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pentru

central al Programului

La 9 martie, cetățenii Republicii 
se vor prezenta în fața urnelor

de dorința de a spori forța și strălucirea Re- 
noastre, traducînd exemplar în viață progra-
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VOTUL Nosmu DE LA 9 MARTIE

ÎNTR-O ȚARA SOCIALISTĂ
CU DEZVOLTARE MEDIE

Socialiste România 
pentru a-și alege 

reprezentanții în organele puterii de stat — Marea 
Adunare Națională și consiliile populare județene, mu
nicipale, orășenești și comunale ; ei își vor da votul, 
animați 
publicii

mul adoptat de Congresul al XII-lea al partidului — 
programul Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Prezentării principalelor obiective 
program, pentru care vom 
îi va consacra 
râm astăzi.

o suită de

ale grandiosului 
vota la 9 martie, „Scinteia" 
articole, pe care o inaugu-

Urt obiectiv 
dezvoltării economico-sociale a Româ
niei in cincinalul viitor, adoptat de 
Congresul al XII-lea al partidului, îl 
constituie transformarea.României cin- 
tr-o țară in curs de dezvoltare într-o 
țară cu dezvoltare medie, parcurgin- 
du-se astfel o etapă de cea mai mare 
însemnătate pe drumul spre societa
tea comunistă.

Este un țel extraordinar de ambi
țios și temerar, mai ales dacă ne 
gindim la ceea ce însemna România 
în urmă cu circa patru decenii în 
peisajul economiei europene și mon
diale. Să ne amintim că politicienii 
timpului hărăziseră . țării rolul, fără 
perspectivă, de remorcă agrară a 
marilor puteri industriale, iar socio
logii și economiștii reacționari nu 
osteneau în a face sofistică pe tema 
inadaptabilității românului la activi
tatea în fabrică. In peisajul românesc 
„prezența fizică a furnalului provoacă 
greață" — încerca să convingă un 
diplomat străin pe cei ce diriguiau 
politica economică a țării. Așa se 
face că în acea perioadă producția de 
otel pe locuitor în. România era sub 
16 kg, în vreme ce în Franța reve
neau US' kg, în Germania — 285 kg, 
în Belgia — 274,5 kg. De la cuțitul 
de bucătărie ,pînă la acul de cusut, ' 
totul se importa, capitalismul inter
național asigurîndu-și în România o 
piață fără concurent intern cît de cît 
important. A fi năzuit atunci la a 
ajunge din urmă țări ca Belgia, An-

glia. Franța, Danemarca, ar fi în
semnat niqi mai mult, nici mai pu
țin decît a plăsmui utopii.

Și iată că numai după circa 3 de
cenii de construcție socialistă, a ne 
situa _ ' ", __
state dezvoltate din punct de ve
dere ' _ 2____1.
biectiv realist, spre care înaintăm 
sigur, de care ne apropiem și ne vom 
apropia tot mai mult. Certitudinea 
realizării acestui obiectiv ne-o dau 
însuși drumul parcurs, realizările 
deosebite obținute în toți acești ani 
și cu deosebire în cursul actualului 
cincinal, ceea ce demonstrează ca
racterul științific al politicii parti
dului. în pofida unor greutăți sur
venite în această perioadă, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, întreaga noastră națiune au 
făcut dovada înaltei lor capacități 
creatoare, asigurînd realizarea în 
avans a prevederilor planului cinci
nal, cu sporuri tot mai mari de la 
un an la altul ; se cuvine amintit 
faptul că industria a atins un ritm 
mediu anual de dezvoltare de circa 
11 la sută, față de 10 la sută, cit se 
prevăzuse inițial, conturîndu-se ast
fel perspectiva. de a obține la sfîrși
tul actualului cincinal o producție 
industrială suplimentară de circa 100 
miliarde lei. în aceeași perioadă au 
fost' obținute in agricultură cele mai 
mari producții din istoria țării ; rit
murile de 5—6 la sută înregistrate în 
creșterea producției noastre agricole

pe picior de egalitate cu

economic, a devenit un o-

și cele mai înalte estimări 
în ce privește creș- 
industriale. Produc- 
ansamblul ei înre-

. Tocmai ca urmare a ritmului rapid 
de dezvoltare pe care economia noas
tră îl înregistrează în acest cincinal 
— rezultat al eforturilor eroice ale 
poporului nostru, care înfăptuiește 
neabătut politica științifică a partidu
lui comunist — s-a reușit de pe a- 
cum, ca, intr-o serie de domenii 
esențiale ale creșterii economice, să 
realizăm nivelurile apropiate de cele 
ale (arilor dezvoltate din punct de ve
dere economic și chiar de cele avansa
te, deși în general avem încă de recu
perat decalaje importante, așa cum 
este cazul la producția de energie pe 
locuitor. Iată cum se înfățișa situația 
la sfîrșitul anului 1977.
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depășesc 
ale multor țări 
ferea producției 
ția materială în 
gistrează în România de azi ritmuri 
spectaculoase, care stîrnesc admira
ția observatorilor străini preocupați 
de problemele economice.

Producția pe locuitor la cîteva produse de bază

*) In aceste cazuri, Anuarul statistic nu oferă date comparative.
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România 529 2 764 70 6,3 5,7 33.9 33
Canada 585 13 574 123 10,3 4.9 40,1 6
Cehoslovacia 1 002 4 424 85 3.9 5.3 20,7 58
Franța 416 3 963 85 9.0 4.7 24,9 80
R.F. Germania 635 5 461 76 7.1 11.6 50.6 48
Japonia 899 4 538 56 8,5 11,6 24.9 5
Regatul Unit 389 5 076 61 5.9 6,4 -*) 19
S.U.A. 522 10 079 144 11,2 15.3, 43.8 25
Suedia 479 10 602 97 -’) -*) 54.5 41
U.R.S.S. 567 4 442 32 -*) 1,8 10,3 47

Avînd în vedere ritmurile înalte 
în care se va dezvolta economia 
noastră în cincinalul 1981—1985 —
prevederi mult sporite față de media 
pe economie fiind preconizate în 
ramurile de avangardă ale progresu
lui tehnic — energetică, industria 
constructoare de mașini și cea chi-

mică — se profilează perspectiva 
certă, realistă de a ajunge din urmă 
grupul țărilor cu niyel mediu de- 
dezvoltare în ce privește producția pe

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a primit, marți dimineața, pe 
Franz Josef Strauss, președintele 
partidului Uniunea Creștin Socială 
din Republica Federală Germania, 
prim-ministru al guvernului landului 
Bavaria, care, la invitația Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
face, o vizită în țara noastră.

Președintele partidului Uniunea 
Creștin Socială din.R. F. Germania a 
exprimat profunda satisfacție de a fi 
primit de șeful statului român și de 
a avea împreună un schimb de pă
reri privind stadiul și perspectivele 
relațiilor româno-vest-germane și în 
legătură cu probleme actuale ale vie
ții internaționale. ►

în cursul întrevederii s-a făcut o 
trecere in revistă, a relațiilor româ- 
no-vest-gerrriane, apreciindu-se evo
luția lor pozitivă, pe planuri multiple. 
Totodată, s-a considerat că există 

'premise favorabile pentru amplifica
rea în continuare a colaborării bilate
rale. A fost relevată, de ambele părți, 
dorința de a se fructifica cit mai 
bine și eficient posibilitățile existente' 
in vederea creșterii schimburilor co
merciale, dezvoltării colaborării' eco
nomice și cooperării în producție,
extinderii conlucrării în domeniile
tehnico-științific și cultural. în acest 
context s-a evidențiat rolul important • 
pe care îl au contactele dintre orga
nizațiile politice din România și R.F. 
Germania în promovarea colaborării 
multilaterale româno—vest-germane, 
bazată pe respectarea1 principiilor in
dependentei și suveranității naționa
le, egalității depline în drepturi și 

•avantajului reciproc, în folosul celor 
două țări, al cauzei generale a des
tinderii și păcii. -

S-au abordat, de asemenea, unele 
aspecte ale actualității internaționa-

le. A fost evidențiată necesitatea so
luționării pe calea tratativelor a tu
turor stărilor de încordare și confli t 
existente în diferite regiuni ale lu
mii, diminuării agravării situației in
ternaționale și îmbunătățirii climatu
lui politic dintre state. S-a subliniat 
însemnătatea instaurării »în viața in
ternațională a unor relații noi, înte
meiate pe egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, pe nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței, pe neamestecul în treburile 
interne. S-a relevat cu putere nece
sitatea de a se acționa de către toate 
statele, de către toate forțele poli
tice pentru continuarea procesului de 
destindere, pentru crearea unui cli
mat de pace și înțelegere in întrea
ga lume.

Examinîndu-se evoluția situației 
politice din Europa, - s-a relief at ne
cesitatea de a se depune eforturi tot 
mai intense pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor Actului final al 
Conferinței de la. Helsinki, pregătirea 
temeinică a reuniunii de la Madrid 
din 1980, pentru edificarea unei 
securități reale pe continent, dezvol
tarea unei colaborări neîngrădite 
între statele europene.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
că asigurarea unei păci trainice in 
Europa și în lume impune, ca o ce
rință esențială, trecerea la măsuri 
concrete, eficiente, de dezangajare 
militară, de- dezarmare, și in primul 
rind de dezarmare nucleară.

A fost reafirmată importanța creă
rii unei noi ordini economice interna
ționale, care să asigure progresul mai 
rapid al. tuturor țărilor, îndeosebi al 
celor rămase in urmă, să dea posi
bilitatea fiecărui popor de, a dispune 
in mod liber'd'e resursele li’ițidnâle, 
de a le folosi în scopul dezvoltării 
sale economico-sociale independente.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

întrevedere, președintele 
Ceaușescu și preșecintele 

din R. F. Germania, Franz

După 
Nicolae 
U.C.S. _______ __________  _____
Josef Strauss, au răspuns la întrebă
rile unor ziariști.

Răspunzind întrebărilor puse, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a pre
cizat: „în timpul convorbirii s-au 
manifestat puncte de vedere identi
ce, în primul rind in ce privește dez
voltarea relațiilor bilaterale și nece
sitatea unei politici bazate pe egali
tate și pe respectul independenței 
tuturor popoarelor. Există, de aseme
nea, dorința comună să facem totul 
pentru a asigura politica de destin
dere, dreptul fiecărui popor de 
hotărî in mod liber dezvoltarea, 
nici un amestec din afară".

FRANZ JOSEF STRAUSS a 
puns, de asemenea, întrebărilor puse. 
In acest cadru, exprimind mulțumiri 
șefului statului român pentru con
vorbirea deosebit de instructivă, el a 
spus: „Această convorbire a avut loc 
într-o ambianță foarte plăcută, a du
rat mult și domnul președinte 
Ceaușescu a fost atît de amabil, 
făcînd o amplă trecere în revistă cu 
privire la probleme bilaterale, la pro
bleme europene, la probleme inter
naționale. Aceasta reprezintă pentru 
mine o completare prețioasă a ni
velului meu de informație și a rela
țiilor mele directe cu personalități 
importante ale istoriei contemporane. 
Trăim în sisteme sociale diferite și 
acest lucru face discuția noastră cu 
atit mai valoroasă cu cit s-a căzut de 
acord în probleme de importanță e- 
sențială. Am spus, împreună, că si
tuația mondială din ultima perioadă 
nu a fost așa de ușoară, ba chiar a 
fost destul de complicată. Dar tocmai 
aceasta .reprezintă un prilej să folo
sim toate posibilitățile pentru o po
litică realistă, cu conștiința că peste 
tot in lume conflictele militare ar fi 
periculoase, dar în Europa ar fi dis
trugătoare".

a-și 
fără

răs-

moment important în viața scolii românești
— Nu peste mult timp, va avea loc 

primul Congres al educației și invă- 
țămîntului. Care este semnificația 
acestui eveniment din viața școlii în 
contextul actual cînd. în lumina sar
cinilor trasate de Congresul al XII-lea 
al partidului, învățămîntului de toate 
gradele îi revin sarcini deosebit de 
importante în formarea omului nou 

pregătirea 
înfăptuirii 
cincinale- 
înaltă ca

de alte

Interviu cu tovarășul 
Marin RĂDOS, 

adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului

al societății noastre, în 
forței de muncă necesare 
obiectivelor economice ale 
lor următoare, cadrelor de 
lificare cerute de știință, 
compartimente ale vieții sociale ?

— în primul rind, în legătură cu 
Congresul educației și învățâmintu- 
lui, care va avea loc în curînd, îmi 
împlinesc o îndatorire de onoare sub
liniind faptul că acest prim forum la

al lucrătorilor din 
gradele este organi- 
secretarului general 
tovarășul Nicolae 

în toți anii de 
la cîrma par- 

a manifestat o aten-

scară națională 
școlile de toate 
zat la inițiativa 
al partidului,
Ceaușescu, care 
cînd se află 
tidului și statului
ție statornică față de destinele școlii 
românești de toate gradele. Acest 
congres are loc la puțin timp de la 
Congresul al XII-lea al partidului, 
care a stabilit liniile directoare ale

INVITAȚIE LA O DEZBATERE
Propunem cititorilor o dezbatere de larg 

interes pentru economia națională și pentru 
fiecare dintre noi - și anume despre modali
tățile de înfăptuire în viață a prevederilor De-

crețului privind reciclarea resurselor materia
le. Astăzi, supunem atenției cîteva date pri
vind una din cele mai solicitate materii prime 
- hîrtia.

Hîrtia pe care o aruncăm echivalează, laV

nivelul unui an, cu o pădure de 1
Vă reținem astăzi atenția asupra 

unei alte resurse materiale, din 
păcate deseori desconsiderată de 
noi : maculatura. O găsim acasă 
.uitată" în diferite unghere, o in- 
tîlnim aruncată cu indiferență la 
gunoi și, ceea ce este mai rău, o 
vedem distrusă adesea, prin ardere, 
de mina risipitoare. Poate puțini 
cunosc cît de greu se produce hîr
tia, la ce sacrificii supunem hatura, 
cu ce consumuri materiale și ener
getice o fabricăm.

® Hîrtia este cotată pe piața 
mondială la prețuri intre 400 și 530 
de dolari tona.

O Pentru a fabrica o tonă de 
hirtie se taie 5 arbori maturi, care 
produc in fiecare oră oxigen pentru 
320 de oameni și purifică 24 000 
metri cubi de aer.

O Anual se aruncă la gunoi o 
cantitate de hirtie care, recuperată, 
ar salva de la tăiere o pădure de 
peste 1 000 hectare.

Sint motive importante pentru 
care în Decretul Consiliului de Stat 
privind recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile, 
utilizarea și circulația ambalajelor

3-4 mc. lemn

O TONĂ 
DE 

MACULATURĂ 
ÎNLOCUIEȘTE

O tonă

celuloza

lemnoasă ; totodată, se va

400 cutii 
de ambalaj

250 Kg 
combustibil 
convențional

800 KWh 
energic 
electricii

de masă
urmări obținerea de sortimente de 
hirtie și carton de calitate superi
oară pe bază de maculatură".

se prevede : „In industria hîrtiei va 
crește utilizarea hirtiei și cartoane
lor rezultate din colectare, redu- 
cîndu-se pe această cale consumul

9
dezvoltării vieții social-economice a 
țârii, inclusiv ale învățămîntului. Se 
cuvine, după aceea, evidențiat faptul 
că, prin componența sa, Con
gresul educației si învățămîntului 
constituie cel mai reprezentativ și 
democratic for al învățămîntului. 
Cei 3 250 delegați și invitați re
prezintă cele peste 250 000 cadre di
dactice din întregul învățămînt, oa
meni de ’știință. și cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor de partid și de 
stat, ai U.T.C., U.A.S.C.R., Organiza
ției pionierilor, reprezentanți ai oa
menilor muncii, părinți. Congresul 
educației . și învățămîntului con
stituie o expresie a practicii parti
dului nostru de a dezbate cu oa
menii muncii problemele cardina
le. ale vieții economico-sociale. Se 
poate spune că acest congres se în
scrie în ampla activitate pe care o 
desfășoară partidul și statul nostru 
pentru perfecționarea tuturor laturi
lor vieții sociale.

învățămintul, așezat pe baze noi, 
revoluționare, elaborate într-o viziune 
unitară, originală și de largă perspec
tivă de secretarul general ăl partidu
lui nostru, datorează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu concepția modernă 
de. organizare și desfășurări!, bazată 
pe principii cum sint : orientarea pre
gătirii cadrelor pe profile largi, 
strînsa legătură cu producția și cerce
tarea științifică, politehnizarea și po
licalificarea. In învățămintul nostru, 
o atenție deosebită se acordă pregă
tirii politico-ideologice a cadrelor, pe 
baza concepției rhâterialist-dialectice 
și istorice, astfel incit noile cadre să 
fie nu numai buni specialiști, dar și 
oameni cu o temeinică pregătire po-

(Continuare în pag. a IV-a)

12 500 ziare
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2500 caiete

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI! Putem tăia mai puțini arbori 
pentru fabricarea hîrtiei prin acțiuni gospodărești de colectare a 
resturilor de hirtie și a maculaturii, fără a mai consuma materii 
prime, energie și muncă omenească! Economisind hîrtia, cruțăm 
pădurea!

Pe vremuri s-a afirmat 
că un țăran nu folosește 
mai mult decît două sute 
de cuvinte. Cercetările 
lingvistice au arătat că 
acest „țăran imaginar' 
are in realitate peste 
două sute de expresii nu
mai pentru a denumi 
piesele unui car, nemai- 
vorbind, de exemplu, de 
starea vremii, unde poa
te exprima cele mai fine 
subtilități meteorologice. 
Iată, în loc de sărăcie o 
bogăție inepuizabilă. in 
literaturile est-europene 
(română, maghiară, slrbo- 
croată, bulgară) a devenit 
chiar o stereotipie figura 
„bătrînului țăran înțelept" 
care pune degetul pe 
rană și spune adevărul 
chiar si— domnilor. A- 
ceastă stereotipie ascunde 
însă un mare adevăr : o- 
mul așa-zis simplu, omul 
de rind are un bagaj in
telectual remarcabil. Are 
o mulfime de cunoștințe 
obținute pfin experiența 
unei vieți petrecute în 
muncă, experiență ce se 
bazează solid pe realitate. 
Avem aici de-a face cu o 
resursă inepuizabilă a

Adalberto Minucci,
membru al Direcțiunii și Secretariatului P. C. Italian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, marți după-amiază, 
pe Adalberto Minucci, membru al 
Direcțiunii și Secretariatului Parti
dului Comunist Italian, care face o 
vizită în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros, 
cele mai cordiale felicitări și urări 
cu prilejul zilei sale de naștere din 
partea tovarășilor Luigi Longo, pre
ședintele Partidului Comunist Ita
lian, și Enrico Berlinguer, . secretar 
general al partidului, a Direcțiunii 
P.C. Italian, precum și succese tot 
mai mari în activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului nostru pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
un salut prietenesc și cele mai bune

urări de succes tovarășilor Luigi 
Longo și Enrico Berlinguer, Direc
țiunii P.C.I.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea relațiilor 

xde colaborare și solidaritate, de stimă 
și respect reciproc dintre P.C.R. și 
P.C.I, și a fost manifestată dorința 
de a amplifica aceste legături in fo
losul celor două partide și popoare, 
al cauzei generale a socialismului, 
destinderii și păcii în întreaga lume. 
A fost subliniată importanța intensi
ficării contactelor, a schimburilor de 
informații, a consultărilor reciproce 
dintre cele două partide, a întăririi 
prieteniei și colaborării dintre P.C.R. 
și P.C. Italian.

Schimbul de vederi în probleme in
ternaționale actuale a evidențiat ne
cesitatea intensificării eforturilor ge
nerale pentru depășirea stării de în
cordare. pentru continuarea procesu
lui destinderii, pentru aplicarea în 
relațiile dintre state a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc, nerecurgerii Ia forță și ‘

amenințarea cu forța, a respectului 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele sale. In acest cadru 
a fost reliefată însemnătatea unirii 
eforturilor partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor îna
intate în lupta pentru soluționarea 
problemelor care confruntă comuni
tatea internațională pe cale politică, 
prin tratative, pentru destindere, 
pace și cooperare in Europa și în in- 

•treaga lume.
A fost relevat, de asemenea, fap

tul că pacea și securitatea internațio
nală impun renunțarea la cursa înar
mărilor, oprirea amplasării in Europa 
de noi rachete și arme nucleare, tre
cerea la măsuri concrete de dezarma
re, și in primul rind de dezarmare 
nucleară. în acest context, a fost 
subliniată importanta bunei pregătiri 
a reuniunii de la Madrid din 1980, 
chemată să dea impuls înfăptuirii 
securității și cooperării pe continentul 
european, procesului destinderii și 
consolidării păcii în Europa și în în
treaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească.

HARGHITA: Al 20000-lea apartament
Constructorii de locuințe din ju

dețul Harghita au predat cel de-al 
2ț) 000-lea apartament ridicat de la 
constituirea acestui județ și pînă 
acum. în acest interval s-au mai 
construit peste 8 000 de case din fon
durile proprii ale populației. îmbu
nătățirea condițiilor de locuit a fost 
determinată, in mare măsură, de^pu- 
ternica dezvoltare a economiei jude
țului. Numai în actualul cincinal s-auțului. Nunyi

Cred că nici 
creatorii, nu 
mod cu totul

creației.
• tăzi noi, 
losim in 
tisfăcător această imensă 
rezervă intelectuală a 
perienței maselor, a 
noștințelor' pe care 
numi-o cea mai mare

as- 
fo- 
sa-

ex- 
cu- 

aș 
bo-

creat 13 500 locuri de muncă, din 
care peste 7 000 în industrie. Pe de 
altă parte, este de remarcat că circa 
o cincime din producția industrială a 
județului Harghita se realizează in 
localități rurale cum ar fi Gălăuțaș, 
Ditrău, Șincrăieni, Praid și în alte 
asemenea așezări — ceea ce a impus 
sarcini 
ției de

sporite în domeniul construc- 
locuințe. .

(Agerpres)

m-amîn colțul cupeului și 
hotărit să mai trag un pui 
de somn pînă la Oradea., 
Dar Maimuna, zîna vise- ' 
lor, nu-mi unsese încă 
pleoapele cu mierea som
nului și m-am trezit în 
toiul unei discuții din ce

Experiența oamenilor- 
o mare avuție a țării

M6HES Gyorgy

PITEȘTI

600 de 
la

autoturisme
export
expediat în Egipt 

de autoturisme Da-

găție a țării noastre. In 
privința valorificării ei 
cetățenești, pentru pro
gresul țării, socotesc că 
„Tribuna democrației", 
noua instituție creată, la 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului, vine 
minunat in întîmplnarea 
acestei bogății a cetățeni
lor patriei noastre.

Cu puțin timp în urmă 
călătoream de la Cluj- 
Napoca la Oradea cu ra
pidul de dimineață. Eram 
somnoros, m-am cuibărit

în ce mai aprinse 
părea a fi destul 
structivă. Am 
ochii. Erau două 
tinere, drăgălașe 
bărbat mai în virstă, cu 
nasul coroiat și o chelie 
accentuată. Am tras cu 
urechea- la convorbirea 
lor.

Discuția a început așa 
cum se obișnuiește in 
tren. Ce se găsește, mai 
special, în magazinele clu
jene, ce se poate cumpă
ra mai deosebit la Ora-

șl care 
de in- 
deschis 

femei 
și un

dea etc. Peste sgurt timp 
mi-am dat seama că cele 
două fete lucrau la jan 
magazin de confecții. Au 
început să povestească cu 
multă admirație despre 
șeful lor, „un as“ în do
meniul comerțului.

„Măi, fetelor, acești oa
meni sint frații noștri, 
cam așa a zis el — spu
nea cea mai vorbăreață 
dintre fete — o vorbă 
bună ii cade bine orișicui. 
Ne respectăm pe noi în
șine sttmind pe alții. Și 
să știți, cumpărătorii vin 
la noi șiroaie, depășim 
planul mult peste aștep
tările noastre. Cumpără
torilor le place politețea".

Din vorbă în vorbă, a 
pornit o discuție despre 
prețuirea confraților noș
tri, despre educația cetă
țenească.

Bineînțeles că ceea ce 
auzisem 
dar se 
băt-rîn 
dean a 
lucrind 
misiune, o menire cetă
țenească. ?i, ceea ce era

Ieri a fost 
un lot de 1Q0 __________ _

, cia-1300. De la începutul anului, 
constructorii de autoturisme de 
oraș au livrat partenerilor ex
terni 600 de automobile. In pre
zent, prestigioasa întreprindere 
de autoturisme de la Pitești este 
cunoscută în 25 de țări din Eu
ropa, Asia, Africa si America 
Latină. Datorită calităților lor 
tehnico-funcționale. automobilele 
românești sint tot mai mult soli
citate la export. Următoarea ci
fră este edificatoare : în 1980, 
sarcinile de plan pentru export 
ale unității sint cu 10,3 Ia sută 
mai mari fată de cele din anul 
precedent. (Gh. Cîrstea).

