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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea Planului 

național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 

Socialiste România pe anul 1979
Anul 1979, cel de-al patrulea an al cincinalului 1976—1980, a fost marcat 

de, desfășurarea lucrărilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist 
ROmân și sărbătorirea celei de-a 35-a aniversări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, întîmpinarea acestor evenimente constituind un 
phjlej de puternică mobilizare a clasei muncitoare, țărănimii și intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți 
in jurul partidului, al Secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de intensificare a eforturilor lor pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială a țării.

In anul 1979 economia națională a continuat să se dezvolte în ritmuri 
înalte, s-a accelerat procesul de modernizare a producției materiale, au 
pătruns mai larg cuceririle tehnico-științifice în toate domeniile de activi
tate, s-a îmbunătățit repartizarea forțelor de producție pe teritoriu, s-au 
extins și diversificat relațiile economice externe ale țării. Creșterea pro
ducției în industrie, agricultură și celelalte ramuri ale economiei, sporirea 
eficienței și evoluția prețurilor în limitele normale au asigurat trăinicia 
finanțelor țârii și stabilitatea monedei naționale.

Aplicarea măsurilor hotărîte de Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, din martie 1978, privind dezvoltarea autoconducerii mun
citorești, autogestiunii unităților economice și participarea oamenilor muncii 
la beneficii a stimulat eforturile colectivelor din întreprinderi pentru reali
zarea prevederilor de plan, îmbunătățirea organizării muncii și a întregii 
activități economice, administrarea cu înaltă răspundere a avuției naționale.

Succesele obținute în creșterea producției materiale și dezvoltarea ge
nerală a economiei naționale, politica de repartizare rațională a venitului na
țional pentru fondul de dezvoltare și pentru fondul de consum au asigurat 
aplicarea, în continuare, a prevederilor programului de creștere a nivelului 
de trai material și spiritual al populației. Au sporit veniturile tuturor oame
nilor muncii, s-a trecut la aplicarea celei de a doua etape de majorare a re
tribuțiilor, au fost majorate pensiile și alocațiile de stat pentru copii, a fost 
îmbunătățită aprovizionarea populației și s-a extins aplicarea săptămînii de 
lucru reduse. . .

Dezvoltarea de ansamblu a economiei, naționale în anul 1979 la princi
palii indicatori este caracterizată prin următoarele date ; ‘_____________

In procente față 
Realizări de realizări:

I. Industria
Dezvoltarea industriei s-a caracterizat prin intensificarea procesului de 

înnoire și modernizare a producției, diversificarea și îmbunătățirea calității 
produselor, folosirea mai judicioasă a energiei, materiilor prime și mate- - 
rialelor, asigurîndu-se creșterea producției nete, satisfacerea în condiții mai 
bune a necesităților economiei naționale.

Producția netă industrială a fost în anul 1979 de 285,4 miliarde lei, cu 
24 miliarde lei mai mare decît în 1978. în condițiile generalizării mecanis
mului economico-financiar, unitățile industriale și-au intensificat eforturile 
pentru laturile calitative și ridicarea eficienței producției, punînd un accent 
mai mare pe creșterea producției nete comparativ cu producția globală. în 
anul 1979 producția netă a crescut cu 9,1 la sută, față de 8,0 Ia sută cît s-a 
realizat la producția globală. Sporul de producție globală industrială realizat 
față de 1975 depășește de 1,5 ori întreaga producție obținută în 1965.

A continuat procesul de dezvoltare prioritară a ramurilor și subramu- 
rilor industriei cu rol hotărîtor în înzestrarea economiei și promovarea pro
gresului tehnic. Construcțiile de mașini împreună cu chimia și-au sporit pon
derea în totalul industriei de Ia 39,1 la sută în anul 1975 la 42,7 la sută in 
anul 1979.

[N ÎNTȚMPJNAREA
ALEGERILOR

DE LA 9 MARTIE

„23 August", veche și puternică citadelă muncitorească, marcă de prestigiu a industriei socialiste din România, a 
cunoscut în ultimii ani substanțiale creșteri ale volumului și calității producției

OPINII ALE CETĂȚENILOR DIN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 1

„23 AUGUST“-BUCUREȘTI DESPRE REALIZĂRILE ECONOMICE ȘI EXPERIENȚA

POLITICO-SOCIALĂ A ACESTEI BOGATE LEGISLATURI

1978 1975

Producția globală indus-
triaiă — miliarde lei 

Producția netă industrială
882,9 108,0 147,6

— miliarde lei 
Productivitatea muncii în in

dustria republicană — lei 
(pe baza valorii producției

285,4 109,1 149,4

globale)
Producția globală agricolă

308 973 106,4 135,3

— miliarde iei
Volumul transportului in

tern de mărfuri — mi-

134,3 105,0 127,6

liarde tone-km 
Investițiile totale din eco

nomia națională — mi-

94,7 103,7 119,7

l|arde lei
Vălumul total al comerțu

lui exterior — miliarde

206,2 105,1 147,7

lei valută 
Desfacerile de mărfuri

prin comerțul socialist

92,3 119,1 173,8

— miliarde lei 
Prestările de servicii 

pentru populație — mi-

198,0 105,8 137,2

liarde lei
Numărul mediu al perso-

39,0 104,6 123,8

naiului muncitor - mii 
Venitul național — mi-

7183 103,3 114,0

liarde lei
Veniturile bănești ale popu

lației de la unitățile socia-

500,1 106,2 138,0

liste — miliarde lei 
Retribuția medie lunară

a personalului muncitor

257,4 105,7 141,1

— lei
Dinamica retribuției reale

2 108 104,8 132,2

a personalului muncitor 
Dinamica veniturilor reale

ale țărănimii provenite din 
munca în cooperativele a- 
gricole de producție și din 
gospodăriile personale, pe

102,1 124,5

o persoană activă 
Cheltuielile pentru acțiuni 

social-culturale, de la bu-

103,1 128,7

getul de stat — miliarde lei 64,9 103,7 127,4

La principalele ramuri, dinamica producției globale industriale se pre-
zintă după cum urmează :

1979 în procente față de realizări î
1978 1975

INDUSTRIE — TOTAL 108,0 147,6
Energie electrică și termică 101,8 123,2
Combustibil 100,6 118,8
Metalurgia feroasă 108,0 151,6
Metalurgia neferoasă 103,7 124.4
Construcții de mașini șl prelucrarea metalelor .111,7. 165,1 J
Chimie 101,0 147,1
Materiale de construcții 112,8 175,3
Exploatarea și prelucrarea lemnului 104,4 128,7
Industria ușoară 108,1 146,2
Industria alimentară 107,7 132,1

în profil teritorial, in perioada 1976—1979 s-au realizat ritmuri de creștere 
superioare mediei pe tară la producția globală industrială în 26 județe, în
deosebi în Bistrița-Năsăud (19,6 la sută), Sălaj (18,0 la sută), Buzău (17,0 
la sută), Tulcea (16,9 la sută). Vîlcea (16,7 la sută), Botoșani (16,5 la sută), 
Covasna (15,7 la sută), Vaslui (15,5 la sută). în anul 1979 un număr de 30 
județe au realizat fiecare o producție globală de peste 10 miliarde lei, față 
de 21 județe în anul 1975.

Mijloace de automati

La principalele produse industriale s-au obtinut următoarele realizări :
In procente fată de

U.M. Realizări realizări :
1979

1978 1975
Energie electrică mil. kWh 64 905 101,0 120,8
Cărbune net mii tone 32 764 112,0 120,9
Țiței extras mii tone 12 323 89.8 84,5
Gaz metan extras mii. mc 27 189 93.8 100,7
Oțel mii tone 12 909 109,6 135,2
Aluminiu primar și

aliaje din aluminiu mii tone 217' 101,9 106,4
Motoare electrice de

0,25 kW și peste mii kW 9 323 108,3 143,0
zare electrotehnice și
electronice mii. lei 4 626 132,3 264,6

Mijloace ale tehnicii 
de calcul electronice miL lei 2 912 127,8 293,9

Produse ale industriei 
de mecanică fină și 
optică mii. lei 6 214 118,5 185,0

Mașini-unelte de pre-

Autocamioane, auto

lucrat metale prin
așchiere și deforma
re plastică miL lei 7 031 127,7 200,1

Mașini și utilaje teh
nologice pentru in
dustrie mii tone 695 118,0 174,7

Tractoare bucăți 62 494 95,1 125,0
tractoare și autobas-
culante bucăți 33 880 100,0 94,2

Autoturisme de oraș bucăți 67 301 92,4 121,2
Locomotive electrice

și diesel pentru linii
magistrale bucăți 286 104,4 85,6

Nave maritime pentru
transportat mărfuri mii tdw 476 161,4 169,4

Nave fluviale și de
lacuri ■— total bucăți ■ 92 104,5 204,4

îngrășăminte chimice
(100% substanță ac-
tivă) mii tone 2 522 102,5 145,9

Produse macromole-
culare de bază
(100%) mii tone 516 93,5 148,8

Cauciuc ,sintetic mii tone 149 100,9 150,4
Anvelope auto, trac-

tor. avion mii buc. 4 641 101,0 125,3
Fibre și fire artificiale

Hîrtie. cartoane și mu-

. și sintetice mii tone 196 99,4 -123,7
Ciment (în echivalent 

80% clincher) mii tone 13 598 106,2 129,8
Plăci din particule 

aglomerate si fibro- 
Iemnoase mii tone 1 024 101,5 124,0

Mobilier din lemn mii. lei. 13 192 108,6 139,0
Celuloză și semicelu- 

loză mii tone 624 101,6 108,5

Creșterile însemnate obținute la principalii indicatori ai dezvoltării 
economico-sociale au fost însoțite de îmbunătățirea laturilor calitative ale 
activității economice, a crescut gradul de valorificare a resurselor economiei 
naționale, s-au redus cheltuielile materiale și a sporit productivitatea muncii.

în procesul realizării planului s-au întîmpinat și unele greutăți, care au 
generat întîrzieri și rămîneri în urmă într-o serie de sectoare de activitate. 
Prevederile planului pe anul 1979, care au cuprins și sarcinile suplimentare, 
nu s-au realizat integral la producția industrială, agricolă și investiții. Fe
nomenele negative legate de amplificarea crizei economice, petroliere și fi
nanciare ce se manifestă pe plan mondial au avut o serie de implicații și 
asupra producției din unele ramuri ale economiei noastre naționale, precum 
și a realizării prevederilor planului de comerț exterior.

Pe ramuri și sectoare de activitate, rezultatele obținute în anul 1979 se 
prezintă după cum urmează :.

Carne (tăiată în aba-

cavale mii tone 819 103,1 126,2
Mașini și aparate

electrice de uz
casnic mii lei 2 346 113,7 183,2
din care :

— frigidere cu com
presor mii buc. 321 110,7 158,9

— mașini de spălat
rufe mii buc. 294 108,9 165,2

Aparate de radio mii buc. 757 114,0 106,3
Televizoare mii buc 574 111,2 112,1
Medicamente mii. lei 3 843 107,2 170,3
Sticlărie de menaj mii. lei 1 146 113,4 176,6
Țesături mii. mp 1 088 100,6 125,6
Tricotaje mii. buc. 321 110,7 157,4
Confecții textile mii. lei 28 919 107,3 135,5
încălțăminte mil. per. 104 104,9 120,3

(Continuare in pag. a IlI-a)

toare)
Lapte de consum (in-

mii tone 1011 117,1 141,6

clusiv lapte praf în 
echivalent 2,5% gră-
sime) mii hl 7 440 98,1 113,2

„Omul pe care îl așteptăm 
întotdeauna cu bucurie și emoție, 
pe care îl știm mereu printre noi"

București — inima țării. O inimă plină de tinerețe și vigoare, primind, pe an ce trece, noi in
fuzii de putere, de frumusețe, intr-un efort creator pe măsura avinturilor impetuoase ale evului nos
tru socialist. In toate cele patru puncte cardinale ale sale, Bucureștiul își înalță zidirile noi, mindrc, 
exprimînd rotund, amplu, grăitor, concepția ințeleptei arhitectonici economico-sociale a partidului 
nostru în centrul căreia se află omul, fericirea Iui, înflorirea multilaterală a personalității sale.

în inelul de aur al capitalei țării, zona „23 August" — circumscripția electorală nr. 1 — repre
zintă, în mod cert, prin dimensiuni și valoare (ca să ne păstrăm in sfera metaforei) una dintre pie
trele prețioase cu roșii străluciri de veche și eroică tradiție de luptă muncitorească, ca și de istorie 
nouă, tumultuoasă a dezvoltării noastre socialiste.

Cetățenii acestei circumscripții electorale își amintesc cu emoție, cu justificată mîndrie, ziua de 
9 martie 1975, data ultimelor alegeri. în acea zi in sorită, ei il intimpinau pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu un entuziasm de nedescris. Magistrala impunătoare a 
unuia dintre cele mai tinere cartiere ale Bucureștiului, Pantelimon — expresie concludentă a înnoi
rilor masive la scara întregii țări — devenise parcă neincăpătoare pentru mulțimea de mii și mii de 
oameni scandind intr-un glas, care era glasul Republicii întregi : „In al țării mare sfat, Ceaușescu 
deputat !“ Pentru realizările de pină atunci și pentru izbînzile viitoare își dăduseră votul din 
toată inima.

Vă invităm la o călătorie în spațiul acestei circumscripții electorale și în timpul celor cinci 
ani ai ultimei legislaturi.

„Deputatul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele nostru 

exemplu, inspiratorul izbînzilor 
noastre"

— Sufletul acestor reali
zări de prestigiu a fost to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Personalitatea sa proemi
nentă. gîndul său înaripat, 
dinamismul său revoluțio
nar, au realizat o puternică 
sudură sufletească, de voin
ță a oamenilor muncii din 
această circumscripție, so- 
licitîndu-le creator capaci
tatea cetățenească și profe
sională pentru înfăptuirea 
exemplară a complexelor 
sarcini economico - sociale 
care ne-au stat în fată în 
ultimii cinci ani — ține să 
sublinieze tovarășul Vasile 
Carolică, primul secretar al 
Comitetului de partid al 
sectorului 3. Sînt ani în 
care volumul impresionant

al investițiilor a privit, în 
principal, obținerea unui 
salt calitativ în domeniul 
industrial și urbanistic. în 
ceea ce privește industria, 
efectele salutare în calitate 
s-au repercutat pe planul 
întregii țări dacă ne gîndim 
că întreprinderi uriașe ca 
„23 August". „Republica", 
întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate Bucu
rești, întreprinderea de ca
bluri și materiale electro- 
izolante, „Electro-aparataj". 
F.R.B. și altele au răspun
deri majore în dezvoltarea 
de ansamblu a economiei 
noastre naționale. Țin să 
subliniez că aceste dezvol
tări reprezintă, în multe 
cazuri, apariția unor noi

uzine în cadrul unităților 
industriale existente, uzine 
moderne, de înalt nivel 
tehnic, în care automati
zarea ,și cibernetica dau 
certificatul de prestigiu al 
ultimelor cuceriri ale revo
luției tehnico-știlntifice.

