmă. Principalele domenii in care 
trebuie să se materializeze acest spri
jin — s-a subliniat la conferință — 
sint asigurarea accesului neîngrădit 
al țărilor în curs dc dezvoltare la 
tehnologiile moderne, sporirea sub
stanțială a resurselor financiare des
tinate dezvoltării lor industriale, 
creșterea marcată a participării aces
tor state la producția industrială 
mondială și la comerțul internațional 
cu produse manufacturate.

Rezultatele scrutinului din Iran
A. Banisadr a devenit președintele țării

TEHERAN 28 (Agerpres). — Co
misia electorală a Ministerului de In
terne iranian a dat publicității luni 
rezultatele oficiale finale ale alege
rilor prezidențiale desfășurate în 
țară la sfîrșitul săptămînii trecute — 
informează agenția PARS.

Potrivit acestor rezultate, Abolhas- 
san Banisadr, în prezent ministrul 
economiei și finanțelor, a întrunit cel 
mai mare număr de voturi — 
10 709 230, ceea ce reprezintă 75.7 la 
sută din totalul sufragiilor exprimate,

devenind, astfel, președintele Iranu
lui.

Pe locul al doilea se situează ami
ralul Sayed Ahmad Madani, fost co
mandant șef al forțelor navale și gu
vernator general al provinciei Khu- 
zistan, în favoarea căruia s-au pro
nunțat 2 224 554 alegători (aproxima
tiv 14,6 la sută din totalul sufragii
lor exprimate).

Ceilalți candidați — arată agenția 
PARS — au obținut un număr mic 
de voturi.

P. C. Italian și P. C. din Spania cheamă la unitatea 
de acțiune a forțelor populare

ROMA 28 (Agerpres). — La Roma 
au avut loc convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Italian, condusă 
de Enrico Berlinguer, searetar gene
ral al P.C.I., și delegația Partidului 
Comunist din Spania, condusă de 
Santiago Carrillo,, secretar general al 
P.C.S. în comunicatul comun dat pu
blicității se relevă că delegațiile au 
analizat probleme privind situația 
internațională actuală și s-au infor

mat asupra activității celor două 
partide. După ce se exprimă îngrijo
rarea în legătură cu accelerarea 
cursei Înarmărilor și a unor stări, de 
tensiune, comunicatul — informea
ză agenția ANSA — subliniază rolul 
important pe care îl pot avea în Eu
ropa occidentală „forțele muncito
rești și democratice, comuniste, socia
liste, social-democrate, de inspirație 
creștină" în vederea îmbunătățirii re
lațiilor dintre state.

DAMASC 28 (Agerpres). — Hafez 
Al-Assad,' președintele Republicii 
Arabe Siriene, l-a primit, luni, pe 
Andrei Gromiko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.,- care între
prinde o vizită oficială de prietenie 
in Siria. Părțile au examinat un cerc 
larg de probleme ce interesează 
U.R.S.S. și Siria — informează agen
ția T.A.S.S., adăugind că o atenție 
deosebită a fost acordată situației, 
din Orientul Apropiat.

CAIRO 28 (Agerpres). — Generalul 
Kamal Hassan Aii, ministrul egip
tean a) apărării, il va inlocui pe 
Butros Ghali, ministru de stat pen
tru afacerile externe, în fruntea co- 

.misiei însărcinate cu negocierile pri
vind normalizarea relațiilor dintre 
Egipt și Israel — informează ziarul 
cairot ,,A1 Ahram", citat de agenția 
qatariană de presă Q.N.A.

CAIRO 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., guver
nele Egiptului și, respectiv,. Israe
lului au aprobat numirea primului 
ambasador israelian la Cairo, Eliahu 
Benelisaar, și a primului ambasador 
egiptean la Tel Aviv, Saad Mortada.

începînd de la 27 ianuarie, între 
Israel și Egipt s-au deschis oficial 
legături poștale și telefonice, precum 
și căile de comunicații terestre — 
anunță agențiile, de presă.