VALEA MOTRULUILignit peste sarcinile de
erau generalități, 
simțea că acdl 
comerciant oră- 
învăfat fetele că 
în comerf au o

(Continuare 
în pag. a V-a)

Minerii din abatajele și gale
riile Văii Motrului, una din 
cele mai puternice bazine car
bonifere ale Olteniei, au înscris 
în cronica marii ’ întreceri noi 
succese de prestigiu. Colectivele 
de muncă de la minele Horăști, 
Lupoaia, Leurda, Roșiuta, din 
celelalte exploatări din subteran 
și-au deoășit zilnic sarcinile de 
plan, realizind, pină la această 
dată, o producție suplimentară 
de 21 600 tone lignit. (Dumitru 
Prună).
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Agendă electorală
DELIMITAREA

CIRCUMSCRIPȚIILOR
ELECTORALE

Prin Decretele Consiliului de Stat 
nr. 19 și 20 au fost delimitate, nume
rotate și denumite circumscripțiile 
electorale pentru alegerea deputaților 
în Marea Adunare Națională și s-a 
stabilit numărul circumscripțiilor 
electorale pentru alegerea deputați-

Numărul circumscripțiilor electorale pentru 
alegerea deputaților

Județul ----------------------------------------------------------------
in Marea Adunare în consiliile

Națională populare județene

Alba 7 103
Arad 8 115
Argeș 11 131
Bacău 11 131
Bihor 11 131
Biătrita-Năsăud- 5 91
Botoșani 8 111
Brașov 10 125
Brăila 6 101
Buzău • 9 115
Caraș-Severin 7 101
Cluj 12 139
Constanța 10 131
Covasna 4 85
Dîmbovița 8 115
Doll 13 139
Galați 10 125
Gorj / 6 99
Harghita 6 95
Hunedoara 9 119
Ialomița 7 101
Iași 13 139
Ilfov 13 141
Maramureș 8 115
Mehedinți 5 93
Mureș 10 125
Neamț 9 119
Olt 9 119
Prahova 14 141
Satu Mare 7 101
Sălaj 5 87
Sibiu 8 111
Suceava 11 131
Teleorman 9 117
Timiș 12 133
Tul cea 4 87
Vaslui 8 109
Vîloea 7 103
Vrancea 6 99
Municipiul. București 33 155

Total 369 4 628

De la Comisia electorală centrală 
aflăm că prin Decretul Consiliului 
de Stat nr. 22pau fost confirmate 
comisiile electorale județene și a 
municipiului București, a căror com

Transformarea României într-o țară 
socialistă cu dezvoltare medie

(Urmare din pag. I)
locuitor Ia o serie largă de produse. 
Mai mult chiar.’există condiții ca Ia 
unele produse industriale de bază să 
fie atinse, pină în,lanul’., 1985,', nive
luri uin țările dezvoltate economic......

Acest obiectiv apare cu atit, mai im
presionant cu cit spre realizarea lui 
România înaintează, s-ar putea spu
ne, „împotriva curentului11. Astfel se 
cuvine subliniat faptul că in vreme 
ce pe plan mondial ritmul mediu de 
creștere a producției industriale și a 
venitului national se situează între 
2—5 la sută, iar în actuala conjunc
tură de criză acest plafon scade în 
multe țări pină aproape de zero, 
România și-a propus în anii ce vin 
o creștere de 9—10 Ia sută, respectiv 
6,7—7,4 Ia sută. în vreme ce pe plan 
mondial se adincesc decalajele eco
nomice, cresc vertiginos discrepan
tele între țări, cei săraci devin și mai 
săraci, noi recuperăm cu pași mari 
distantele ce ne mai despart de sta
tele avansate din punct de vedere 
economic. Desigur. în mersul nostru 
înainte întimpinăm și greutăți, ne 
confruntăm cu efectele negative ale 
actualei crize economice, ale scum
pirii resurselor energetice etc. Dar în 
pofida acestor dificultăți România, 
sub conducerea partidului comunist, 
înaintează impetuos, avînd certitu
dinea realizării marelui obiectiv ce-i 
stă în față.

Evoluția spre stadiul de tară cu o 
dezvoltare medie nu are în vedere 
doar indici cantitativi, ci, deopotrivă 
și poate chiar intr-o măsură și mai 
mare, realizarea unor indici calita

E zăpadă și ger, dar la întreprinderea de sere Oradea, sub acoperișul de sticlă, 
va culege prima recoltă a acestui an

între acțiunile desfășurate în cadrul consiliilor agroindustriale, avînd 
ca scop concentrarea și specializarea producției, se înscrie și organi
zarea sectoarelor unice horticole și a acțiunilor de cooperare. încă în 
luna decembrie a anului trecut, in fiecare județ au fost definitivate 
sectoarele horticole, secțiile și formațiile de mecanizare, s-a făcut 
încadrarea fermelor cu specialiști care vor conduce direct activitatea 
horticolă și acțiunile de cooperare. Au fost definitivate, totodată, acțiu
nile de cooperare pe acest an care, potrivit datelor furnizate de Di
recția generală a horticulturii din Ministerul Agriculturii, vor cuprinde 
109 000 hectare cu legume și leguminoase alimentare, 31 200 hectare 
cartofi, aproape 31 000 hectare în pomicultură, 29 000 hectare în viti
cultură. Important este ca acum sectoarele unice horticole din con
siliile agroindustriale să treacă la acțiuni hotărite pentru a pune baze 
trainice recoltei de legume, cartofi, struguri și fructe. Ce se face în 
această direcție ?

în județul Ilfov, organizarea celor 
24 sectoare unice horticole a fost în
soțită de măsuri practice pentru înde
plinirea prevederilor din planul pe 
acest an : obținerea unei producții de 
444 000 tone legume, 80 000 tone car
tofi, 51 000 tone fructe și struguri. Re
cent, comitetul județean de partid a 
organizat o ședință de lucru la care 
au participat cadre de conducere din 
unități agricole cultivatoare de legu
me, șefi de ferme și alți specialiști in 
legumicultura, Secretari ai comitete
lor comunale de partid. Analizarea 
temeinică a problemelor legate de 
buna desfășurare a activității în le- 
gumicultură a fost binevenită. După 
cum se știe, Ilfovul este unul din 
județele cu pondere în producția, le
gumicolă și orice neajunsuri în ce 
privește realizarea planului în acest 
sector — cum s-a întimplat în 1979 
la unele culturi — poate provoca 
dereglări în aprovizionarea populației 
cu aceste produse. Pentru a nu se 
repeta asemenea neajunsuri, s-a con
siderat necesar ca sectoarele horti
cole să pornească neîntîrziat la lucru, 
iar în fiecare unitate agricolă și fer
mă cultivatoare de legume să se facă 
toate pregătirile necesare, să nu se 
piardă nici o zi. în cadrul ședinței 
s-au discutat problemele tehnice și 
de aprovizionare pe colective, cu 
grupe de unități, iar apoi, în fața tu
turor participanților, specialiști din 
cadrul organelor agricole județene și 
de la Institutul de cercetări pentru 
legumicultură și floricultură Vidra 
au prezentat căile prin care trebuie 
să se acționeze pentru realizarea eșa
lonată a producțiilor prevăzute pen
tru 1980. Au luat apoi cuvîntul spe

lor în consiliile populare județene și 
al municipiului București. Avîndu-se 
în vedere normele de reprezentare, 
cele 369 locuri de deputați în Marea 
Adunare Națională și cele 4 628 locuri 
de deputați în consiliile populare ju
dețene au fost repartizate astfel :

ponență nominală se publică în Bu
letinul Oficial al Republicii Socialiste 
România, partea I, nr. 6. (M. Io-
nescu).

tivi, între care pe primul plan se 
află sporirea rapidă a productivi
tății muncii — cheia care deschide 
„porțile11 spre un viguros progres 
economic, spre un standard' ridicat 
deJ viață. • Experiența întregii omeniri 
atestă că numai o înaltă . productivi
tate a muncii poate asigura' dedpb- 
tfivă' folosirea intensivă, cu ' măre 
randament, a capacităților de pro
ducție, reducerea costurilor de pro
ducție și, implicit, creșterea volumu
lui acumulării, sporirea venitului na
țional și, pe această bază, ridicarea 
veniturilor tuturor oamenilor mun
cii. a nivelului de trai al întregului 
popor.

Totodată, se cuvine să subliniem că 
apropierea de nivelul țărilor cu o 
dezvoltare medie va determina 
adinei prefaceri în ansamblul vieții 
economico-sociale, concretizate în 
starea prosperă a industriei, agricul
turii, a tuturor ramurilor economiei 
naționale. Accentuarea rolului ele
mentelor calitative ale creșterii eco
nomice va însemna, firește, o creș
tere simțitoare a volumului de bu
nuri, considerabil diversificate, ridi
carea nivelului lor calitativ, precum 
și lărgirea sferei de servicii, va în
semna locuințe mai multe, cu un 
grad de confort mai ridicat, disemi
narea largă a elementelor civilizației 
urbane la sate, condiții mai bune de 
instruire, de ocrotire a sănătății, de 
petrecere a timpului liber — toate 
la un loc însemnînd un nivel tot mai 
ridicat de viată.

Perspectiva deschisă de Congresul 
al XII-lea prin - obiectivul de a 
ajunge pină la mijlocul deceniului 
actual în rindul țărilor cu o dezvol

cialiști și cadre de conducere din uni
tățile agricole, care au analizat pro
blemele care se ridică în unități și 

GRĂDINILE DE LEGUME

ALE ILFOVULUI PRIND CONTUR 

dar multe probleme se rezolvă prea lent

ferme in legătură cu realizarea pro
ducției horticole, solicitînd sprijin 
pentru rezolvarea lor. Ce s-a făcut 
pină acum și ce trebuie întreprins, 
în continuare, pentru îndeplinirea 
planului la producția legumicolă din 
acest an ?

AMPLASAREA SUPRAFEȚELOR 
care urmează a fi cultivate cu 
legume a constituit prima ac
țiune desfășurată de sectoarele 
unice horticole din cadrul consi
liilor agroindustriale. în acest scop, 
au fost alese cele mai fertile 
terenuri, în totalitate amenajate pen
tru irigat, creîndu-se astfel condițiile 
necesare concentrării și specializării 
producției, aplicării unitare a tehno
logiilor, folosirii in condiții mai bune

Manifestări politice și culturale 
organizate de Consiliile Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

VASLUI — Consiliile comunale ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste din județul Vaslui au orga
nizat la căminele culturale dezbateri 
pe tema „Legile tării — legile noas
tre", manifestări cultural-artistice 
sub genericul „Alegerile de ieri și 
de azi în literatură11, „Votăm al țării 
mers spre viitor11. La rîndul său, Co
mitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă a inițiat editarea 
unui îndrumător metodic cu reco
mandări de repertoriu, texte pentru 
brigăzi artistice, piese de teatru, care 
să îmbogățească activitatea cultural- 
educativă și artistică în întîmpinarea 
alegerilor de la 9 martie, precum și 
activitățile desfășurate în cadrul e- 
diției a III-a Festivalului național 
„Cintarea României11. (Crăciun Lă- 
luci).

HUNEDOARA — în toate comunele 
și orașele județului Hunedoara au 
fost difuzate primele tipărituri elec
torale pentru alegerile de la 9 mar
tie. Se află sub tipar broșura docu
mentară „Județul Hunedoara pe 
coordonatele progresului11 și chemări 
adresate minerilor, siderurgiștilor, 
constructorilor, lucrătorilor din agri
cultură, tinerilor, tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni, pentru a obține 
noi succese pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii. La punctele 
de documentare din numeroase lo-> 
calități, la casele alegătorilor ce se 
amenajează în prezent sînt expuse 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului și ale Congresului al 
II-lea al, F.D.U.S., Legea electorală, 
documentare privind realizările ob
ținute în județ în actuala legislatură 
și proiectele de dezvoltare pentru 
perioada 1981—1985. (Sabin Cerbu).

OLT — în județul Olt s-a încheiat 
acțiunea de delimitare a circumscrip
țiilor electorale pentru alegerile de 
la 9 martie. Astfel, au fost stabilite 
circumscripțiile electorale pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională, în consiliile populare 
județean, municipal, orășenești și 
comunale. Pină acum, au avut loc 
341 de adunări la care au participat 
mii de alegători din întreprinderi, 
organizații economice, instituții so- 
cial-culturale și membri ai organi
zațiilor democrației și unității so
cialiste, în vederea desemnării mem

tare medie este așadar aceea a unui 
rapid progres economico-social. Este 
o perspectivă care privește viata 
personală a fiecăruia dintre noi. 
Tocmai în numele bunăstării la care 
cu toții năzuim, să participăm . din 
felin, „cu., îfetteaga noastră „„^n^citateș. 
creatoare,"- la realizarea ' proiectelor 
mărețe pe rare partidul le-a gindit 
și le-a propus drept scop al muncii 
noastre de fiecare zi. Pentru un a- 
semenea mare istoric obiectiv nici 
un efort nu este prea mare. Voțiiyi 
la 9 martie pentru înfăptuirea 
neabătută a acestei politici, pentru a 
transforma în realitate grandiosul o- 
biectiv stabilit de Programul parti
dului, votăm pentru propria noastră 
bunăstare și fericire. Cu acest gind 
să ne dăm votul la 9 martie !

a mijloacelor mecanizate și valorifi
cării integrale a produselor. După 
cum relata tovarășul Aurel Naghir- 
nac, directorul întreprinderii pentru 
producerea și industrializarea legu
melor Oltenița, pentru asigura
rea legumelor necesare realizării 
a 30 000 tone conserve prevăzute 
în planul pe 1980 s-au încheiat 
contracte cu 29 unități agricole, situa
te in 9 consilii agroindustriale. Su
prafețele de legume fiind mai bine 
grupate, se asigură o mai bună uti
lizare a mijloacelor mecanizate aflate 
în dotarea celor 6 secții și 16 formații 
de mecanizare în legumicultură. La 
fel au procedat și complexele care 
coordonează activitatea sectoarelor 
horticole ce produc și livrează legu

me proaspete pentru aprovizionarea 
populației. Important este ca acum 
terenurile destinate culturii legume
lor să fie fertilizate și pregătite.

SECȚIILE ȘI FORMAȚIILE DE 
MECANIZARE au fost organiza
te în cadrul fiecărui sector unic 
horticol. Ele dispun de 880 trac
toare și de numeroase utilaje 
specifice activității in horticul
tura. Repararea lor întîrzie. Tova
rășul Ion Dobre, șeful sectorului unic 
horticol Vedea, spunea că nu au putut 
începe lucrările de fertilizare deoa
rece S.M.A. nu a reparat graiferele 
necesare încărcării remorcilor. De 
asemenea; s-a cerut organelor de 
specialitate să perfecționeze mașina 
de plantat răsaduri, această unealtă 

brilor comisiilor electorale teritoriale 
pentru alegerile de . deputați de la 9 
martie. (Emilian Rouă).

IAȘI — A început înscrierea in 
listele de alegători a tuturor cetățe
nilor cu drept de vot și a tinerilor 
care vor dobîndi acest drept pină în 
ziua alegerilor.

Concomitent cu desfășurarea unor 
ample manifestări cultural-educative, 
mii și mii de cetățeni au trecut la 
transpunerea în viață a propriilor 
angajamente de a participa activ Ia 
realizarea, prin muncă voluntar-pa- 
triotică, a unor lucrări edilitar-gos- 
podărești. De asemenea, viitorii lo
catari ai noilor blocuri ce se înalță 
în orașele județului îi ajută pe con
structori la finisarea acestora. Duoă 
ce au dat în folosință, în primele 
două decade ale lunii ianuarie, 113 
apartamente, constructorii ieșeni au 
pregătit pentru recepție, zilele aces
tea, încă 360 de apartamente din pla
nul pe acest an. (Manole Corcaci).

BUCUREȘTI — Răspunzînd îndem
nurilor adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună a Con
gresului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, membrii organi
zațiilor democrației și unității socia
liste din sectorul 1 al Capitalei au 
inițiat ample acțiuni cultural-educa
tive și edilitar-gospodărești.

— Una din primele, acțiuni pe care 
le-am inițiat — ne spune tovarășa 
Ana Comăniță, președinta consiliului 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste din sectorul 1 — este consti
tuirea echipelor de control al oame
nilor muncii, în număr de peste 700, 
precum și repartizarea lor pe unități. 
Un Ioc important in activitatea 
noastră îl acordăm manifestări
lor politico-educative. în ultimele 
zile, s-a desfășurat acțiunea de de
semnare a membrilor comisiilor elec
torale din circumscripții și pe sector, 
Am trecut la amenajarea și dotarea 
centrelor de afișare a. listelor de ale
gători. La complexul C.F.R. Bucu- 
rești-Triaj a avut loc o dezbatere pe 
marginea principalelor prevederi și a 
recentelor modificări ale Legii elec
torale. în această săpțămînă ne-am 
propus o serie de manifestări de 
propagandă economică și științifică, 
între care o masă rotundă pe tema 
contribuției organizațiilor F.D.U.S. în 
mobilizarea resurselor materiale și 
umane pentru îndeplinirea sarcini- 
lor de plan — la întreprinderea „Au
tomatica11, o dezbatere cu tema 
„Anul 1980 — an hotărițor în reali
zarea obiectivelor cincinalului revo
luției tehnico-științifice11, la între
prinderea de elemente pentru auto
matizare. (R. Șerban).

VRANCEA. — în toate localitățile 
județului, pregătirile în vederea ale
gerilor de deputați de la 9 martie 
capătă amploare, de la o zi la alta, 
acțiunile politice și cultural-educa
tive, odată cu diversificarea și creș
terea nivelului calitativ al acestora, 
în-curlnd vor' fi difuzate în orășele 
și' satele județului, Ia „Casa alegă
torului11, fotoexpoziția „Vrancea pe 
coordonatele cincinalului 1981—1985“, 
documentarele. „în sprijinul candida- 
ților de deputați11 și „Creșterea ni
velului de trai al poporului — țelul 
suprem al politicii partidului11, pre
cum și setul de planșe intitulat: „Să 
trăim și să muncim în chip comu
nist, să înfăptuim în viață normele 
și principiile eticii și echității socia
liste11. (Dan Drăgulescu).

asigurînd reducerea forței de muncă, 
atit de deficitară în multe unități 
agricole. Sarcina imediată : să fie de
finitivată formația de mecanizare, in 
funcție de volumul de lucrări rezultat 
din devizele tehnologice elaborate 
pentru fiecare cultură în parte. La 
cursurile învățămintului agrozooteh
nic să se facă instruirea tractoriștilor 
pe tehnologii.

PREGĂTIREA RĂSADURILOR 
constituie cea mai importantă lucrare 
la ordinea zilei în legumicultură. în 
județul Ilfov, potrivit calculelor fă
cute, sînt necesare 420 milioane fire 
de răsad. Producerea lor a fost bine 
organizată. Pentru solarii au fost în- 
sămintate 1 100 metri pătrați cu varză 
timpurie, 12 500 metri pătrați cu to

mate și 8 000 metri pătrați cu ardei 
gras. Trebuie să se producă și ră-' 
sadurile pentru plantările timpurii în 
cîmp. în ședința de lucru s-a criticat 
faptul că unele unități agricole nu au 
preluat încă semințele de legume. 
Chiar și la varză și tomate timpurii, 
care trebuie însămîntate neîntîrziat, 
semințele nu au fost preluate în to
talitate. Conducerile unităților agri
cole și responsabilii sectoarelor unicș 
horticole au datoria să asigure pre
luarea neintirziată a semințelor și să 
organizeze producerea răsadului po
trivit programului, astfel incit să se 
asigure eșalonarea producției.

ASIGURAREA MATERIALELOR. 
Pentru obținerea de recolte timpurii, 
in județul Ilfov se vor cultiva cu le-

în spiritul si litera decretului
CONTRIBUȚIA CERCETĂRII

LA REUTILIZAREA MATERIALELOR
Convorbire cu prof. univ. dr. ing. Iosif TRIPȘA 

vicepreședinte al C.N.Ș.T.

în Decretul privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materia
le refolosibile, utilizarea și circu
lația ambalajelor, aprobat recent de 
Consiliul de Stat, un număr de 14 
articole se referă la sarcinile și obli
gațiile Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie și ale unităților 
de cercetare, de a contribui la uti
lizarea rațională și eficientă a tutu
ror materiilor prime și materiale
lor alocate prin plan, la perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, 
astfel incit să se obțină un înalt 
grad de utilizare și valorificare a 
acestora, creșterea calității produ
selor, reducerea maximă'a pierde
rilor, rebuturilor și a cantităților de 
materiale care nu se mai pot utili
za în procesele de producție 
proprii.

în legătură cu aceste noi regle
mentări și sarcini am solicitat pre
cizări tovarășului prof. univ. dr. ing. 
îosif Țripșa, vicepreședinte al 
C.N.Ș.T.

— Activitatea de cercetare și in
ginerie* tehnologică avînd ca scop 
valorificarea superioară și eficientă 
a tuturor materiilor prime și a ma
terialelor se desfășoară de mai 
mulți ani în toate unitățile noastre 
de specialitate. Ea a căpătat o im
portanță primordială în lumina do
cumentelor Congresului al XII-lea, 
a celor două programe-directivă cu 
privire la cercetarea științifică, 
aprobate de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului. Recentul Decret 
al Consiliului de Stat stabilește în 
mod concret și foarte clar respon
sabilitatea tuturor factorilor de care 
depinde realizarea hotăririlor Con
gresului în acest sector de acti
vitate.

— Ce răspunderi concrete ii revin 
C.N.Ș.T. in cadrul acestor noi re
glementări ?

— C.N.Ș.T. îi revine răspun
derea de a coordona întreaga acti
vitate de cercetare și aplicarea de 
noi tehnologii pentru valorificarea 
superioară a resurselor materiale 
refolosibile. Ca urmare, specialiștii 
din C.N.Ș.T., împreună cu cei din 
institutele centrale și de specialitate 
vor participa activ la identificarea 
și stabilirea de noi căi și posibili
tăți pentru atragerea în circuitul 
economic a tuturor resurselor ma
teriale și pentru creșterea perma
nentă a gradului lor de valorificare, 
în acest scop, s-au elaborat progra
me de cercetare în domeniul recu
perării și reutilizării resurselor ma
teriale refolosibile pentru toate ra
murile și subramurile economiei 
naționale. Vom pupe un accent deo-‘ 
ăebit,pe .colaborarea între institutele

Vom extinde tehnologiile noi, în 
scopul asigurării creșterii gradului 
de utilizare a materialelor, extin- 
zind introducerea materialelor noi 
înlocuitoare, mai avantajoase, din 
punct de vedere tehnic și economic. 
Institutele de specialitate vor con
tribui la normarea științifică a tutu
ror consumurilor materiale prin sta
bilirea căilor prin care se va mări 
valoarea coeficienților de utilizare a 
materialelor, extinderea utilizării 
lor, concomitent cu limitarea consu
mului de materii prime și materiale 
deficitare, mai ales atunci cînd im
plică un efort valutar.

— Ce răspunderi revin întreprin
derilor in legătură cu noile tehno
logii și cum trebuie să se acționeze 
pentru solutionarea unor probleme 
locale, curente ?

— Unitățile socialiste sînt obli
gate, conform prevederilor _ decre
tului, să colaboreze cu unitățile de 
cercetare de specialitate, în vederea 
definitivării și aplicării imediate în 
producție a noilor tehnologii, utilaje 
și produse care permit o mai bună 
gospodărire și prelucrare a tuturor 
categoriilor de resurse materiale. 
E’e sînt; obligate, de asemenea, săj‘ 

’ ■identifice;' să Strîngă' și- să sorteze’ 
toate materialele refolosibile rezul- 

■de cercetare de diferite specialități;' tate dim activitatea proprie^ sau co- 
pentru ca, printr-o abordare pluri- ’ J‘“ ..... *"*’
disciplinară a problemelor pe care 
le ridică punerea la punct a noilor 
tehnologii, să asigurăm obținerea, 
în cei mai scurt timp, a unei efi
ciente maxime în folosirea tuturor 
resurselor materiale. De asemenea, 
de mare importanță este colabo
rarea C.N.Ș.T. cu ministerele de 
resort pentru crearea condițiilor ne-

legumele cresc frumos și in curind se 
Foto: S. Cristian

gume 400 hectare de solarii. Bună 
parte din materialele necesare — 
cherestea, lemn C.R., șipci — au fost 
procurate. Se cere intensificată 
livrarea foliei de polietilenă și asigu
rată cantitatea necesară de sîrmă 
pentru fixarea acesteia pe scheletul 
solariilor. Pentru a se cultiva roșiile 
pe araci, unii din cei care au luat 
cuvîntul în ședința de lucru — Dinu 
Daniliuc, președintele C.A.P. Gurbă- 

. nești, C. Tănase, secretar al comite
tului comunal de partid Fierbinți — 
au solicitat să se asigure materiale 
secundare pentru confecționarea: ara
cilor. Problemă de rezolvat : să se 
deschidă finanțarea pentru procurarea 
de materiale de către cooperativele 
agricole, orice întîrziere puțind aduce 
mari prejudicii viitoarei producții de 
legume.

Și alte probleme — organizarea 
formațiilor de lucru, sarcinile ce 
revin specialiștilor, încheierea con
tractelor de lucru — au fost anali-, 
zate pe larg în ședința amintită. 
Acum se cunosc atit producțiile de 
-legume care urmează să fie obținute 
în acest an, cit și măsurile care ur
mează să fie aplicate pentru realiza
rea lor. Important este să se treacă 
neîntîrziat, cu cea mai mare răspun
dere, la materializarea programelor 
stabilite. Consiliile agroindustriale, 
îndeplinindu-și exemplar atribuțiile 
pe care le au, trebuie să acționeze 
ferm în vederea rezolvării tuturor 
problemelor legate de buna pregăti
re a viitoarei producții de legume, 
îndeosebi cele legate de consolidarea 
sectoarelor unice horticole, repara
rea utilajelor, aprovizionarea cu se
mințe și materiale, organizarea te
meinică a muncii. Rezultatele acțiu
nilor care au fost întreprinse pină 
acum și cele care vor fi aplicate in 
zilele și săptămînile care vor urma 
se vor cintări în tone de legume, în 
eșalonarea producției și calitatea pro
duselor. întrucît Ilfovul are un rol 
important în ce privește aproviziona
rea populației cu legume, buna orga
nizare a activității în acest sector 
constituie o importantă sarcină a 
muncii de partid la sate, care trebuie 
îndeplinită exmplar.

loan HERȚEG 

cesare in vederea aplicării imedia
te in producție a rezultatelor cerce
tărilor efectuate.