Să ne oprim o clipă la 
întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate Bucu
rești. care încă din ianua
rie anul acesta și-a înde
plinit sarcinile actualului 
cincinal la producția globa
lă industrială. Este între
prinderea modernă care a 
realizat prin construcția 
strungului Carusel de 16 m 
o premieră prestigioasă. în 
ultimii cinci ani, producția 
industrială globală a cres
cut aici de peste două ori, 
productivitatea muncii, de 
asemenea, de aproape două 
ori. Au fost asimilate în 
acest timp noi produse de 
înaltă tehnicitate mult soli
citate pe piața externă, s-a 
dezvoltat producția de ma
șini-unelte cu comandă nu
merică. întreprinderea „Re

publica", la rîndul ei, a 
dezvoltat noi capacități de 
producție, a asimilat noi 
produse cum sint țevile 
trase la rece din oțel ino
xidabil și refractar. Capaci
tățile noi au dimensiuni de 
zeci de mii de tone pe an. 
Elocvente, în acest sens, 
Sînt și înnoirile de la în
treprinderea „23 August" — 
gigantul acestei platforme 
industriale a Bucureștiului 
— ale cărei creșteri le pu
tem sesiza, sintetic, prin 
valorile producției indus
triale globale : în 1975 
peste 4 miliarde lei, iar 
anul acesta aproape 7 mi
liarde. Productivitatea mun
cii în 1975 reprezenta 
107,2 la sută ; in 1980 
ea indică procentul de 
148.8 la sută. Exportul din 
această producție reprezin
tă 45,9 la sută. Investițiile 
în anii acestei legislaturi

Mihai CARANFIL 
Dionisie SINCAN

(Continuare în pag. a Il-a)

CONGRESUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI -

MOMENT IMPORTANT ÎN VIAȚA ȘCOLII ROMÂNEȘTI 

Lucrători agricoli cu temeinică pregătire 

pentru agricultura de tip industrial
în condițiile înfăptuirii unei ample 

revoluții agrare, prin dezvoltarea și 
modernizarea continuă a producției 
agricole — obiectiv înscris ■ în docu
mentele programatice ale Congresu
lui al XII-lea al P.C.R. — princi
pala caracteristică pe care o vor 
întruni activitățile desfășurate în 
această ramură a economiei națio
nale constă în apropierea tot mai 
accentuată de particularitățile muncii 
industriale. Mutațiile calitative care 
vor avea .loc in acest domeniu vor 
duce la promovarea tehnologiilor 
agricole moderne, -bazate pe cele mai 
noi cuceriri ale biologiei, ingineriei 
genetice, chimiei, ecologiei, pe utili
zarea și valorificarea superioară a 
resurselor și energiei în producție ș.a. 
Concentrarea și. in același timp, di
versificarea producției agricole, or
ganizarea acesteia pe mari supra
fețe, sporirea continuă a gradului 
de mecanizare și chimizare — nu 
este departe timpul cînd se va asista 
chiar la automatizarea unora din 
procesele de muncă din acest sector 
economic — impun un tip nou de lu
crător agricol, a cărui pregătire tre
buie să urmeze o cale asemănătoare 

| cu cea a formării forței de muncă

cerute de industrie. Avem în ve
dere, se înțelege, acele categorii 
de muncitori care, începînd cu trac
toristul și sfirșind cu crescătorul de 
animale, populează aria profesională

Conf. univ. dr. Virgiliu
RADULIAN

directorul Institutului de cercetări 
pedagogice și psihologice

foarte diversă a agriculturii socia
liste.

Formarea unui lucrător agricol 
de tip modern cade nemijlocit în 
sarcina școlii, iar multe din pro
blemele cu care școala se confruntă 
pe acest teren sînt lămurite și re
zolvate Practicarea meseriei ■ într-o 
agricultură de tip industrial presu
pune cunoștințe științifice temei
nice, spirit novator, capacitatea de a 
da răspuns calificat cît mai multora 
dintre cerințele ridicate de practică, 
de activitatea diferită de la un sector 
la altul de producție, de la un sezon 
la altul, de la o zonă a țării la

alta. Tocmai de aceea activitatea des
fășurată în școlile de diferite ti
puri pune un accent prioritar pe cul- 

' tivarea spiritului de inițiativă și 
creativitate al elevilor, precum și pe 
dezvoltarea capacităților de adap- 

:’ tare, pe formarea’ sistemului lor 
de deprinderi profesionale. Pentru 
aceasta se are in vedere tot mai 
intensa antrenare a elevilor la acti
vități independente, temeinica lor 
pregătire tehnologică. îmbinarea di
versificării formelor și mijloacelor 
formative cu individualizarea lor, 
adîncirea caracterului logic și ope
rațional al însușirii cunoștințelor. 
Procesul pregătirii muncitorului îna
intat al agriculturii socialiste de mîi- 
ne presupune, de asemenea, ca ele
vul să cunoască și să se confrunte, 
încă de pe băncile școlii. în cadrul 
practicii productive mai ales, cu pro
blematica reală, complexă, pe care o 
implică activitatea in profesia res
pectivă.

Școlii îi revine astăzi menirea să 
ofere atît cadrul teoretic și metodo
logic, cît și cadrul educational al re
zolvării acestor sarcini, constînd în
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTULDIVERS
cu zurgălăi

Și la Pașcani a căzut in acest 
an multă zăpadă. Oamenii, cu 
mic, cu mare, au făcut pirtii, au 
participat voluntar la multe ac
țiuni inițiate de primărie, dar 
au venit și cu o propunere.: să 
reapară în urbea lor... săniile 
trase de cal, pentru plimbări de 
agrement Propunerea s-a și 
aplicat. Două sănii, lucrate „ca 
la carte" de meșteri locali șl 
frumos împodobite, cu cai focoși 
și zurgălăi cu clinchet de ar
gint', plimbă pe străzile și in 
împrejurul orașului, mai ales 
după-amiezile și ^duminica, cio
por de copii cu mămici și tătici. 
Nici n-a trecut bine zăpada, că 
la primărie s-a înregistrat încă 
o propunere : la vară să reapară 
și... trăsurile. Și unde nu zici că 
de pe acum meșterii s-au 
apucat de lucru.

Dii, căluții !

Ca albinele
Meticulos și harntc. apiculto

rul H. Spiru, de la Ocolul silvic 
Băcești — Vaslui, a obținut anul 
trecut de la fiecare din cele 150 
familii de albine, in medie, cite 
40.5 kg miere, de două ori mai 
multă decît ziceau litera și cifra 
planului. Pe podiumul hărniciei 
se află si alți apicultori vas
luieni. intre care Ion Ropotă, de 
la Ocolul silvic Vaslui, cu 39 kg 
in medie Pe familia de albine. 
Zilele acestea, cind s-a încheiat 
bilanțul acordului global, primul 
sțlvicultor-apicultor a primit un 
„supliment" de 19 000 lei.

Primăvara se apropie. Albine
le vor începe din nou colindul. 
Ale cui vor fi mai harnice și 
mai strîngătoare din... floare-n 
floare ?

Se știe câ... 
nu se știe

Sîmbătă, 2 februarie, un cetă
țean întreabă la casieria auto- 
gării din Cărei dacă pleacă un 
autobuz spre Satu Mare.

— Nu pleacă nici un autobuz 
— i s-a răspuns.

Trecînd intimplător pe lingă 
autobuzele parcate in fata auto
gara, omul a zărit' unul care toc
mai se pregătea de plecare, 
chiar la Satu Mare.

— Chiar mergeți 
•Mare? — îl întreabă 
ferul autobuzului. Gh.

— Bineînțeles, este

I
I

la 
el pe șo- 
Radu.

_ o cursă 
care s-a înființat încă de ieri. 
Cînd am trecut pe la casierie să 
ridic diagrama, am constatat cu 

: surprindere că„acolo--nu se știe , 
■oru.mic de cursaaasttâp®. viamor-u .dr.'|oo: 

. ■ Vasăzică.—-....................................  " >4um
I

i
i

.-.-pa. 52 de focartplO'tfripZagateSprdrt 
Satu Mare, cale de 36 km; numai 
cu 4. călători.
coborît doi și s-a mai 
unul. Lucrurile s-au l . 
taman ca în zicala cu dreapta 
care nu știe ce face stingă. Sau 
invers.

Pe parcurs au 
urcat 

intîmplat

I
i

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

Peisaj impresionant din car
tierul Titan, pe teritoriul cir
cumscripției electorale nr. 1 
„23 August" București pentru 
alegerile de la 9 Martie 1980

Foto : E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I)
s-au ridicat la peste 2 
liarde lei. concretizate 
tr-o serie de noi și impor
tante secții de producție. 
Produsele noi sînt de mare 
complexitate și tehnicitate. 
Peste tot, în țară, unde este 
vorba de transporturi fero
viare, unde cresc impună
toarele combinate chimice 
sau cele metalurgice, unde 
se construiesc diverse alte 
întreprinderi industriale, 
inteligenta tehnică a mun
citorilor și inginerilor aces
tui uriaș constructor meca
nic se integrează 
operei de făurire a 
Românii socialiste 
ternice.

— Mai mult, mai bun, 
modern, tehnicitate sporită 
a produselor, economii la 
materiile prime prin înaltă 
prelucrare, inventivitate 
creatoare pentru a obține 
produse cu scăzut consum 
de combustibil — iată, a- 
cestea sint răspunsurile pe 
care le dau muncitorii și 
tehnicienii noștri la îndem
nurile directe adresate 
nouă de deputatul nostru, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Oamenii, ei în
șiși, sînt intr-un continuu 
proces de autoperfecționare 
profesională — ne spune 
tovarășul Dumitru Pădure. . 
președintele sindicatului de 
la „23 August". în cadrul 
autoconducerii muncito
rești, al noului mecanism 
economico-financiar. oa
menii noștri scot la lumi
nă rezerve inepuizabile atît 
în mai buna organizare a 
producției, cît și in mani
festarea unei răspunderi 
muncitorești de o înaltă ca

litate 
țit, in toți acești cinci ani, 
puternic, alături de umă
rul nostru, umărul celui 
mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
S-a aplecat împreună cu 
noi asupra greutăților in- 
tîmpinate. căutînd soluții, 
discutindu-le în amănunți
me cu noi ; a luat parte la 
adunările generale ale oa
menilor muncii, a intrat in 
halele de producție, discu- 
tînd cu muncitorii, 
sîndu-se de 
tehnice, dind 
rezolvare...

— S-a oprit 
de probă la care lucrez — 
intervine maistrul Ion Co- 
man. Mi-a cerut explicații 
în legătură cu parametrii 
motorului pe care mă pre
găteam să-l pornesc. Era un 
motor căruia, prin unele 
modificări, ii mărisem pu
terea — o inițiativă asupra 
căreia de multe ori ne atră
sese atenția tovarășul se
cretar general. ...A pornit 
chiar dînsul motorul MB 820 
SR... SR înseamnă soluție 
românească. A plecat mul
țumit și preocupat. în ușa 
halei s-a oprit și s-a întors 
repede, dind mina cu mine. 
M-a emoționat profund. Era 
un muncitor ca mine pe 
care-1 luaseră gîndurile...

— Pe această platformă 
industrială impunătoare, 
care în ultimii cinci ani a 
luat un avînt cu totul de
osebit — continuă președin
tele sindicatului — hotări
rile celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, cu 
dominanta lor — calitatea 
— au o trainică temelie în 
capacitatea creatoare a vaj
nicului nostru detașament 
muncitoresc.

nouă a orașului"
un oraș socialist modern, 
demn de epoca societății 
socialiste multilateral dez
voltate, să constituie o 
mîndrie a întregului nostru 

acestea.

Mindri de fața
Să ne amintim cuvlnte-
: „Practic, trebuie să ter

minăm — ca să spun așa — 
reconstrucția generală a 
Capitalei, sistematizarea, 
sistemul stradal. aslfeL„ea popoc"..;,Cuyintele 
in 1985... Capitala să devină rostitejde. tovarășul Nicolae

«p t iri rr.-

Ceaușescu la Conferința or
ganizației municipale de 
partid București din 8 no
iembrie 1979. dau contur 
final unui proces care, de 
fapt, a început în urmă cu 
ani. cu precădere după 
Congresul al IX-Iea al 
partidului. Pentru zona cir
cumscripției electorale nr. 1 
„23 August", la care ne re
ferim. istoria reconstruc
ției și-a dobîndit paginile 
cele mai consistente înce- 
pînd cu precedenta legisla
tură (aproximativ 10 ani în

proprietarul lucrurile în 
stradă !?“. Emoționantă a- 
ceastă confruntare într-un 
atît de scurt răstimp. Lu
mea civilizației cu adevă
rat urbane, lumea marilor 
bulevarde cu magazine 
ultramoderne și blocuri ale 
confortului, luminii, bunăs
tării, a putut să disloce atît 
de repede lumea sărăciei și 
umilinței numai pentru că 
întreaga Românie, al cărei 
popor, condus de partidul 
comuniștilor, și-a luat soar
ta în propriile mîini și

ceasta circumscripție, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 

mereu 
sfâtu- 
și cu 
spirit

prezent mereu și 
printre alegători, cu 
rile, cu priceperea 
extraordinarul său 
gospodăresc.

Prin noua împărțire ad
ministrativă a sectoarelor 
Capitalei, circumscripția e- 
lectorală nr. I „23 August" 
a trebuit și ea să-si mute 
acum hotarele, părăsind șo
seaua Pantelimon si cuprin- 
zînd. între altele, o parte a 
noului cartier Titan. Aflată

șantierul unei viitoare linii 
a metroului bucures_tean, pe 
o distanță de 4,5 km.