ATENA 28 (Agerpres). — Aflat la 
Atena într-o vizită oficială, Faruk 
Kaddumi, șeful departamentului po
litic al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a avut luni o primă rundă 
de convorbiri cu ministrul de externe 
al Greciei, Gheorghios Rallis. Oficia
lități guvernamentale grecești, citate 
de agenția United Press Internatio
nal. au declarat la sfîrșitul convor
birilor că în acest cadru au fost ana
lizate posibilitățile recunoașterii de 
către Grecia a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și deschiderii la 
Atena a unui oficiu al O.E.P.

în spiritul relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-sndaneze

Cuvîntdl de salut adresat de reprezentantul P.C.R. 
celui de-al lll-lea Congres al Uniunii Socialiste Sudaneze

Entuziastă manifestare populară la Salisbury
Robert Mugabe, salutat de 200 mii de persoane 

la reîntoarcerea în patrie

După cum s-a anunțat, Robert Mugabe, președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.) și copreședinte al Frontului Patriotic, s-a 
reîntors duminică în Rhodesia, după un exil de șase ani. Acest eveniment 
a fost marcat printr-un miting desfășurat pe stadionul din Highfield. 
localitate din sudul capitalei, la care au luat parte aproximativ 200 000 de 
persoane. Luînd cuvîntul cu acest prilej, Robert Mugabe a adresat un 
mesaj călduros poporului Zimbabwe.
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PENTRU DEZVOLTAREA COLABORĂRII ÎNTRE ROMANIA ȘI 
EMIRATELE ARABE UNITE. Șeicul Hamdan Bin Mohammad Al-Nahay- 
yan. vicepremier și președinte ad-interim al Guvernului Emiratelor Arabe 
Unite, l-a primit pe ambasadorul român în Kuweit,; Constantin Căruntu, 
Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească' cu privire la bunele 
relații dintre cele două țări și la perspectivele de dezvoltare a acestora, în 
special in domeniul economic.

COMUNICAT COMUN CEHO- 
SLOVACO-POLONEZ. La Praga a 
fost dat publicității comunicatul co
mun privind întîlnirea prietenească 
de lucru dintre Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.$. Ce
hoslovace, și Edward, Qierek, prim- 
secrelar al C.C. al P.M.U.P., care a 
făcut, Ia 28 ianuarie, o vizită in 
R.S. Cehoslovacă. Părțile, se spune 
in comunicat, au dat o apreciere 
pozitivă relațiilor bilaterale și au 
subliniat că baza dezvoltării rela
țiilor reciproce multilaterale o con
stituie colaborarea dintre P.C, din 
Cehoslovacia și P.M.U.P.

manifestare care a prilejuit și 
intilnire a cadrelor didactice 
studenților de la „Training Col
lege" pe- tema „Dezvoltarea artelor 
in România". A fost evocată im
portanța deosebită pe care o are 
pentru cultura și civilizația ro- 
niână de azi constituirea, in urmă 
cu2050 ani, a primului stat dac cen
tralizat și independent.

o
Șl

DECLARAȚIE COMUNA FRAN- 
CO-INDIANA: La încheierea con
vorbirilor 
al Indiei, 
ședințele Franței, . 
d'Estaing, la Delhi a avut loc, du
minică, semnarea unei declarații 

Documentul menționat 
două 

iniția- 
atenuarea 

actuale pe plan inter- 
scrie ‘ agenția France

dintre primul ministru 
Indira Gandhi, și pre-.

Valery Giscard

mintcă, 
comune, 
evidențiază hotărirea celor 
părți de a adopta „orice 
tivă necesară pentru 
tensiunilor 
național", 
Presse.