— Care sint activitățile reglemen
tate de decret in care se impune 
creșterea contribuției cercetării 
științifice și a ingineriei tehno
logice ?

— în primul rînd, avem în ve
dere intensificarea • cercetărilor 
științifice pentru crearea de pro
duse noi și reproiectarea celor 
existente, pentru realizarea de con- 

' structii ușoare și cu parametrii 
funcționali competitivi. Vom inten
sifica, de asemenea, activitatea de 
tipizare și standardizare a tuturor 
materialelor și produselor între
buințate și realizate în economia 
națională, urmărind simplificarea și 
miniaturizarea reperelor, suban- 
samblelor componente și produselor.

® Care sînt principalele 
răspunderi ?. ® Cum
este organizată activi
tatea de elaborare a 

noilor tehnologii ?

lectate .din unități, sau de la popu
lație și să se adreseze institutelor do 
specialitate, în cazul în care au ne
voie de asistență tehnică sau de 
tehnologii pentru valorificarea 
acelora dintre materialele recupe
rate pentru care nu au soluții pro
prii.

— Cum. este organizată activitatea 
de elaborare a noilor soluții tehni-

COHTRASTf
Aplauze pentru risipa... de idei

întreprinderea de 
piele și încălțăminte 
„Vilceana11 avea, pină 
nu de mult, reputația 
unei mari consumatoa
re de energie electri
că. Oamenii s-au ho- 
tărît să înlocuiască 
risipa de energie cu un 
alt gen de... risipă. 
Aceea de idei. Și, din 
nou zicala s-a adeve
rit : „Cine caută gă
sește11. Mai întii au 
pus la punct segmen
tarea circuitelor elec
trice de lumină și au 
montat întrerupătoare 
locale, prevenind ast
fel consumurile inutile

Dezordinea sute de tone

Prin aprilie anul 
trecut, semnalam cu
rioasa „evaporare11 pe 
drumul de la furnizor 
la beneficiar a șute de 
tone de produse pe
troliere. De asemenea, 
arătam ciudata ati
tudine a cărăușului — 
organele C.F.R.-ului în 
speță — care, ci
tat la Arbitrajul de 
stat interjudețean Plo
iești pentru a spu
ne unde sînt tonele 
de păcură, motorină, 
benzină, a dat din u- 
meri și a acceptat pe 
loc să plătească con
travaloarea mărfii

Constructori care și-au clădit tradiția restanțelor

Colectivul întreprin
derii județene de con- 
strucții-montaj Mehe
dinți a realizat. în tot 
anul trecut, mai puțin 
de 50 la sută din pre
vederile de plan. Fără 
discuție, o situație se
rioasă, mai ales dacă 
se iau in considerație 
cauzele care au gene
rat-o. Să le trecem in 
revistă deci : lipsa 
unui control perma
nent și exigent din 
partea factorilor de 
răspundere, pe șantie
re și la punctele de lu
cru ; absențe nemoti

la iluminatul secțiilor. 
De asemenea, în ate
lierul de confecții, toa
te cele 20 de mașini de 
cusut au fost înzestra
te cu lămpi, renunțin- 
du-se, pe această cale, 
la iluminatul general. 
Dar cea mai impor
tantă și eficientă lu
crare a fost mon
tarea unor noi ba
terii de condensatori 
statici în postul de 
transformare al între
prinderii, prin care se 
asigură menținerea 
unei puteri constante 
în condițiile reducerii 
pierderilor de energie

„evaporă" 

de combustibil
pierdute. Iată că din 
nou istoria se repetă. 
Marfa nu ajunge la 
destinație, iar organe
le C.F.R. sînt dispuse 
să plătească integral, 
plus cheltuielile de ar
bitraj, de timbru, de 
transport. în asemenea 
postură, de data a- 
eeasta, se află Direcția 
regională Constanța. 
Prin hotărîrile 2 614 și 
2 609 din 12 noiembrie 
1979 și 2 886 și 2 884 
din 10 decembrie 1979 
direcția a plătit furni
zorilor, prin PECO 
Ploiești, aproape 90 000 
lei pentru marfa care

vate și învoiri după 
bunul plac ; risipă de 
materiale ; utilaje de 
construcții în valoare 
de zeci de milioane lei, 
folosite numai între 
65—70 la sută din tim
pul lor de lucru : lu
crări de calitate neco
respunzătoare și mul
te altele. P6 scurt, ne
ajunsuri mari care ar 
fi trebuit să dea serios 
de gindit conducerii 
întreprinderii. Și nu 
numai atit. Să o în
demne la măsuri hotă
rite pentru introduce
rea ordinii și discipli

ce in lumina prevederilor decre
tului ?

— în scopul intensificării activi
tății de elaborare a noilor soluții 
tehnice, C.N.Ș.T., împreună cu alte 
organe centrale, cu ministerele de‘ 
resort și cu institutele de cercetare 
și inginerie-tehnologică, va elabora, 
potrivit legii, programe anuale, 
cincinale și de perspectivă pentru 
fiecare unitate economică în parte, 
cit și pentru fiecare material, cu- 
prinzînd măsurile concrete pentru 
recuperarea și valorificarea resur
selor materiale refolosibile. Aceste 
programe vor fi aprobate odată cu 
lucrările de plan pentru perioadele 
la care se referă, căpătînd în acest 
mod putere de lege.

Partea cea mai importantă a aces
tor programe, preconizîrid activități 
de cercetare -științifică, inginerie 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic, va fi inclusă in 
planurile de cercetare și. în felul 
acesta, va avea preponderență în 
activitatea rețelei noastre de spe
cialitate. Unitățile de proiectare sint 
obligate să stabilească în documen
tațiile tehnico-economice volumul 
resurselor materiale refolosibile, so
luțiile tehnologice de valorificare, 
precum și cantitățile de materii pri
me și materiale ce urmează a fi 
astfel economisite.

— In ce măsură noile tehnologii 
și soluții ale cercetării pot duce la 
creșterea eficienței, prin valorificări 
superioare ?

— Consider că noile tehnologii 
pot asigura o creștere substanțială 
a eficientei mergînd pină la zeci și 
sute de ori mai mult decît la ac
tuala valorificare. Avem numeroase 
exemple în acest sens din toate ra
murile economiei naționale. De pil
dă, zgura de furnal se folosea pină 
în prezent in proporție de 85 la sută 
la fabricarea cimentului și a altor 
materiale de construcții ; încă din 
acest an vom lua măsuri pentru va
lorificarea ei sută la sută, ceea ce 
înseamnă valorificarea a aproxima
tiv 5 milioane tone de material și 
obținerea unei valori de peste un 
miliard lei. Noile tehnologii de 
debitare a tablelor au dus la creș
terea coeficientului de utilizare, în 
unele întreprinderi constructoare 
de mașini de la 30—40 la sută în 
trecut la 85 .pină la 95 la sută, deci 
de aproape trei ori mai mult. O se
rie de tehnologii puse la punct de 
către specialiști din cercetare per
mit valorificarea firelor și fibrelor 
de. lungimi reduse, care înainte nu 
se valorificau.

Ca să rezulte mai clar dimensiu
nea problemelor care ne preocupă, 
menționăm că industria, noastră va
lorifică in prezent, ihtr-o măsură 
de citeva ori mai mică, materiale 
recuperabile în comparație cu ță
rile avansate. De aici decurge ne
cesitatea intensificării contribuției 
cercetării științifice in acest do
meniu.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTII

reactivă și a consumu
rilor cu peste 1 000 ki- 
lowați-oră pe an. Cum 
s-ar zice, o admirabi
lă... risipă de idei. Care 
nu s-a oprit în acest 
punct. Ample lucrări 
se întreprind și pe li
nia reducerii consu
murilor de combusti
bil. Numai prin recu
perarea căldurii din 
apa de răcire de la 
statia de compresoare, 
de exemplu, se preli
mina economisirea 
pină la sfirșitul acestui 
an a cel puțin 300 tone 
combustibil convențio
nal. (Ion Stanciu).

s-a „evaporat11 pe 
drum. „S-a pierdut ! 
Noi plătim totul!11 
— au spus cei de la 
direcția regională a- 
mintită. Bun, bun, 
dar unde sînt pro
dusele cu pricina ? E 
vorba doar de circa 
200 tone păcură și alte 
produse petroliere, nu 
de un ac pierdut în 
carul cu fin. Și. apoi, 
din ce fonduri se plă
tesc atit de ușor sume 
atit de mari pentru a 
acoperi pagubele de 
transport ? Și. în sfir- 
șit : de ce situația se 
perpetuează an de an 7 
(Constantin Căpraru).

nei in muncă. în ac
tivitatea de pe șan
tiere.

Iată însă că și în a- 
cest an nedorita „tra
diție11 continuă: în- 
tr-una din zilele lunii 
ianuarie — zi de mun
că, nu de plimbare — 
la nivelul întreprinde
rii s-au înregistrat nici 
mai mult, nici mai pu
țin de 497 absențe. Lu
crurile sînt clare : 
„tradiția11 trebuie nea
părat și cit mai repede 
curmată. Cine ia ini
țiativa ? (Virgil Tăta- 
ru).
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tNAil^ STIMĂ, PROFUNDĂ ADMIRAflE
FAfĂ UF LUPTĂTORUL NEOBOSIT PENTRU BUNĂSTAREA POPORULUI 

ROMÂN, PENTRU O LUME MĂI BUNĂ Șl MAI DREAPTĂ
TELEGRAME Șl MESAJE DE FELICITARE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE

„Sărbătorind ziua dumneavoastră 
de naștere, omagiem fierbinte nu 
doar pe Omul care și-a înscris pentru 
totdeauna numele in cartea de onoa
re a patriei, nu doar pe revoluționa
rul înflăcărat și ^inditorul vizionar, 
pe conducătorul adine cinstit. pretu
tindeni în lume, pe deschizătorul de 
noi drumuri pentru înțelegere și co
laborare echitabilă a tuturor po
poarelor, pentru consolidarea păcii și 
dreptății pe pămînt, ci însăși epoca 
cea mai luminoasă și mai fericită din 
istoria țării — se arată în telegrama 
adresată de Comitetul județean Bo
toșani al P.C.R., Consiliul popular 
județean și Consiliul județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.

Iată de ce comuniștii, toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe plaiurile de le
gendă și viitor de aur ale Botoșanilor 
vă roagă să primiți cele mai sincere 
urări de sănătate si fericire, îndepli
nirea tuturor gîndurilor și aspirațiilor 
ce vă animă permanent și care nu 
sint altele decît cele către care nă- 
zuim cu toții, întregul partid și popor
— construirea socialismului și comu
nismului pe pămîntul unei Românii 
independente, libere și suverane. La 
mulți, mulți ani !“

„în numele Comitetului județean 
de partid Caraș-Severin, al Consiliu
lui popular județean, al comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din 
această parte a țării — români, ger
mani, sîrbi, maghiari și de alte na
ționalități — vă adresăm cele mai 
călduroase felicitări, împreună cu 
urări de viață lungă, sănătate deplină 
și multă fericire, neobosită putere de 
muncă spre binele și prosperitatea 
poporului român — se arată într-o 
altă telegramă. în istoria partidului 
nostru, a României moderne, dă
ruirea și pasiunea dumneavoastră 
revoluționară rămîn înscrise cu litere 
de aur, ele manifestîndu-se plenar în 
participarea deosebit de activă la în
făptuirea marilor transformări din 
viața poporului nostru, care edifică 
cu deplin succes socialismul pe pă- 
mintul românesc.

Fericiți de a fi contemporanii dum
neavoastră, vă asigurăm că vom face 
totul pentru a transpune ferm în 
practică hotărîrile adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului; Să 
trăiți întru mulți și fericiți ani !“.

Cităm din ' telegrama adresată de 
Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R. : „Minerii, siderurgiștii, ener- 
geticieriii, constructorii, lucrătorii 
de pe ogoare, ■ toți cei ce mun
cesc și trăiesc pe străbuna vatră hu- 
nedoreană dau o înaltă apreciere 
strălucitei dumneavoastră activități 
desfășurate în fruntea partidului și a 
țării. Ne mîndrim cu realizările de 
prestigiu obținute de națiunea noas
tră in anii socialismului, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
înfăptuiri care poartă adine întipă
rită amprenta gindirii și activității 
dumneavoastră creatoare. Ne ono
rează locul demn pe care îl ocupă 
România socialistă și politica sa in 
lumea contemporană, politică în care 
simțim prodigioasa dumneavoastră 
contribuție.

Vă asigurăm că oamenii muncii din 
județul Hunedoara, strins uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, nu-și vor precupeți eforturile, 
vor munci cu toată dăruirea și pa
siunea care-i caracterizează pentru 
înfăptuirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor actualului cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului.

La mulți ani, întru înălțarea pa
triei și prosperitatea ' întregii noas
tre națiuni !“

„Urările noastre izvorăsc din aclîn» 
cui inimii, poartă întreaga căldură a 
datinilor străbune, care au înflorit 
cu noi bucurii pe legendarele me
leaguri ale Oltului — se arată în te
legrama adresată de Comitetul jude
țean Olt al P.C.R. Avem marea 
bucurie de a participa cu însufle
țire, alături de dumneavoastră, la 
făurirea destinului de aur al patriei, 
de a semna in cartea ei de civili
zație împreună cu cel mal iubit fiu 
al poporului, care a văzut lumina zi
lei aici, pe meleagurile Oltului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru au vie în memorie 
pilda de fierbinte patriotism, de ine
galabilă dăruire revoluționară, de 
nobil umanism, care v-au călăuzit 
întreaga viață, magistrala activitate 
ce o desfășurați în fruntea partidu
lui, Ia cirma țării. Obiectivele stabi
lite de Congresul al XII-lea al parti
dului sint o nouă dovadă 'a viziunii 
originale, științifice prin care ați 
deschis ferestre largi de lumină pro
gresului.

Cu cele mai nobile sentimente vă 
transmitem, din adîncul inimii, tradi
ționalul „La mulți ani !“, viață bo-, 
gata, rodnică, îndelungată, tinerețea 
de suflet a neamului, pentru înfăp
tuirea mărețelor idealuri de progres 
și civilizație ale României socialiste"

„Comitetul județean Satu Mare al 
P.C.R. și Consiliul popular județean 
vă adresează cu nețărmurită dragos
te și prețuire, în numele tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii de 
pe meleagurile sătmărene, români, 
maghiari, germani, de alte naționali
tăți, un respectuos și profund omagiu
— se arată într-o altă telegramă.

Toți cel ce trăim și muncim în 
județ, pe veci înfrățiți in aspirații, 
in viață și in muncă, știm bine ci 
prefacerile înnoitoare se datoresc 
politicii științifice, clavăzătoare a 
partidului și statului nostru; la elabo
rarea și înfăptuirea căreia contribuția 
dumneavoastră este determinantă. 
Umăr la umăr cu toți fiii României 
socialiste, puternic mobilizați de ho
tărîrile istorice ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, comuniștii, 
toți oamenii muncii sătmăreni, fără 
deosebire de naționalitate, fac legă- 
mînt solemn să îndeplinească fără 
preget, cu energie revoluționară, cu 
însuflețire și răspundere patriotică, 
sarcinile anului 1980 și ale actualului 

cincinal, precum și ale noii etape de 
construcție socialistă a patriei. Să ne 
trăiți mulți ani fericiți !“.

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Teleorman vă adresează 
cele mai calde felicitări, urări de via
ță îndelungată, multă sănătate și pu
tere de muncă, spre binele și fericirea 
națiunii noastre socialiste — se arată 
în telegrama adresată de Biroul Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R. și Comitetul executiv al Con
siliului popular județean. Ne anga
jăm solemn, mult stimate tovarășe 
secretar general, ca, strins uniți în 
jurul partidului, al Comitetului Cen
tral, în frunte cu dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
comunistul de înaltă omenie și revo
luționarul neînfricat, care-și dedică 
întreaga viață și putere de muncă 
propășirii patriei, să facem totul pen
tru aplicarea neabătută in viață a 
Programului partidului, a hotăririlor 
celui de-al XII-lea forum al comu
niștilor.

Cu inimile pline de bucurie și re
cunoștință, vă transmitem, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urări de multă sănătate, ani mulți și 
fericiți în fruntea partidului și sta
tului nostru pentru a ne conduce cu 
aceeași înțelepciune și cutezanță pe 
drumul luminos al comunismului, 
pentru ca România, poporul său să se 
înalțe tot mai falnic în rindul națiu
nilor lumii".

în telegrama adresată de Comitetul 
județean Vaslui al P.C.R. și Consiliul 
popular județean se menționează, 
între altele : „Urările noastre pornesc 
din adîncul inimilor, mult stimate 
tovarășe .Nicolae Ceaușescu, și repre
zintă expresia celei mai profunde 
gratitudini, a înaltei aprecieri pe 
care locuitorii acestor meleaguri în
cărcate de istorie, alături de întregul 
popor, o dau activității dumneavoas
tră de înflăcărat comunist și ctitor 
al politicii interne și externe a țării, 
politică în care se reflectă năzuin
țele și idealurile vitale de demnitate, 
independentă și pace ale națiunii.

Acum, cind gîndurile și sentimen
tele poporului român se îndreaptă cu 
nețărmurită recunoștință către dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, alesul, națiunii, 
care întruchipează înalte trăsături de. 
patriot înflăcărat, om de omenie, re
voluționar Consecvent'pentru' promo
varea spiritului de dreptate, de res
pectare a dreptului fiecărei națiuni 
de afirmare liberă și independentă 
în concertul tuturor popoarelor lumii, 
vă adresăm din toată inima tradițio
nala urare „La mulți ani !“.

Cităm din telegrama adresată de 
Comitetul județean Vîlcea al P.C.R, : 
„Este o mare fericire pentru noi, 
pentru întreaga noastră națiune, că 
în fruntea partidului și statului, la 
cirma țării vă aflați dumneavoastră, 
eminent om politic, patriot înflăcărat 
și internationalist consecvent, comu
nistul de cea mai înaltă omenie, care 
întruchipați strălucit cele mai alese 
virtuți ale poporului român. Profund 
recunoscători pentru tot ceea ce ati 
făcut și faceți spre binele și propă
șirea patriei, pentru marile dumnea
voastră initiative, consacrate adînci- 
rii democrației socialiste și afirmării 
plenare a personalității umane, ne 
angajăm, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul, asemenea 
întregului nostru popor, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului.

Alăturînd simțămintelor întregii 
națiuni gîndurile npastre de stimă și 
înalt respect, de nețărmurită dragos
te, vă dorim din adîncul inimii multă 
sănătate și fericire, ani multi de via
ță și neobosită putere de muncă pen
tru binele și progresul neîntrerupt al 
tării, pentru ridicarea scumpei noas
tre patrii pe culmile civilizației co
muniste !“.

In telegrama adresată de C.C, al 
U.T.C. și Consiliul Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia se arată : „Pătrunși de marile 
răspunderi ce ne revin, vă asigurăm 
că toți tinerii patriei — români, ma
ghiari, germani și de. alte naționali
tăți — urmînd neabătut prețioasele 
dumneavoastră orientări și indicații, 
îndemnurile părintești, pline de căl
dură pe care ni le adresați, vom 
face totul pentru/a ne situa la ni
velul înaltelor exigențe ale epocii de 
avint istoric pe care o trăim, pregă- 
tindu-ne temeinic pentru muncă și 
viață, însușindu-ne cuceririle; știin
ței, concepția revoluționară despre 
lume, pentru a putea duce mai de
parte — așa cum ne-ați cerut de la 
înalta tribună a forumului comunist 
— făclia progresului, socialismului și 
comunismului in România. Vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că sub conducerea 
partidului, urmîndu-vă neabătut, cu 
toată ființa noastră, ne vom uni și 
mai strins forțele și energiile crea
toare, împreună cu ale întregului po
por pentru transpunerea . exemplară 
in viață a mărețelor obiective ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Multumindu-vă din inimă pentru 
grija statornică și atenția cu care 
înconjurați tineretul patriei, permi- 
teți-ne ca, odată cu cele mai fier
binți sentimente-de nețărmurită dra
goste, prețuire și recunoștință pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți 
pentru tînăra generație, să vă urăm 
multă sănătate și fericire, multă pu
tere de muncă în fruntea partidului 
și țării, spre binele și propășirea pa
triei socialiste, pentru triumful idea
lurilor de pace, prietenie și progres 
în întreaga lume !“

Spicuim din telegrama adresată de 
Ministerul Educației și învățămintu- 
lui : „Acest moment sărbătoresc este 
pentru noi un fericit prilej de a ne 
exprima, încă o dată, sentimentele de 
înaltă gratitudine si recunoștință 
pentru grija părintească pe care o 

purtați în permanență instruirii, edu
cării/și formării tinerelor generații, 
pentru conectarea invățămîntului la 
fluxurile producției, cercetării, ale 
vieții sociale, care au condus la așe
zarea școlii românești pe una din cele 
mai avansate poziții din lumea de 
azi. Învățămîntul vă 'datorează, dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. concep
ția modernă de organizare și desfă
șurare, care îi conferă capacitatea de 
a-și îndeplini înalta misiune de a 
asigura formarea cadrelor în strînsă 
legătură cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale*'dezvoltării economice 
și sociale a țării, ale edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintării României spre comu
nism.

Patriot înflăcărat, comunist de mare 
omenie, revolu‘ionar cutezător, dum
neavoastră, slujind fără preget cauza 
partidului șf poporului nostru, v-ați 
afirmat ca o personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, ca 
un apărător ferm al independenței și 
suveranității naționale, al idealurilor 
de pace și colaborare între popoare.

Vă dorim, din adîncul inimii, mul
tă sănătate și fericire, ani mulți de 
viață, deplină putere de muncă în 
fruntea partidului și statului nostru !“

„Comuniștii din Academia „Ștefan 
Gheorghiu" — cadre didactice, stu- 
denți și cursanți '— exprimindu-și 
cele mai profunde sentimente de 
dragoste, prețuire și recunoștință 
pentru modul strălucit în care con

• Ko/» urma neabătut strălucitul dumneavoastră 
exemplu de dăruire revoluționară, de muncă fără 
preget pentru ridicarea patriei pe nai trepte 
de progres și civilizație

Pretutindeni aceeași hotărirea aceeași angajare
fermă: să acționăm cu toate forțele pentru 
ca mobilizatoarele obiective ale Congresului al 
XII-lea să devină fapte

duceți destinele poporului român, vă 
adresează urarea fierbinte de viață 
îndelungată, sănătate și fericire, de 
noi și remarcabile succese in întreaga 
dumneavoastră activitate, consacrată 
zi de zi, ceas de ceas, bunăstării și 
prosperității patriei, realizării obiec
tivelor însuflețitoare magistral for
mulate în Raportul pe care l-ați pre
zentat la cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R. — se arată într-o altă tele
gramă.,

Urmînd în întreaga noastră muncă 
pilda dumneavoastră vie de eroism 
și pasiune revoluționară, de înaltă 
dăruire, atașament și fidelitate față 
de interesele majore ale poporului, 
vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pentru 
a ne aduce contribuția activă la 
transpunerea în viață a sarcinilor ce 
izvorăsc din documentele Congresu
lui al XII-lea, depunind toate străda
niile pentru . pregătirea și formarea 
unor cadre de partid animate de spi
rit revoluționar, de înaltă responsa
bilitate comunistă, gata oricind să-și 
facă datoria față de partid și popor. 
Să ne trăiți întru mulți ani spre bi
nele și bucuria partidului și a între
gului nostru popor !“.

Consiliul de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale arată, prin
tre altele, in telegrama adresată: 
„Folosim cu bucurie acest minunat 
prilej pentru a da glas sentimentelor 
de aleasă stimă, devotament și recu
noștință pe care militarii armatei 
noastre, asemenea tuturor oamenilor 
muncii, le nutresc față de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — cel mai de seamă fiu al 
poporului, conducător încercat al 
partidului și statului.

Vă raportăm, tovarășe comandant 
suprem, că ostașii țării — de la sol
dat la general — își vor dărui și în 
viitor toată energia, priceperea și 
puterea de muncă înfăptuirii neabă
tute a sarcinilor rezultate pentru ar
mată din istoricele hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al partidului, în 
scopul obținerii de rezultate calitativ 
superioare atît în pregătirea de luptă 
și politică a unităților și marilor uni
tăți, cit și în activitatea economică, 
pe frontul dezvoltării socialiste ra
pide a țării. în posturile datoriei de 
onoare încredințate, vom acționa cu 
responsabilitate comunistă pentru ri
dicarea întregii vieți și activități os
tășești la cote calitative tot mai 
înalte.

Cu aceste gînduri și simțăminte, vă 
rugăm să primiți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urările noastre fierbinți de fericire, 
sănătate și viață îndelungată, nentru 
dumneavoastră și întreaga familie.