Ne spune, o tinără mun
citoare, Smaranda Anghel :

— în ultimii cinci ani, 
multe s-au întîmplat în a- 
ceastă parte a orașului in 
care m-am născut și am 
crescut. Tatăl meu, pensio
nar, a fost și el muncitor 
aici, la „23 August". Mama 
încă lucrează în uzină. Pă
rinții locuiesc in căsuța lor 
unde am stat și eu cu soțul 
meu, muncitor și el aici la

cu bucurie si emoție"&
urmă), cind. prin votul una
nim al alegătorilor de aici, 
a fost ales ca deputat in 
Marea Adunare Națională 
cel mai destoinic, cei mai 
iubit fiu al poporului ro
mân, tovarășul 
Ceaușescu.

încă acum patru 
corespondent al 
nostru, care copilărise odi
nioară pe șoseaua Panteli
mon, declara că nu-și mai 
recunoaște locul natal. „Pe 
unde venea frizeria lui Firi
cel ? Și băcănia lui .Max ? 
Dar vărăria. fraților Găza- 
ru ? Dar puzderia de du- 

Și casele ? Mici, 
___ ,___ cu lămpi de 
petrol ? în locul lor, în 
planuri supraetajate, mii si 
mii de apartamente înso
rite. curate, pline de sănă
tate și lumină. Să nu mai 
ai tu grija lemnelor de foc 
și a cărbunilor, să nu te 
mai obsedeze grija apei ce 
trebuia adusă de la ciș
meaua de peste trei străzi, 
șăg.nurti-mai plouă pertu-,

muncește pentru sine, se 
află .într-o vertiginoasă as
censiune economică și so
cială.

Iată ce ne spune primarul 
sectorului 3 vorbind despre 
realizările edilitar-gospodă
rești din circumscripția e- 
lectorală nr. 1 „23 August" 
în timpul legislaturii care 
se încheie :

— Au fost construite în 
acest timp, numai în zona 
Pantelimon—Iancului, apro
ximativ 30000 de aparta
mente. Construcțiile noi de 
locuințe includ, la partere, 
și o vastă rețea comercială. 
Doar complexul „Galeria 
modei" din blocul 47 are 
7 000 de mp. Alți 3 000 de 
mp în blocul 51 sl tot așa. 
Să adăugăm școlile noi, 
grădinițele, creșele, atelie
rele școlare, sălile de sport, 
parcurile noi — „Morarilor" 
și „Șoimilor". Prefacerea, 
totală, profundă a acestei 
părți de oraș, ca si a orașu
lui întreg, s-a produs sub 

„__ ... . foarte atenta grijă și îndru-
grvâ'ii ga uitați,„mai ,api.ncp spare a deputatului din a- 
U/nts ni r’■ ■ ' ■

în altă circumscripție. în 
legislatura care se încheie, 
zona aceasta a trăit aceeași 
firească evoluție social-edi- 
litară. S-au construit apro
ximativ 3 500 de apartamen
te (cartierul Titan fiind, la 
data începerii legislaturii, 
în linii mari, finalizat). Alte 
realizări : 2 grădinițe cu 
cite 300 da locuri. 2 creșe,. 
16 clase noi în școlile dcia 
construite, extinderea liceu
lui de construcții (cu canti
nă, ateliere), un parc („Ti
tanii") de agrement si sport 
pentru copii și tineret. Și 
— foarte important I — te
ritoriul nou al circumscrip
ției este străbătut acum de

uzină, pînă am primit. în 
noiembrie anul trecut un 
apartament la bloc. Spun și 
ei, bătrînii. cum spune toa
tă lumea, cum spun si. eu, 
că trăim o vreme cînd pen
tru viața omului un an 
cit zeci de ani din 
timpuri...

Gînduri simple, care 
cearcă să cuprindă o reali
tate socială nouă, de di
mensiuni tulburătoare si 
pentru care comparațiile se 
găsesc greu. Anii unei le
gislaturi — ani care ta scara 
istoriei înseamnă extrem 
de puțin, dar care aduc în 
viata cetățeanului de azi cit 
n-a adus o lungă istorie.

care a si dat numele 
cumscripției), ne-au vorbit 
cu deosebită însuflețire des
pre încă una dintre marile 
cuceriri ale acestei perioa
de. Se refereau, sprijiniți 
pe numeroase argumente 
din viața l de fiece zi. la 
procesul adîncirii democra
ției socialiste — afirmat 
plenar și în dezbaterile și 
hotăririle recentului Con
gres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

— Avîndu-I atît de des in 
mijlocul nostru pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
ne spunea muncitorul lăcă
tuș loan Borșa — mi-am 
dat seama că faptul acesta 
exprimă nu numai legătura 
strinsă dintre conducătorul 
partidului și oamenii mun
cii. E mai mult decît atît. 
E un continuu dialog de lu
cru. Pentru că, de cite ori 
a venit aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a in
teresat în amănunt cum 
funcționează. în cadrul de
mocrației noastre.- autocon- 
ducerea muncitorească, noul 
mecanism economico-finan- 
ciar. Eu fac parte din Con
siliul oamenilor muncii și 
știu, concret, că aceste im
portante măsuri s-au apli
cat' la noi din prima clipă 
a elaborării lor. Le-am 
constatat cu toții efectul 
binefăcător pentru activita
tea colectivului, pentru re
zultatele Întreprinderii. Mii 
și mii de propuneri făcute 
de muncitori în adunările 
generale ale oamenilor 
muncii sau direct membri
lor din C.O.M., și-au găsit 
aplicarea si au adus foloa
se incalculabile muncii

noastre. Democrația munci
torească reprezintă într-a- 
devăr o forță, o mare forță! 
Vedeți, așadar, cit de pre
țioase sînt orientările parti
dului. personal ale secreta
rului general, cu privire la 
participarea directă a tu
turor oamenilor muncii la 
actul de conducere a între
prinderilor. a societății.

Democrația muncitoreas
că — o pregnantă realitate 
politică a României socia
liste, puternic afirmată si 
dezvoltată in anii ultimei 
legislaturi. Iat-o argumen
tată prin fapte, aici. într-o 
mare citadelă muncitoreas
că a Capitalei.

Un tînăr muncitor din a- 
ceeași uzină, lăcătușul Ni
colae Enache, din secția lo- 
comotive-montaj. ne-a vor
bit despre democrație în 
termenii — le-am spune — 
ai demnității omului :

— Știti ce înseamnă pen
tru un tînăr să-si poată 
spune părerea despre bu
nul mers al atelierului sau 
întreprinderii, iar nărerlje 
și propunerile lui să fie a-, 
nalizate si să se tină seanța 
de ele ? înseamnă că socie
tatea îi recunoaște si îi res
pectă personalitatea. îl for
mează ca cetățean cu sim
țul răspunderii sociale. E 
mult. Asta îl îndeamnă să 
participe cu toată puterea 
șl voința lui la efortul co
lectivului. Ori de cite ori 
a venit aici în uzină, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ni 
s-a adresat șl nouă, tineri
lor, cu îndemnuri calde, 
revoluționare. îl stimăm și 
îl iubim din toată inima.

„Democrația socialistă o făurim 
din voința noastră, 

prin participarea noastră"
Numeroase împliniri eco-

notpicieJrsi sociale de mare .T„ ..... . ...
anvergțivă^u marcat aceas- t'ia „23 August" ,G'a

tă perioadă. Iar cei cu care 
am discutat in cțpgurryicrip- ... A .. .... UZjn(l

j

Aici, la fel ca tn oricare altă circumscripție de pe 
cuprinsul patriei, se reflectă progresul dinamic al 
României întregi. Deputat aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dar, de fapt, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele tării, in 
jurul căruia poporul își manifestă vibrant unitatea, a 
fost și va rămîne deputatul de suflet, de gînd și de 
voință al tuturor celor 22 de milioane de cetățeni al 
t|rii.

Voiaj întrerupt
Ca să-l alinte, de drag ce 

era si bucuroși că venise 
Iunie, frumos și sănătos, părinții 
i-au pus numele Puiu. Și Putu 
i-a rămas pînă in ziua de azi. 
Cind a venit să lucreze la între
prinderea de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin, cei din jur 
l-au primit Cu prietenie, dornici 
să-l învețe meserie Dar dună 
puțin timp, Puiu Stelian s-a fă
cut nevăzut. Exact în ziua in 
care, din casieria întreprinderii 
dispăruseră cîteva zeci de mii 
de lei. Unii spuneau că Puiu ar 
fi luat trenul spre București, 
alții că l-au văzut tn cel de Ti
mișoara. Pină la urmă a fost 
găsit și voiajul i s-a sfirșit. A 
început altul, pe o rută schimba
tă. cu plecarea dintr-o stație cu
noscută sub clasicul nume de 
judecată, spre o adresă al cărei 
termen încă nu s-a fixat.

„Confidențe"
La o masă în barul „Căprioa

ra" din Brașov. Ea stătea „la o 
cafea". La o masă, in același 
bar, El stătea „la un păhărel" 
Ea s-a uitat la el și l-a găsit 
frumușel. El s-a uitat la Ea si a 
găsit-o asa și-așa. S-au cunos
cut, s-au plăcut și așa au început 
confidentele și... coincidentele.

— tn ce mă privește — zicea 
Ea, Maria Teodora din Tutova 
Vaslui — am avut un amic cu 
A mare și-i ziceam Tufii și Tuții 
mi-a zis să nu mai lucrez că are 
el bani destui, și avea, și mi-a 
plăcut, dar acum a dispărut...

— Si pe mine, în ce mă pri
vește ’ "
ceanu din Dolhasca. județul Su
ceava — am venit la Brașov să 
caut de lucru M-am angajat la 
..Tractorul" Dar nu era de mine. 

i Eu sint o ființă fină, delicată. 
Acum, studiez orașul, oamenii...

12 zile la rînd cei doi s-au 
, confesat" la aceeași masă din 
același bar. In a 13-a zi a venit 
ghinionul in chip de om al legii, 
care le-a întocmit dosar pentru 
vagabondaj. Adio confidente ! 
O, și cîte coincidente...

Ca prin urechile... 
barierei
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le 
pe

zicea el. Mlhai Bosin-

Grăbit, nevoie mare, Vasile 
Nistor din Deva se apropia cu 
autoturismul 2-HD-2515 de un 
pasaj de trecere peste calea fe
rată de pe șoseaua Sebes-Sibiu. 

lăsat 
lui, 

un tren, 
trecerea, adică

Deși semibarierele s-au 
automat in fața mașinii 
semn că se apropia
V.N. a „fortat" 1 ... 
s-a strecurat, ca la slalom, prin
tre semibariere si pe-aci ți-e 
drumul. Două secunde — numai 
cit ai zice de două ori 22 — au 
lipsit pentru ca trenul să nu-l 
prindă pe linie A fost insă 
„prins" de un echipaj al mili
ției. Acum, avind permisul sus
pendat, staționează două luni de 
zile. Și se zice că nici 
nu se mai grăbește...

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

ca pieton

de
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„Scînteii" |

ORAȘUL DE MIINE
r

așa cum îl văd locuitorii săi, așa cum tot ei îl vor înălța
Răspunzind apelului adresat recent 

de ziarul nostru, Consiliul municipal 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste Rm. Vilcea ne-a invitat sâ 
asistăm la prima dezbatere organizată 
pe plan local în cadrul „Tribunei de
mocrației". O invitație pe care am 
primit-o cu mult interes, fiind ală
turi de peste 120 deputați, pre
ședinți ai comitetelor organizații
lor democrației și unității so
cialiste,' președinți ai comitetelor 
de cetățeni și asociațiilor de locatari, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, de numeroși cetățeni 
care au luat parte la adunarea pu
blică a „Tribunei democrației". Tema 
el — „înfrumusețarea și sistemati
zarea orașului Rimnicu Vilcea in con
textul actualei sale dezvoltări econo- 
mico-sociale și edilitar-gospodărești" 
— vorbește de la sine despre inte
resul celor prezenți față- de aseme
nea dezbatere. .

Desfășurate firesc, deschis, dezba
terile s-au constituit într-un amplu și 
fructuos dialog al bunilor gospodari. 
Tovarășul Ion Predescu, prim-vice
președinte al Consiliului popular mu
nicipal Rimnicu Vilcea. a evocat ci- 
teva dintre principalele realizări edi- 
litar-urbanistice, înfăptuite cu parti
ciparea cetățenilor, in legislatura ac
tuală. Concret, au fost date în folo
sință peste 3 600 de apartamente, au 
fost amenajate două piețe, noi ma
gazine, s-au asfaltat și modernizat 
străzi însumînd circa 50 000 metri 
pătrați, s-a construit un cinemato- 
graf-grădină și amenajat trei tere
nuri de sport și mai multe terenuri 
de joacă pentru copii. La toate acestea, 
contribuția cetățenilor a ,avut un ca
racter concret — ilustrat elocvent 
prin cifra de 430 milioane lei, cît re
prezintă valoarea lucrărilor executa
te în această perioadă prin 

^k>r voluntar-patriotică.
niunca

Uite chibritul,
Despre chibrituri s-ar 

putea scrie destule — des- 
pre <---- — -. .
cum ard. despre _ felul 
cum '
aspectul estetic al cu
tiilor. De 
chibriturile au început, de 
cîteva zile, pur și simplu 
să lipsească din unele 
magazine. Intri la tutun
gerie și ceri o cutie, iar 
vînzătorul ridică din 
umeri : „Nu ne-a trimis 
întreprinderea comercială. 
Ce putem face ? !“.