CHTNO-COREEAN. In

ZILELE CULTURII ROMANEȘTI 
LA AMMAN. In capitala regatului 
hașemit al Iordaniei au loc in 
prezent „Zilele culturii românești",

NUMIRE. După cum informează 
agenția T.A.S.S., academicianul 
Guri Marciuk a fost numit, Ia 28 
ianuarie, in funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și de președinte al Comi
tetului de stat pentru ștîiință și 
tehnică al U.R.S.S. El îl înlocuiește 
in aceste funcții pc Vladimir Kiril
lin, eliberat Ia -cererea sa, preci
zează T.A.S.S.

1 ' . *

ACORD ______
urma celei de-a 1'9-a reuniuni a 
Comitetului R. P. Chineză — R.P.D. 
Coreeană de cooperare in domeniul 
transportului fluvial in zona de 
frontieră a fost semnat un acord, 
informează agenția China Nouă. 
Acordul a fost precedat de o serie 
de convorbiri cu privire 
rarea celor două părți in 
transportului fluvial de 
in cadrul cărora ambele 
împărtășit vederile exprimate, re
levă sursa citată.

la coope- 
domeniul 
frontieră, 
părți au

— (om ACTUALÎȚAȚEÂ ^QLIȚÎCA)Economia niponă în confruntare cu efectele crizei economice
Imaginea „locomotivei" nipone, care 

în întreaga perioadă postbelică — in
clusiv in condițiile complexe din ul
timii ani de după izbucnirea crizei 
mondiale a petrolului și materiilor 
prime — a reușit să-și mențină rit
murile de creștere economică la un 
nivel relativ înalt și stabil, a început 
de citva timp să pălească, consța- 
tindu-se vădite semne de oboseală, 
de epuizare a presiunii aburilor din 
cazanele sale — scria recent ziarul 
„FINANCIAL TIMES" intr-o suc
cintă și. figurativă prezentare a ten
dințelor noi: înregistrate in ultima 
vreme în Japonia.

Intr-adevăr, considerată,. în urmă 
cu cinci ani,, alături de S.U.A. și 
R.F.G., drept una din cele trei „lo
comotive" ale țărilor capitaliste in
dustrializate, capabilă să le „remor
cheze" din condițiile crizei economice, 
Japonia a ajuns acum in situația de a 
fi ea însășiserios afectată de conse
cințele acestei crize. „In contextul 
unei deteriorări economice generale 
in țările industrializate — arată «FI
NANCIAL TIMES» — atit surse gu
vernamentale, cit și cele ale unor coțn- 
panii particulare japoneze indică 
o scădere a ritmului general de creș
tere a economiei nipone in anul fis
cal 1980“. Această tendință — deși eu 
caracter generalizat în principalele 
țări capitaliste — apare ca inedită 
pentru economia Japoniei, care în ul
timele trei decenii s-a caracterizat 
tocmai printr-un .dinamism, în gene
ral, constant. Practic, in prezent 
ritmul general • de creștere este 
apreciat la numai 3 la sută, • spre 
deosebire de 6—7 la sută, cit fusese 
prevăzut inițial. Iată de ce ziarul 
..NIHON KEIZAI SHIMBUN" anti
cipează, pentru perioada următoare, 
„o rapidă creștere a prețurilor de 
consum și o sporire a deficitului 
balanței de plăți curente".

Nici institutele de cercetări econo
mice „NOMURA SOGO KENKIUD- 
ZE“ și ..MITSUBISHI SOGO KEN- 
KIUDZE" nu oferă prognoze mai 
favorabile :' ele arată in rapoartele 
publicate că 1980 va trebui considerat 
drept un „an de stagnare economică, 
inflație și deficit al balanței comerțu
lui exterior".