«La mulți ani !»“

„Consiliul de conducere al Ministe
rului de Interne, în numele întregu
lui personal, vă roagă, din adîncul 
inimilor, să primiți cele mai alese 
urări de multă sănătate, deplină fe
ricire și viață îndelungată în frun
tea partidului și a statului, pentru 
triumful socialismului și comunismu
lui pe pămîntul patriei, centru gloria ’ 
ponorului nostru și măreția Româ
niei socialiste — se menționează în
tr-o altă telegramă. Trăind intens, 

împreună cu toți fiii țării, marea 
bucurie a sărbătoririi' zilei dumnea
voastră de naștere, 'a omului și co
munistului de omenie, al cărui nume 
se înscrie cu litere de aur în conste
lația marilor făuritori de istorie ai 
acestui milenar pămînt românesc, 
efectivele Ministerului de Interne vă 
exprimă recunoștința fierbinte pen
tru contribuția inestimabilă pe care 
o aduceți la înfăptuirea înaltelor 
idealuri de libertate, independență, 
pace și progres ale poporului și se 
angajează solemn să facă totul pen
tru îndeplinirea exemplară a misiu
nilor ce le revin din istoricele hotă
riri ale celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, a ordinelor dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe comandant suprem, în vederea 
apărării cu fermitate a cuceririlor 
revoluționare ale națiunii române. 
La mulți ani !“

în telegrama adresată de Biroul 
executiv al Consiliului Național pep- 
tru Știință și Tehnologie se arată : 
„Dăm expresie celor mai frumoase 
gînduri și sentimente de profundă 
stimă, dragoste și prețuire ale tutu
ror celor ce muncesc pe tărîmul 
științei și tehnologiei din patria noas
tră- adresîndu-vă cele mai calde fe
licitări, însoțite de urările noastre, 
din toată inima, de multă sănătate, 
putere de muncă și viață îndelun
gată, de noi și strălucite succese în 
magistrala operă pe care o infăptuiți 
conducînd destinele României spre 
culmile civilizației. socialiste și co

muniste. Exemplul vieții și luptei 
dumneavoastră revoluționare pen
tru dezvoltarea și afirmarea plenară 
a națiunii în contextul unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, mai. dreaptă și mai bună, re
prezintă astăzi pentru toate genera
țiile ce-și împletesc destinele in 
România un strălucit model al omu
lui nou.
,Ne angajăm, mult stimate tovarășe 

secretar general, al partidului și pre
ședinte al republicii, să facem . totul 
spre a fi demni de acest exemplu, 
să muncim mai mult și mai bine 
spre a îndreptăți pe deplin încre
derea și marele sprijin, pe care ni-1 
acordați, să transpunem neabătut în 
faptă gindirea dumneavoastră, hotă
rîrile Congresului al XII-lea, măre
țul Program al partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. La mulți ani !“.

Colectivul de lucrători din Comi
tetul de Stat al Planificării scrie in 
telegrama sa : „Sintem mîndri' că 
avem în fruntea partidului și sta
tului nostru pe cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, eminent conducător 
politic, patriot înflăcărat, luptător 
neînfricat pentru drepturile naționale 
și sociale ale României, militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Noi știm, din 
viața de fiecare zi, că de activitatea 
dumneavoastră revoluționară, înțe
leaptă, dinamică, novatoare este le
gată cea mai rodnică perioadă din 
întreaga istorie a construcției socia
liste în ț'ara noastră.

Exprimînd cele mai calde mulțu
miri pentru grija cu care ne, îndru
mați permanent, pentru orientările 
date activit'ății de planificare, însu
flețiți de minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață comu
nistă, ne angajăm să perfecționăm 
în continuare activitatea noastră, să 
facem totul pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate.

Să ne trăiți mulți ani, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, spre binele 
și fericirea întregii noastre națiuni!".

„Cu inimile vibrînd de nețărmurită 
dragoste, cu sufletele pline de cele 
mai alese simțăminte, noi, lucrătorii 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, exprimînd gîndurile tuturor 
celor ce activează pe tărîmul culturii 
și ar.tei, vă adresăm un fierbinte 
omagiu și cele mai bune urări — se 
arată într-o altă telegramă. în per
soana dumneavoastră il omagiem pe 
unul dintre cei mai buni fii ai po
porului, a cărui personalitate dina
mică și clarvăzătoare s-a impus defi
nitiv in galeria iluștrilor bărbați pe 
care i-a dat istoria acestor meleaguri, 
în persoana dumneavoastră il admi
răm pe conducătorul de partid și de 
stat, a cărui viață și luptă se reco
mandă drept un exemplu de dăruire 
și consecvență revoluționară, de con
tribuție hotărîtoare adusă la triumful 
socialismului și comunismului în 
România, la cauza păcii și colabo
rării în lume, la făurirea unei noi 
ordini politice internaționale.

Să ne trăiți ani mulți și fericiți, 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, înconjurat de 

stima, dragostea și prețuirea familiei 
dumneavoastră, spre fericirea și pros
peritatea, noastră și a urmașilor 
noștri !“,'

„Comuniștii, și ceilalți oameni ai 
muncii din Ministerul Finanțelor, cu 
vibrantă emoție și profund devota
ment vă urează sănătate deplină și 
multă putere de muncă în fruntea 
partidului și statului, pentru binele 
și fericirea întregului popor, pentru 
continua afirmare a națiunii noastre 
socialiste și creșterea prestigiului 
României în lume — se arată in te
legrama acestui colectiv. Vedem în 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite secretar general, strălucita per
sonalitate și figura proeminentă a 
celui care militează ferm și pres
tigios pentru rezolvarea problemelor 
de mare complexitate cu care se 
confruntă omenirea astăzi, pentru 
promovarea păcii și înțelegerii între 
toate popoarele lumii, modelul de- 
săvîrșit pe care fiecare cetățean al 
țării se simte chemat să-1 urmeze.

Vă asigurăm că vom face totul 
pentru ca, strins uniți în jurul parti
dului, al dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, să ne consacram întrea
ga capacitate de muncă pentru îndepli
nirea în mod exemplar a sarcinilor 
ce ne revin din documentele celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
pentru aplicarea și perfecționarea 
mecanismului economic și financiar, 
pentru traducerea în viață a politi
cii financiare a partidului și sta
tului.

Din adîncul inimii, dumneavoastră 
și familiei dumneavoastră, tradițio
nalul «La mulți ani!»".

Cităm din telegrama adresată de 
Ministerul Construcțiilor Industriale.: 
„Pilduitoarea dumneavoastră viață și 
activitate de eminent militant revolu
ționar, pusă în slujba partidului și 
poporului, ,calitățile deosebite de ex
cepțional conducător comunist, de 
strălucit continuator al gindirii și 
luptei marilor înaintași ai neamului, 
exemplu excepțional de abnegație și 
dăruire comunistă, contribuția de în
semnătate istorică la marțle înfăp
tuiri ale poporului nostru, la ridicarea 
rolului și menirii noastre în lume, 
stima pe care v-o acordă popoarele 
lumii ne insuflă în permanență în
credere și optimism, ne dau marea 
satisfacție că sintem fiii unui popor 
stăpîn pe. destinele sale.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
minister — muncitori, ingineri, teh
nicieni — conștienți de înalta răs
pundere'ce le revine pentru tradu
cerea in viață a celui mai grandios 
program de investiții-construcții 
adoptat vreodată pentru dezvoltarea, 
patriei noastre, muncesc cu abnegație 
și dăruire pentru realizarea exem
plară a sarcinilor încredințate. Cu 
aceste gînduri și sentimente, vă asi
gurăm, iubite tovarășe secretar gene
ral, că, profund devotați politicii in
terne și externe a partidului, vom 
depune toate eforturile pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea. La mulți 
ani !“.

„în numele constructorilor de ma
șini, vă .adresăm din inimă cele mai 
alese gînduri și cele mai calde urări 
de sănătate, viață lungă și putere de 
muncă in înaltele răspunderi cu care 
v-au învestit, în unanimitate, parti
dul și poporul — se arată în tele
grama trimisă de Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Opțiu
nea partidului și statului nostru so
cialist pentru crearea unei industrii 
constructoare de mașini moderne, pu
ternice și competitive poartă ampren
ta decisivă a concepției dumneavoas
tră, a acelei concepții care îngemă
nează admirabilele virtuți ale indus
trializării socialiste cu experiența 
mondială cea mai înaintată.

în acest an de confluență a două 
cincinale, fundamentale pentru afir
marea cu mai multă vigoare a Româ
niei socialiste, constructorii de ma
șini se angajează ferm să moderni
zeze radical structura construcțiilor 
de mașini, amplu implicată in înzes
trarea tehnică a economiei naționale, 
prin evoluția ponderii electronicii si 
electrotehnicii, pentru a asigura sal
tul calitativ in întreaga industrie, să 
participe la acțiunea largă ce vizează 
asigurarea independenței energetice 
in deceniul următor a țării noastre, 
să sporească rolul institutelor de cer
cetare științifică si inginerie tehnolo
gică. Vă urăm tinerețe veșnică, forță 
creatoare spre binele și fericirea po
porului !“

Biroul executiv al consiliului de 
conducere și comitetul de partid din 
Ministerul Sănătății scriu în telegra

ma adresată : „în numele comuniști
lor, al întregului personal sanitar, vă 
transmitem cele mai călduroase urări 
de viață lungă, sănătate și multă pu
tere de muncă pentru îndeplinirea 
înaltelor idealuri de progres, prospe
ritate, independență și pace ale na
țiunii române, ce se împlinesc în 
zilele noastre sub strălucita dumnea
voastră conducere, de către întregul 
nostru popor. Evenimentul pe care îl 
sărbătorim, alături de întreaga na
țiune, este pen.tru noi toți, cei cărora 
le-ați încredințat nobila misiune de 
a sluji și apăra sănătatea poporului 
nostru, un nou și fericit prilej de a 
vă asigura, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
dedica întreaga energie, întreaga ca
pacitate de muncă și creație pentru 
a da viață istoricelor hotăriri stabi
lite de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului.

Asigurindu-vă de sentimentele 
noastre' fierbinți de nețărmurită dra
goste, stimă și devotament, vă urăm 
mulți și fericiți ani pentru binele și 
fericirea poporului !“.

„Oamenii muncii din industria e- 
nergiei electrice și termice, alături de 
întregul nostru popor, își exprimă 
satisfacția și mîndria pentru remar
cabilele succese obținute de tara 
noastră în toate domeniile, a căror 
realizare este indisolubil legată de ac
tivitatea hotăritoare și neobosită pe 
care o depuneți pentru elaborarea și 
aplicarea politicii Partidului Comu
nist Român — se arată în telegrama 
adresată de Ministerul Energiei Elec
trice. Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că întreaga activitate a sectorului e- 
nergetic se va desfășura in lumina 
documentelor Congresului al XII-lea, 
a Programului partidului.

Vă urâm din toată inima noi și 
mărețe . realizări in activitatea la
borioasă pe care o desfășurați pentru 
progresul continuu al patriei noastre, 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului român, pentru colaborare și 
pace în lume. La mulți ani 1“

„Comuniștii, tot colectivul de mun
că din Ministerul Industriei Metalur
gice — se arată într-o altă telegramă 
— vă .transmitem din toată . inima . 
caldg. și respectuoase felicitări, „urări 
de viață lungă, sănătate și putere de 
muncă pentru a conduce cu aceeași/ 
fermitate, și energie creatoare poporul 
român. însuflețiți de puternicul dum
neavoastră exemplu de dăruire și 
devotament cu care slujiți partidul și 
poporul, ne angajăm să îndeplinim 
obiectivele și sarcinile ce ne revin 
din documentele celui de al XII-lea 
Congres al partidului. Sintem hotărîți 
să nu precupețim nici un efort, să ne 
mobilizăm pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor adoptate, a sarci
nilor ce ne 'revin în acest an, ca și 
pentru trecerea la înfăptuirea cu suc
ces a viitorului cincinal.

Alături de întregul popor, aducem 
prinosul de dragoste și recunoștință, 
urindu-vă ani mulți, fericiți, noi suc
cese in activitatea ce o desfășurați în 
inalta funcție cu care ați fost rein
vests de popor, spre binele națiunii 
noastre socialiste".

„Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere oferă și Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare 
prilejul de a vă adresa cele mai calde 
felicitări izvorîte din dragostea 
fierbinte, atașamentul și nețărmurita 
prețuire pe care le nutrim față de cel 
mai iubit fiu al poporului român, re
voluționar neînfricat, eminent condu
cător de partid și de stat, care își 
dedică întreaga muncă și viață edifi
cării socialismului și comunismului 
în România, cauzei păcii și progresu
lui în întreaga lume — se mențio
nează într-o altă telegramă. Călăuziți 
de exemplul activității dumneavoas
tră neobosite, vă încredințăm, tovarășe' 
secretar general, că vom munci din 
răsputeri pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru, vom acționa cu 
toată energia și dăruire comunistă 
pentru materializarea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului, 

Asigurindu-vă că vom fi întotdea
una alături de dumneavoastră in 
lupta pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului in patria noastră dragă, 
vă rugăm să primiți cele mai calde 
urări de sănătate și fericire, viață în
delungată, multă putere de muncă și 
activitate tot mai rodnică in condu
cerea partidului, și statului, spre bi
nele și prosperitatea întregului nos
tru popor".

în telegrama adresată de Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geologiei se 
menționează : „Folosim prilejul ani
versării zilei dumneavoastră de naș
tere pentru a vă raporta că minerii, 
petroliștii, geologii și ceilalți oameni 
ai muncii din unitățile' ministerului 
sint preocupați mai mult ca oricind 
de găsirea unor noi zăcăminte de 

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, au sosit, de asemenea, mii și mii 
de alte telegrame și mesaje adresate de comitete municipale, orășenești și 
comunale ale P.C.R., organizații de masă și obștești, ministere și alte instituții 
centrale, colective de muncă din întreprinderi industriale, trusturi și șantiere 
de construcții, institute de studii, cercetări și proiectări, întreprinderi agricole 
de stat, cooperative agricole de producție și stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii, uniuni de creație, instituții de cultură, invățămint și presă, unități 
sanitare și comerciale, unități militare, de numeroase personalități ale vieții 
noastre politice, economice, cultural-științifice, militari ai forțelor noastre 
armate, oameni ai muncii din toate domeniile de activitate, reprezentanți ai 
cultelor.

Toate aceste telegrame, prin care sint adresate întîiului bărbat al țării 
urări fierbinți de viață îndelungată, sănătate și putere de muncă pentru a 
conduce și în viitor cu aceeași nemărginită dăruire patriotică, înflăcărată dîr- 
zenie și pasiune comunistă destinele poporului nostru în opera de înălțare a 
României pe noi trepte' ale civilizației socialiste și comuniste constituie o nouă 
și .puternică expresie a dragostei adînci cu care întregul nostru popor, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici - români, maghiari, germani și de alte naționalități 
- îl înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și ales fiu al 
națiunii noastre. Telegramele exprimă, în același timp, anga'amentul ferm al 
tuturor oamenilor muncii din țara noastră de a nu precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea neabătută, sub conducerea partidului, a secretarului său gene
ral, a mărețului Program de edificare a societății sociali'te multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism, pentru în'ăptuirea celor mai 
scumpe idealuri de dreptate, libertate, bunăstare, progres și pace ale poporu
lui român.

substanțe minerale utile, de stabilirea 
și aplicarea unor tehnici și tehnologii 
cit mai eficiente pentru asigurarea 
bazei de materii prime necesare dez
voltării economiei noastre naționale. 
Vă.sintem recunoscători pentru spri
jinul pe care ni l-ați dat in activita
tea noastră și vă asigurăm că și în 
viitor, sub conducerea partidului, a 
dumneavoastră, vom munci cu toată 
priceperea și răspunderea pentru în
făptuirea politicii partidului și statu
lui, contribuind astfel la efortul ge
neral al tuturor oamenilor muncii 
pentru dezvoltarea și înflorirea mul
tilaterală a României.

îngăduiți-ne, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dăm expresie 
celor mai sincere sentimente de 
stimă și prețuire și să vă adresăm 
cele mai călduroase urări, de viață 
îndelungată, multă putere de muncă, 
pentru a călăuzi cu siguranță Parti
dul Comunist Român, întregul nostru 
popor pe luminosul drum stabilit de 
Congresul al XII-lea al partidului. 
Din toată inima, «La mulți ani !»“.

în telegrama adresată de colectivul 
de oameni ai muncii din Ministerul 
Industriei Chimice se spune : „Vă 
sintem recunoscători pentru spri
jinul permanent acordat dezvoltării 
accelerate a industriei chimice ro
mânești. Prezența dumneavoastră pe 
marile șantiere ale chimiei, în între
prinderi și unități de cercetare, indi
cațiile deosebit, de valoroase pe care 
ni le dați reprezintă un prețios în
drumar în munca de zi cu zi, un 
exemplu viu de urmat.

Vă dorim din toată inima ani mulți 
și rodnici de viață, în deplină sănă
tate și putere de muncă, noi și stră
lucite succese în vasta dumneavoas
tră activitate, pătrunsă de fierbinte 
patriotism și elan revoluționar comu
nist. Dorim:să vă asigurăm,: totodată, 
cu acest prilej, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din industria chimică 
vor depune toate eforturile pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce. ne revin în 
aplicarea prevederilor documentelor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
fiind pătrunși de însemnătatea covîr- 
șitoare a etapei revoluționare pe care 
o străbatem".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din' Biiniyîei-uî/.^Afacerilor Externă'I 
dau 'giâ‘ă'‘'‘jdritiTn'entelbr de dragoste,''” 
stimă-și'-'-respect pe care, alături de 
întregul nostru popor, le nutrim față 
de dumneavoastră, fiu devotat, înțe
lept conducător al partidului și po
porului, personalitate revoluționară 
proeminentă a lumii contemporane, 
recunoscută și prețuită pe toate me
ridianele lumii — se menționează în
tr-o altă telegramă. în aceste zile, 
poporul român, toate popoarele lu
mii apreciază în mod deosebit spiri
tul de înaltă responsabilitate cu care 
dumneavoastră acționați pentru slă
birea încordării internaționale, conti
nuarea procesului de destindere in 
Europa și în întreaga lume, Ipentru 
soluționarea pe cale pașnică, prin 
negocieri, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, pentru exclu
derea forței și amenințării cu forța, 
pentru respectarea și promovarea in 
raporturile dintre state a principiilor 
egalității în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne si 
avantajului reciproc, a dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, fără nici un amestec din 
afară".

în mesajul adresat de colectivul 
redacției ziarului „Scinteia" se spu
ne. între altele : „Acum, în acest mo
ment aniversar, cînd țara întreagă, 
într-o unică bătaie a inimilor și săr
bătorească trăire a sufletelor. își în
dreaptă gindul de prețuire, stimă și 
recunoștință oătre dumneavoastră, 
simbol strălucit al voinței și demni
tății românești, îngăduiți-ne, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, să Vă asigurăm solemn că 
pentru colectivul de muncă al „Scîn- 
teii" hotărirea cea mai de seamă este 
de a face totul ca paginile ziarului 
partidului — așa cum ne-ați indicat 
CLi atita claritate și încredere — să 
fie o tot mai viguroasă tribună de 
luptă și acțiune pentru înfăotuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea, de 
generalizare a experienței înaintate, 
să sprijine permanent procesul de 
adîncire a democrației ■ socialiste și 
exercitare a drepturilor democratice 
ale poporului, să pună în lumină uni
tatea indestructibilă a poporului in 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
fiul cel mai vrednic și iubit al na
țiunii noastre.

îngăduiți-ne să însoțim angajamen
tul nostru cu urarea fierbinte, adre
sată din toată inima : Să trăiți mulți 
și fericiți ani, cu sănătate și putere 
de muncă spre binele și fericirea po
porului român, spre gloria partidului 
nostru comunist, a patriei noastre 
socialiste !“.
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educației și învățămîntului

lama, anotimpul unei bogate activități politico-educative la sate
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în oricare localitate din jurul Ca
pitalei (excepțiile sint foarte rare) la 
întrebarea : „Cum este și cum ar tre
bui să fie activitatea cultural-educa- 
tivă ?“, răspunsul sună aproape inva
riabil : „La noi, cea mai mare parte 
a populației apte de’muncă merge in 
Capitală. După orele de program și 
navetă, 
casă sau 
litate de 
ma, mai 
peste 120 000 de locuitori din satele 
Ilfovului fac zilnic drumul la Bucu
rești. Ni s-a explicat că, în aceste 
condiții, activitatea culturală se rezu
mă fie la școală, fie la acțiunile or
ganizate de județ. E cu adevărat dis
tanța față de Capitală un obstacol 
de netrecut ?

Cîteva popasuri Ia Brănești aveau 
să infirme această prejudecată cu 
care se încearcă uneori să se justi
fice inactivitatea, lipsa de inițiativă. 
Faptele au arătat că nivelul activi
tății cultural-educative, conținutul, 
bogăția sau lipsa de idei a actului de 
cultură nu se raportează la distanța 
de Capitală, ci la calitatea muncii 
comitetului comunal de partid, a tu
turor factorilor educaționali.

Ori de cîte ori am trecut prin Bră
nești, după-amiaza sau seara, progra
mele afișate anunțau activități atrac
tive. Extrag din carnetul de note 
citeva mai recente : o recenzie a ulti
melor apariții editoriale, concursul 
între elevii de la liceul agroindustrial 
„File din istoria partidului" ; reuniu
nile cenaclurilor „Coordonate" al 
aceluiași liceu și „Lumina" al revis
tei „Săptămîna", o întrecere a coru
rilor școlare etc.

Am adresat întrebarea de la înce
putul acestor rînduri citorva activiști 
culturali din Brănești. Consemnăm 
răspunsurile.

Nicolae Călin, secretar adjunct: 
„La noi se poate vorbi de continui
tate. Nu e zi în care să nu avem o 
activitate. Brăneștiul, viitor oraș, nu
mără 10 000 de locuitori, din care 
1 300 lucrează în comună, iar peste 
3 000 în Capitală. în plus, trebuie să 
arăt că avem un centru 
peste 3100 de elevi și 170 
didactice".

— Ce reproșați, totuși activității 
culturale ?

— Faptul că 
mult în școli, 
o treime din 
reprezintă elevii. E vina noastră că 
n-am acționat îndeajuns în vederea 
atragerii și a altor categorii de locui
tori. Programele n-au fost concepute 
întotdeauna în concordanță cu eveni
mentele din viața social-politică a 
țării, în urma consultării cetățenilor. 
Copiind, în unele cazuri, instrucțiuni 
valabile < 
vechi n-am făcut decît să reactua
lizăm șablonul. Calea bătătorită, se 
știe bine, e mai comodă, dar aduce

din ce în ce mai puțini oameni la 
căminul cultural.

Dragoș Gherman, directorul cămi
nului cultural :

— Ca număr am înregistrat creșteri 
.ale formațiilor artistice. Dacă la edi
ția I a „Cîntării României" ne-am 
prezentat cu patru soliști de muzică 
populară, doi acordeoniști, formații 
de muzică ușoară și folk și cîțiva 
recitatori, în ediția a Il-a au fost 
reprezentate toate genurile, iar la a 
IlI-a ne-am gîndit că, pe lingă con
stituirea de noi formații, să atragem 
categorii cît mai diverse de locuitori. 
Mă refer îndeosebi la navetiști. Iată, 
de pildă, la taraful nou constituit, din 
cei 12 interpreți trei lucrează în alte 
localități : rapsodul Nicolae Lazăr, 
cintărețul Tudor Lazăr sînt munci
tori la întreprinderea „Acumulato
rul", iar baladistul Marin Nedelcu, 
strungar la I.M.G.B.

— Și ce vă nemulțumește ?
— Deși a crescut numărul forma

țiilor, nu în aceeași măsură a crescut 
și frecvența acțiunilor. Iată pro
gramul săptămînii 13—20 ianua
rie la căminul cultural: marți 
— expunerea „Comuna Brănești pe 
calea urbanizării"; miercuri: la 
dispensar, acțiunea „Gripa și pre
venirea ei" (cu numai 15 partici
pant! !), joi : joia tineretului și disco
tecă, vineri — nimic, simbătă.— dez
batere : „Legătura familie-școală, 
factor esențial în educarea copiilor", 
duminică : o 
un spectacol, 
iectate zilnic 
ful, formația 
soliștii.

Valeria Bejan, profesoară de limba 
română :

— Ceea ce ne bucură în mod deo
sebit este interesul tinerilor pentru 
poezia bună. Este .urmarea faptului 
că la noi s-a statornicit o tradiție în 
acest sens. Avem un cenaclu și o re
vistă unde sînt publicate cele mai 
izbutite poezii. Ne vizitează des poeți 
și cenacluri din Capitală. Iată că 
apropierea de București are și avan
taje.

— Programul activității căminului 
este insă prea „subțire" in raport cu 
condițiile de care dispuneți. Ce ar 
trebui întreprins ?

— La frecventa redusă a activită
ților aș adăuga calitatea actului edu
cațional nu întotdeauna la nivelul 
impus de cerințele formulate în do
cumentele de partid. Nu intenționez 
să schițez acum un program, dar cu 
conferințe ținute cînd și cînd despre 
comportament, despre o atitudine ci
vilizată, indisciplina, dezordinea, ba 
aș spune chiar starea infracțională 

„ nu^pot fi eradicate. ■ Țrebuig căutate 
forme de combatere mai eficiente 

oriunde sau. reluînd/tenie. care să transforme cetățenii din spec
tatori în participant activi la acțiu
nile educaționale, să creeze o opinie 
de masă împotriva stărilor de lucruri

oamenii lucrează pe lingă 
la cîmp și atît". Este o rea- 
care trebuie să se țină șea- 
ales că statisticile arată că

ședință a cenaclului și 
Totodată, au fost pro- 
filme, au repetat fara
de muzică ușoară și

școlar cu 
de cadre

desfășoară mal 
explicație există :

se 
o 
populația comunei o

amintite. Ar fi indicate în această 
ordine de idei filme cu caracter edu
cativ, din care să rezulte „pe viu" 
urmările comportamentului deficitar 
al unor tineri, însoțite de discuții or
ganizate in comun de comitetele de 
partid și U.T.C., cu reprezentanți ai 
justiției și organelor de ordine. A- 
ceasta, pentru că mulți dintre tinerii 
încadrați în întreprinderile bucureș- 
tene în loc să beneficieze de condi
țiile de educație și cultură pe care le 
oferă mijloacele create 
în comună și la locul 
ajung uneori să sufere 
gative.