— De ce lipsesc de pe 
piață ? <

— Pentru că — ne răs
punde Constantin Bușu 
de la serviciul comercial 
al I.C.L. „Tutunul" - Fa
brica de chibrituri Bucu
rești. pe prima lună a anu
lui, nu si-a realizat decît 
pe jumătate planul. Res-

cum se aprind și
se rup.

data

despre
aceasta

Dar, oricît ar fi de semnificative, 
cifrele râmin cifre, realizările sînt, 
inevitabil, fapte încheiate — iar pe 
cetățeni ii preocupă, firește, și mai 
mult, viitorul. Or, din acest punct 
de vedere, reușita adunării publice 
„Tribuna democrației" de la Rimnicu 
Vîlcea a> fost în mare măsură deter
minată de excelenta idee a edililor 
municipiului, care au adus tn fața

locatari ș.a. 
cu proiectele 
la „Tribuna

buri ale asociațiilor de
Așadar, față în față 

primăriei, participant» 
dem.ocrației" au putut să discute și să 
judece gospodărește perspectivele 
orașului lor, sâ le completeze cu 
numeroase propuneri și1 sugestii, dar, 
mai ales, să stabilească modalitățile 
practice prin care vor participa la 
realizarea lor.

prin 
uni- 
aso- 
des- 
ora- 
mai

7=e^^zDEM0CRATIEl
La Rimnicu Vîlcea-o adunare publică vie, 

bogată în propuneri și angajamente

participanților schițe, planșe, machete 
înfățișînd proiectele de dezvoltare a 
municipiului în viitoarea legislatură, 
carg va începe la 9 martie.. Oamenii 
au avut astfel posibilitatea să ia 
cunoștință „pe viu" de structura ar
hitectonică a ansamblurilor de locu
ințe ce se vor ridica in centrul civic 
al municipiului și in alte cartiere, de 
diferitele obiective sociale și edili- 
tar-gospodărești pe care și le-a pro
pus să le realizeze, unele chiar în 
acest an, consiliul popular municipal, 
cu sprijinul nemijlocit al cetățenilor. 
Intre acestea au reținut atenția — și 
vor fl susținute de sprijinul multila
teral al cetățenilor — Casa științei și- 
tehnicii pentru tineret, amenajarea 
unor terenuri de sport pe Dealul Ca
pela și în zona de agrement a cartie
rului Ostroveni, înființarea unor clu-

Discuțiile din cadrul „Tribunei" nu 
au fost însă orientate exclusiv , spre 
viitor și nici nu au ocolit unele pro
bleme critice — deși s-a manifestat 
încă o anumită „timiditate" in acest 
sens. „E bine câ discutăm despre 
gospodărirea orașului, dar să înce
pem cu primul său element — locu
ința — spunea deputatul Ion Cercel, 
în municipiul Rimnicu Vîlcea s-au 
construit in anii socialismului peste 
15 000 de apartamente ; cum sînt insă 
ele gospodărite, pentru a fi folosite 
și de generațiile viitoare, ce fac or
ganizațiile democrației și unității so
cialiste, asociațiile de locatari pentru 
ca beneficiarii să le întrețină cît mai 
bine ?“.

Invitația deputatului a găsit pe loc 
opinii interesante privind îngrijirea 
fondului locativ — opinii care au fost

reținute și Înscrise în „Registrul Tri
bunei". un fel de jurnal de bord in 
care sint consemnate cele mai valo
roase propuneri din cadrul adunări
lor publice respective. Astfel, depu
tatul Ion Călugărița a arătat că, 
grija organizațiilor democrației și 
tații socialiste din cartiere și a 
ciațiilor de locatari, s-ar putea 
fășura o acțiune care ar face ca 
șui sâ devină unul din cele
atractive din tară ; practic, ar fi po
sibil ca balcoanele locuințelor să de
vină adevărate „expoziții florale". 
S-a făcut un calcul și s-a stabilit că 
în balcoanele blocurilor din munici
piul Rimnicu Vîlcea, prin spiritul 

' gospodăresc al tuturor locatarilor, vor 
putea fi admirate in acest an peste 
5 milioane de flori. Un alt deputat, 
Ion Fota, subscriind la propunerea 
colegului său, a subliniat necesitatea 
Ca atît consiliul popular, cît și orga
nizațiile democrației și unității socia
liste să acorde o atenție mai mare 
educării spiritului gospodăresc al noi- 
lor locatari. „Peste 60 la sută din cei 
care se mută în casă nouă în orașul 
nostru — spunea el — provin din me
diul rural. Sînt oameni care au ne- 

■voie la început să fie inițiați în nor
mele și practicile de gospodărire a 
acestei averi obștești. Or, unele 
blocuri din cartierul nostru — și nu 
numai de aici — la o durată de ex
ploatare de numai 15—20 de ani au 
început să „îmbătrînească". să aibă 
nevoie de reparații".

Un alt obiectiv asupra căruia s-a 
concentrat atenția participanților la 
„Tribuna democrației" a fost ame
najarea zonei-parc de agrement a 
orașului. Cei prezenți Ia adunarea 
publică au avut ocazia să vadă si 
să-și spună părerea deschis asupra 
schițelor și planșelor înfățișînd zo
nele de agrement și terenurile de 
joacă pentru copii, prezentate de

Aspect din timpul dezbaterilor de la „Tribuna democrației" din municipiul 
Rm. Vîlcea

Eduard Hatel, arhitectul care le-a 
conceput și proiectat. Supuse aprecie
rilor cetățenilor, opțiunile schițate pe 
planșeta proiectantului au fost com
pletate cu multe și interesante pro
puneri, exprimindu-se, totodată, nu
meroase angajamente de participare 
la munca patriotică pentru materia
lizarea proiectelor vizind această lu
crare de mare anvergură, care se va 
întinde pe 80 de hectare.

Intervențiile cetățenilor Ion Cotes- 
cu și C. Teodorescu s-au constituit și 
în prime interpelări înregistrate în 
cadrul acestui amplu dialog demo
cratic. Ei au solicitat, astfel, din 
partea consiliului popular răspunsuri 
clare privind termenul pînă la care 
vor fi încheiate lucrările la magis
trala de alimentare cu apă potabilă a 
municipiului și amenajarea malurilor 
rîului Olănești. în zona 
orașului. Deputatul Ion 
prim-vicepreședinte al 
popular municipal, a informat pe toți 
participanții la „Tribuna democra
ției" că, prin măsurile luate, prima 
etapă a respectivelor lucrări va fi 
finalizată în semestrul I al acestui an.

...Opinii, sugestii, propuneri —s-au 
făcut multe în cadrul primei dezba-

centrală a 
Predescu, 

consiliului

teri a „Tribunei democrației" de la 
Rm. Vilcea. Omul care n-a lăsat nici 
o clipă stiloul din mină și a notat 
totul a fost primarul municipiilu’' 
tovarășul Vasile Dumitrescu. y/ ■ 

„Inițiativa secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de a se instituționallza a- 
ceastâ formă de participare directă, 
deschisă, a maselor la dezbaterea 
problemelor vieții economico-sociale 
— ne-a declarat primarul — se do
vedește a fi deosebit de eficientă. Ați 
văzut cît interes manifestă oamenii 
pentru dezvoltarea orașului ? Ați vă
zut cite idei și propuneri valoroase 
s-au făcut ? Avem datoria să luăm 
măsuri pentru ca nici una din ele să 
nu se piardă. Prima dezbatere, ne-a 
convins de necesitatea a două mă
suri : înființarea unui registru care 
să consemneze opiniile exprimate de 
participanți și alcătuirea unui colec
tiv care să controleze pe parcurs mo
dul în care acționează toți factorii în
vestiți cu responsabilități ne linie de 
stat sau obștească pentru traducerea 
lor in viață".

C. PRIESCU 
Ion STANCIU

nu e chibritul!
tanța ei Ia livrări pe tară e 
de 240 milioane de cutii I 
Am apelat în acest caz la 
Fabrica de chibrituri din 
Brăila. I-am rugat pe cei 
de acolo să ne livreze si 
nouă ceva mai multe cutii. 
„Am putea să fabricăm 
bețe, ne-au răspuns ei, 
dar n-avem carton pentru 
cutii"...

Avem o altă convorbire 
chiar la Fabrica de chibri
turi din București. Ale
xandru Dominte. sef de 
secție, ne dă Informații 
foarte exacte :

— Au fost schimbate u- 
nele din Instalațiile cu 
care fabricăm chibriturile. 
Instalațiile noi nu 
ajuns încă la 
planificată de 
Așa că, acum, 
să ne ajute un grup

specialiști de Ia fabrica 
Pipera și altul de Ia 
Reghin, care sint toată 
ziua in fabrică la noi.

Bună ideea de a fi aduși 
specialiști și din alte părți 
să ajute în București la 
fabricarea... chibriturilor. 
Dar cum de s-au produs 
restanțele și de ce s-a 
ajuns la o asemenea so-

luție abia acum, cînd în 
depozite nu mai sînt cutii 
de rezervă ? Și cum e po
sibil ca tocmai în acest 
moment Fabrica de chi
brituri de la Brăila să 
n-aibă carton ?. Sînt în
trebări. Chibriturile singu
re nu pot să răspundă — 
deși în 
fosfor...

măciulia lor au
(Gh. Graure).

nu se vedeZațul în care 
atenția față de consumatori

Și cind te gindești că în 
același perimetru al ora
șului, la numai cîteva zeci 
de pași, găsești tot ce 
vrei : lapte, ouă, franzele, 
covrigi, cornuri... Ceva 
mai încolo, altă „Patise- 
rie-cofetărie" oferă și ea 
numai cafea. Și nici un 
strop de lapte cald sau
iaurt. Alături, la „Gospo
dina", nici lapte, nici 
cafea cu lapte, nici cacao. 
La cofetăria „Amandina", 
peste 
ceste

drum, toate a- 
produse existau

doar... pe lista de preturi 
afișată la loc vizibil.

Nu avem cu ce în
călzi laptele" — se scuză 
vînzătoarea. Dar după- 
amiază, cafelele se servesc 
ca pe... bandă rulantă. Si, 
uite așa, poți colinda di
mineața tot Vasluiul, toa
te localurile de alimenta
ție publică, dar peste t6t 
în Ioc de lapte ți se va 
oferi cafea neagră. în orice 
cantitate — despre cali
tate deocamdată ne abți
nem. (Al. Plăeșu).

vezi cu ochii. Cele 10 000— 
15 000 lei cheltuiți de lo
catari în decursul anilor 
pentru amenajarea res
pectivei zone s-au dus pe 
apa sîmbetei. Oare orga
nele de specialitate ale 
consiliului popular muni-

cipal nu pot obliga con
structorul să-și repare... 
neglijența ? Incît cetățenii 
să 
au 
cu 
alt 
tăzi... (P.

poată 
trecut 

o altă 
sens

spune „pe aici 
constructorii" 

tonalitate și un 
decît spun as- 

Constantin).

noi nu au 
capacitatea 

producție, 
am chemat 

de

— Putem sâ servim un 
pahar cu lapte cald? — 
întreba, deunăzi, un cum
părător grăbit pe vinză- 
toarea cofetăriei din blo- 
cul-turn, amplasat , în 
centrul orașului Vaslui. 

Poftiți sus; acolo se 
servește micul dejun" — 
a răspuns plictisită vînză- 
toarea, deși la primele 
ore ale dimineții localul

mare era gol-golut. Dar 
dacă așa-i diviziunea 
muncii, așa e, și omul s-a 
dus „sus". Adică la etaj, 
unde două ospătare 
„ghiceau" viitorul in 
de cafea.

— Vă putem servi 
o cafeluță! Altceva 
avem 
ele.

Conductele

își 
zaț

cîte
nu

i-au răspuns

în spatele policlinicii 
Drumul Taberei, intre 
blocurile P 7 și Z 6 exista 
pînă nu de mult o fru
moasă „zonă verde". De 
ce exista și nu mai exis
tă ? Pentru că meseriașii 
de la termoficare, efec- 
tuînd de două ori, aproa-

indiferenței ?
pe consecutiv, două repa
rații ale conductei de 
termoficare, au intrat cu 
mașinile și .instalațiile 
prin zona verde : arborii 
au fost retezați, gardul 
viu spulberat, iar în 
schimbul lor s-au înălțat 
mormane de pămînt cit

Temperaturile mai ridi
cate din ultimele zile au 
determinat scăderea sim
țitoare a stratului de ză
padă de pe străzile și 
trotuarele unul șir de o- 
rașe ale țării, inclusiv din 
Capitală. Și totuși in mul
te locuri circulația se des
fășoară încă greoi, mai 
ales pentru pietoni. Moti
vul ? Apa rezultată din 
topirea zăpezii băltește la 
intersecții, gurile de canal 
fiind înfundate. Am stră
bătut mai multe străzi și 
alei din cartierele bucu- 
reștene Balta Albă, Pan-

telimon, Colentina, 
reasca și peste 
bălți mai mult sau 
puțin întinse.

Ce-i de făcut? Așa cum 
la deszăpezire cetățenii 
au răspuns prompt, acum 
este nevoie să pună mina 
pe tîrnăcoape, hîrlețe și 
lopeți pentru a debloca 
scurgerile din dreptul gu
rilor de canal. Iar acolo 
unde canalele sint înfun
date cu nămol este, fireș
te, de datoria salubrită
ții să intervină. (Mlhai 
Ionescu).
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Comunicat cu privire la
ecunomicn-socială a

îndeplinirea Planului
Republicfl Sucialiste

national unic de dezvoltare
România ■ anul 1979

(Urmare din pag. I)

U.M. Realizări 
1979

In procente față de 
realizări :

1978 1975
Unt mii tone 40 90,5 121,3
Brinzeturi mii tone 127 103,2 132,2
Ulei comestibil mii tone 375 110,0 116,8
Zahăr mii tone 525 94,6 101,7
Legume și fructe conservate 

(inclusiv pastă de roșii) mii tone 558 98,4 122,6
Vin brut mii hl 8 964 117,4 123,3
Bere mii hl 9 842 109,6 132,1

Cu toate rezultatele pozitive obținute in 
anul 1979, la unele produse prevederile pla
nului nu au fost realizate integral, ca ur
mare, în special, a unor întreruperi nejus
tificate în funcționarea instalațiilor, a în
târzierilor înregistrate în intrarea în exploa
tare a unor capacități de producție, neatin- 
țțerii parametrilor proiectați sau utilizării 
incomplete a mașinilor și utilajelor în unele 
întreprinderi industriale, neajunsurilor în 
aprovizionarea tehnico-materială, în organi
zarea producției și a muncii,

în anul 1979 productivitatea muncii In 
industria republicană a crescut cu 6,4 la 
sută față de 1978, asigurînd peste 85 la sută 
din întregul spor de producție globală in
dustrială.

II. Agricultura
In agricultură s-au obținut realizări în

semnate în dezvoltarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale, introducerea de teh
nici avansate în producția vegetală și 
animală, care au contribuit la creșterea pro
ducției. Pe această bază s-a asigurat apro
vizionarea în mai bune condiții a popu
lației cu produse agroalimentare, precum 
și satisfacerea necesităților de materii prime 
agricole ale economiei naționale. Perfecțio
narea în continuare a organizării și condu- 
,cerii unitare a agriculturii, crearea consili
ilor unice agroindustriale de stat și coope
ratiste au asigurat un cadru propice, su
perior, de dezvoltare a acestei ramuri.