Paralel cu aceasta, ziarele .,ASAHI 
SHIMBUN" și „YOMIURI SHIMBUN" 
evidențiază — in contextul tendințe
lor care se manifestă in economia 
japoneză — creșterea numărului fir
melor și întreprinderilor care dau 
faliment ca urmare a dificultăților 
tntîmpinate. De data aceasta nu mai

este vorba doar de firme mici și 
mijloci), ci chiar de mari companii, 
ca, de pildă, „TYO SENT KOGYO" 
din industria textilă, ale cărei dato
rii in ultimii ani s-au ridicat la peste 
1’4 miliarde yeni. Aceasta, determină 
și o sporire a numărului șomerilor, 
care depășește un milion.

Cauzele acestei situații — sublinia
ză Agenția de planificare economică 
in raportul înaintat primului minis
tru, Masayoshi Ohira — sint multi
ple; ele datorîndu-se în special unor 
fenomene cu caracter extern. Tulbu
rările de pe piața monetar-financia- 
ră și, în mod deosebit, criza energiei 
au afectat in mod serios și economia 
japoneză, cu atit mai mult cu cit 
anul acesta nota de plată pentru 
importul petrolului va depăși — 
ținindu-se seama de prețurile actuale 
ale „aurului negru" — suma de 50 
miliarde dolari. în mod deosebit, 
presa niponă face, de asemenea, re
feriri la „frinarea exporturilor dato
rată conjuncturii nefavorabile de pe 
piețele principalilor parteneri". Ex
porturile nipone s-au izbit în ultimii 
ani de dificultăți, mai ales in S.U.A. 
și în țări din Europa occidentală, 
care au înregistrat deficite record în 
comerțul lor cu Japonia. De aceea, 
ele au. cerut reducerea masivă a ex
porturilor de produse japoneze, ame- 
nințînd că în caz contrar vor recurge 
la impunerea unor și mai serioase 
măsuri protecționiste.

în cadrul strădaniilor autorităților 
nipone de a redresa situația, in 
special în vederea frînării spiralei 
prețurilor și inflației. premierul 
Masayoshi Ohira a subliniat. în dis
cursul politic prezentat ambelor ca
mere/ ale Dietei, hotărirea gu
vernului său de a „restabili fi
nanțele țării" și de a „stabiliza 
prețurile" și, totodată, „de a face 
ordine și de a simplifica structura 
organismelor administrative". O 
atenție deosebită se acordă măsurilor 
de „.înghețare" a unor cheltuieli bu
getare, îndeosebi a celor pentru lu
crările publice, chiar dacă aceasta 
va avea' ca efect o creștere și mai 
sensibilă a numărului șomerilor', în
trucât urmează să fie întrerupte o 
serie de proiecte in curs de execu
tare.

Totodată, s-a hotărît, ca o altă di
recție importantă de combatere a 
efectelor crizei, menținerea cheltuieli
lor militare la un nivel scăzut (0.9 la 
sută din produsul național brut)' pen
tru anul fiscal 1980 — experiența ară-

tînd, intr-adevăr, că. abaterea de la 
scopurile civile a unor fonduri ma
sive nu poate decit să înrăutățească 
situația economică a țării.

Ample eforturi se depun pentru 
economisirea energiei și, mai ales, 
pentru descoperirea unor noi surse 
energetice, în vederea reducerii po
verii importurilor de petrol. Dealtfel, 
proiectele guvernului nipon, ca și ale 
marilor firme și- companii japoneze, 
vizează folosirea mai eficientă și mai 
economicoasă ’ a tuturor materiilor 
prirrfe. avîndu-se în vedere faptul că 
țara este nevoită să importe majo
ritatea materiilor prime necesare. în 
acest context este de înțeles atenția

acordată de diplomația niponă im
pulsionării Jrelațiilor de cooperare și 
colaborare cu toate țările, in special 
cu cele în curs de dezvoltare. Japo
nia chiar a propus ca la următoarea 
reuniune la nivel înalt a țărilor oc
cidentale industrializate să fie 
invitate și țări în curs de dezvoltare. 
„Diplomația resurselor trebuie să fie 
stabilită pe baza încrederii reciproce" 
— a declarat ministrul de externe, 
Saburo Okita — care a adăugat că 
este necesar ca Japonia „să-și asume 
responsabilități pe măsura puterii 
sale economice".