Sigur că în legătură 
actului educațional și de cultură sînt 
multe de spus. Dacă stația de radio- 
ficare (redactor — prof. Antonina 
Alexandrescu) a izbutit să cuprindă o 
sferă largă de probleme, nu același 
lucru se poate spune de conținutul 
emisiunilor, de forma în care sînt ■ 
prezentate, care le fac uneori nea
tractive, neinteresante, deși temele 
de mare actualitate și interes larg nu 
lipsesc. Din discuție a rezultat nece
sitatea înnoirii programelor cu por
trete ale fruntașilor, știri din pro
ducție, mese rotunde pe teme sociale, 
răspunsuri la scrisori, sfatul medicu
lui, informații, fapte diverse din co
mună, comentate și apreciate de oa
meni etc.

O mențiune se cuvine și asupra 
calității interpretării. Un text oricît 
de bun, dacă muzica nu „sună" e 
compromis. Or, în condițiile în care 
desființîndu-se orele de ansamblu la 
cele două licee, în lipsa profesorilor 
de muzică care îndrumau corurile, 
orchestrele, grupurile folk, unele din 
aceste formații s-au destrămat, altele 
întîmpină mari greutăți. Discuțiile 
au arătat totodată necesitatea activi
zării bibliotecilor. Dacă la licee și 
școli generale se organizează acțiuni 
cu cartea și numărul cititorilor e în 
creștere, biblioteca căminului cultu
ral stă mai mult închisă.

La Brănești, ca și în alte localități 
ilfovene din imediata vecinătate a 
Capitalei, există condiții pentru in
tensificarea muncii cultural-educati
ve. Rămîne ca factorii educaționali 
răspunzători de bunul mers al aces
tei activități să acționeze energic și 
constant în vederea ridicării la cote 
superioare a vieții spirituale a tutu
ror localităților.

în acest scop 
de muncă, 

influențe ne

cu calitatea

.. ■ . .

1 I

&

Cvartetul de saxofoane
în această primă 

lună a anului 1980, în 
citeva centre muzicale 
din tară «-au desfășu
rat, sub egida Consi
liului 
cației 
lele 
deze". 
peți :

Culturii și Edu- 
Socialiste, 
culturii 

Printre 
basclarinetistul 

Harry Sparnaay, Cvar
tetul de coarde „Gau- 
deamus" — propunînd 
muzică olandeză cod- 
temporană și, spre 
bucuria melomanilor, o 
versiune excelentă a 
lucrării semnate de 
tinărul compozitor ro
mân Șerban Nichifor; 
iar în două, concerte 
bucureștene și la Cra
iova — Cvartetul olan
dei de saxofoane. Fără 
îndoială, acesta din 
urmă ne-a reținut a- 
tenția, membrii for
mației : Leo Van Oos- 
trom (saxofon sopran), 
Ed. Bogaard (saxofon 
alto), Adri Van Velsen 
(saxofon tenor), Jac
ques Landa (saxofon 
bariton) — fiind vir
tuozi ai instrumente-

„Zi- 
olan-
oas-

lor, cu o susținută ac
tivitate concertistică și 
pedagogică, colabora
tori ai posturilor de 
radio olandeze ; o for
mație mai puțin obiș
nuită în viața muzicală, 
promovînd o literatu-

„ZILELE
CULTURII

OLANDEZE"

ră apartinînd ultimu
lui deceniu. De fapt, 
la întîlnirea cu Cole
giul Criticilor Muzicali 
— A.T.M., cei patru 
muzicieni au declarat 
că sint intr-o perma
nentă căutare de par
tituri, instrumentul lor 
nefiind foarte vechi, 
dacă ne amintim că 
prima lucrare datează 
doar din 1846.

Patru saxofoniști 
dornici să cunoască 
tot ce se scrie pentru 
o astfel de 
să colaboreze

nerii compozitori. Ast
fel, în concertele bucu
reștene am avut posi
bilitatea să audiem 
pagini ale școlii olan
deze moderne de com
poziție : Un cvartet 
scris în anul 1971 de 
Wim Petersma (un 
ritm trepidant, o sec
vență fugato bine con
dusă), un opus semnat 
de Peter Jan 
mans (o serie 
gini distincte, 
te ca intr-un 
o invenție apartinînd 
lui Rob du Bois, com
pozitor . autodidact. 
Două momente ’ au 
fost cu deosebire reu
șite : „Canzon fran- 
cese del principe" 
adaptarea unei can
zone de Gesualdo da 
Venosa, datorată lui 
Maarten Bon, și o in
spirată glumă — corale 
punctate de ciudate 
intervenții sonore a- 
parținind lui Klaas de 
Vries.

Wage- 
de ima- 
însăila- 

mozaic).

(Urmare din pag. I)

formație, 
cu ti-

Smaranda
OȚEANU

PROGRAMUL 1
16,00
16,05

Telex
Școala — Ia școala noii calități. 
Practica în producție — o disci
plină a educației muncitorești 
Curs de limba rusă
Atenție la... neatenție. Emisiune 
de protecția muncii
Corespondenții județeni transmit...17.20 ____________ ______ ____

17,35 Educația sanitară. E mal ușor să 
previi decit să vindeci — factori 
de risc în bolile cardlo-vasculare

17,55 Interferențe lirice — duete din 
operele lui G. Verdi

18.20 Tragerea Pronoexpres
18.30 “ ............... ..
18,50
19.00
19.20

Consultații juridice 
1001 de seri 
Telejurnal 
tn actualitate : pregătirea alege
rilor de la 0 martie !

19.35 Noi, femeile !
20,05 Publicitate
20,15 Film artistic : „Cîntînd libertatea".

0 MUREȘ. La Galeria, revis
tei ,,Vatra" din Tg. Mureș s-a 
deschis expoziția de pictură a 
plasticianului Gheorghe Vadana 
din Piatra Neamț, prezent cu 
lucrări inspirate din frumusețea 
naturii patriei, a plaiurilor mol
dovene. Vernisajul a fost urmat 
de ședința cenaclului „Vatra", 
in cadrul căreia creatorii de artă 
din municipiu au reliefat valoa
rea artistică a lucrărilor prezen
tate publicului tirgumuresan. 
Sub genericul „Fortne si culori", 
artistul plastic amator Szâcs 
Lăszlo din Tg. Mures expune

I
!

I
I

Oiâ de lucrări practice in atelierul liceului naval din Tulcea

litico-ideologică, atașați intereselor 
poporului și partidului, progresului 
general al societății noastre.

— Care sint problemele ce vor fi 
dezbătute la congres ?

— Congresului educației și învăță- 
mintului îi r.evine sarcina de mare 
răspundere de a stabili măsurile ne
cesare și modalitățile practice 'pentru 
traducerea în viață a politicii parti
dului și statului nostru în domeniul 
învățămîntului, a prevederilor docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
partidului în acest important sector 
de activitate, precum și a prevederi
lor Legii educației și învățămîntului, 
care a. intrat în vigoare în acest an.

La congres vor fi dezbătute : Pro
gramul privind asigurarea forței de 
muncă, dezvoltarea învățămîntului și 
perfecționarea continuă a pregătirii 
cadrelor în perioada 1981—1990 ; pro
punerile noilor planuri de învăță
mînt (pentru învățămîntul primar, 
gimnazial și liceal ele au fost publi
cate în revista „Tribuna școlii" și 
puse în dezbatere publică) ; noul 
statut al personalului didactie, pre
cum și alte acte normative, care re
glementează procesul instructiv-edu- 
cativ, efectuarea practicii in produc
ție de către elevi și studenți.

Doresc să subliniez că proiectele 
noilor planuri de învățămînt, ce vor 
fi supuse discuției și aprobării Con
gresului educației și învățămîntului, 
au fost elaborate de Ministerul Edu
cației si învățămîntului, împreună 
cu celelalte ministere și organe cen
trale interesate, cu participarea lar
gă a cadrelor didactice, specialiști
lor din producție, cercetare și proiec
tare, din alte sectoare de activitate, 
pe baza hotăririlor plenarelor C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1976 și iunie 
1977, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind ridicarea 
pe o treaptă calitativ superioară, a 
întregii activități de instruire și edu
care a tinerelor generații la nivelul 
cerințelor actuale și de perspectiyâ 
ale societății românești.

deschiderea actualului an șco-

lar, secretarul general al partidului 
nostru, subliniind necesitatea de a 
perfecționa neîncetat activitatea u- 
nităților școlare, pe baza prevederi
lor Legii educației și învățămîntului, 
a noii organizări a acesteia, care a- 
sigură o stabilitate îndelungată în 
domeniul școlii de toate gradele și 
creează baza pentru un învățămînt 
modern, preciza : „Trebuie să acțio
năm pentru ca fiecare facultate, fie
care institut, fiecare liceu, fiecare 
școală să-și desfășoare activitatea pe 
bazele științei celei mai avansate, să 
asigure însușirea in cele mai bune 
condiții a noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii umane in 
toate domeniile. Numai prin inar- 
marea lor cu cele mai înalte cunoș
tințe, tinerii de astăzi, viitorii conr 
structori ai socialismului și comunis
mului, iși vor putea îndeplini in 
bune condiții misiunea ce le revine, 
răspunderea față de patrie, față dc 
socialism. Este nevoie să aplicăm cu 
fermitate măsurile stabilite privind 
practica și participarea Ia muncă a 
studenților și elevilor împreună cu 
cadrele didactice ; numai așa tinerii 
vor putea — la terminarea școlii, a 
universității sau institutului politeh
nic — să se încadreze activ in mun
că, să-și îndeplinească rolul impor
tant in procesul de producție, așa 
după cum este necesar să ridicăm Ia 
un nivel tot mai inalt întreaga cer
cetare științifică".

Aceste indicații stau la baza Legii 
educației și învățămîntului și iși află 
o fundamentare științifică riguroasă 
in ampla analiză critică a planurilor 
de invățămint in vigoare, a conținu
tului disciplinelor de studiu, in ex
periență dobindită de școala noastră, 
precum și in cunoașterea tendințelor 
existente pe plan mondial.

Situind la loc de frunte proble
mele politehnizării, policalificării, 
pregătirii in profile largi a elevilor 
și studenților, astfel ca la absolvire 
aceștia să se poată încadra activ, cu 
bune rezultate in muncă, proiectele 
planurilor de învățămînt dau expre
sie faptică ideii călăuzitoare, de 
amplă perspectivă a secretarului ge-‘

neral al partidului privind legarea 
organică, nemijlocită a invățămîntu- 
lui cu cercetarea și producția, cu 
practica social-politică.

— Ați amintit de elaborarea .și 
dezbaterea, ca document de bază al 
congresului, a. Programului privind 
pregătirea forței de muncă. Ce pre
vede acest program ?

— Proiectul de program supus 
dezbaterii congresului concretizează 
obiectivele directoare ale politicii 
demografice cuprinse în Programul 
partidului și în Directivele Congre
sului al XII-lea, stabilește căile și 
măsurile pentru asigurarea, pregăti
rea și perfecționarea forței de mun
că, potrivit cerințelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei noastre in 
deceniul viitor. El stabilește princi
palele orientări pentru asigurarea 
forței de muncă, dezvoltarea învăță- 
mintului și perfecționarea continuă a 
pregătirii cadrelor în perioada 1981— 
1990. De asemenea, se stabilesc sar
cinile organelor centrale și locale in 
vederea realizării programului pri
vind asigurarea forței de muncă, dez
voltarea învățămîntului și perfecțio
narea continuă a cadrelor. în viitorii 
ani, școala va deveni factorul deter
minant in pregătirea forței de muncă ■ 
din țara noastră. în acest sens, pro
gramul prevede pregătirea, in perioa
da 1981—1990, a 6 milioane de cadre, 
din care peste 5 milioane muncitori 
calificați, 500 000 cadre medii și peste 
500 000 cadre cu pregătire superioară. 
Spre sfirșitul deceniului următor, 
circa 60 la sută din necesarul total 
de cadre va fi asigurat prin școli și 
facultăți.

în încheiere, aș dori să sublime? 
că înfăptuirea programului privind 
pregătirea forței de muncă, precum 
și a celorlalte obiective decurgind din 
lucrările apropiatului congres, depin- 

calitatea 
de învă- 

didactice.

de în mare măsură de 
muncii depuse de unitățile 
țămint, de toate cadrele

Convorbire realizată de
N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii

Dan ZAMFIRESCU umanității,
cea 
cea 

sim- 
in-„Via Magna
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Premieră 
diourllor 
distribuție : Peter Satmann. Erika 
Pluhar, Gert Frobe, Mario Adorf. 
Guido de Angelis. Scenariul și 
regia : Wolf Gremm

21,40 Telejurnal

pe țară. Producție a stu- 
din R.F. Germania. tn

PROGRAMUL 2
17.30 Teatru TV : „Sufletul fiecărui loc" 

de Corneliu Leu. Interpretează : 
Ion Caramitru, Alexandru Repan. 
Catrinel Paraschivescu, Dana Do- 
garu Monica Ghiuță. Eugenia Bo- 
sinceanu, Ștefan Radof, 
Hossu.

18.30 Muzică de cameră. Din 
compozitorului Mihal Jora

18.50 1001 de seri 
19.00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea 

rllor de la 9 martie !
Copiii din Hobița — documentar 
TV
Melodii populare
Studio T ’80. Faptele — permanen
ța vîrstei noastre — emisiune-dez- 
batere
Tribuna tinerilor soliști laureat. 
Telejurnal

Emil
creația

alege-
19,35
19,55
20,25

20,50
21,40

Există în opera de 
critic și istoric al cul
turii românești — în
deosebi a celei vechi 
— pe care Dan Zam
firescu o edifică, de 
aproape două decenii, 
după un plan arhitec
tural patetic și îndrăz
neț,, un vector, o do
minantă, o linie di
rectoare : relevarea
vocației ctitoricești a 
poporului romgn, con
cretizată în voința sa 
fundamentală, de ati- 
tea ori și cu atita e- 
locvență afirmată pe 
parcursul multimile
narei sale istorii, de 
a-și făuri o cultură 
majoră, aptă să-i ex
prime plenar viguro
sul rezervor de capa
cități 
ceasta 
teri, și 
lă care 
laitmotiv 
culegere de articole și 
eseuri „Via Magna", a- 
părută in editura 
„Eminescu".

Pusă de la bun În
ceput sub semnul u- 
nei perspective con
temporane, de amplă 

' și luminoasă cuprin
dere, cartea consacră, 
in chipul cel mai fi
resc, un omagiu de 
lucidă adeziune perso
nalității proeminente 
care „a așezat România, 
pe un loc de unde 
poate fi văzută de pe 
ambele emisfere și pe 
toate meridianele", o- 
mului politic „care 
întruchipează sufletul 
națiunii române socia
liste, care a imprimat 
istoriei națiunii ro
mâne o tensiune, o 
amploare, o rezonan
ță universală fără pre
cedent, conducătorului 
de partid și de stat 
care a croit făga
șul întregii noastre is
torii prezente pentru 
viitorul ce ne stă în 
față", secretarul gene
ral al partidului și pre
ședintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

creatoare. A- 
e, de altmln- 
ideea esenția- 
străbate ca un 

ultima sa

Ceea ce se degajă 
din paginile „Viei 
Magna" este, înainte 
de orice, iradianta fer
voare a ideilor — idei 
trăite intens și, a- 
desea, parcă zămislite, 
printr-un dramatic și 
Laborios travaliu al 
inteligentei, chiar în 
fata cititorului, che
mat să ia parte acti
vă la fecundele con
fruntări și înfrun
tări ce le-au generat. 
Preocupat profund de 
destinul culturii ro
mânești ca formă su
perioară a contribu
ției poporului român 
la spiritualitatea uni
versală, Dan Zamfi
rescu subliniază, in
tr-o formulă de o ex
presivitate aforistică, 
dimensiunea și im
portanța tradiției care 
„înseamnă tot acel u- 
nivers de valori — 
litice, economice, 
ințifice, artistice 
țîșnit in decurs.

po- r 
ști-

................  „„ de 
secole din adincurile 
geniului creator și ale 
structurii morale a 
poporului și alcătuind, 
deasupra capului fie
căruia, un cer înstelat 
spre care-și ridică 
ochii din cind în cind 
și a cărui prezență o 
simte in fiecare cjipă". 
Aceasta nu 
în nici un 
concepția
limitare sau îngustare 
a orizonturilor, ci, 
dimpotrivă, acea grăi
toare disponibilitate 
pentru universal, spe
cifică culturii române, 
disponibilitate echiva
lentă cu capacitatea 
de a intui structuri u- 
niversale în 
istorică și 
trecută și de 
al său, ca o 
te interioară 
definire și autoafirma
re, fenomenul univer
sal contemporan, 
această concepție, de 
altminteri, 
dăcinile 
lui. subtil 
chibzuit

înseamnă 
caz, in 

autorului,

realitatea 
culturală 
a trăi ca 
necesita- 
de auto-

In

găsim ră- 
entuziasmu- 
nuanțat și 
argumentat.

cu care autorul „Viei 
Magna" susține tezele 
protocronismului. vă
zut nu ca o afirmare 
simplistă, dogmatică, 
a unor priorități pre
tutindeni și cu orice 
preț, ci ca descifrarea 
riguros gindită și te
meinic documentată a 
originalității, a profi
lului distinct al pre
zenței geniului crea
tor românesc în lume.

întreaga armătură 
de idei a cărții este 
solid sprijinită de un 
vast și, totodată, bine 
selecționat material 
faptic, izvorît dintr-o 
erudiție nu pstentativ 
afișată, nu sufocantă 
prin aglomerare, ci 
organic crescută pe 
solul unei mereu di
namice receptivități la 
nou. în descendența 
celor mai bune tradiții 
ale esteticii românești 
interbelice, paginile din 
„Via Magna" repre
zintă o autentică „li
teratură de idei", in 
care acestea nu sint 
simple enunțuri con
ceptuale, ci adevărate 
personaje ale unei 
dramatice colizii din 
care, prin forța legilor 
imuabile ale adevăru
lui și progresului, ies 
totdeauna biruitoare 
ideile ce se situează 
pe orbita luminată de 
perspectivele viitoru
lui. Iar intre toa
te ideile-personaje ce 
populează paginile 
cărții, cea care face 
să vibreze cel mai a- 
dînc strunele lăuntrice 
ale autorului — și ale 
cititorului, prin pu
terea de persuasiune a 
unui stil de relevabilă 
plasticitate și, 
mitent, de 
limpezime — 
stituie 
perenitatea 
tații . .
inepuizabila capacitate 
a poporului român de 
a edifica o mare cul
tură, acea cultură 
care „reușește, într-o 
etapă anume din dez-

voltarea 
să dea expresia 
mai pregnantă, 
mai contagioasă, 
firii, aspirațiilor, 
tuiț-iilor și gindurilor 
unei epoci întregi". 
Credință însoțită lucid 
de constatarea plină de 
încredere că viitorul 
culturii române „de-

pinde și de acel dar 
special care a sălăș
luit in marii ctitori de 
care au rămas legate 
epoci întregi : investi
ția in cultură".

„Via Magna", ca și 
alte cărți din ultimii 
ani ale autorului, rele
vă in Dan Zamfirescu 
un istoric și un eseist

de anvergură, de 
care sintem îndreptă
țiți să așteptăm 6 ope
ră majoră, cu o viziu
ne globală asupra des
tinului culturii româ
nești in lumea con
temporană.

Victor
BÎRLĂDEANU

Emil VASILESCU

Al. Sahia"
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conco- 
clasică 

o con- 
credința în 

creativi- 
românești, în

Monografia semnată 
de Emil Vasilescu se 
revendică de la me
toda didactică,, tra
dițională, care constă, 
în esență, în urmărirea 
minuțioasă a ascen
dențelor literare și a 
aspectelor de amănunt 
ale vieții și operei, cu 
lansarea parcimonioa
să a unor .concluzii, 
care se întemeiază pe 
fapte incontestabile și 
pe afirmații critice, a 
căror indreptățire este 
vădită. Astfel, autorul 
aduce dovezile unei 
documentări exhausti
ve asupra vieții scrii
torului, invocînd docu
mente necunoscute și 
corectînd unele, erori 
care au rămas în pa
ginile diferitelor co
mentarii ani de-a rin- 
dul. Prima preocupare 
a lui Emil Vasilescu se 
arată a fi, astfel, exac
titatea. In Argument 
el arată : „Multe din
tre exegezele între
prinse au avut adesea 
ca obiect mai puțin un 
om, cit un mit, privit 
nu o dată în manieră 
apologetică, nu atit. o 
viață și o figură uma
nă recognoscibilă din 
propria substanță, ci o 
legendă". Cultivind o 
astfel de atitudine în
dreptățită. criticul pre
zintă personalitatea 
contradictorie a lui 
Alexandru Sahia fără 
să eludeze aspectele 
trecute sub tăcere de 
comentariile festivis- 
te, urmărind cu sobrie
tate avatarurile celui 
care avea să devină 
unul dintre scriitorii 
noștri militanți cei mai

reprezentativi. Este 
surprinsă cu exactita
te trecerea de la tribu
lațiile mistice la un 
mod raționalist de 
meditație asupra lumii 
și societății, care cul
minează cu adoptarea 
ideologiei clasei mun
citoare conduse de 
partidul comunist.

Capitolele închinate 
analizei operei se dis
ting prin aceeași so
brietate. De cele mai 
multe ori constatările 
sint interesante, putîn- 
du-se reproșa doar o 
prea vizibilă contami
nare, pe alocuri, cu 
stilul publicistic. In 
citeva împrejurări poa
te fi detectată și o 
anumită nesiguranță 
terminologică. Demne 
de a fi menționate sint 
analizele- care privesc 
scrierile din prima pe
rioadă de creație, tre
cute, în general, cu 
vederea de comenta
riile apărute pină a- 
cum. Asupra lor, Emil 
Vasilescu conchide : 
„Argumente de natură 
estetică ne indică fără 
echivoc in scrisul de 
început, al lyi Sahia 
dimensiunile distincte 
ale unei proze majore. 
Practicînd experimen
tul organic, aceste pro
ze vestesc deopotrivă 
atracția puternică pen
tru fizionomii umane 
definite de statutul lor 
social, purtătoare ale 
unor însemne de clasă, 
dar și curiozitatea pen
tru obscurul și incon- 
trolabilul din ființa 
umană". Și creațiile 
ulterioare ale lui Sahia 
sint analizate intr-un

mod coerent, ce pune 
în valoare noutatea pe 
care acestea o aduc in 
ambianța literară a 
epqcii. O mențiune 
deosebită este acorda
tă ciclului de proze 
inspirate din viața ar
matei : „în ansamblu, 
ciclul omului in kaki, 
creație artistică de 
maturitate, poate fi 
considerat drept cel 
mai unitar și închegat 
artistic din tot ceea ce 
a realizat scriitorul".

Interesant este capi
tolul intitulat Repere 
ale ideologiei literare, 
in care, fără a trece 
cu vederea peste dile
tantismul pe care une
le dintre scrierile teo
retice ale lui Sahia ii 
trădează, autorul reți
ne nucleul de origina
litate, ce poate să fie 
încadrat cu îndreptă
țire in istoria ideilor 
estetice românești. în 
fine, un capitol con- 
cluziv încearcă o ima
gine sintetică, relevînd 
frămîntările neîntre
rupte, care au dus nu 
numai la închegarea 
unei opere originale, ci 
și la constituirea unei 
efigii literare semnifi
cative pentru modul 
în care încrederea in 
posibilitățile de expre
sivitate ale literaturii 
pot să coexiste in mo
dul cel mai ' înalt și 
mai sincer cu ideea 
unei literaturi angaja
te, a unei literaturi 
participante la înde
plinirea marilor dezi
derate ale colectivi
tății.

Voicu BUGARIU
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DIVERS
Un record

Aflăm de la inginerul Con
stantin Șerban că la ferma 
zootehnică Sohădău a I.A.S. Zor- 
leni-Vaslui s-a înregistrat un 
record nemaiintilnit pe aceste 
meleaguri — și poate că nu 
tlumai. acolo. O joiana. veritabi
lă „fintină de lapte", a încheiat 
perioada de lactație normală 
cu... 12 301 litri !

Nu este insă un record izolat, 
nici intimplător. Alte surate de 
aici se înscriu cit 11 197 litri, 
10 456 litri. 10 392 litri lapte...

Acum, cei din Zorleni-Vaslui 
sint nerăbdători să afle dacă 
Joiana lor poate fi considerată... 
campioană.

Dacă e cineva care n-o consi
deră — și dacă are dreptate — ii 
dăm cuvintul.

Omenie
„Poate că atunci cind vor sosi 

aceste rînduri la redacție, afară 
va fi vreme frumoasă, dar eu 
n-am să uit cit voi trăi ce-am 
pățit in noaptea aceea, in mij
locul Bărăganului"...