Agricultura a fost dotată în anul 1979 cu 
14 482 tractoare, 2 622 combine autopropul
sate pentru recoltat cereale și alte mașini 
agricole. La sfîrșitul anului 1979, agricul
tura dispunea de circa 140 mii tractoare 
fizice, cu peste 20 mii tractoare mai multe

Diferențe (±) in 1979
_ față de realizări :Realizări _____ -________________

1979 1978 Media anuală
i 1971—1975

Cereale boabe — total 19 281 + 306 +4 467
din care :
— grîu și secară 4 724 —1 576 — 726
— porumb și sorg 12 400 +2147 +4 044
— orz-orzoaică 2 037 — 270 + 1 192

Sfeclă de zahăr 6 008 + 164 + 1 250
Floarea-soarelui 889 + 73 + 128
Soia 376 + 146 + 155
In și cînepă pentru fibră 236 — 64 + 27
Cartofi de toamnă 4 134 + 178 + 1 210
Legume — total 3 500 — 162 + 824
Fructe 1 796 ."" + '480 /'"'J:+'’ 699
Struguri 1 486 ; + 165 1 '“ + 284

Producțiile realizate în perioada 1976—1979 fost de 2 204 kg la grîu și secară, de
au fost mai mari față de cele din cincinalul 3 715 kg la porumb boabe. 2 641 kg la orz
anterior, in medie pe an, cu circa 4,4 mi- și orzoalcă. 23 203 kg la sfeclă de zahăr.
lioane tone cereale, 1,5 milioane tone sfeclă 1 711 kg la floarea-soarelui, 16 084 kg la
de zahăr, 820 mii tone legume — total, cartofi de toamnă.
630 mii tone fructe și struguri. Potrivit rezultatelor recensămîntului ani-

Pe ansamblul agriculturii, producțiile malelor din 3. 1. 1980, efectivele de animale
medii Ia hectar obținute în anul 1979 au se prezintă după cum urmează :

— mii capete —

Efectivul 
existent 1a

Creșteri față de efectivul 
existent la :

3.1.1980 3.1.1979 3. I. 1976
Bovine — total 6 513,4 2,8 387,3

din care : vaci și juninci 3 188,4 2,0 160,1
Porcine — total 10 899.3 562,7 2 086,0

din care : scroafe 991.3 37,1 ' 170,0
Ovine și caprine — total 16 194,7 169,9 1 884,4

Comparativ cu 1975. în anul 1979 s-au 
obținut sporuri însemnate de producție la 
carne, lapte de vacă, ouă și lină.

Producția vegetală și animală realizată 
în anul 1979 nu s-a ridicat la nivelul pre
vederilor de plan, datorită unor deficiențe 
în organizarea producției și a muncii, in 
folosirea suprafețelor agricole, a terenurilor 
irigate, a tractoarelor și a celorlalte mașini 
și utilaje agricole, precum și în asigurarea 

, bazei furajere pentru zootehnie.
îri silvicultură s-a realizat un volum de 

reimpăduriri și împăduriri integrale în fon

III. Transporturi 
și telecomunicații

Transporturile de folosință generală au 
fost dotate cu 153 locomotive diesel și 
electrice, 6 086 vagoane de marfă în echi
valent 4 osii, autovehicule de marfă cu o 
capacitate de 43 601 tone,, autobuze pentru 
transportat călători cu 92 200 locuri, nave 
maritime cu o capacitate totală de 333,4 mii 
tdw, 5 remorchere și împingătoare fluviale 
și 42 nave fluviale nepropulsate cu o capa
citate de 67,5 mii tone. S-au dat în exploa

1978 1975
Transportul de mărfuri — mild, tone — km 94,7
Transportul de călători — mild, călători — km 48,8

103,7
104,1

119.7
112.7

în activitatea de transporturi s-ău ma
nifestat, in unele perioade, o serie de nea
junsuri în asigurarea la timp a mijloacelor 
necesare și în utilizarea acestora, cu influ
ențe negative asupra desfășurării procese
lor de producție și circulație.

Activitatea de poștă și telecomunicații 
s-a dezvoltat prin extinderea telefoniei au

IV. Investiții
Programul de investiții realizat în anul 

1979 a permis creșterea, in continuare, a 
potențialului productiv al ramurilor econo
miei naționale, asigurînd cu prioritate ex
tinderea bazei proprii de materii prime și 
energetice, finalizarea unor mari obiective 
din industrie, agricultură și transporturi, 
precum și lărgirea bazei materiale a activi
tăților social-culturale, în condițiile aplicării 
politicii partidului de repartizare armonioa
să a forțelor de producție pe întregul te
ritoriu și de ridicare a județelor mai puțin 
dezvoltate.

Investițiile totale în economie au însu
mat 206,2 miliarde lei, cu 5,1 la sută mai 
mari decît in anul 1978, iar investițiile din 
fondurile statului — 193,6 miliarde lei, re- 
prezentînd 93,9 la sută din total. în 4 ani ai 
actualului cincinal, s-au. realizat investiții 
în valoare de peste 723 miliarde lei, depă- 
șindu-se volumul investițiilor din primele 
4 cincinale. Cu toate acestea, planul de in
vestiții pe anul 1979 nu a fost îndeplinit 
integral la un număr important de obiec
tive economice și sociale, inclusiv locuințe,

Nivelul cheltuielilor de producție la 1000 
lei producție marfă in industria republicană 
în anul 1979 a fost mai mic cu 8,2 lei față de 
anul precedent, realizîndu-se la întreaga 
producție o economie de 5,7 miliarde lei. 
La cheltuielile materiale reducerea a fost 
de 5,6 lei, obținîndu-se o economie de 3,9 
miliarde lei. Față de anul 1975 cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu peste 60 lei. O serie de întreprin
deri însă au consumat materii prime, ma
teriale și energie peste normele planificate, 
iar altele nu și-au realizat sarcinile pri
vind recuperarea și valorificarea resurselor 
materiale refolosibile, determinînd influențe 
negative asupra aprovizionării, costurilor și 
rentabilității producției.

și silvicultura
decît in anul 1975; numărul combinelor auto
propulsate pentru recoltat cereale a ajuns 
la 34,4 mii, față de 17,9 mii în 1975. în 
cursul anului 1979 s-au efectuat lucrări de 
amenajări pentru irigat pe o suprafață de 
198 mii hectare și s-au realizat lucrări de 
desecări pe o suprafață de 45,2 mii hectare, 
de combatere a eroziunii solului pe 186,6 
mii hectare ; unitățile agricole socialiste au 
primit 1 431 mii tone îngrășăminte chimice 
(100 la sută substanță activă).

Pe ansamblul agriculturii, producția glo
bală realizată în anul 1979 a fost de peste 
134 miliarde lei, cu 5 la sută mai mare 
decit in anul precedent ; producția agricolă 
din perioada 1976—1979, în medie pe an, a 
fost cu circa 26 la sută mai mare decît 
media anuală a. cincinalului 1971—1975.

Producția vegetală obținută la principalele 
culturi în anul 1979, comparativ cu anii pre
cedent, se prezintă după cum urmează :

— mii tone —

dul forestier de 55 mii hectare ; ponderea 
speciilor de rășinoase în volumul total al 
împăduririlor a fost de 60,8 la sută, iar spe
ciile autohtone valoroase au reprezentat 28,9 
la sută. S-au executat lucrări de ameliorări 
prin împăduriri în afara fondului forestier 
pe 7 339 hectare.

în anul 1979 în domeniul gospodăririi 
apelor s-au dat in exploatare lacuri de acu
mulare cu folosință complexă cu un volum 
de 112 milioane mc și s-au executat lucrări 
pentru regularizarea unor cursuri de apă și 
îndiguiri împotriva inundațiilor.

tare 156 km linii de cale ferată electrificată, 
lungimea acesteia la sfîrșitul anului 1979 
ajungînd la 2 202 km. S-au efectuat moder
nizări de drumuri pe 163 km și s-au aplicat 
îmbrăcăminți asfaltice ușoare pe 1 412 km.

Rezultatele activității în transportul in
tern de mărfuri și călători cu mijloace de 
folosință generală în anul 1979 se prezintă 
astfel :

Realizări
1979

In procente față de 
realizări :

tomate interurbane în alte 30 localități și 
creșterea capacității centralelor telefonice 
automate cu 152,8 mii linii. Volumul acti
vității de poștă și telecomunicații a fost în 
anul 1979 de 5,3 miliarde lei, cu 6,8 la sută 
mai mare decît în anul anterior și cu 1,4 
la sută mai mare față de plan.

Inregistrîndu-se rămîneri în urmă față de 
termenele planificate, datorită deficiențelor 
în pregătirea și execuția investițiilor, asi
gurarea cu utilaje și materiale, în organi
zarea și desfășurarea lucrărilor de con
strucții pe șantiere.

In profil teritorial, în anul 1979 s-au în
registrat ritmuri superioare de creștere a 
investițiilor, îndeosebi în județele Covasna, 
Bistrița-Năsăud, Vaslui, Sălaj, Dolj, Me
hedinți, Tulcea, Vrancea, Suceava, Ialomița, 
Alba, Botoșani, Brăila, Bihor.

în anul 1979 au fost date în exploatare 
integral sau parțial 761 capacități principale 
de producție industriale și agrozootehnice. 
Au fost puse in funcțiune noi unități in
dustriale cum sînt: centralele hidroelec
trice Motru, din cadrul Complexului hidro
tehnic și energetic Cerna-Motru, și Strejești 
pe rîul Olt. prima capacitate de producție 
de la Combinatul petrochimic Midia, Fa
brica de ciment Tașca, întreprinderea de 
armături industriale din oțel Strehaia, în
treprinderea de mașini-unelte Marghita, 
Fabrica de vase emailate Focșani, fabricile 

de echipamente hidropneumatice și de scule 
și dispozitive Bistrița, Filatura și țesătoria 
de vigonie Bîrlad, Filatura de fire tip bum
bac pieptănate Urlați, Filatura de fire tip 
bumbac cardate Tîrgu Lăpuș, Filatura și țe
sătoria de țesături groase Adjud, Țesătoria 
de mătase Tîrgu Mureș, întreprinderile de 
tricotaje tip lină Motru și Negrești-Oaș, în
treprinderea de tricotaje Cîmpeni, între
prinderea de fire și țesături din fire de 
sticlă București, Fabrica de faianță Baia 
Mare. Totodată, la numeroase întreprinderi 
existente au fost puse în funcțiune noi ca
pacități pentru producția de lignit, huilă, 
utilaj greu, autocamioane, utilaj chimic, ar
mături industriale din fontă și oțel, prefa
bricate din beton, mobilă, țesături, confec
ții și de industrie alimentară. A fost pus în 
funcțiune primul tronson al metroului bucu- 
reștean. în agricultură s-au amenajat pen
tru irigații noi suprafețe în sistemele Te
rasa Hîrșova, Ialomița-Călmățui, Nedeia- 
Măceșu, Rasova-Vederoasa, Pecineaga- 
Turcoaia.

V. Cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică și 

introducerea progresului tehnic
în anul 1979 a continuat ferm aplicarea 

cuceririlor revoluției tehriico-științifice în 
toate domeniile, a fost perfecționată re
țeaua unităților de cercetare, a crescut rolul 
științei în promovarea progresului tehnic în 
economie.

în activitatea de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic, eforturile au fost orientate 
spre valorificarea superioară a materiilor 
prime, îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, realizarea unor produse superioare 
calitativ, intensificarea fabricării înlocuito
rilor, perfecționarea structurii producției și 
a tehnologiilor în vederea reducerii consu
murilor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie electrică, introducerea 
în circuitul economic a unor noi surse de 
energie. Pe această bază s-au obținut spo
ruri de producție, reduceri de importuri, 
creșterea beneficiului, a productivității 
muncii și exportului.

S-au încheiat lucrările la Un număr de 
631 obiective de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică prevăzute în planul na
țional unic ; s-au continuat lucrările la 30 
obiective de cercetare științifică cu caracter 
fundamental și s-a lărgit sfera de aplicare 
a unor cercetări din domeniile matematicii, 
fizicii, chimiei, biologiei, ocrotirii sănătății, 
științelor economice.

Au fost asimilate în producție circa 2 000 
tipuri de mașini, utilaje, aparate și insta

VI. Relații economice externe
Realizările obținute in dezvoltarea econo

miei naționale, modernizarea și creșterea 
nivelului calitativ al produselor, concomi
tent cu sporirea necesarului de materii pri
me, rnâȘitii, /tițilâ/ft1 și alte bunuri, au con
tribuit ' la' lăfțțir&ă' Și dezvoltarea schimburi
lor economice externe, la creșterea partici
pării țării" noastre-la circuitul economic 
mondial. S-a dezvoltat pe multiple planuri 
colaborarea economică și tehnico-științifică 
cu toate țările socialiste ; s-au intensificat 
relațiile de cooperare cu țările membre ale 
C.A.E.R. pe baza programelor spe
ciale de colaborare pe termen lung ; s-au 
dezvoltat și diversificat relațiile economice 
cu țările în curs de dezvoltare și s-au am
plificat schimburile comerciale și coopera
rea tehnico-științifică cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

Volumul comerțului exterior realizat in 
anul 1979 a fost de 92,3 miliarde lei valută, 
înregistrînd o creștere de 19,1 la sută față 
de anul 1978.

Exportul realizat în anul 1979 a fost de 
43,5 miliarde lei valută, cu 18,0 la sută mai 
mare față de anul 1978. S-a diversificat 
gama mărfurilor exportate și a sporit ni
velul calitativ al acestora. Un loc însemnat

VII. Nivelul de trai al populației
înfăptuirea neabătută a politicii parti

dului de dezvoltare economico-socială și de 
repartizare judicioasă a venitului național 
pentru dezvoltare și consum a asigurat 
creșterea avuției naționale și, pe această 
bază, înfăptuirea cu succes a programului 
de creștere mai accentuată a nivelului de 
trai al întregului popor.

Populația la sfîrșitul anului 1979 a fost 
de 22 135 mii locuitori, cu 182 mii mai 
mare decît la sfîrșitul anului precedent ; 
în prezent aproape jumătate din populația 
țării locuiește în mediul urban.

Populația ocupată in economia națională 
la sfîrșitul anului 1979 a fost de 10 320 mii 
persoane, din care 69 la sută în industrie 
și in celelalte ramuri neagricole, compara
tiv cu 62 la sută in anul 1975. Numărul per
sonalului muncitor din întreprinderi și 
instituții a ajuns în anul 1979 la 7 183 mii, 
în creștere cu 227 mii față de anul 1978 și 
cu 883 mii față de 1975. A sporit gradul de 
participare a femeii la activitatea econo
mico-socială, aceasta aducîndu-și o con
tribuție tot mai însemnată la progresul 
general al țării ; ponderea femeilor în to
talul personalului muncitor a ajuns la 
sfîrșitul anului 1979 la peste 37 la sută, iar 
în unele sectoare de activitate, cum sînt 
ocrotirea sănătății, învățămintul, cultura 
și arta, personalul feminin reprezintă peste 
două treimi.