Nicolae PLOPEANUReuniunea de la Santa Cruz și dezvoltarea colaborării andine
Orașul bolivian Santa Cruz de la 

Sierra a găzduit recent prima sesiu
ne a Consiliului andin al miniștrilor 
de externe. înființarea acestui nou 
organism al Acordului de la Carta
gena (Grupul andin) reflectă inte
resul țărilor membre — 'Bolivia. Co
lumbia, Ecuador. Peru și Venezuela 
— de a impulsiona și dezvolta rela
țiile de cooperare dintre ele. Reafir- 
mind principiile conlucrării echita
bile și reciproc avantajoase dintre 
statele membre, documentele adop
tate la încheierea reuniunii miniș
trilor de externe dobîndesc semnifi
cația unui moment important în evo
luția Grupului andin.

Fără îndoială, această reuniune se 
înscrie ca o expresie a proceselor noi 
de pe continentul latino-american, a 
înțelegerii tot mai profunde a nece
sității ca țările în curs de dezvol
tare să întărească colaborarea intre 
ele, .importantă condiție a depășirii 
răminerii lor în urmă din punct de 
vedere economic — ceea ce, firește, 
nu exclude cituși de puțin, ci dim
potrivă, presupune în mod expres 
și un larg ajutor economic interna
țional.

Constituit in 1969, Grupul statelor 
andine reprezintă una din principa
lele expresii âle acțiunilor întreprin
se de țările . latino-americane. pe 
planul politicii externe, in sprijinul 
programelor naționale de dezvoltare, 
pe linia întăririi suveranității econo
mice. în „Declarația de la Cuzco", 
document conținînd platforma prin
cipială a Acordului de la Cartagena, 
se arată că aceasta exprimă „voința 
guvernelor din țările andine de a 
atinge obiectivele din acest acord, 
menite să contribuie la co'nsolidarea 
independenței economice". Este cu
noscut că. in ultimul deceniu, mai 
multe țări andine și-au recucerit su-

veranitatea națională asupra princi
palelor resurse naturale (petrol, mi
nereu de cupru și de fier, cărbune etc.), 
acaparate de monopolurile imperia
liste. și au trecut la programe de va
lorificare industrială a acestora. Au 
fost create ramuri noi, moderne ale 
economiilor naționale — construcția 
de mașini, petrochimia, metalurgia — 
care dobîndesc un rol important în 
afirmarea suveranității economice.

Solidaritatea și unitatea de acțiune 
a țărilor andine s-au manifestat activ 
în lupta pentru reinstaurarea contro
lului- național deplin asupra unor 
sectoare și întreprinderi aflate încă 
sub dominația societăților transnațio
nale. în acest scop a fost adoptat 
(1970) și „regimul comun de trata
ment pentru capitalul străin", care 
prevede că.'în întreprinderile cu 
participare financiară din exterior,- 
capitalul național — de stat sau parti
cular — trebuie să dețină cel puțin 
51 la sută din acțiuni.

Direcțiile principale ale colaborării 
dintre țările andine le reprezintă 
cooperarea industrială, inclusiv în 
cadrul unor întreprinderi mixte, și 
lărgirea continuă a schimburilor co
merciale, facilitate și de aplicarea 
treptată a unor înlesniri vamale. Va
loarea exporturilor în interiorul 
Grupului andin a crescut de la 143 
de milioane de dolari — în 1960 — 
Ia 950 de milioane în 1978.

Naționalizarea majorității resurse
lor naturale din zona andină, intro
ducerea și intensificarea controlului 
asupra operațiilor capitalului străin 
și potențarea capacităților industria
le proprii au restrins ariile de domi
nație tradiționale ale monopolurilor 
imperialiste, care — în încer.carea de 
a contracara această tendință — au 
recurs la diferite metode neocolonia- 
liste. unul din țelurile urmărite fiind

slăbirea solidarității țărilor andine 
in apărarea suveranității economice.