Semnatarul scrisorii, cititorul 
nostru Traian Rusu, ne istoriseș
te că fusese trimis cu o autodu- 
biță de la Bacău la București 
cu treburi. Intre Movilita și Co- 
șereni, județul Ilfov, mașina a 
rămas înțepenită pe marginea 
drumului in zăpadă cu gheață 
dedesubt, ca sticla. Noapte, ger 
de crăpau pietrele, vint tăios ca 
briciul. „Aproape că înghețasem 
in cabină,. fără să mai pun la 
socoteală teama, cind am aufit 
pe cineva incercind să tragă de 
ușă. Era un subofițer de la pos
tul de miliție din Coșerenl. care 
m-a luat și m-a ajutat să ajung 
pină in comună. Acolo, primarul 
m-a. găzduit, după toate legile 
scrise si nescrise ale omeniei și 
ospitalității noastre. Tot cu aju
torul lor am reușit să plec a 
doua- zi mai departe. Vreau să 
afle că n-am să-i uit cit oi trăi 
și-i aștept să vină și ei pe la 
mine, totdeauna bucuros de 
oaspeți".

Atenție la 
mistreți!

Gerul aspru din această iarnă 
a scos și mistreții din ascunzi
șurile pădurilor. In calea lor 
către alte adăposturi și hrană, 
mistreții au provocat oamenilor 
multe necazuri. Unul dintre ei, 
țișnind din pădurea Cotul Morii 
— județul Iași — a dat buzna 
peste muncitorul Dumitru Mis- 
treanu, care lucra la imprăștierea 
riisipului intr-o pantă alunecoasă 
a șoselei. Omul, îngrmat numai 
cu lopata, s-a luptat ,și ș-a apărat 
din răsputeri. Pină la urmă, a 
reușit să-l doboare. Un alt mis
treț și mai puternic, in greutate 
de peste 200 de kilograme, și-a 
făcut apariția chiar pe străzile 
orașului Pașcani, ascunzindu-se 
intr-o groapă.pe șantierul hote
lului din localitate. Pentru a-I . 
răpune, a fost nevoie de un vi- 
nător — și incă unul iscusit.

Alertați de aceste cazuri și ne
cazuri, silvicultorii ieșeni 
transportat imediat hrană 
pădurile din care fugiseră
treții respectivi. Și, deocamdată, 
s-au potolit.

Condoleanțe 
cu... amendă

au 
in 

mis-

Cind a ieșit de la lucru, I.R. 
de la întreprinderea de tractoa
re din Brasov, s-a 
nă cu cîțiva colegi 
condoleanțe șefului 
decedase socrul, 
acolo, au început să 
că", după care fiecare s-a 
drept at spre casa lui. I.R. a oprit 
tin taxi și l-a spus șoferiței să-l 
ducă pe strada Cloșca. Ajuns 
acolo, și-a amintit că. de fapt, 
nu mai locuia pe strada respec
tivă de vreo doi ani. Arțăgos, i-a 
întors spatele șoferiței. incercind 
să se facă nevăzut, fără a-i plăti 
costul transportului. Cu ajutorul 
unor cetățeni, a fost prins. Ce-a 
urmat, e lesne de imaginat : a 
fost amendat.

dus impreu- 
să prezinte 
lor. căruia ii 
Plecind de 
se „cinsteas- 

in-

! Dispăreau 
cizmele...

Intr-o zi, dintr-un magazin de 
încălțăminte din Satu Mare a 
dispărut o cizmă pentru piciorul 
drept. In ziua următoare, din
tr-un alt magazin similar, tot din 
Satu Mare, a. dispărut tot o ciz
mă, din același număr și model, 
dar pentru piciorul sting.

Această misterioasă dispariție 
de cizme... fără pereche s-a re
petat, intru neliniștea vinzători- 
lor. Pină deunăzi, cind a fost 
prins făptașul. Mai bine zis făp
tașa, fiind vorba de o anume 
Dorina Cosma, care se „profi
lase" pe un astfel de furtișag, de 
îndată ce abandonase munca in 
care era încadrată la întreprin
derea 
După 
să nu
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de confecții 
atited 
fie si

„Mondiala", 
cizme, nu se putea 
ea... incălțată.

La un pasaj 
de cale ferata
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publicului, ia galeria ,.Apollo" 
lucrări de grafică si pictură-în
soțite de proiecții de diapozitive. 
(Gh. Giurgiu).

0 TIMIȘ. Recent a avut loc o 
consfătuire-dezbatere privind 
formele și metodele folosite in 
munca politică de masă pentru 
combaterea mentalităților retro
grade, greșite, a parazitismului 
social, în scopul formării unui 
om nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă. Participanții au rea
lizat un amplu dialog privind, 
organizarea de acțiuni cultural- 
educative eficiente în perioada

de iarnă și in perspectivă. (Ce
zar Ioana).

O ARGEȘ. întreprinderea ci
nematografică județeană și 
Uniunea județeană a coopera
ției de consum Argeș au depla
sat, în aceste zile, în localitățile 
cele mai îndepărtate ale jude
țului caravane cinematografice 
și standuri cu cele mai recente 
apariții de cărți politice, științi
fice și beletristice. Primele cara
vane care au prezentat in fata 
sătenilor filme și noutățile din 
librării au poposit la Rucăr, Ce

tățeni și Stoenești. (Gheorghe 
Cirstea).

0 ILFOV. O brigadă științi
fică a casei de cultură din Giur
giu, alcătuită din economiști, 
muzeografi, profesori, juriști a 
inițiat o dezbatere pe teme po
litice, economice, juridice și so
ciale, la căminul de nefamiliști 
al întreprinderii textile Dună
reană. Universitatea cultural- 
științifică a organizat simpozio

nul „Omul și viața rațională" 
susținut de medici de la poli
clinică și spital. Spicuim din 
programul casei de cultură ci- 
teva dintre cele mai reprezen
tative acțiuni cultural-artistice: 
„Cinstim fruntașii. în producție", 
spectacol prezentat de formații 
artistice din oraș la întreprin
derea de prefabricate din be
ton, „Sub steagul celui de-al 
XII-lea Congres", spectacol mu- 
zical-literar coregrafic susținut 
de elevii Liceului industrial nr. 
2, un spectacol de poezie ur
mat de discuții privind dezvol

tarea economico-socială a ora
șului organizat de tineri dc la 
Șantierul combinatului chimic. 
(Lucian Ciubotaru).

0 DOLJ. Biblioteca județea
nă din Craiova â organizat o 
expoziție de carte sub generi
cul „Din gîndirea social-politi- 
că a președintelui României". 
Expoziția înmănunchează opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
editată in țara noastră, lucrări 
apărute peste hotare, monogra
fii dedicate vieții și' activității 
sale. (Nicolae Băbălău).

© VASLUI. Recent s-a înche

iat un ciclu de acțiuni desfășu
rate in cadrul unor consfătuiri 
și schimburi de experiență me
nite să îmbunătățească activita
tea de educație materialist-știin- 
țifică a oamenilor, mobilizarea 
cetățenilor la înfăptuirea unui 
program complex de manifestări 
organizate de condițiile locale 
ale F.D.U.S. în intîmpinarea ale
gerilor de la 9 martie. Acțiunile 
au fost organizate în municipiul 
Vaslui, precum și la căminele 
culturale din comunele Laza,> 
Codăești și Fălciu. (Crăciun Lă- 
luci)
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Autoturismul l-NT-3874 circula 
pe drumul dintre Dolhasca si Li- , 
teni. din județul Suceava. La 
volan — Vasile Cojocarii. Ajun-- 
gind_ la un pasaj de cale ferată 
nepăzit, prima si elementara în
datorire a automobilistului era 
să se asigure că, in momentul 

. acela, de punctul respectiv nu se 
apropie nici un tren. El insă a 
continuat, să ruleze, ba a mai 
manevrat si greșit mașina pe 
drumul acoperit de gheața. Ur
marea a fost tragică : lovită de 
tren, mașina a fost tirită 
acesta vreo 75'de metri. Un 
sager și-a pierdut viața, iar 
doi au fostdoi răniți.

Rubrică
Petre
și corespondenții

realizată de
POPA

I
I
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TELEGRAMĂ DE FELICITARE A apărut în limbile maghiară și germană volumul: Cronica zilei
& ■ Ix: ’

Tovarășe președinte NICOLAE CEAUȘESCU
Salutul Revoluției,
îmi face o deosebită plăcere ca, la cea de-a 62-a aniversare a zilei dum

neavoastră de naștere, să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări, 
dorijidu-yă o_ viată’ îndelungată in fruntea poporului român prieten, pe care 
îl călăuziți către realizarea aspirațiilor sale de prosperitate și progres.

Doresc și cu această ocazie să apreciez poziția Republicii Socialiste Româ
nia, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, de sprijinire a mișcărilor de 
eliberare, a cauzei păcii, de construire a socialismului și cooperare interna-, 
țlonală.

De aceea, folosim acest fericit prilej pentru a vă adresa mulțumirile 
poporului nostru pentru pozițiile pe care le-ați adoptat în sprijinirea luptei 
poporului palestinian și a revoluției sale armate, pentru recuperarea dreptu
rilor sale naționale — inalienabile și legitime — la autodeterminare și la 
constituirea statului său independent pe teritoriul său național.

Vă asigurăm că poporul nostru este continuu preocupat de întărirea re
lațiilor de prietenie și cooperare cu poporul român prieten, în lupta comună 
împotriva imperialismului și colonialismului.

Vă urăm sănătate și fericire, iar poporului român prieten deplin progres 
ti bunăstare sub inteleapta dumneavoastră conducere. i

Revoluția pînă la victorie !

Din gîndirea economică a președintelui 
României, NICOLAE CEAUȘESCU

Conducerea unitară a economiei. 
Autoconducerea muncitorească 

și autogestiunea economico-financiară 
Editura politică

din R. F.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant general al Forțelor Revoluției Palestiniene

festivalul teatrului istoric la a treia ediție
Marți s-a încheiat la Craiova cea 

de-a IlI-a ediție a Festivalului tea
trului istoric, manifestare organizată 
de Teatrul Național din localitate, cu 
sprijinul Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste și Asociației oameni
lor de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale.. Timp de 6 zile, colective 
ale teatrelor din Pitești, Galați, Arad, 
Sibiu și Craiova au prezentat creații 
de gen, au participat la colocviul 
„Funcția eroului în teatrul istoric ro
mânesc modern". Cu același. prilej a 
- -ut Joc vernisajul unei expoziții de 

mografie, a fost lansat volumul de 
eseuri „Spații teatrale", semnat de ti- 
nărul cronicar dramatic Romulus 
Diaconescu, s-au desfășurat întilniri 
cu oameni ai muncii din unități eco
nomice craiovene și cu locuitori ai 
comunei Bicca.

Marți seara, juriul a înmînat dis
tincțiile. Piesa „A treia țeapă" de 
Marin Sorescu a primit premiul pen
tru cel mai bun spectacol prezentat 
in festival. Regizorul acestei piese, 
Mircea Cornișteanu, a fost distins cu 
premiul pentru regie, iar actorului 
Tudor Gheorghe, interpretul lui Vlad, 
i-a fost acordat premiul pentru cea 
mai bună interpretare a unui rol 
masculin. Au mai fost acordate dis-

dincțiile : diploma specială a juriului 
pentru originalitatea creației regizo
rale in spectacolul „Răceala", de 
Marin Sorescu — regizorului Iulian 
Vișa. de la Teatrul de Stat din Sibiu ; 
premiul pentru scenografie lui Mihai 
Mădescu, scenograful aceleiași piese ; 
două mențiuni -- lui Radu _Basarab 
pentru rolul 
și lui 
Petru 
farul" 
trului
pentru cea mai bună interpretare a 
unui rol episodic — lui Petre Gheor- 
ghiu-Dolj pentru rolul Dragavei din 
spectacolul „A treia țeapă" ; o diplo
mă specială a juriului pentru contri
buția creatoare la realizarea specta
colului „A treia teapă" maestrului e- 
lectrician Vadim Levinschi.

Liviu 
Rareș 
de B.

de

Mahomed din „Răceala" 
Mărtinuș pentru rolul 

din spectacolul „Lucea- 
Șt. Delavrancea, al Tea- 
Stat din Arad ; premiul

Marți 
Strauss 
mașini-unelte și agregate din Capi
tală, unitate reprezentativă a indus
triei constructoare de mari utilaje și 
agregate din țara noastră.

Au fost vizitate, de asemenea, noi 
cartiere de locuințe și obiective so- 
cial-culturale din, București.

★
Marți după-amiază, președintele 

partidului Uniunea Creștin Socială 
din R.F. Germania, prim-ministru al 
guvernului landului Bavaria. Franz 
Josef Strauss, s-a întîlnit cu zia
riști români și vest-germani. ’ precum 
și cu corespondenți ai presei străine 
acreditați la București.

Referindu-se la convorbirile avute 
cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
oaspetele a dat o înaltă apreciere 
politicii externe de pace a României, 
promovată cu consecvență de șeful 
statului român. Apreciind evoluția 
pozitivă a relațiilor economice bila
terale, oaspetele a menționat posibi
lități de extindere a acestora în noi 
domenii.

După ce a expus punctul său de 
vedere într-o serie de probleme in
ternaționale, Franz Josef Strauss a 
arătat că împărtășește preocuparea 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu față de reuniunea de la 
Madrid a Conferinței pentru secu-

după-amiază, Franz Josef 
a vizitat întreprinderea de

Germania
ritate și cooperare în Europa, față 
de necesitatea de a se acționa în di
recția destinderii, colaborării și păcii, 
respectării în relațiile dintre state a 
principiilor dreptului internațional.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor, președintele U.C.S. a subliniat 
interesul pe care îl manifestă pentru 
continuarea și intensificarea schim
bului de opinii dintre România și 
R. F. Germania, în pofida sistemelor 
sociaUpolitice diferite.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a președintelui partidului Uniunea 
Creștin Socială din R.F. Germania, 
prim-ministru al guvernului landului 
Bavaria, Franz Josef Strauss, Am
basada R.F. Germania la București 
a oferit marți un dineu.

Au luat parte Ștefan Voitec, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Tamara Dobrin, pre
ședinte executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Aurel 
Duma, secretar al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Eduard Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, alte persoane 
oficiale. (Agerpres)

Teatrul „Radnoti Miklos" din Bu
dapesta, aflat în turneu în țara noas
tră. a prezentat marți seara, pe scena 
sălii „Majestic" din Capitală, un spec
tacol de gală cu piesa lui Dostoievski 
„Oameni săraci" (in regia lui Zsuzsa 
Bencze). Spectacolele teatrului buda- 
pestan, înscrise în cadrul schimburi
lor culturale cu Teatrul Giulești din 
Capitală, mai cuprind un program 
muzical, reunind creații ale lui Janos 
Arany și Sandor Weores, realizat cu 
concursul ansamblului Kalaka.

La spectacolul de gală au luat parte 
Aurel Duca, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Sandor 
Rajnai, ambasadorul Ungariei la 
București, și membri ai ambasadei.

r (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

Ianuarie, 1 și 2 februarie. In tară : Vre
mea va continua sa se încălzească, mai 
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe locale, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, izolat se va 
produce polei. Vîntul va sufla slab cu 
intensificări locale predominînd din' 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 13 și minus 
3 grade, iar cele maxime între minus 4 
și plus 6 grade. în București : Vremea 
va continua să se încălzească. Cerul va 
fi mai mult noros favorabil precipita
țiilor slabe. Vînt slab pînă la moderat 
din sectorul vestic. Se va produce cea
ță mai ales dimineața și seara. Tem
peratura în creștere. Minimele vor os
cila între minus 8 și minus 3 grade, iar 
maximele intre minus 2 și plus 2 gra
de. (Cornellu Pop, meteorolog de ser
viciu).
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Intreceri de sezon La orizont-„Olimpiada albă“
De la ADAS

>

pentru elevi și studenți
Pentru educarea in spiritul 

prevederii a noii generații, Ad
ministrația Asigurărilor de Stat 
a introdus o asigurare numai 
pentru copii și tineretul studios 
denumită „Asigurarea complexă 
a elevilor și studenților".

Această formă de asigurare 
combinată cuprinde în același 
contract : cazurile de accidente 
ale elevului sau studentului, 
pentru sume asigurate de pînă 
la 18 000 de lei, diferențiate în 
funcție de urmările^ aceidente- 

. lor ; cazurile de pagube produ
se de incendiu, de unele calami
tăți ale naturii ori de furt prin 
efracție la bunurile asigurate 
(îmbrăcăminte, obiecte de sport 
și de voiaj etc.) luate de elev 
sau student oriunde în afara do
miciliului. pentru suma asigura
tă de 2 000 de lei ; cazurile de 
răspundere civilă legală care de
curg din deteriorarea sau distru
gerea unor bunuri din vina ele
vului sau studentului, pentru pa
gube de peste 100 de lei pînă la 
2 000 de lei. Administrația Asi
gurărilor de Stat plătește despă
gubiri și sume asigurate ca ur
mare a evenimentelor neprevă
zute produse în timpul valabili
tății contractului de asigurare, în 
brice loc și cu orice ocazie, in
clusiv in timpul vacanțelor. In 
cazurile de invaliditate perma
nentă parțială se plătește o parte 
din suma de 12 000 de lei prevă
zută pentru cazurile de invalidi
tate permanentă totală, cores
punzătoare. gradului ‘de invalidi
tate stabilit. Durata asigurării 
este de 6 luni sau de 1 an 
alegere). Costul asigurării 
de 1 leu pe lună pentru toți 
vii și studenții.

Informații suplimentare 
contractarea de asigurări la _. 
ponsabili cu asigurările, agenți 
și inspectori de asigurare sau 
direct la oricare unitate ADAS.
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Varșovia în preajma Congresului
a! VIII-lea al P. M. U. P
Capitala Republicii Populare Pol.one, Varșovia, se pregătește să in- 

timplne cu noi succese în toate domeniile cel de-al VIII-lea Congres 
al P.M.U.P., care se va desfășura la mijlocul lunii februarie.

Inițiative la Vaslui
Consiliul județean 

lor, consiliul județean 
cație fizică și sport, 
dețean U.T.C. și consiliul județean 
al organizației pionierilor și-au unit 
forțele, organizînd întreceri de an
vergură, cu sute de concurenți. 
S-a găsit și o zonă pentru ex
celente pirtii, nu departe de Vâsliri, 
in pădurea Bălteni. Sub diverse ti
tulaturi — „Cupa Unirii", „Cupa 
U.T.C.", „Cupa pionierului" — com
petițiile desfășurate sub emblema 
„Daciadei" au creat mai multe po
sibilități de participare pe categorii 
de virstă, dar și mari satisfacții pen
tru cei care au fost primii la so
sire. De evidențiat nu numai parti
ciparea, buna pregătire, dar și locu
rile fruntașe obținute de tinerii spor
tivi din satele vasluierie. (Crăciun 
Lăluci).

al sindicate- 
pentru edu- 

comitetul ju-

„Iarna la Șirnea“
In fiecare iarnă, în ultima dumini

că a lunii ianuarie, pe culmile în
zăpezite din preajma satului Șirnea, 
aflat la poalele masivului Piatra Cra
iului din județul Brașov, se desfă
șoară .tradiționala manifestare spor- 
tiv-culturală „Iarna la Șirnea". Or
ganizată sub egida Daciadei de că
tre Consiliul județean al organizației 
pionierilor Brașov, în colaborare cu 
C.J.E.F.S., A. S. Armata și A. S. Șir
nea și dotată cu „Cupa Șirnea", ac
tuala ediție — care s-a bucurat de 
zăpadă abundentă și timp frumos — 
a reunit la start 207 schiori — copii și 
juniori — din 14 cluburi sportive din 
țară, constituind una din cele mai 
ample participări pînă acum la a- 
ceastă manifestare.

După probele individuale de schi 
pentru copii și juniori, care au avut 
loc în prima zi de întreceri, seara, 
la căminul cultural din Șirnea s-a 
desfășurat un frumos program fol- 

. cloric susținut de formațiile artisti
ce locale și care s-a încheiat cu „Ba
lul zăpezii". A doua zi, pe pârtiile de 
schi s-au desfășurat probele de șta
fetă la copii și juniori, dotate cu 
„Cupa Șirnea" (Nicolae Mocanu).

Experiența oamenilor, o mare avuție a țării
(Urmare din pag. I)
și mal semnificativ, 
cele două fete au ge
neralizat in felul lor 
cele învățate, ajungind 
la concluzia că cinsti
rea confraților lor, 
buna-cuviință față de 
ei este o cerință pri
mordială în toate ipos
tazele vieții.

Atunci a intervenit 
bărbatul in virstă. Po
vestea că el este chi
mist si lucrează la un 
laborator. Era cît pe 
aci să intre in pensie 
de boală. Suferă cu ri
nichii, a fost la băi, a 
umblat prin spitale și 
sanatorii, dar ceea ce 
îl determina să se re
tragă din cîmpul mun-

cii era șeful lui. Un 
om nepăsător, a cărui 
parolă era „las’ că-i 
bine si așa". Cind ci
neva propunea vreo 
schimbare, o îmbună
tățire, primea acest 
răspuns. „Am și eu or
goliul meu profesio
nal, analizele noastre 
erau precise, dar tot ce 
făceam făceam fără 
poftă, fără zel. 
spun sincer: 
dus uneori fără 
la locul 
știind cu 
ochii. Dar iată, ca in 

șeful a fost 
unul 
era :

Vă 
m-arn 

chef 
de muncă, 

cine dau

basme, . .
mutat, a venit

• nou. Parola lui
«Dă-i bătaie !» Acuma 
pot spune că lucrez cit 
doi, n-am timp să trag

măcar o țigară, dar a- 
cuma simt că am și eu 
un rost adevărat, și să ■ 
știți că și durerile de 
la rinichi mi-au tre
cut. Cind am reorga
nizat munca laborato
rului și am introdus 
niște inovații, șeful 
mi-a spus : -Bătrîne, 
să știi că ești grozav. 
Dă-i bătaie !»“.

In fond, această sim
plă discuție dintr-un 
compartiment de tren 
este expresivă pentru 
experiența cetățeneas
că și spiritul novator 
ce caracterizează gin- 
direa și munca oame
nilor, care se cer va
lorificate in formele 
democrației actuale.

LA MAREA COMPETIȚIE PARTICIPĂ Șl 35 DE
înaintea începerii Jocurilor olim

pice de iarnă de la Lake Placid va 
avea loc sesiunea Comitetului olim
pic internațional (10—12 februarie), 
precedată de reuniunea Comisiei e- 
xecutive a forului olimpic.

Cea de-a 13-a ediție a „Olimpiadei 
albe" va fi inaugurată în ziua de 13 
februarie, avind înscrise în program 
întreceri de schi alpin și schi fond, 
patinaj artistic și patinaj viteză, 
biatlon, sărituri de la trambulină, 
hochei pe gheată, săniuțe. în total, 
se vor acorda 114 medalii olimpice.

La întreceri vor lua parte 35 de 
sportivi români, la patru discipline 
din program, și anume: hochei, bob, 
sanie și patinaj viteză.

Hocheiștii noștri (care s-au califi
cat in urma meciurilor- -.campionatu- • 
lui mondial, grupa B,'de anul trecut) ■ 
au revenit în Capitală,, după turneul 
dotat cu „Cupa Federației", de săp- 
tămîna trecută, de la Galați, și își 
continuă pregătirile pe patinoarul 
„23 August" din București. Recenta 
competiție a permis definitivarea lo
tului olimpic de 20 de jucători, care 
se prezintă astfel:

Netedu, Huțan (portari), 
Gali, Moroșan, Justinian, 
Berdilă, Popescu (fundași), Costea, 
Tureanu, Axinte, Z. Naghi, Șolyom, 
B. Naghi, Nistor, Bălăucă, 
Olenici, Pisăru (atacanți).

Reamintim că echipa României 
face parte din „grupa albastră", îm
preună cu Cehoslovacia, Suedia, 
S.U.A., R. F. Germania și Norvegia. 
Din „grupa roșie" fac parte: U.R.S.S., 
Canada, Olanda, Finlanda, Japonia și 
Polonia.

E. Antal, 
I. Antal,

Cazacu,

în ceea ce privește bobul, se vor 
deplasa opt sportivi: Dragoș Pa- 
nailescu, ~ 
trofan, 
România 
Constantin Obreja, Ion Duminicel și 
Doru Frahcu (România TÎ)7' Pentru 
prima oară țara noastră vă fi re
prezentată înțr-o competiție olim
pică de sanie. La simplu fete 
participă Elena Stan și Maria Ma- 
ioru, iar la dublu băieți Ion Apostol 
și Cristinel Piciorea. Tot la primul 
său start olimpic se va găsi și pa
tinajul viteză din ~

Dorel Cristudor, Sandu Mi- 
Gh. Lixandru (echipajul 
I) și Constantin Iancu,

SPORTIVI ROMÂN!
prezentat de Vasîle Coroș, Andrei 
Erdely și juniorul Dezideriu Jenei.

Delegația țării noastre la J.O. 
iarnă va . pleca spre Lake Placid 
dimineața zilei de 4 februarie. •

★
In satul olimpic de la Lake Placid 

au și sosit primii participanți. Prin
tre aceștia se află sportivi și sporti
ve din Canada, Marea Britanie, Ja
ponia și, bineînțeles, componenții lo- 

. tului S.U.A.
în ceea ce 

mosferice, la 
ultimele zile, 
zăpadă depus

de 
în

privește condițiile at- 
Lake Placid a nins în 
în prezent stratul de 
fiind de circa 8 cm.