în cursul anului 1979 economia națională 
a primit circa 400 mii muncitori calificați 
pregătiți prin învățămintul profesional, 
tehnic, liceal, cursuri de calificare de 
scurtă durată și practică în întreprinderi, 
precum și peste 35 mii ingineri, econo
miști, cadre didactice, medicale și de altă 
specialitate.

S-au îmbunătățit, în continuare, condi
țiile de muncă și au fost luate noi măsuri 
de protecție și securitate a muncii, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și 
accidentelor de muncă.

în conformitate cu programul aprobat, 
s-au extins ramurile, unitățile și activită
țile în care personalul muncitor beneficiază 
de săptămîna redusă de lucru de 46 ore, 
la sfîrșitul anului 1979 un număr de peste 
4 milioane persoane fiind cuprinse in 
această acțiune.

în anul 1979 s-a acționat, în continuare, 
în direcția creșterii mai accentuate a veni
turilor directe provenite din muncă ; înce- 
pînd cu 1 august 1979 s-a trecut la 
aplicarea eșalonată a etapei a doua de 
majorare a retribuțiilor, pini la sfîrșitul 
anului au beneficiat de noi majorări peste 
2 300 mii oameni ai muncii, care au primit 
în plus venituri in sumă de aproape 2,5 
miliarde lei.

Veniturile bănești din retribuirea muncii 
personalului muncitor au fost mai mari cu 
6,2 la sută față de anul 1978 și cu 46,6 la sută 
față de anul 1975. Retribuția medie lunară a 
personalului muncitor a ajuns la 2 108 lei, cu 
97 lei mai mare decit în 1978 și cu 513 lei 
mai mare decît în anul 1975.

Indicele prețurilor mărfurilor și al tarife
lor serviciilor pentru întreaga populație a 
fost de 102.5 Ia sută față de anul 1978, creș
terea prețurilor la energie și combustibili

S-au continuat lucrările pe marile șan
tiere cum sînt : Hidrocentrala „Porțile de 
Fier II“, Centrala termoelectrică Turceni, 
Combinatul siderurgic Călărași, întreprin
derea metalurgică Focșani, Combinatul pen
tru industria construcțiilor de mașini Bis
trița, Combinatul chimic Giurgiu, Fabrica 
de ciment .și var Medgidia, Canalul naviga
bil Dunăre-Marea Neagră, Portul Constanța 
Sud-Agigea, podurile peste Dunăre la Cer
navoda și Fetești.

în anul' 1979 a început construirea unor 
importante obiective industriale, printre 
care : hidrocentralele Lerești-Voinești pe 
rîul Tirgului, Cerna-Belareca — Băile Her- 
culane, pe Someșul Mic în aval de Tarnița, 
pe riul Olt în sectorul Slatina-Dunăre ; ame
najarea hidroenergetică a riului Șiret în sec
torul Bistrița-Trotuș ; Filatura de bumbac 
Flămînzi ; întreprinderile de prelucrarea 
maselor plastice Plenița — județul Dolj și 
Belcești — județul Iași ; întreprinderea de 
tricotaje tip bumbac Panciu ; întreprinderea 
„Electroplast" Focșani ; Fabrica de mobilă 
și scaune Tîrgu Neamț.

lații cu performante superioare, acestea 
fiind realizate aproape integral pe bază de 
concepție proprie, care au contribuit la în
zestrarea industriei și a celorlalte ramuri cu 
noi mijloace de producție cu randament 
sporit. S-au aplicat și extins 291 tehnologii 
noi ,și perfecționate de importanță deose
bită pentru economia națională și s-au asi
milat 1 000 materiale și bunuri de consum.

Valoarea produselor noi și modernizate 
introduse în fabricație de la începutul aces
tui cincinal a reprezentat 37,8 la sută din 
valoarea producției marfă a industriei re
publicane prelucrătoare realizată în anul 
1979, față de 34,0 la sută prevăzut.

în anul 1979 au fost înregistrate 2 751 ce
reri de brevete de invenții românești ; tot
odată, in acest an a început aplicarea în 
economie a unui număr de încă 900 invenții 
românești.

în cadrul acțiunii de îmbunătățire a nor
melor de tipizare și standardizare, s-au se
lectat produsele, soluțiile și proiectele de 
construcții menite să conducă la reducerea 
consumurilor de materiale și energetice, 
creșterea calității și competitivității produ
selor, sporirea productivității muncii, folo
sirea optimă a capacităților de producție. 
Ca urmare, s-a obținut o scădere de circa 
50 la sută a numărului de sorto-tipo-di- 
mensiuni la produse și de proiecte tip pen
tru lucrările de construcții, cu importante 
efecte economice.

în cadrul exportului II ocupă mărfurile cu 
grad ridicat de prelucrare, cum sînt mași
nile, utilajele și mijloacele de transport și 
mărfurile industriale de larg consum.

Importul realizat 'iii•’ahtil-';1979 a fost de
48,8 miliarde Ier’vălUtă, eii 20!,‘lnla sută mai 
mare față de cel realizat in anul 1978. Au 
fost importate materii prime'și' materiale, 
mașini, utilaje și instalații necesare eco
nomiei naționale, precum și unele bunuri 
pentru diversificarea consumului popu
lației. Datorită nerealizării unor prevederi 
de export și creșterii prețurilor la produ
sele importate, îndeosebi la țiței, s-a înre
gistrat o balanță comercială deficitară.

în anul care a trecut s-au încheiat 31 
acorduri sau înțelegeri de cooperare și cola
borare tehnico-economică, din care 3 cu 
țările socialiste și 21 cu țările în curs de 
dezvoltare ; România a participat la 165 
tirguri și . expoziții internaționale. în pre
zent, România întreține relații economice, 
comerciale și de cooperare economică cu 
143 țări.

în anul 1979 în cadrul turismului inter
național ne-au vizitat țara un număr de 
6,0 milioane persoane, mai mult cu 5,4 la 
sută față de anul 1978 și cu 61,5 la. sută 
față de anul 1975.

compensîndu-se prin suplimentarea fondu
rilor de participare a oamenilor muncii la 
beneficii și de premiere.

Sporirea retribuțiilor nominale și evoluția 
controlată a prețurilor au asigurat creș
terea retribuției reale a personalului mun
citor cu 2,1 la sută față de anul 1978 și cu 
24,5 la sută comparativ cu anul 1975.

Veniturile bănești ale țărănimii din 
munca în cooperativele agricole de produc
ție și din vînzarea produselor agricole către 
unitățile socialiste în anul 1979 au fost mai 
mari cu 2,6 la sută decît în 1978 și cu 26,9 
la sută comparativ cu anul 1975.

Veniturile reale ale țărănimii provenite 
din munca în cooperativele agricole de pro
ducție și din gospodăriile personale, — 
calculate pe o persoană activă — în anul
1979 au fost mai mari cu 3,1 la sută față de 
anul precedent și cu 28,7 la sută față de 
anul 1975.

Concomitent cu sporirea veniturilor din 
muncă, populația a beneficiat într-o pro
porție însemnată de venituri din fondurile 
sociale de consum. Cheltuielile social- 
culturale finanțate de la bugetul de stat în 
anul 1979 au însumat 64,9 miliarde lei, cu
3.7 la sută mai mari față de anul prece
dent, revenind în medie pe locuitor 2 943 
lei, comparativ cu 2 864 lei în 1978 și 2 397 
lei în 1975, asigurîndu-se astfel fondurile 
necesare pentru plata pensiilor, a alocațiilor 
și a ajutoarelor pentru copii, cit și pentru 
dezvoltarea și modernizarea învățămîntului, 
ocrotirii sănătății și a altor acțiuni sociale. 
De la 1 martie 1979 alocația de stat pentru 
copii a fost majorată cu 10 lei. lunar pentru 
fiecare copil, fondurile necesare fiind asi
gurate din reducerea cheltuielilor militare 
cu 500 milioane lei. Cu începere de Ia 
1 octombrie 1979 s-a aplicat cea de a doua 
etapă de majorare a alocației de stat pen
tru copii, de care au beneficiat 4,5 milioane 
copii.

în anul 1979 s-a încheiat cea de a doua 
etapă de majorare a pensiilor prevăzută 
pentru actualui cincinal ; pensia de asigu
rări sociale de stat a crescut în cursul 
anului 1979 în medie cu 11,5 la sută. Pen
sia medie a persoanelor care s-au pensio
nat în anul 1979, avînd vechime integrală 
în muncă, a fost de 1 484 lei lunar, față de 
1416 lei în anul precedent și 1 205 lei în 
anul 1975.

Pensiile pentru munca depusă și limită 
de virstă ale membrilor cooperativelor agri
cole de producție au crescut în medie cu
27.7 la sută față de anul 1975.

Ca rezultat al tuturor acestor măsuri, 
veniturile totale reale ale populației, care 
cuprind atît veniturile provenite din muncă 
cit și veniturile din fondurile sociale de 
consum, au înregistrat o creștere de 3.1 la 
sută față de anul 1978 și de 29,2 la sută 
față de anul 1975.

în anul 1979 aprovizionarea populației s-a 
desfășurat pe baza Programului privind 
producția și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum în perioada 1976—
1980 și a Programului de creștere a nive
lului de trai în anii 1976—1980. Concomitent 
cu creșterea veniturilor populației a fost 

diversificată gama sortimentală a mărfuri
lor și serviciilor puse la dispoziția popu
lației, a fost realizată o mai bună ritmici
tate în aprovizionarea unităților comerciale 
cu mărfuri și a fost asigurată o mai judi
cioasă repartizare a fondului de marfă pe 
teritoriu.

Vinzările de mărfuri cu amănuntul prin

Carne și produse din carne
(în echivalent carne tăiată)

Ulei comestibil
Lapte, produse lactate proaspete și 

lapte praf (în echivalent lapte — 
3,5% grăsime)

Brinzeturi
Unt
Ouă
Pește
Zahăr
Produse zaharoase
Legume proaspete
Cartofi
Fructe proaspete
Struguri de masă
Bere
Țesături de bumbac
Țesături de lină
Confecții
Tricotaje 
încălțăminte
Frigidere
Televizoare
Aparate de radio
Mașini de spălat rufe
Mobilă
Autoturisme
Aspiratoare de praf . .
Mașini de cusut
Biciclete
Motorete
Articole de menaj
Articole de uz casnic
Articole chimice

S-a extins și diversificat rețeaua de uni
tăți comerciale și de prestări de servicii, 
asigurîndu-se o acoperire mai bună a loca
lităților cu unități, îndeosebi a centrelor 
muncitorești și localităților rurale, ceea ce 
a permis desfășurarea unei activități co
merciale și de prestări de servicii superi
oară perioadelor anterioare. La sfîrșitul 
anului 1979 funcționau 78 mii unități co
merciale și de alimentație publică perma
nente, cu o suprafață comercială utilă de
7.8 milioane mp.

Volumul prestărilor de servicii pentru 
populație realizat de unitățile sectorului so
cialist a înregistrat (in tarife comparabile) 
o creștere de 4,6 la sută față' de 1978 și de
23.8 la sută față de 1975, creșteri mai mari 
înregistrîndu-se la serviciile de poștă și te
lecomunicații, repararea și întreținerea mij
loacelor de transport auto și a produselor de 
uz casnic și gospodăresc, confecționări de 
încălțăminte pe bază de comandă.

Au fost date in folosință 191,1 mii locu
ințe, din care 178,8 mii din fondurile sta
tului și ale organizațiilor cooperatiste și ob
ștești și 12,3 mii din fondurile proprii ale 
populației ; au fost construite cămine pen
tru nefamiliști totalizînd peste 23 mii locuri. 
Din locuințele construite din fondurile sta
tului jj pestei 5.7mii apartamente au fost vinn-,.. 
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Paralel cu îmbunătățirea condițiilor de 

locuit, a sporit dotarea tehnico-edilitară a 
localităților, s-au extins rețelele orășenești 
de distribuție a apei cu circa 350 km și de 
canalizare cu 325 km ; parcul de mijloace 
de transport în comun a fost dotat cu' 
aproape 1 800 vehicule.

în anul 1979, învățămintul a continuat să 
se perfecționeze, prin realizarea unui învă- 
țămînt modern, strins legat de viață, pro
ducție, cercetare și a asigurat cadre cali
ficate pentru toate domeniile de activitate 
economico-socială.

Baza materială a învățămintului de toate 
gradele s-a dezvoltat prin darea în folo
sință a 1 521 săli de clasă, 40 săli de gim
nastică și 9 075 locuri în internate pentru 
învățămintul primar, gimnazial, liceal și 
profesional, 8 710 locuri în grădinițe, noi 
spații în învățămintul superior cu o supra
față de 19 594 mp și 2 929 locuri în cămine 
studențești.

Populația cuprinsă în învățămintul de 
toate gradele în anul școlar 1979/1980 se ri
dică la aproape 5,6 milioane, reprezentînd 
25,4 la sută din întreaga populație a țării ; 
în învățămintul preșcolar sint cuprinși 912 
mii copii (76,8 la sută din copiii de virstă 
preșcolară de 3—5 ani), în învățămintul 
primar și gimnazial 3 289 mii elevi, in in- 
vățămîntul liceal 1 030 mii elevi, în învă- 
țămîntul profesional și de maiștri 169 mii 
elevi, iar în învățămintul superior 193 mii 
studenți.

A continuat să se dezvolte baza materială 
a culturii și artei, asigurîndu-se condiții 
mai bune pentru desfășurarea activității în 
acest domeniu ; cinematografia și televi
ziunea au realizat 31 filme artistice de. lung 
metraj, 8 filme artistice de scurt metraj, 
273 filme documentare și științifice și 47 
filme de animație ; în editurile de stat au 
apărut cărți și broșuri intr-un tiraj de peste 
80 milioane exemplare și au fost tipărite 
ziare și reviste intr-un tiraj anual de peste 
1 500 milioane exemplare, din care peste 
130 milioane exemplare în limbile naționa
lităților conlocuitoare. Abonamentele la ra
dio și radioficare au ajuns la aproape 3,2 
milioane, iar cele la televiziune la aproape 
3,6 milioane, revenind la 1 000 locuitori un 
număr de 145 abonamente Ia radio și radio
ficare și 163 abonamente la televiziune.