Respingind diverse atacuri împotri
va Grupului andin și invingind unele 
dificultăți instituționale, in urma 
părăsirii organizației de către Chile 
(care, din- 1973, a renunțat la po
litica restrictivă față de . capitalul 
străin), țările din Grupul, andin au 
reafirmat principiile conlucrării lor, 
elaborind, în spiritul acestora, noi 
programe de colaborare, cum ar fi 
cel referitor la industria construc
țiilor de mașini. La reurtiunea din 
1979 a șefilor de state din țările 
Grupului andin au fost explorate 
noi posibilități pentru diversificarea 
cooperării industriale, o atenție deo
sebită fiind acordată întăririi pozi
țiilor naționale in sectoare econorhice 
importanțe în care societățile trans
naționale mai dețin poziții puternice. 
De pildă, Columbia a anunțat recent 
noi măsuri de întărire a controlului 
de stat in industria carboniferă, una 
din principalele ramuri de producție 
ale țării. Informații de presă din ul
timele săptămîni anunță, de aseme
nea, încheierea unor noi acorduri și 
înțelegeri între țările andine pe linia 
diversificării acțiunilor de conlucra
re in industrie și pentru stimularea 
cercetărilor științifice și tehnologi
ce. în prezent au loc o serie de con
sultări in vederea organizării schim
burilor de informații tehnologice, pe 
baza unui proiect dezbătut la Lima, 
la sfîrșitul anului trecut.

Manifestîndu-se ca un organism 
elastic, funcțional, Grupul andin a 
stabilit relații și contacte active cu 
alte țări de pe continent (chiar zilele 
trecute a avut loc, la Lima, nego-, 
cierea unor forme de colaborare 
cu Brazilia) și contribuie — mai ales 
prin stimularea cooperării industriale 
— la creșterea . ponderii statelor de 
pe-continent în relațiile economice 
internaționale. în consens cu celelalte 
țări din America Latină, statele an
dine se pronunță și acționează pentru 
o nouă ordine economică internațio
nală. în documentul final al reuniu
nii la nivel înalt din 1979 (Mandatul 
de la Cartagena) se reafirmă atașa
mentul față de principiile noii ordipi, 
rclevîndu-se că toate acțiunile de co
laborare trebuie să fie concepute în 
spiritul instaurării unor relații mai 
echilibrate în lume, bazate pe prin
cipiul reciprocității avantajelor.

Constituirea Consiliului andin al 
miniștrilor de externe din țările an
dine și prima lui sesiune- — la care 
s-au dezbătut perspectivele lărgirii 
relațiilor de colaborare- în regiune — 
pun in evidență noi. resurse ale con- 

. lucrării între state cu preocupări si- 
■ milare, viabilitatea acelor forme și 
acțiuni de cooperare, care, avînd la 
temelie interesele comune ale parte
nerilor. slujesc cauza dezvoltării in
dependente. de sine stătătoare a po
poarelor.

Eucjen POP

KHARTUM 28 (Agerpres). — In 
cadrul lucrărilor celui de’-al Ilî-lea 
Congres al Uniunii Socialiste Suda
neze, tovarășul Ludovic Făzekas. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației române, a adre
sat congresului, tuturor membrilor 
partidului și întregului popor sudanez 
un cald salut prietenesc din partea 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele 
mai bune urări de succese în efortu
rile de edificare a unui Sudan pros
per și independent. Vorbitorul a re
levat cursul ascendent al relațiilor 
româho-sudaneze, in impulsionarea 
cărora un rol hotărîtor l-au avut con
vorbirile dintre conducătorii celor 
două partide și state, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Găafar El Ni
meni. El a arătat, totodată.,. impor
tanța deosebită a celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., care, prin hotări- 
rile adoptate, marchează intrarea 
României socialiste într-o nouă fază 
a dezvoltării sale, în cadrai căreia 
vor avea loc o puternică afirmare a 
revoluției tehnico-științifice contem
porane în toate domeniile, perfecțio
narea continuă a organizării și con
ducerii societății, ridicarea continuă 
a nivelului de trai, a gradului de cul
tură și civilizație.