Conferința de dare de seamă și ale
geri a voievodatului Varșovia, ținută 
ÎH decembrie 1979, a făcut bilanțul 
eforturilor oamenilor muncii din mu
nicipiu și întreaga regiune pentru a 
transforma în continuare capitala și 
meleagurile din împrejurimi într-un 
puternic centru economic, administra
tiv, științific și cultural al Poloniei. 
Aceste eforturi s-au materializat în 
realizări remarcabile — o dovadă în 
acest sens fiind faptul că în ultimul 
deceniu producția industrială a cres
cut de două ori și jumătate, unită
țile productive varșoviene realizînd 
în prezent 12 la . sută din venitul na
țional și asigurînd zilnic bunuri ma
teriale în valoare de circa 1 miliard 
zloti.

Punînd Ia dispoziție o gamă foarte 
largă de produse. Varșovia este con
siderată al doilea centru industrial al 
țării, după Katowice ; dar ea este 
neîntrecută de nici un alt oraș polo
nez în domeniul electrotehnicii și 
electronicii, în producția de tractoare 
și a mașinilor-unelte, în domeniile 
aviației, automobilelor, industriei 
ușoare și alimentare etc.

Tovarășul Alojzy Karkoszka, prim- 
secretar al Comitetului voievodal al 
P.M.U.P., aprecia că „dezvoltarea 
armonioasă a capitalei necesită inten
sificarea activității îndeosebi în acele 
domenii care asigură țării producția 
necesară, cît și în acele în care se 
mai resimt unele neajunsuri și lipsuri. 
Finalizînd obiectivele aflate în con
strucție și trecînd la realizarea alto
ra noi, va trebui să veghem pentru 
a asigura în continuare o producție 
importantă de bunuri materiale, fo
losind pe deplin potențialul de pro
ducție instalat, preocupîndu-ne de 
stabilitatea personalului și de ampla
sarea rațională a brațelor de muncă 
și dînd prioritate sectorului de ser
vicii în sensul larg al cuvîntului".

La rîndul său, primarul general al 
capitalei, Jerzy Majewski, aprecia : 
„Prevederile privind dezvoltarea 
Varșoviei sînt pe deplin realiste da
torită atît rezultatelor obținute pînă 
în prezent, cît și aplicării unor in
tense metode științifice în planifica
rea dezvoltării viitoare, toate la un 
loc corespund nevoilor și aspirațiilor 
societății socialiste dezvoltate. Reali
zarea acestor importante obiective 
este pe deplin posibilă datorită mun
cii susținute și pline de dăruire a 
locuitorilor capitalei, al efortului lor 
bine organizat și eficient, inspirat in 
mod creator și condus de organiza
ția municipală de partid. In istoria 
de luptă și muncă a capitalei se vor 
înscrie pagini noi de vrednicie".

Ultimul deceniu a fost cel mai im
portant în dezvoltarea urbanistică a 
Varșoviei — elocvent în această pri
vință fiind numărul mare de locui
tori — peste șase sute de mii — care 
s-au mutat în apartamente noi. O

seamă întreagă de artere de circulație 
și de edificii au fost construite în 
timii opt-zece ani. Bunăoară — 
construcția celebrului monument 
hitectonic, odinioară fost palat 
gal, permanent simbol al statului 
lonez independent — distrus 
timpul războiului — precum și a 
multor altor monumente culturale le
gate de trecutul istoric al Poloniei ; 
artera „Lazienki" sau autostrada 
„Vistula" cu numeroase estacade și 
treceri denivelate, plus un pod -din
tre cele mai moderne, gara centra
lă, impunătoarele clădiri din raionul 
central de vest, iată doar cîteva din 
realizările din această perioadă.

Arhitecții și constructorii varșo- 
vieni, care au un plan bine conturat 
privind dezvoltarea urbanistică pînă 
în anul 2000, se pregătesc pentru ex
tinderea orașului pe axa Nord—Sud; 
mergînd pe linia unei integrări mai 
organice a capitalei în voievodat. Si
multan cu edificarea unor cartiere 
noi, cum ar fi : Bremowo, Tarchomin, 
Goclaw, Ursynow Nord și Sud se vor 
extinde localitățile din jurul capita
lei : Nowy Dwor, Legionowo, Grod- 
ziask-Mazowiecki, Gora Kalwaria, 
Wolomin, Pruszkow și Otwock, cît și 
căile de acces din aceste centre spre 
capitală.

Va fi continuată lărgirea părții de 
vest din centrul orașului, cît și partea 
de est din centrul cartierului Praga, 
situat peste Vistula. Se preconizează, 
totodată, construcția anuală a 25—30 
mii de apartamente, simultan cu in
tensificarea construcțiilor de grădini
țe, școli, policlinici și a unor unități 
comerciale și de servire a popu
lației. Se va termina construcția 
„Centrului de sănătate a copilului" — 
spitalul monument (dat în funcțiune 
în ultimul an), a centrului de oncolo
gie și a spitalului din cartierul 
Brodno, plus alte importante obiecti
ve social-culturale. Dintre cele din 
urmă se cuvine amintită impunătoa
rea Bibliotecă Națională, proiectată 
pentru a adăposti cinci milioane de 
volume.

Oamenii muncii din Varșovia au 
analizat cu simț de răspundere pa
triotică documentele pregătitoare ale 
Congresului al VIII-lea al P.M.U.P., 
retinînd sarcinile importante ce revin 
colectivelor de muncă din care fac 
parte In dialogul cu masele, pe mar
ginea documentelor pregătitoare con
gresului, P.M.U.P. a primit dih partea 
comuniștilor, a oamenilor muncii ne
numărate propuneri judicioase, rațio
nale care, după cum s-a arătat, ur
mează să fie încorporate în hotărî- 
rile apropiatului Congres, al parti
dului. Aceste hotăriri vor deschide 
cu siguranță noi perspective pentru 
dezvoltarea și înflorirea Poloniei so
cialiste, a frumoasei ei capitale.

LISTA OFICIALA
România, re

Biatloniștii - din nou corigenți Ia tir
Primul concurs internațional de 

biatlon al anului — „Trofeul Carpați", 
ale cărui întreceri s-au desfășurat pe 
pirtiile din Poiana Brașov — a con
stituit un bun prilej de trecere în re- 
.vistă a forțelor sportivilor noștri. La 
start au fost prezenti biatloniști din 
R.D.G., Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Bulgaria, Ungaria. Iugosla
via, multi dintre aceștia apropiați 
ca valoare de componenții loturilor 
olimpice din respectivele țări. Aceas
ta a fost de natură să stimuleze în
trecerile, care s-au dovedit palpitan
te, fiind urmărite cu deosebit interes.

Desfășurarea celor trei probe ale 
concursului — 20 de km, 10 km și 
ștafeta de 4x7,5 km — a evidențiat, 
o dată mai mult, că biatlonul este o 
probă unitară, alcătuită din alergare și 
tragere,'că reușesc să se impună doar 
acei concurenți care stabilesc un 
echilibru între cele două componente. 
In prima zi, proba de 20 de km a 

. revenit, astfel, sportivului cehoslovac, 
Miroslav Savis, care după primele 
trei trageri în poligon nu obținuse 
nici un minut de penalizare. Cu toate 
că in ultima tragere el a greșit, în
registrând două ture penalizare, a 
reușit să devanseze cu două minute 
pe ocupantul locului secund. Același 
lucru s-a intîmplat în probele de 10 
km și respectiv de ștafetă. Sovieticul 
Alexandr Golev, cîștigătorul cursei 
de 10 km, deși a executat patru ture 
penalizare, a înregistrat la fond un 
timp foarte bun și nu a mai putut fi 
depășit cu toate că mai mulți con- 
curenti din Cehoslovacia, România 
și R.D.G. au candidat la primul loc. 
La ștafetă, biatloniștii cehoslovaci au 
luat chiar din primele schimburi un 
avantaj substanțial. îndeosebi datori
tă preciziei din poligon, pe care l-au 
menținut pînă la sfîrșit.

Dar să vedem cum s-au prezentat 
sportivii noștri. Gheorghe Girniță a 
făcut în prima zi o cursă bună, înre
gistrând recordul pîrtiei la 20 km. La 
ultima tragere, în poligon, a acumulat 
însă patru puncte penalizare care, 
adăugîndu-se altora două din trage
rile anterioare, l-au situat doar pe 
locul doi. Aceeași nesiguranță a ma
nifestat-o Gîrniță și în proba de 
10 km, unde, de asemenea, se 
instalase la conducerea cursei. Cele

trei 
ziția 
semnat 
nalizare, l-au plasat 
cui 5 in clasament. Vasile Bejenariu 
(clasat pe locul doi la aceasta pro
bă), deși a înregistrat doar un singur 
punct de penalizare și, în general, a 
alergat bine, n-a putut să se mențină 
în ritmul puternic impus de învingă
tor. în proba de\tafetă, primele două 
schimburi — Vladimir Todașcă și 
Gheorghe Duca — au tras bine in po
ligon, neefectuînd nici o tură de pe
nalizare, in schimb au fost deficitari 
la alergare.

Iată deci că această deficientă 
esențială — tragerea la țintă — 
care se face simțită d' 
mulți ani la biatloniștii nost i, con
tinuă să persiste. Antrenați dc 
ritmul alergării, care așa cum 
firesc la concurs este mai ridicat ca 
la antrenamente, sportivii noștri nu 
ajung în poligon in forma cea mai 
bună și nu reușesc să controleze tra
gerea, să țintească ritmic. Se pierde, 
totodată, din vedere că pregătirea la 
trageri este o disciplină aparte, care 
cere cel puțin tot atîtea eforturi cît 
alergarea. Numai așa se explică fap
tul — relevat și de întrecerile din 
cadrul „Trofeului Carpați" — că fata 
de anii precedenți distanța care-i se
pară pe biatloniștii noștri de virful 
piramidei nu s-a micșorat cu nimic.

In prezent, dispunem de un grup 
de juniori buni, între care pot fi amin
tiți Cimpoia, Marton (care a obținut 
locul I in concursul rezervat junio
rilor), Olteanu, Stoian, Luțea și 
alții. Pregătirea acestora necesită toa
tă atenția din partea forurilor noas
tre sportive și, în primul rind, a fe
derației de specialitate, o coordona
re atentă a activității cluburilor în 
care acestea își desfășoară activita
tea, cit și la nivel național, încredin
țarea lor pe mîinile celor mai buni 
specialiști, nu numai la alergare, ci 
și la tir, precum și angrenarea lor în 
circuitul unor dificile competiții in
ternaționale. De modul cum vor fi în
țelese toate aceste necesități depinde 
viitorul biatlonului nostru, ridicarea 
sa la cote valorice internaționale.
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a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din 
municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300", la tragerea la sorți 
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Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

1 761-302-184 58 759-1-317901 115
2 766-1-9989 59 759-1-332387 116
3 759-1-54282 60 759-1-345690 117
4 759-207-45411 . 61 764-202-10724 118
5 759-1-78404 62 738-103-38309 119
6 760-207-21570 63 759-207-26753 120
7 762-207-30958 64 759-207-50168 121
8 738-102-3591 65 760-1-12876 122
9 734-103-107804 66 760-1-74490 123

10 731-103-47181 67 760-1-102284 124
11 731-103-68240 68 760-1-122547 125
12 731-111-17124 69 760-1-137407 126
13 737-113-10805 70 760-208-21120 127
14 760-201-23216 71 760-209-31000 128
15 760-202-31342 72 760-207-33647 129
16 760-206-10201 73 731-103-39945 130
17 760-207-30041 74 ■ 731-103-64938 131
18 761-205-19457 75 731-111-5305 132
19 761-205-55295 76 737-110-1783 133
20 761-205-72363 77 760-201-16893 134
21 761-208-54084 78 760-202-23771 135
22 761-208-75718 79 760-202-47126 136
23 765-1-31681 80 760-207-24772 137
24 733-109-1211 81 760-301-594 133
25 762-1-26198 82 761-205-50353 139
26 762-1-61497 83 761-205-69314 140
27 762-201-17249 84 761-208-45954 141
28 762-201-46614 85 761-208-72496 142■ 29 762-202-19381 86 765-1-26513 143
30 762-202-34926 87 765-1-44769
31 762-207-39383 88 762-1-3012 14532 762-210-29760 89 762-1-56932
33 762-213-994 90 762-1-73523
34 766-1-44180 91 762-201-42873
35 766-201-10757 j 92 762-202-14405
36 734-103-52862 93 762-202-32287
37 734-103-85105 94 762-207-35041
38 734-103-103134 95 762-210-22863 151
39 763-1-26105 96 762-210-45388 ld2
40 763-1-47656 97 766-1-35683 153
41 763-139-27782 98 766-1-59514 154
42 763-139-47483 99 734-103-43030 155
43 763-342-445 ■ 100 734-103-80038 156
44 764-1-31661 101 734-103-99951 157
45 764-1-54307 102 763-1-17962 158
46 764-203-19750 103 763-1-44458 159
47 764-208-10535 104 763-139-21647 160
48 764-208-38570 105 763-139-44134 161
49 764-209-14653 106 763-201-13373 162
50 759-1-16700 - 107 764-1-23546 163
51 759-1-115464 108 764-1-50893 164
52 759-1-166723 109 764-203-13767 165
53 759-1-204868 110 764-206-16644 166
54 759-1-235219 111 764-208-34699 167
55 759-1-260611 112 764-209-11013 168
56 759-1-282254 113 738-102-9713 169
57 759-1-301350 114 759-1-101066 170

Numărul 
libretului 

de economii
759-1-157209 
759-1-197428 
759-1-229065 
759-1-255434 
759-1-278136 
759-1 -297406 
759-1-314792 
759-1-329438 
759-1-342954 
759-342-566 
738-103-30143 
759-207-19233 
759-207-46354
759- 207-61449
760- 1-66492 
760-1-97275 
760-1-118747 
760-1-134477 
760-208-17847 
760-209-26934
759- 1-348196 
731-103-22340 
731-103-57746 
731-106-6205 
731-111-28244 
737-113-18749
760- 201-30223 
760-202-41336 
760-207-11020
760- 207-37652
761- 205-39744 
761-205-63541 
761-208-24506 
761-208-65250 
765-1-11938
765- 1-39327
761- 201-10659
762- 1-46798 
762-1-68612 
762-201-34023 
762-202-2340 
762-202-26998 
762-207-25190 
762-207-45302
762- 210-39813
766- 1-12985 
766-1-54105 
734-103-18381 
734-103-69631 
734-103-93760 
734-103-108841
763- 1-37444 
763-139-6386 
763-139-37380 
763-139-53208 
763-202-10086

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

© RECOLTE ÎN ZO
NELE DE DEȘERT. Peste 0 
treime din suprafața uscatului 
este reprezentată de deserturi, 
unde, practic, nu pot crește nici 
un fel de recolte. O firmă .elve
țiană, „Isaflex AG“, din Ziirich, 
a elaborat un procedeu de tra
tare a solurilor uscate și nisi
poase care le dă posibilitatea să 
absoarbă și să rețină apa, aido
ma unui burete. Drept rezultat 
pot fi cultivate diferite plante 
în zone care pînă acum erau 
considerate ca fiind total aride. 
Tratamentul constă in incorpo
rarea în solurile nisipoase a unei 
substanțe granuloase, denumite 
Agrohyd, care se amestecă cu 
solul, așa cum se întîmplă în ca
zul îngrășămintelor, de pildă. 
Absorbind de 12 ori propria

greutate și reducînd apreciabil 
indicele de evaporare, Agrohy- 
dul poate spori capacitatea de 
absorbție a solurilor aride pînă 
la 200 la sută. Totodată, sub
stanța înmoaie și omogenizează 
crusta de Ia suprafață, facilitînd 
astfel aratul și, ulterior, aerisi
rea rădăcinilor plantelor res
pective.

© TELEFONUL CU 
ECRAN. Serviciile de poștă 
britanice au instalat la Londra 
un nou tip de telefon public 
pentru convorbirile interurbane 
(în imagine), care înlătură in
convenientul aprinderii becule- 
țului roșu și întreruperii con
vorbirii cind cel care efectuează 
convorbirea uită să introducă

monezi suplimentare. De la bun 
început se introduce in aparat

o cantitate mai mare de monezi; 
pe măsură ce convorbirea se 
desfășoară, pe un ecran apare 
automat suma datorată. Cind re
ceptorul este pus in furcă, apa
ratul face tot automat calculul 
și dă „restul". O altă trăsătură 
specifică : noul aparat nu poate 
fi „tras pe sfoară", întrucit re
cunoaște cu precizie monedele 
false.

@ MAGNET HIPER- 
PUTERNÎC. La Institutul de 
termofizică și electrofizică al 
Academiei de științe a R.S.S. 
Estone a început montarea unei 
instalații capabile să genereze

un cîmp magnetic de sute de ori 
mai intens decît cel terestru. 
Noua instalație va permite cer
cetarea mai. aprofundată a unor 
fenomene fizice legate de cîmpul 
magnetic, inclusiv modificarea 
proprietăților substanțelor în 
cimp magnetic.

© TEMERITATE FE
MININĂ. Tînăra cascadoare 
americană, Kitty O’Neil, a reali
zat o performanță ce poate fi 
apreciată drept extraordinară: 
un salt in gol, din elicopter, de 
la 55 metri, fără parașută. „Ate
rizarea" a avut loc pe o saltea

pneumatică de dimensiuni re
duse — 9/18 metri — ceea ce de 
la distanța de la care s-a reali
zat saltul apare ca un simplu 
petec. în ciuda aspectului său 
fragil (cascadoarea nu cîntăreș- 
te decît 43 kg), Kitty a dovedit 
un curaj1 și o măiestrie rară, su- 
portind cu bine impactul ateri
zării. Viteza corpului său a atins, 
la capătul căderii libere, nu mai 
puțin de 90 km/oră. Tînăra cas
cadoare mai deține și un alt re
cord — acela de cea mai rapidă 
femeie din lume la bordul unui 
autovehicul : 843,32 km pe oră. 
O dată în plus se dovedește cît 
de inconsistente sînt afirmațiile 
cu privire la „sexul slab".

© PICTURI RUPESTRE 
...ÎN COPIE. Agenția France 
Presse informează despre sta

171
172
173
174
175 
176”
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211 

■212
213
214
215

764-1-43506 
764-1-60153 
764-206-6407 
764-208-25860 
764-209-332
764- 312-2398 
759-1-70875 
759-1-139730 
759-1-183020 
759-1-218769 
759-1-246452 
759-1-270154 
759-1-290508 
759-1-308737 
759-1-323965 
759-1-338227 
759-1-350695 
738-103-3536 
738-103-47492 
759-207-38215
759- 207-56551
760- 1-49610 
760-1-87478 
760-1-111511 
760-1-129012 
760-208-5160 
760-209-17973 
760-209-37341 
731-103-50835 
731-103-69959 
731-111-21556 
737-113-13932 
760-201-25725 
760-202-34646 
760-206-18721
760- 207-32525
761- 205-27436 
761-205-57899 
761 -205-73888 
761-208-57742
761- 208-77495
765- 1-34129 
733-110-5602
762- 1-33773 
762-1-63812

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

762-201-23561 
762-201-48395 
762-202-21780 
762-207-11932 
762-207-41384 
762-210-33165
762- 213-3353 
766-1-47784 
766-201-13835 
734-103-57934 
734-103-87720 
734-103-104969
763- 1-29909 
763-1-49333 
763-139-30807 
763-139-49241
763- 343-469
764- 1-35620 
764-1-56119 
764-203-22097 
764-208-16008 
764-208-40446 
764-209-16549 
759-1-36875 
759-1-123674 
759-1-170841 
759-1-209084 
759-1-238523 
759-1-263621 
759-1-284640 
759-1-303491 
759-1-319640 
759-1-334059 
759-1-347205 
764-202-14376 
738-103-42166 
759-207-30462
759- 207-52063
760- 1-28082 
760-1-78696 
760-1-105129 
760-1-124521 
760-1-138979 
760-209-5201 
760-209-32984 
760-1-117743

economii cu do-Titularilor libretelor de 
bîndă și ciștiguri in autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din tară li s-au acordat prin- 
tr-o tragere la sorti separată, care a avut 
loc în ziua de 29 ianuarie 1980, în Bucu
rești, 1 248 de autoturisme „Dacia 1 300“. Lista 
oficială a libretelor ieșite cîștigătoare la 
această tragere la sorti se va publica în pre
sa centrală.

diul realizării unui „facsimil" al 
picturilor rupestre din Lascaux 
(Franța). Este vorba de amena
jarea unor peșteri unde vor fi 
regăsite copiile celor 1 500 de 
picturi și gravuri preistorice, 
descoperite in 1940 în grotele de 
la Lascaux, și considerate de 
specialiști ca cele mai frumoa
se din lume. Din 1963, aceste 
picturi nu mai sînt însă acce
sibile publicului larg, deoarece 
numărul măre al vizitatorilor — 
circa 1 800 pe zi — a provocat 
modificarea mediului ambiant și 
„poluarea bacteriană" a grote
lor. După închiderea acestora, 
în scopul conservării picturilor, 
s-a născut ideea realizării unor 
copii ale acestora. „Facsimilele" 
vor putea fi admirate din 1982.

® TRATAMENT CU 
OZON. Specialiștii austrieci 
apreciază că ozonul oferă mari 
posibilități în tratarea tulbură
rilor de irigare sanguină. în- 
tr-adevăr, ei au înregistrat cu 
ajutorul ozonului bune rezulta
te in tratarea unor grave tul
burări de irigare sanguină a 
membrelor inferioare și a cre
ierului, în cazuri de diabet.

© CVINTUPLEȚI. ° 
tînără franțuzoaică din Bor
deaux, Monique Cabane, de pro
fesie infirmieră, a dat naș
tere la cinci copii. Născuți pre
matur, greutatea lor variază in
tre 1,3 și 1,65 kg. Starea sănă
tății mamei și a copiilor este 
bună.



In dezbaterea conferinței o.n.u.d.i.-iii 

Documente de mare importanță 
pentru cauza progresului general
De la trimisul nostru

Pe masa de lucru a celei de-a 
treia Conferințe generale a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltarea Industrială (O.N.U.D.I.), 
care se desfășoară la New Delhi, se 
află, începind de luni, proiectul De
clarației 'și Programului de acțiune 
întocmit de „Grupul celor 77", la 
elaborarea căruia România și-a 
adus o importantă contribuție, larg 
apreciată de cercurile diplomatice și 
presa din capitala Indiei.

Documentul amintit, destinat să 
servească in cursul lucrărilor ca 
bază a negocierilor între țările în 
curs de dezvoltare și cele avansate 
economicește, cuprinde un ansam
blu de măsuri și acțiuni concrete 
menite să contribuie la realizarea 
obiectivului convenit la precedenta 
conferință generală a O.N.U.D.I. și 
anume : restructurarea industriei 
mondiale în contextul instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale. între acestea se includ mă
suri privind finanțarea, tehnologia, 
energia producției industriale, for
marea de cadre naționale, comerțul 
cu produse manufacturate, spriji
nirea țărilor cel mai puțin dezvol
tate, precum și problemele institu
ționale.

în ceea ce privește scopul urmă
rit, este semnificativă următoarea 
afirmație din document : „accele
rarea industrializării țărilor in curs 
de dezvoltare este instrumentul 
■fundamental al dezvoltării econo
mice și sociale autonome, care să 
asigure independenta și suveranita
tea națională". Totodată, documen
tul scoate în evidentă faptul că in
dustrializarea statelor rămase în 
urmă „trebuie să se bazeze pe 
efortul propriu al fiecărei națiuni, 
completat de angajarea colectivă a 
țărilor in curs de dezvoltare si de 
contribuții' financiare, tehnologi
ce mai substanțiale din partea 
statelor dezvoltate".

Din ansamblul măsurilor de ordin 
financiar — care sînt dezbătute în 
cele două comisii plenare ale 
conferinței — pe prim plan se si
tuează propunerea „Grupului celor 

’77“ privind crearea unui FOND 
GLOBAL pentru promovarea in
dustrializării țărilor in curs de dez
voltare. Rațiunile care stau la ori
ginea acestei propuneri sînt multi
ple. Este vorba, mai întîi, de faptul 
că,‘ întrucît țările rămase în urmă 
n-au înregistrat în ultimii ani pe 
plan economic decît progrese in
fime, adeseori nesemnificative, ele 
nu dispun ‘ de resursele financiare 
proprii, jn stare să aibă un rol 
hotărîtor în industrializarea lor. 
Apoi, s-a avut în vedere slăbirea 
fluxului de resurse financiare ex
terne destinate dezvoltării indus
triale. Datele furnizate de O.N.U.D.I. 
arată că aportul financiar real al 
statelor avansate nu reprezintă nici 
jumătate din prppegtifi de 0,70 la 
sută din pfbdusul lor națibnaî fWrut, 
procent stabilit prin documentele 
O.N.U.

In concepția membrilor „Grupului 
celor ’77“ resursele fondului global 
ar urma să fie furnizate în cea 
mai mare parte de țările dezvol
tate, iar administrarea lui să fie 
trecută sub controlul țărilor bene
ficiare. O serie de țări dezvoltate 
— între care Austria, Suedia, Nor
vegia — s-au pronunțat pentru 
intensificarea transferului de re
surse financiare din țările bo
gate spre cele sărace, în spe
cial a asistenței oficiale pentru 
industrializare. „Dacă se dorește cu

special la New Delhi
adevărat să se ciștlge bătălia îm
potriva sărăciei — arăta Johan 
Joergen Holst, subsecretar de stat 
Ia Ministerul de Externe al. Norve
giei — trebuie să ne angajăm cu 
toții intr-un efort colectiv, care 
presupune. în primul rind. crește
rea fluxului de resurse financiare 
pentru dezvoltare".