în domeniul sănătății publice au fost luate 
în continuare măsuri pentru dotarea și mo
dernizarea unităților spitalicești, mai buna 
repartizare și folosire a medicilor și perso
nalului mediu sanitar. în anul 1979 capaci
tatea de spitalizare a sporit cu încă 1839 
paturi ; au fost date în folosință 2 stații de 
salvare, 53 dispensare, 1 centru stomatolo
gic. La sfîrșitul anului trecut, în acest sec
tor își desfășurau activitatea 38,1 mii me
dici, din care 6,8 mii stomatologi și 131,4 
mii cadre medii sanitare, revenind 579 lo
cuitori la un medic, față de 624 în 1975. S-a 
îmbunătățit starea de sănătate a întregii 
populații și a scăzut numărul zilelor de in
capacitate temporară de muncă. Durata 
medie a vieții a ajuns la 70 ani.

S-a dezvoltat și îmbunătățit activitatea 
de turism prin darea în folosință a noi spa
ții de cazare și reamenajarea unor unități, 
dotarea acestora și diversificarea serviciilor 
de turism.

în anul 1979 au fost puse la dispoziția 
turiștilor 221,3 mii locuri în unitățile de 
cazare turistică, de odihnă și tratament 
balnear de care au beneficiat 11,1 milioane 
persoane.

Realizările în domeniul producției mate
riale și în creșterea eficienței economice au 
asigurat echilibrul financiar de ansamblu 
al economiei naționale, încheierea echili
brată a bugetului de stat, menținerea în 
continuare a unei circulații bănești sănă
toase și creșterea economiilor populației 
la Casa de Economii și Consemnațiunî.

★
în anul 1979 — cu toate greutățile mani

festate in activitatea economică, inclusiv 
datorită conjuncturii economice internațio
nale — s-au obținut noi și importante re

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE 

COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII 
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

unitățile comerțului socialist au fost de 
198,0 miliarde lei, mai mult (în prețuri 
comparabile) cu 5,8 la sută față de anul 
precedent și cu 37,2 la sută comparativ cu 
anul 1975.

La principalele produse, nivelul și dina
mica vinzărilor de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist se prezintă astfel :

U. M. Realizări
1979

In procente față de 
realizări :

1978 1975

mii tone 774,3 111,3 147,4
mii tone 192,4 106,1 127,7

mii hl 10 085,9 103,6 134.9
mii tone 105,7 101,0 131,6
mii tone 27,6 106,2 132,9
mii. buc. 1 637,4 110,0 124,5
mii tone 59.8 94,9 105,0
mii tone 410.9 107,1 135,8
mii tone 146,0 111,8 161,0
mii tone 790.0 101,8 115,7
mii tone 543,9 98,3 114,7
mii tone 211,4 102,4 120,9
mii tone 80,3 115,8 155,0
mii hl 9 240,4 112,6 127,7
mii. lei 3 792.0 96,7 105,1
mii. lei 3 990,7 104,9 134,8
mii. lei 15 018,7 105,3 145,7
mii. lei 9 912.1 108,3 157,6
mii. lei 7 646,6 102,8 131,4
mii buc. 386.8 97,9 148,6
mii buc. 424,9 85,9 107,4
mii buc. 500.1 109,7 125,2
mii buc. 252,0 110,2 168,8
mii. lei 7 596.0 108,3 153,2
mii buc. 70,5 96,5 154,8
mii buc. 132,2 105,8 174,4
mii buc. 100,2 106,3 118,6
mii buc. 283,3 97,7 132,8
mii buc. 14,8 97,1 127,9
mii. lei 2 466.5 109,4 166,1
mii. lei 2 191,1 105,1 138,3
mii. lei 2 322,0 105,4 133,7

alizări în creșterea și modernizarea bazei 
tehnice materiale, dezvoltarea dinamică a 
economiei naționale, îmbunătățirea organi
zării și conducerii societății, perfecțio
narea învățămîntului, amplificarea științei, 
culturii și artei, ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor. 
Aceste rezultate evidențiază capacitatea cla
sei muncitoare, a țărănimii și intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, a întregului popor, 
care strins unit în jurul partidului acțio
nează cu fermitate și elan pentru pro
gresul continuu al orînduirii noastre socia
liste.

îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 
anul 19Ș0, ultimul an al actualului cincinal, 
cere o intensă activitate din partea tuturor 
oamenilor muncii pentru eliminarea rămi- 
nerilor în urmă și realizarea ritmică, inte
grală, a producției fizice și a producției nete 
in fiecare unitate productivă.

Realizarea sarcinilor de producție impu
ne utilizarea mai intensă a capacităților 
existente, fiind necesare măsuri hotărite 
pentru organizarea temeinică și desfășu
rarea în cele mai bune condiții a activității 
de întreținere și reparație a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor,,asigurarea pieselor de 
fechfmb, inclusiv prin .recondiționarea celor 
Uzate, .-ridieatsear-pregătirii profesionale a 
mupcitoriiofi'ișfe cadrelor! tehnice, în vederea 
funcționării continue, la parametri maximi, 
a tuturor fondurilor fixe din dotarea unită
ților economice.

Se cer, de asemenea, eforturi susținute 
pentru pregătirea și desfășurarea corespun
zătoare a investițiilor, asigurîndu-se scur
tarea duratei de execuție a lucrărilor, con
centrarea mijloacelor tehnice, a resurselor 
materiale și de muncă la obiectivele cu 
termene de punere în funcțiune in anul 
1980 și prima parte a anului 1981, elimi
narea fenomenelor de dispersare a forțelor 
pe un număr exagerat de șantiere, apro
barea începerii noilor investiții numai după 
crearea condițiilor de realizare ritmică a acestora.

Măsuri deosebite trebuie luate pentru fo
losirea cu spirit gospodăresc și economisi
rea materiilor prime, pentru recuperarea și 
valorificarea tuturor resurselor materiale 
refolosibile, respectarea strictă a normelor 
de consum și indicilor de utilizare a mate
riilor prime și materialelor, intensificarea 
acțiunii de tipizare a produselor. Avînd in 
vedere prețurile ridicate și conjunctura ac
tuală a aprovizionării cu țiței pe plan 
mondial, este necesar să se asigure, reali
zarea integrală a sarcinilor de producție in 
industria combustibililor și energiei, înfăp
tuirea programului de utilizare a noilor 
surse de energie, reducerea substanțială a 
consumului de produse petroliere,

în toate întreprinderile trebuie să se ac
ționeze cu fermitate pentru utilizarea rațio
nală a personalului și concentrarea forței 
de muncă în primul rînd în sectoarele pro
ductive, pentru perfecționarea organizării 
producției și muncii, întărirea disciplinei, 
ridicarea mai accentuată a productivității 
muncii, reducerea costurilor, sporirea bene
ficiilor și a rentabilității.

Un obiectiv hotărâtor îl constituie ridi
carea calității produselor prin îmbunătă
țirea performanțelor tehnice ale acestora în 
concordanță cu cerințele pieței interne și 
externe, asigurînd creșterea exigentei con
trolului tehnic de calitate în toate fazele 
procesului de producție.

Consiliile unice agroindustriale, toate 
unitățile agricole trebuie să asigure apli
carea de tehnologii și metode avansate de 
organizare a muncii, să introducă o ordine 
riguroasă în executarea. la timp și de bună 
calitate a lucrărilor agricole, asigurînd pe 
această1 bază producții vegetale și animale 
superioare.

Este necesar ca în întreaga economie să 
sporească răspunderea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, să se aplice cu fermitate 
noul mecanism ecbnomico-financiar. prin
cipiile autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, buna gospodărire a fondurilor 
materiale și bănești încredințate de socie
tate fiecărui colectiv.

O sarcină primordială a tuturor unită
ților economice este asigurarea integrală a 
producției destinate exportului, in confor
mitate cu contractele încheiate, asigurînd 
în același timp valorificarea la nivel supe
rior a mărfurilor, în concordanță cu evolu
ția prețurilor pe piața internațională. Toto- 
dată: este necesar ca, prin utilizarea mal 
largă a resurselor interne și cheltuirea cu 
maximum de economicitate a fondurilor, 
să se asigure reducerea continuă a impor
turilor și a celorlalte cheltuieli valutare, 
în scopul realizării unei balanțe de plăți 
echilibrate.

înfăptuirea prevederilor planului pe 1980 
și pe întregul cincinal actual, pe baza tre
cerii la o nouă calitate a activității din in
dustrie, agricultură, transporturi, știință, 
învățămînt și celelalte sectoare ale vieții 
economico-sociale, asigură o temelie trai
nică pentru viitorul cincinal, pentru ridi
carea patriei noastre pe noi trepte de civi
lizație și progres, pentru realizarea cu suc
ces a istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Român, a 
mărețului program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
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Misiunea școlii—pretutindeni

onorată!

Iul de muncă și 
de personalul 
maistrului Chira 
mitor-distribuitor 
zie din întreprindere.

comportarea față 
muncitor. F 
va lucra ca pri- 
la o altă maga-

Măsurile au fost stabilite împreu- 
S°Jția ’ nă cu conducerea întreprinderii și 

comitetul de partid, fiind aduse la 
cunoștință și semnatarilor scrisorii.

„Mult iubite tovarășe secretar 
general al P.C.R., știm cite eforturi 
depuneți pentru copiii acestei țări, 
indiferent. de naționalitate, ca să 
aibă condiții cît mai bune de învă
țătură și de trai" — așa Începea 
scrisoarea adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de cetățeanul 
Alexandru Macovei din satul Dum
brava, județul Satu Mare, care ară
ta în continuare : „Mă bucur foar
te mult că avem și noi în sat școa
lă generală, unde pot învăța și cei 
patru copii ai mei, dar sînt mihnit 
de felul cum își fac datoria unele 
cadre didactice, încît copiii noștri 
nu sint pregătiți cum trebuie..." 
Autorul scrisorii, relata o seamă de 
cazuri concrete in legătură cu acti
vitatea necorespunzătoare a unor 
profesori, și învățători din școală, 
solicitînd o comisie care să anali
zeze concret această situație.

în referatul de cercetare al Co
mitetului județean Satu Mare al 
P.C.R. se arată că într-adevăr a 
fost alcătuită comisia solicitată de 
reclamant, aceasta fiind compusă 
din activiști de partid și cadre de 
specialitate de la inspectoratul șco
lar. în urma deplasării in comună, 
comisia a constatat că majoritatea 
cadrelor didactice din comuna Li
vada sînt navetiști. în decursul ani
lor a existat și mai există incă o 
mare fluctuație a cadrelor didac
tice ; unele lecții sint predate de 
cadre fără calificarea necesară : în 
general, procesul instructiv-educa-

tiv prezintă o serie de carențe, da
torate în special slabei pregătiri 
profesionale a cadrelor, controlului 
insuficient exercitat de consiliul de 
conducere al școlii.

în vederea remedierilor s-a or
ganizat un consiliu pedagogic, cu 
participarea întregului personal di
dactic ; în acest cadru a fost anali
zată activitatea fiecărui profesor și 
învățător, luindu-se totodată mă
suri pentru cuprinderea tuturor ele
vilor din ciclul primar și gimna
zial numai la cursuri de dimineață, 
școala avînd condiții în acest sens ; 
organizarea, după orele de curs, a 
„învătămîntului prelungit", cu 1—2 
ore zilnic, pentru intensificarea 
pregătirii elevilor — în special la . 
disciplinele fundamentale; întă
rirea controlului conducerii școlii 
prin asistență sistematică la lecții, 
mai buna organizare a comisiilor 
metodice, perfecționarea pregătirii 
cadrelor. Inspectoratul școlar jude
țean va asigura dotarea imediată 
a școlii cu materiale didactice ne
cesare, iar pentru anul școlar 
1980/1981 va asigura încadrarea 
școlii numai cu personal didactic 
calificat, din promoția de ab
solvenți ai anului 1979/1980. Totoda
tă, se prevăd măsuri pentru urmă
rirea îndeaproape a situației aces
tei școli de către inspectoratul șco
lar și școala generală Livada. — ' le, de dorința obținerii unor avan- 
care coordonează activitatea școlii 
din Dumbrava.

Condiții sînt. Afirmarea specialistului

depinde de el însuși
într-o scrisoare adresată pre

ședintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se relata, de că
tre inginerul agronom Dumitru Ro
șoga, din Brănești, Gorj, că, pe baza 
unor experiențe îndelungate, a creat 
un nou soi de griu, cu o produc
tivitate ridicată ; totodată, prin 
scrisoare se solicita sprijin pentru 
continuarea cercetărilor.

în răspunsul trimis de primul 
secretar al Comitetului județean de 
partid Gorj, care a avut o discu- 

, tie cu solicitantul, se arată că de 
mai mulți ani ing. Dumitru Ro
șoga manifestă unele preocupări în 
domeniul său de specialitate, ur
mărind să obțină un soi de grîu 
mai productiv, dar că experiențe
le de pînă acum nu sint conclu
dente. Practic, suprafața cultivată 
cu „soiul propriu produs" este doar 
de... cițiva metri pătrați, în aces
te condiții rezultatele fiind, evident, 
needificatoare. Totodată, în scri
soarea de răspuns a comitetului ju
dețean se arată că preocupările 
solicitantului sînt, in principal, le
gate de anumite interese persona-

taje pentru el, soție și alte rude, 
de cerința unei repartizări in în- 
vățămint și cercetare.

Cu toate aceste aspecte, i s-a 
comunicat agronomului D. Roșoga 
că i se vor acorda toate îndrumă
rile și sprijinul necesar pentru 
continuarea experiențelor și înmul
țirea liniei de griu obținute — care 
va fi. bineînțeles, extinsă în prac
tica agricolă în măsura în care se 
va dovedi valoroasă și utilizabilă pe 

• mari suprafețe. Cit privește cerința 
de a lucra în cercetare, a fost sfă
tuit să se pregătească spre a se 
prezenta la concursurile pentru 

. postul de cercetător la orice sta
țiune din țară... Referitor la une- . 
le recompense anticipat, i s-a re
comandat să manifeste' perseveren
tă în muncă, să obțină rezultatele 
pe care le scontează și în felul a- 
cesta va primi aprecierile și re
compensele cuvenite.

în concluzie, se subliniază în răs
puns, 
a dat 
resort 
te de 
ocupă

comitetul județean de partid 
sarcină forurilor agricole de 
să sprijine experiențele făcu- , 
specialist la unitatea 
funcția de inginer-șef.

unde

A nu uita adevărul: relațiile
Șantierul statului nu este

de muncă sînt relații socialiste
bun particular...