Angajată intr-un uriaș efort paș
nic, constructiv — a spus vorbitorul 
— România socialistă se manifestă 
ca un factor activ în viata interna
țională, este profund interesată în 
promovarea unor relații largi de con
lucrare rodnică cu toate țările socia
liste, cu statele în curs de dezvoltare, 
cu cele nealiniate, cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduire socia
lă, așezînd la baza acestor relații, în 
mod ferm, principiile independenței 
și suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și «avantajului 
reciproc, respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine stătător 
destinele.

România se pronunță, de asemenea, 
pentru aemocratizarea vieții interna

Comunicat privind 
starea sănătății 

președintelui I.B. Tito
LIUBLIANA 28 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a părăsit, in după-amiaza zilei 
de 27 ianuarie, secția de terapie in
tensivă a clinicii de boli cardio
vasculare din Liubliana, fiind transfe
rat la secția medicală, unde va con
tinua tratamentul necesar restabilirii, 
se arată intr-un comunicat al consi
liului medicilor transmis de agenția 
Taniug. în comunicat se menționea
ză că procesul de convalescență se 
desfășoară normal.

in sprijinul soluționării 
problemei cipriote

NICOSIA 28 (Agerpres). — Refugia- 
ții ciprioți-greci au invitat pe secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, „să convoace cit mai urgent 
posibil convorbirile intercomunitare 
in vederea reglementării problemei 
cipriote, pe baza acordului semnat de 
președintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, și Rauf Denktaș, liderul 
comunității cipriote turce, la 19 mai, 
anul trecut", se relevă intr-o rezolu
ție a celui de-al 6-lea Congres anual 
al refugiaților ciprioți greci, care. S-a 
ținut duminică la Nicosia.

Totodată, președintele Kyprianou a 
anunțat într-un discurs pronunțat în. 
fața congresului că guvernul va lua 
în curind unele măsuri „în vederea 
unei apropieri între cele două comu
nități din insulă". Pe de altă parte, 
el și-a exprimat speranța că proble
ma acordării de adăpost refugiaților 
ciprioți greci — aflați in prezent în 
barăci — va fi rezolvată pină la sfîr
șitul anului.

ționale și instituirea unor raporturi 
noi. bazate pe egalitate și justiție in
tre statele lumii, pentru reglemen
tarea. în interesul tuturor națiunilor, 
a problemelor complexe care preocu
pă omenirea, abolirea definitivă a 
politicii de dominație și dictat, de 
folosire a forței și a amenințării cu 
forța în relațiile internaționale, acțio- 
nind energic pentru soluționarea ori
căror litigii dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, prin dis
cuții nemijlocite între părțile direct 
interesate — singura modalitate ra
țională de rezolvare justă si durabilă 

,a problemelor internaționale.
în încheiere au fost adresate urări 

de succes lucrărilor congresului, ex-, 
primindu-se convingerea că hotărîrile 
ce vor fi adoptate vor contribui la 
fericirea și prosperitatea poporului 
sudanez.