în cadrul dezbaterilor, țările în 
curs de dezvoltare au relevat că 
statele industriale n-au temeiuri să 
dea înapoi din fața cerințelor ex
tinderii cooperării financiare inter
naționale. „Industrializarea țărilor 
sărace — declara șeful delegației 
Senegalului, Jacques Diouf — nu 
urmărește altceva decit crearea unei 
diviziuni internaționale a muncii 
capabile să asigure statelor in cauză 
resursele financiare necesare, intre 
altele, importului de bunuri ce vor 
continua să fie produse de țările 
bogate". Totodată, o serie de alți 
vorbitori au arătat că, așa cum a 
arătat practica, țările în curs de 
dezvoltare sînt un partener eu atît 
mai atractiv pentru statele dezvol
tate, cu cit puterea lor de cumpă
rare este mai mare.

După opinia directorului executiv 
al O.N.U.D.I., Abdel Rahman Hane, 
toate țările dezvoltate trebuie să-și 
sporească eforturile pentru a ajuta 
lumea a treia să se elibereze din 
strînsoarea dependenței economice 
și a sărăciei de masă, deoarece 
„exploatarea colonială directă Șl 
responsabilitățile care decurg de 
aici nu pot fi uitate sau ignorate". 
De asemenea, el a arătat că deși 
volumul resurselor financiare nece
sare dezvoltării industriale este 
considerabil (30—40 miliarde de do
lari per an), această sumă nu repre
zintă nici măcar 10 la sută din 
cheltuielile militare anual efectuate 
pe plan mondial. „Este imperios 
necesar—declara Jaaluddin Ahmed, 
viceprim-ministru al Bangladesh
ului — să se pună capăt rapid fre
neticei curse a înarmărilor — a- 
ceastă imensă deturnare de resurse 
de la scopurile dezvoltării econo
mice și sociale".

Se așteaptă ca zilele următoare 
să aducă precizări în legătură cu 
poziția celorlalte state în aceste 
probleme. Pînă atunci, țările în 
curs de dezvoltare, care și-au con
sacrat sfîrșitul de săptămînă pen
tru studierea documentului propus 
de „Grupul celor 77", au lăsat să 
se înțeleagă că au mari rezerve 
față de propunerile conținute în 
acest document. între argumentele 
pe care le invocă este și acela că, 
paradoxal, menținerea actualelor 
tendințe în domeniul cooperării fi
nanciare internaționale ar duce la 
adîncirea discrepanțelor economice 
și sociale în lume, ceea ce ar face 
și mai dificilă ieșirea din actualul 
impas economic. Toate acestea în
dreptățesc pe observatori să. consi
dere că negocierile - începute e‘••pe 
baza documentului vor fi dificile și 
anevoioase. în același timp, țările 
dezvoltate nu pot ignora că. în con
dițiile actualei crize economice, a 
devenit și mai evident că ele nu 
sînt mai puțin interesate decît cele
lalte state în edificarea noii ordini 
economice mondiale. Față de inter
dependența tot mai accentuată din 
cadrul economiei mondiale, este 
necesar ca toți participanții să dea 
dovadă de realism și bunăvoință 
pentru a asigura progresul nego
cierilor începute.

Gh. CERCELESCU

„Iste necesară sporirea rolului O.N.U. în rezolvarea 
marilor probleme ale lumii contemporane" 

Sesiunea Comitetului special pentru Carta O.N.U.
MANILA 29 (Agerpres). — La Ma

nila au început lucrările unei noi se
siuni a Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației. organism creat în 1975. ca 
urmare a unei inițiative a României, 
căreia i s-au alăturat numeroase țări. 
Participă peste 250 de delegați din 
cele 47 de state membre ale comi
tetului. printre care și România.

Lucrările reuniunii au fost deschise 
de ministrul filipinez de externe.

Carlos Romulo, care a relevat, intre 
altele, necesitatea sporirii rolu’ui 
O-N.U. în rezolvarea marilor I proble
me ale lumii contemnorane, pentru a 
se pune, capăt cursei înarmărilor. Tot
odată, ministrul filipinez a adresat 
un apel participanților să vină cu 
propuneri concrete pentru ca acest 
organism să-și poată îndeplini man
datul încredințat de Adunarea Gene
rală a O.N.U.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 29 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar El Sadat, a pri
mit pe Sol Linowitz, trimis special al 
președintelui S.U.A. în Orientul Mij
lociu, cu care a conferit asupra evo
luției convorbirilor dintre Egipt și Is
rael cu privire la autonomia palesti
niană în Cisiordania și Gaza și asu
pra situației din regiune, in general 
— anunță agenția M.E.N.

AMMAN 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei, Abdel Hamid 
Sharaf, s-a reîntors la Amman, după 
o vizită de două zile efectuată în 
Irak. La Bagdad, el a fost primit de 
președintele Irakului, Saddam Hus
sein, căruia l-a transmis un mesaj 
din partea regelui Hussein al Ior
daniei. în cadrul convorbirilor avu

te cu oficialitățile irakiene au fost 
examinate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări, precum și as
pecte legate de ultimele evoluții din 
lumea arabă și internațională.

ATENA 29 (Agerpres). — Un co
municat al Ministerului de Externe 
al Greciei precizează că guvernul a- 
cestei țări a acceptat în principiu 
deschiderea la Atena a unui oficiu al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, informează agențiile inter
naționale de presă. Hotărîrea a fost 
anunțată în urma convorbirilor des
fășurate în capitala elenă între Faruk 
Kaddumi, șeful departamentului po
litic al O.E.P., și ministrul de externe 
grec, Gheorghios Rallis.

„Pentru alegeri libere în Zimbabwe66
O declarație a secretarului general al O.U.A.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane are in
tenția să acționeze în așa fel incit 
Marea Britanie să asigure „condițiile 
necesare pentru desfășurarea unor 
alegeri libere și juste în Zimbabwe", 
a declarat secretarul general al 
O.U.A., Edem Kodjo.

Pe de altă parte, Kodjo a anunțat 
că problema rhodesiană va figura pe 
ordinea de zi a reuniunii miniștrilor 
de externe ai O.U.A., care își va în
cepe lucrările la 6 februarie la Addis 
Abeba.

LUANDA 29 (Agerpres). — Reu
niunea ministerială a țărilor de limbă 
portugheză din Africa, desfășurată 
în capitala Angolei, s-a pronunțat 
pentru acordarea de sprijin în conti
nuare mișcărilor de el berare din su
dul Africii — S.W.A.P.O., Frontul 
Patriotic Zimbabwe, Congresul Na
țional African (din R.S.A). Miniștri 
din Angola, Capul Verde, Mozambic 
și Sao Tome și Principe s-au pronun
țat, de asemenea, pentru adincirea 
și extinderea colaborării dintre sta
tele lor pe multiple planuri.

Manifestație de protest la Londra împotriva încercărilor regimului rasist 
sud-african de a împiedica prin forță realizarea aspirațiilor la independență 

și autodeterminare a popoarelor Zimbabwe și namibianNoi majorări ale prețului petrolului
KUWEIT 29 (Agerpres). — Mi

nistrul kuweitian al petrolului, Aii 
Khalifa Al-Sabah, a anunțat, marți, 
majorarea cu doi dolari per baril a 
prețului petrolului exportat de țara 
sa, informează agenția Q.N.A. De
cizia amintită, care va face ca noul 
preț al petrolului să fie de 27,5 do

lari barilul (159 litri), are efect re
troactiv, începind de la 1 ianuarie 
a.c.

Agențiile Q.N.A. și M.A.P. infor
mează, de asemenea, că hotărîri si
milare privind majorarea prețului 
petrolului exportat cu doi dolari per 
baril au fost anunțate și de Arabia 
Saudită și Emiratele Arabe Unite.

^^GEhSȚIiLE DE BREȘA
pe scurt

COOPERAREA ECONOMICA 
FRANCO-INdIANA. Cu prilejul 
vizitei președintelui Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, in India, intre 
cele două țări au fost semnate mai 
multe acorduri de cooperare econo
mică. între altele, partea franceză 
va acorda asistență tehnică și finan
ciară necesare construirii unei mari 
întreprinderi producătoare de alu
miniu și extinderii exploatării căr
bunelui. Au fost încheiate, de ase
menea, protocoale privind lărgirea 
colaborării bilaterale in domeniul 
cercetării oceanografice și al surse
lor energetice de înlocuire. Marți 
președintele francez și-a încheiat 
vizita sa oficială în India.

CANCELARUL FEDERAL 
AUSTRIEI, Bruno Kreisky, 
încheiat vizita oficială în Filipine. 
In cursul convorbirilor cu oficiali
tățile țării-gazdă s-a convenit asu
pra extinderii cooperării în dome
niul economic, Austria oferind cre
dite în valoare de 150 milioane 
dolari, destinate finanțării unor 
proiecte industriale in Filipine.

u

AL 
și-a

O GREVA GENERALA DE 48 DE 
ORE a fost declanșată în Panama, 
participanții revendicînd, în princi
pal, măsuri privind securitatea 
locurilor de muncă. Mișcarea gre
vistă cuprinde aproximativ 100 000 
de muncitori.

ln legătură cu decretul

guvernamental privind 

combaterea terorismului 

Guvernul italian a cerut 
vot de încredere 

in parlament
ROMA 29 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Francesco Cossiga, 
a cerut luni seara un vot de încrede
re in legătură cu decretul guverna
mental privind combaterea teroris
mului. După cum relevă agenția 
ANSA, acest decret, care face obiec
tul unei obstrucții din partea depu- 
taților radicali, a fost emis de guvern 
la începutul lunii. Partidul radical, 
care se opune transformării acestui 
act guvernamental în lege ne baza 
votului parlamentului, a depus nu
meroase amendamente pentru a ter
giversa adoptarea lui.

De asemenea, au fost depuse un 
număr'de amendamente din partea 
deputatilor socialiști și comuniști, .dar 
aceștia au declarat că vor vota favo
rabil sau se vor abține de la vot, în 
funcție de forma finală a decretului. 
Data votului de încredere nu a fost 
încă fixată.

Un nou atentat a fost comis marți 
dimineața în Italia, cînd trei tero
riști l-au împușcat mortal, la Mes
tre (Veneția), pe Silvio Gori, director 
adjunct al principalei rafinării din 
localitate aparținind grupului „Mon
tedison", Gori este cea de-a șasea 
victimă a atentatelor teroriste comise 
în Italia de la începutul acestui an.

ÎNTRE GUINEEA ȘI GUINEEA- 
BISSAU au fost încheiate un tratat 
de prietenie și cooperare, un tratat 
de neagresiune și un altul de apă
rare reciprocă, documentele fiind 
semnate cu prilejul vizitei la Co
nakry a ministrului de externe cin 
Guineea-Bissau, Victor Saude Ma
ria. Totodată, cele două țări au în
cheiat acorduri de cooperare în do
meniile transporturilor și pescuitu
lui.

traficului in vara acestui an. Cu o 
lungime de 12 895 metri, acesta va 
fi unul dintre cele mai lungi tu
neluri din Europa.

O INEDITA OPERAȚIE CHI
RURGICALA, constind in efectua
rea unui al doilea transplant de 
cord aceluiași pacient, a fost reali
zată la spitalul Groote Schuur de 
un grup de medici, sub conducerea 
celebrului chirurg sud-af rican Chris
tian Barnard. Bolnavului, un bărbat- 
in virstă de 37 de ani, i-a fost 
„retrasă" inima grefată „in paralel" 
cu propria inimă suferindă în iulie 
1978 și înlocuită cu o altă inimă, 
aparținind unei femei decedate la 
34 de ani. Intervenția devenise ne
cesară, deoarece organismul mani
festa fenomene de respingere a pri
mei grefe. Un comunicat al spita
lului arată că starea pacientului 
este satisfăcătoare.

TUNELUL FREJUS, care ur
mează să facă legătura între re
giunea italiană Piemonte și zona 
sud-estică a Franței, va fi deschis

IN PERSPECTIVĂ : RELUAREA 
RELAȚIILOR DINTRE NIGERIA 
ȘI ISRAEL. Ministrul nigerian de 
externe, I. Audu, a declarat, in
tr-un interviu acordat publicației de 
limbă engleză „Sunday Times" din 
Lagos, că, in lumina crescîndei a- 
propieri dintre Egipt și Israel, țâra 
sa studiază posibilitatea reluării re
lațiilor diplomatice cu Israelul — a 
anunțat agenția nigeriană de presă.

SRI LANKA VA ADOPTA SIS
TEMUL METRIC, ce urmează a fi 
introdus treptat in cursul acestui 
an — a anunțat ministrul comerțu
lui, Lalit Athulathmudali. Sistemul 
metric (respectiv — metrul, litrul, 
kilogramul), va înlocui vechiul sis
tem britanic de unități de măsură.

INUNDAȚII ÎN INDONEZIA. 
Furtuni puternice, care au provo
cat mari inundații, au afectat re
giunea estică a Javei (Indonezia), 
provocînd un număr considerabil 
de victime și importante pagube 
materiale. Distrugerile cele mai în
semnate s-au produs in localitățile 
Ngawi, Magetan, Blitar și Jom- 
bang, a căror populație a putut fi 
evacuată în cea mai mare parte.

j
Reuniune de experți a 0. S. A. consacrată 

extinderii cooperării regionale
QUITO 29 (Agerpres). — în capi

tala Ecuadorului s-au deschis lucră
rile reuniunii grupului de experți 
în domeniul cooperării ai Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.). Par
ticipanții discută documentul care va 
sta la baza dezbaterilor din cadrul 
unei adunări generale extraordinare 
a O.S.A., de anul acesta, avînd ca 
temă „Dezvoltarea cooperării regio
nale, principalul mijloc pentru acce
lerarea propășirii economice a state
lor latino-americane".

Grupul de experți este chemat să 
definitiveze textul documentului, sta
bilind măsuri concrete pentru impul
sionarea cooperării interamericane. Se 
are în vedere necesitatea promovării 
unei noi strategii de dezvoltare a ță-

rilor din regiune, în conformitate cu 
schimbările social-politice și econo
mice survenite în zonă. între carac
teristicile generale ale actualei situa
ții economice a țărilor latino-ame
ricane experții menționează, potrivit 
agenției Ecuapres, faptul că aceste 
state se află sau sînt în curs de a se 
situa, din punct de vedere al veni
tului mediu anual pe cap de locuitor, 
printre țările cu o dezvoltare medie ; 
ele întimpină însă o serie de difi
cultăți în valorificarea superioară a 
resurselor naturale, în sporirea pro
ducției interne alimentare, în plasa
rea produselor lor pe piața interna
țională, în lichidarea datoriilor ex
terne in continuă creștere.

Preocupări pentru valorificarea 
resurselor proprii 

în țări în curs de dezvoltare
MEXIC. — Deși Mexicul dispune 

de însemnate rezerve de petrol, au
toritățile mexicane au în vedere uti
lizarea în mai mare măsură, in vii
torul apropiat, a unor resurse secun
dare. Astfel, s-a trecut la elaborarea 
de studii pentru a se stabili metodele 
tehnice cele mai rentabile pentru 
folosirea deșeurilor de lemn, a lem
nului de calitate inferioară, a man
galului. Metanolul, in combinație cu 

1 petrolul, va fi' folosit drept combus-

REALITĂȚILE VRRBESC: iată cum arată Wurife democratice ■ lumea capitalului
Astăzi, despre DREPTUL LA MUNCA
Dreptul la muncă reprezintă unul din drepturile fundamentale ale omului, o premisă 

indispensabilă pentru realizarea condiției sale umane, pentru asigurarea existenței sale, 
pentru a fi, în același timp, util societății. Realitățile arată că in lumea capitalului 
acest drept, proclamat cu diverse prilejuri, inclusiv în preajma confruntărilor electora
le, este departe de a-și găsi acoperirea în fapte. In anii din urmă, în țările capi
taliste dezvoltate industrial, șomajul a devenit un fenomen care ia amploare cres- 
cîndă. Armata „celor de prisos", însoțitor permanent al capitalismului, devine, an de 
an, tot mai numeroasă.

Motivul concedierii ? 
Activitatea sindicală!

Jîtv
în . țațele Unite, participarea la 

activit tea sindicală constituie adesea 
un motiv de concediere. în. 1979 pes
te 17 000 de membri ai sindicatelor 
și-au pierdut locul de muncă din a- 
ceastă cauză. Biroul național ameri
can pentru problemele de producție, 
una din organizațiile oficiale chema
te să apere interesele oamenilor mun
cii din S.U.A., a declarat ca ilega
le jumătate din cazurile de conce
diere care i-au fost supuse spre 
examinare.

17 milioane oameni 
în căutarea unei slujbe

grav afectați
...ȘI FEMEILE

„De la începutul recesiunii din 
1974-1975 - constată un studiu în
tocmit în cadrul O.N.U. - șomajul a 
sporit puternic în toate țările dez
voltate cu economie de piață și. 
deoarece relansarea economică a 
fost lipsită, în principal, de dina
mism, el a continuat să crească în 
perioada 1975-1978".

Potrivit datelor centralizate de 
Organizația Internațională a Mun
cii, în 1978, în țările capitaliste 
dezvoltate industrial s-au înregistrat

17 milioane de șomeri. In țările 
membre ale O.E.C.D., fiecare al 
20-lea om al muncii și-a pierdui 
locul de muncă. După o ușoară di
minuare a numărului celor lipsiți de 
slujbe in 1979 (16,7 milioane), pre
viziunile pentru anul acesta sînt 
„deosebit de dezamăgitoare" („In
ternational Herald Tribune"). In 
cele 24 de state membre ale 
O.E.C.D. se estimează că șomajul 
se va cifra la 20—22 milioane per
soane.

Cei mai 
TINERETUL...

Din cei 17 milioane de șomeri în 
țările capitaliste dezvoltate, peste 
7 milioane sint tineri sub 25 de ani, 
din care 2 milioane în țările Pie
ței comune. Cu toate că, în ansam
blul populației apte de muncă din 
țările C.E.E., tineretul are o pon
dere de 17 la sută, el reprezintă to
tuși 40 Ia sută din numărul șome
rilor. Șomajul lovește în fiecare al 
zecelea om al muncii care nu a îm
plinit încă 24 de ani.

Potrivit datelor recente ale Ofi
ciului național al brațelor de mun
că din Belgia, la sfîrșitul lunii de
cembrie 1979 existau 314 567 de șo
meri „oficiali" (115 658 bărbați și 
198 909 femei). O femeie din cinci 
nu are loc de muncă. Rindurile șo
merilor, din Belgia s-au îngroșat cu 
încă 17 003 de persoane de sex fe
minin. în aceste condiții, afirma
țiile unor patroni în sensul că „fe
meile s-ar complace în șomaj" con
stituie pur și simplu o insultă, după 
cum sublinia cunoscutul cotidian 
„LE SOIR".

Imagini ale dezolării : la Paris, în fața unui oficiu de plasare a forțelor 
de muncă

Relația: criză - reducerea producției
- concedieri

Curba mereu ascendentă
a șomajului în țările Pieței comune
Anul trecut, numărul șomerilor din țările membre ale C.E.E. s-a 

ridicat la șase milioane, inregistrînd o creștere de 1,1 la sută față de 
1978 : 5,6 la sută din populația activă a acestor țări nu a găsit de lucru, 
față de 5,5 Ia sută in anul precedent.

„Scăderea cheltuielilor pe seama 
reducerii personalului concomitent cu 
solicitarea unor eforturi tot mai spo
rite din1 partea celor rămași — con
stată publicația „WSI — MITTEI- 
LUNGEN" din Koln — constituie

Un zguduitor anunț la mica publicitate
„Bărbat sănătos. în vîrstă de 36 

de ani, tată a trei copii, oferă un 
ochi și un rinichi in schimbul unei 
slujbe". Acest lapidar și tragic a- 
nunt a fost publicat în ziarul spa
niol „Correiro de la Mancha" și el 
aparține muncitorului șomer Ma
nuel Martinez din Galicia. Cit amar 
trebuie să fi strins și cite deziluzii 
trebuie să fi încercat tînărul șo

mer dacă a acceptat un asemenea 
sacrificiu ! Știind foarte bine la ce 
se poate aștepta, Martinez are gri
jă să sublinieze în anunțul său că 
patronul care-1 va angaja va tre
bui să-i dea garanții ferme. „Nu 
vreau — spune el — să fiu con
cediat după o lună de muncă, pe 
jumătate orb și cu un singur ri
nichi".

Ca urmare a restrîngerii activității, mii de muncitori de la cunoscutele uzine 
de automobile „Chrysler" din S.U.A. au fost concediați. in fotografie : un grup 

din cei concediați își revendică drepturile

De ce s-a sinucis 
Jean Prigent

Jean Prigent. contramaistru la 
uzinele Dalami din Vernouillet 
(Franța), in vîrstă de 56 de ani, 
s-a spinzurat. Încă acum doi 
ani, scrie ziarul „l’Humanite" 
care relatează cazul, uzina își 
redusese personalul la numai 500 
de oameni. Om mai in virstă. 
Prigent era conștient că la eta
tea sa nu mai are nici o șansă 
de a găsi altundeva de lucru.

Intr-adevăr, potrivit unui son
daj. dacă șomerii mai tineri 
pot spera după un timp, care 
ajunge uneori și la 2—3 ani, să 
găsească de lucru, pentru cei in 
virstă de peste 50 de ani șansele 
se apropie de zero.

astăzi baza politicii practicate în în
treprinderile occidentale in ce pri
vește forța de muncă. Concedierea 
salariaților, reîncadrarea in posturi 
inferioare calificării, pe de o parte, 
intensificarea exploatării și sporirea 
ritmului muncii, pe de altă parte, au 
drept consecință periclitarea statutu
lui social și, prin aceasta, a calității 
muncii și a vieții".

Practicile menționate de publicația 
vest-germană își găsesc multiple con
firmări.

0 După cum s-a anunțat, greva celor 
130 000 de salariați de la concernul 
„British Steel Corporation" (B.S.C.) 
a fost provocată de intenția condu
cerii acestui uriaș concern de a re
duce producția anuală de otel de la 
22 milioane la 15 milioane tone, de 
a închide mai multe uzine, ceea ce 
ar duce la desființarea a aproape 
52 000 locuri de muncă.

® Oficiul regional de muncă din 
Diisseldorf anunță că în Nordhrein 
— Westfalia — cel mai populat land 
din R.F.G. — numărul șomerilor se 
va ridica la 320 000. Cunoscutul con
cern „AEG — Tclefunken" a hotărit 
concedierea a 13 000 de salariați. în 
vederea „redresării economice" a în
treprinderii.

tibil pentru motoarele autovehicu
lelor.

Programele energetice pe termen 
mediu și îndelungat prevăd, de ase
menea, utilizarea energiei solare.

KENYA. — Autoritățile municipale 
din Nairobi, capitala Kenyei. au ho
tărit construirea unei mari întreprin
deri de producere a îngrășămintelor 
chimice prin prelucrarea deșeurilor 
menajere. Un studiu întreprins de 
specialiști relevă că prin prelucrarea 
a două tone de deșeuri se va obține 
o tonă de îngrășăminte.

TUNISIA. — In sudul Tunisiei se 
va trece la realizarea unui sistem de 
irigații, folosindu-se rezervele de apă 
subterană descoperite aici, ceeal — 
va contribui la valorificarea unety- 
prafele de 200 000 hectare de teren 
agricol.

ECUADOR. —. In Ecuador va fi ini
țiată, pe o perioadă de cinci ani. o 
campanie la nivel național de alfabe
tizare. Prioritatea urmează a fi acor
dată zonelor rurale ale tării, unde 
se află 70 la sută din neștiutorii de 
carte, mai ales in provinciile Guayas, 
Pechincha, Chimborazo, Manabi și 
Los Rios. în cadrul acestei campa
nii vor fi angrenați circa 40 000 de 
învățători.

PAKISTAN. — Anul trecut. în Pa
kistan s-au produs 3,825 milioane 
baloturi de bumbac, ceea ce repre
zintă un record pentru ultimii 10 
ani. Din totalul producției mențio
nate, 2,5 milioane baloturi au fost 
obținute in Punjab, iar restul in 
Sind, acestea fiind cele două mari 
și tradiționale regiuni in care se cul
tivă „aurul alb" in Pakistan. La ob
ținerea acestor bune .rezultate au 
contribuit o serie de factori, precum 
folosirea de semințe de calitate su
perioară, semănarea in linii, utiliza
rea îngrășămintelor și a unor mașini 
adecvate.

QATAR. — Autoritățile din Qatar 
au hotărit crearea unui centru de 
combatere a poluării, precum și in
stalarea unui laborator specializat in 
analize in zona industrială Umm 
Said. în acest scop, a fost alocată 
suma de 7 milioane riali.

REPUBLICA DOMINICANA. — 
într-o declarație făcută la Santo Do
mingo, transmisă de agenția Inter 
Press. Service, Jose Francisco Pena 
Gomez, liderul Partidului Revoluțio
nar Dominican (P.R.D.) — de guver
nământ — a menționat că transfor
marea agriculturii dominicane re
prezintă' una din prioritățile de bază 
ale programului guvernamental. El a 
arătat că partidul său se pronunță 
pentru crearea unui sindicat al lu
crătorilor agricoli, „care să le apere 

! interesele și să lupte pentru satisfa
cerea revendicărilor lor".

Pena Gomez a anunțat, totodată, 
că, intre 10 și 16 februarie, la Santo 
Domingo urmează să se desfășoare 
lucrările unui seminar international 
pe tema reformei agrare in America 
Latină.
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