în cursul aceleiași ședințe, mulțu
mind în numele’ Congresului Uniunii 
Socialiste Sudaneze, al Său personal, 
pentru salutul adresat. Gaafar Mo
hammed El Nimeiri. președintele 
Republicii Democratice Sudan, pre-, 
ședințele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros., 
împreună cu expresia gratitudinii 
sale, iar poporului român cele mai 
bune urări de progres și prosperitate. 
De asemenea, a ținut să se exprime 
președintelui Nicolae Ceaușescu gra 
titudinea sa pentru eforturile pe ■ We 
le depune în vederea instaurării, unor 
relații democratice în lume, respec
tării principiilor independenței și su
veranității naționale, abolirii impe
rialismului și neocolonialismului, re
nunțării la politica de oprimare și 
amenințare cu forța, precum și pen
tru poziția constructivă adoptată în 
problemele complexe din Orientul 
Mijlociu și, îndeosebi. în soluționarea 
justă a problemei poporului • palesti
nian! Totodată, exprimînd satisfacție 
pentru evoluția ascendentă a rapor
turilor bilaterale, șeful statului suda
nez a subliniat că țara sa nu va pre
cupeți nici un efort pentru continua 
lor dezvoltare și diversificare in toa
te domeniile.

Reprezentanți ai 
comuniștilor japonezi 

aleși în organele locale
TOKIO 28 (Agerpres). Comuniștii 

japonezi au obținut succese în alege
rile parțiale pentru organele locale 
ale conducerii, informează ziarul 
„Akahata". Astfel, ca urmare a vo
tului de la 26 și 27 ianuarie, in șapte 
orașe și localități, au fost aleși ..toți 
cei 11 candidați- ai Partidului Comu
nist din Japonia. După cum amin7 
tește ziarul, campania electorală ă 
comuniștilor s-a desfășurat sub sem
nul luptei pentru redresarea eco
nomiei nipone, îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale oamenilor muncii.

Reuniune în cadrul
C.A.E.R.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat lucrările, 
ședinței a 10-a a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale.

Participanții la ședință au examinat 
și convenit mai multe programe de 
colaborare menite să asigure înfăp
tuirea prevederilor documentelor a- 
doptate de sesiunea a XXXIII-a a 
C.A.E.R., Îndeosebi programul privind 
colaborarea in domeniul economisirii 
energiei și combustibililor.

Comitetul ă adoptat raportul de 
activitate pe anul 1979, planul de lu
cru pe. anii 1980—1981, precum și di
recțiile de bază ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice in dome
niul aprovizionării tehnico-materiale 
pe perioada 1981—1985.

Totodată, comitetul a mai luat in 
dezbatere și alte probleme, de in
teres reciproc, ale colaborării multi
laterale a țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale.

Lucrările ședinței au decurs într-o 
atmosferă prietenească și de deplină 
înțelegere Reciprocă.

Primele victime — muncitorii imigranți

La Londra a avbt loc recent o puternică demonstrație a oamenilor muncii din 
industria confecțiilor împotriva valului de concedieri, care afectează in primul 

rind pe muncitorii imigranți

Dezlănțuirea ciclonului
SAINT DENIS DE 

LA REUNION 28 (A- 
gerpres). — Ciclonul 
„Hyacinthe", al cărui 
centru s-a deplasat du
minică in Oceanul In
dian pe un traseu si
tuat ia 60 de kilome
tri sud de litoralul 
insulei Reunion, a fă
cut să se abată asu
pra acestui teritoriu 
cu statut de departa
ment francez un pu
ternic uragan. Vîntul, 
a cărui viteză a ajuns

la 150 kilometri pe 
oră, a provocat valuri 
uriașe, care au depășit 
digurile, inundînd li
toralul. Populația a 
fost nevoită să pără
sească cartiere întregi 
din ' capitala , insulei,,, 
orașul Saint Denis, 
precum și din alte 
localități. In urma de
teriorării căilor rutie
re, a unor poduri și a 
liniilor telefonice, ca
pitala a . fost practic

„Hyacinthe"
izolată de restul insu
lei.

Potrivit unui prim 
bilanț, uraganul a pro
vocat pe insulă tmoar- 
tea a- șapte persoane, 
alți șapte locuitori 
fiind dați dispăruți. Se 
apreciază, totodată, că 
culturile de legume au 
fost distruse în între
gime, iar pe plantațiile 
de trestie de zahăr 
daunele sint conside
rabile.
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