Un grup de 25 de muncitpri de 
la întreprinderea de mașini grele 
București a trimis secretarului ge
neral al partidului nostru o scri
soare referitoare la, comportarea 
necorespunzătoare, abuzivă, a șefu
lui de „ateiier-formare" din cadrul 
turnătoriei de oțel, maistrul Ion 
Chira. Scrisoarea relata că acesta 
se poartă nccbi'e’sp'ilhz.ator cu pa-' 
menii, îi jignește și' ii' umilește, 
creînd o ten^iuhd^rifervdasă,'.' care' 
afectează și râHâarii’enttil 'mun'țiil,

în răspunsul Comitetului muni
cipal București al P.C.R. se subli
niază că scrisoarea a fost verifi
cată de un colectiv de activiști de 
partid ai municipiului și ai secto
rului de partid respectiv, rezultind 
că deși maistrul I. Chira desfășoa
ră o activitate satisfăcătoare din 
punct de vedere profesional și or
ganizatoric, are o comportare total 
necorespunzătoare, chiar abuzivă, 
in relațiile cu personalul muncitor. 
Maistrul în cauză nu aplică prin
cipiul muncii colective, nu se con-

La șantierul nr. 
părtinind grupului 
construcții-montaj, 
tria chimică, se comit ilegalități și 
abuzuri, se raportează rezultate fic
tive în ce privește producția — toa
te acestea fiind patronate de șeful 

. șantierului — relatau două scrisori 
adresat? secretarului general al 
partidului nostru.

Ministerul Industriei Chimice,

4 construcții, a- 
de șantiere și 

reparații indus-
unor 
cuve-

sultă niciodată, chiar la decizii mai 
importante, cu biroul organizației 
de bază și cu biroul grupei sindi
cale sau cu alți tovarăși din co
lectivul de muncă ; se adresează 
deseori muncitorilor disprețuitor, a- 
jungind uneori chiar la insulte. So
ția sa lucrează în cadrul aceluiași 
atelier, limitîndu-și însă activitatea 
efectivă . zilnică în producție la cir-' împreună cu o comisie deâpmnată 
ca 2 ore. în răspuris se arată, de • -
asemenea, că s-au constatat' serioa-’ care' ■ x asemenea, că s-au constatat' serioa
se neajunsuri și în ce privește ac
tivitatea unui alt maistru. Manole 
Merișan, atît pe plan profesional, 
cit și in ce privește comportarea 
fată de oamenii muncii.

Pentru lipsurile constatate. Ion 
Chira a fost pus în discuția co
lectivului respectiv de muncă, iar 
începînd cu data de 1 februarie nu 
mai coordonează activitatea atelie
rului de formare. Maistrul Manole 
Merișan a primit avertisment in 
fata colectivului de muncă, urmînd 
să fie retrogradat dacă în decurs 
de 6 luni nu-și îmbunătățește sti-

de Comitetul județean de partid 
Constanta, formată din activiști de., 
partid și specialiști de la organe . 
de stat competente, a analizat si
tuația de pe șantier, stabilind un 
șir de măsuri de întărire a ordinii 
și respectare a legislației.

Astfel, amplul referat de cerce
tare înaintat la C.C. 'al P.C.R. con
firmă faptul că procedeul de în
casare a lucrărilor de la benefi
ciar în devans atrage după sine 
posibilitatea stabilirii unor fonduri 
de salarii necuvenite, precum și a 
unor plusuri necontrolabile de ma
teriale. De asemenea, s-au mai con
statat erori de calcul, care condu-

£•

%

ceau, în final, la încasarea 
fonduri mai mari decît cele 

și cazuri de lucrări 
pentru care- s-a dis- 
sumelor.
la șeful șantierului,

nite, precum 
plătite nelegal, 
pus- restituirea

Referindu-se 
Silviu Teodorescu, din referat re
zultă că acesta s-a dovedit un slab. 
organizator al activității economice 
și de producție,, făcîndu-se, totoda
tă, vinovat de încălcarea legisla
ției financiare, folosirea necores
punzătoare a forței de muncă (o 
seamă de oameni, erau încadrați ca 
muncitori, dar erau folosiți in ac
tivitatea de birou), manifestări de 
favoritism etc. Pentru toate aces
tea, el a fost schimbat din func
ție ; au fost luate și alte măsuri 
de îmbunătățire a activității șan
tierului și se studiază posibilitatea 
unificării sale cu șantierul I.C.I.P. 
Constanța, care execută lucrări la 
unități din industria chimică, pen
tru a înlesni recuperarea restanțe
lor și folosirea mai eficientă a uti
lajelor.

Neculai ROȘCA \

Institutul politehnic din Cluj-Napoca dispune de o puternică bază tehnico-didactică pentru pregătirea viitorilor 
specialiști în domeniul mecanicii, metalurgiei, electrotehnicii, energeticii, construcțiilor etc. Numeroase laboratoare și 
cabinete tehnice, baze de producție oferă studenților cadrul necesar îmbinării studiului cu producția și cercetarea știin
țifică. în fotografie : studenți ai Facultății de mecanică la orele de lucrări practice în laboratorul de mașini-unelte 

Foto: S. Cristian

Organizația U.T.C.-prezență
activă în viața școlii

în organizația U.T.C., școala are 
un sprijin activ pentru stimularea răs-, 
punderii elevilor față de învățătură, 
organizarea activităților politico-cul- 
turale, completare firească a pro
cesului instructiv-educativ. La noi în 
liceu, de exemplu, organizăm perma
nent întrajutorarea la învățătură și 
în activitatea practică a uteciștilor 
din aceeași clasă și din aceeași orga
nizație, cit și de la organizație la or
ganizație ; această activitate își află 
finalizarea in rezultatele din ce în 
ce mai bune înregistrate de elevi la 
învățătură și în activitatea practică. 
Este un mod de a îndruma și deter
mina pe fiecare elev să-și aducă o 
contribuție cît mai mare la ridicarea 
propriei pregătiri profesionale și la 
îndeplinirea planului de producție al 
întreprinderii noastre școlare, care în 
acest an este de 6 milioane lei. Pe
riodic analizăm prezența și folosirea 
timpului de lucru de către elevi, 
grija față de mașini și instalații, ca
litatea producției, gradul de econo
misire a materiilor prime și a ener
giei. în acest cadru reușim să con
tribuim la educarea elevilor în spi
ritul colectivității, al disciplinei — 
care reprezintă una din îndatoririle 
principale ale organizației U.T.C.

în tematica dezbaterilor Congre
sului educației și învătămîntului se 
va afla și problema întăririi conlu-

crării școlii cu organizațiile U.T.C., 
sporirii contribuției sale la educarea 
patriotică, revoluționară a tineretu
lui. în această ordine de idei mă 
gindesc că s-ar putea analiza moda
litatea de a se încredința cu mai 
mult curaj organizației U.T.C. sar
cina analizării și rezolvării cazurilor 
de indisciplină ale unora dintre 
elevi, a abaterilor de la îndatoririle 
școlare. Supuse judecății colective, 
asemenea abateri de la normele de 
etică și echitate ale societății noastre 
își vor primi o replică severă din 
partea tinerilor.

Mai avem încă multe de făcut și 
pe linia eliminării paralelismelor în 
organizarea manifestărilor cultural- 
educative de către organizațiile noas
tre și cercurile de profil, a înlătură
rii caracterului formal al unora din
tre aceste manifestări. în această 
direcție, de un real sprijin ne va fi 
prezența mai activă a cadrelor didac
tice la acțiunile organizate de U.T.C. 
Exemplul personal al profesorului, 
deopotrivă ca îndrumător în însuși
rea cunoștințelor și ca tovarăș ma
tur, cu experiență, are o puternică 
înrîurire asupra tînărului școlar.

Mihaela ZOR1CI
secretara Comitetului U.T.C., 
Liceul industrial „Victoria" lași

Activitatea productivă în liceele bucureștene
Pregătirea tehnico-productivă 

a elevilor reprezintă o activitate 
importantă în viața școlii. O do
vedește convingător experiența 
de integrare a învătămîntului cu 
producția a unităților școlare 
bucureștene. în cele 70 de licee.; 
peste 70 000 de elevi se pregă-L- 
tesc într-o meserie concretă in
clusă în perimetrul a circa 30 
profile de specializare. în ate
lierele amenajate în școlile res
pective sau. în întreprinderile 
economice cu care acestea con
lucrează elevii învață meserie, 
realizînd, în același timp, pro
duse de largă utilitate econo
mică ':' repere din planul de pro
ducție al unităților economice, 
aparataj tehnic de laborator, 
materiale didactice etc. Valoarea 
producției realizate de liceenii 
bucureșteni, numai în acest an 
școlar, se ridică la aproximativ 
200 milioane lei. (Florica Dinu- 
lescu). ■'t
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Un dialog mai rodnic între 
cadrele didactice și familie

Sporește zestrea didactică
■; brrr 
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Filmul „Cumpăna" ne 
pune (intr-un spațiu în
chis, acela al unei cabane 
înconjurate de nămeți și 
într-un timp limitat la 
aproximativ 24 de ore și si
tuat, simbolic, la sfirșitul 
unui an și începutul altui 
an nou) in fata unor situa
ții limită. Situații ce produc 
surprize și revelații. Situa
ții in care unii eroi nu-și 
dezmint aparențele de cin
ste, demnitate, autentică o- 
menie ; alții, la prima ve
dere frivoli, ori de-o naivi
tate vecină cu. ridicolul, își 
dezvăluie admirabile esențe 
de maturitate și responsa
bilitate, iar alții, dimpotri
vă (și acesta e semnalul 
cel mai alarmant al filmu
lui !), o față ascunsă, o 
mentalitate nebănuită, sur
prinzătoare prin cinism, 
prin lipsă de scrupule, prin 
egoism monstruos.

în preambulul acțiunii 
propriu-zise a filmului 
„Cumpăna" se comit două 
categorii de grave fapte an
tisociale. Nu ele stau in 
centrul atenției scenaristu
lui Horia Pătrașcu și regi
zoarei Cristiana Nicolae 
(deci infractorii rămîn în 
centrul obiectivului din un
ghiul - perseverării în rău 
sau .al virtualitătilor de re
integrare socială). „Cumpă
na" e in primul rînd filmul 
unor fapte nobile și al unor 
infracțiuni de ordin moral, 
al unor decantări in con
științe. Hîrtia de turnesol a 
revelațiilor este, in „Cum
păna", cea din care sînt fă
cute bancnotele. Un teanc, 
o servietă de bancnote, fu
rate, am putea spune, de la 
gurile a sute de oameni (e 
vorba de retribuțiile lucră
torilor de pe un mare șan
tier), bani pătați cu singele 
celor ce au pornit pe urme
le hoților. Bani a căror re
cuperare dă putere și deci
zie cu adevărat bărbăteas
că fragilei Fulga, o ener
gie de tînăr lui Tata-Bunu, 
avint orășenilor improvi
zați în schiori, care se duc 
să anunțe militia. Bani 
care se reflectă, pe de altă 
parte, demonic în ochii 
unui om ce părea pînă a- 
tunci exemplar, trezindu-i 
cupiditatea. meschinăria, 
violența.

Ceilalți, societatea nu vor 
tolera nicidecum o aseme
nea mentalitate. Oamenii 
jefuiti vor porni pe urma 
hoților, oamenii legii își vor

face datoria 
urmă fiind 
final, să ne 
cat rezolvările 
ceea ce nu era nevoie, nu 
acesta fiind obiectivul cel 
mai important al filmului. 
Acest obiectiv îl reprezin
tă, așa cum spuneam, miș
carea conștiințelor : trezi
rea, revulsiile conștiințelor ; 
conștiințele unor oameni 
care surmontează spaima, 
lipsa de energie, șocul su-

— aceștia din 
chiar puși, în 
explice răspi- 

fericite —

scenă" : adîncirea portrete
lor, dezvăluirea și interpre
tarea motivațiilor, argu
mentarea și comentarea 
convertirilor. Faptul este cu 
atit mai nefiresc cu cit pre
misele (atmosferă, situații, 
tipologie) nu erau lipsite 
de un anume interes (mă 
gîndesc la relația de surdă 
ostilitate dintre răufăcători, 
la figura exemplară pe care 
o făcuse pînă atunci Pavel 
etc.).

Cumpăna

fletesc și intră în acțiune ; 
conștiința celor apropiați 
lui Păvel, a Fulgăi și a lui 
Tata-Bunu, conștiința unor 
necunoscuti ajunși întim- 
plăto-r la cabană : însăși 
conștiința unuia dintre in
fractori, tînăr care a apu
cat, nu fără remușcări, pe 
un drum greșit.

Această latură fundamen
tală a filmului, care este 
dimensiunea psihologică și 
sociologică, rămine însă, nu 
o dată, o virtualitate. 
„Cumpăna" creează atmos
feră, schițează, în mare, in- 
tîmplări interesante, situații 
verosimile, comportamente 
exacte, dar ele nu au pu
terea de a fi cu adevărat 
sugestive, nu sînt dublate 
cu sensurile de adîncime, 
nu sînt articulate cu nece
sară energie și personali
tate. Filmul nu realizează 
decît foarte puțin din ceea 
ce promite, dincolo de un 
șoc al imprevizibilului mai 
bine sau mai rău „pus in

Cristiana Nicolae a căutat 
să compenseze atare lacu-, 
ne prin elaborarea cinema
tografică, prin adecvarea si
tuațiilor la un limbaj cine
matografic expresiv. Regi
zoarea a încercat să com
penseze golurile de la ca
pitolul „Ce, cit de mult se 
spune în film 7“ prin solu
ții de ordinul „Cum spu
nem ?“. Eforturile ei sînt 
notabile, dar senzația de 
artificialitate, de măcinare 
in gol crește ; filmul devi
ne cu mult mai puțin con
vingător și interesant decît 
scenariul însuși. „Cumpăna" 
nu face decît să dovedeas
că, incă o dată, că proce
deele nu au valoare decit 
atunci cind sînt dublate de. 
idei, acoperite de substanță 
și perfect adecvate acestei 
substanțe. Neinteresată de 
suspensul de tip polițist 
(căci, iată, aflăm din prime
le secvențe prețul banilor 
furați si înțelegem cine 
sînt autorii jafului și crime-

lor), regizoarea a urmărit 
suspensul psihologic. Și l-a 
și creat, realizînd. cînd mai 
bine, cînd mai stîngaci. 
stări de așteptare, căutare, 
pindă, teroare, surprinzînd 
tatonări reciproce, zîmbete 
false și zîmbete sincere, 
rupturi ireparabile și punți 
de înțelegere, priviri insis
tente, alternind tăceri grele 
cu izbucniri violente. Nu
mai că toate aceste momen
te, care pregătesc terenul 
unor investigații mai adînci 
și mai subtile, sfîrșesc prin 
a obosi. Căci acest „alt
ceva" pe care îl pregătesc 
și îl anunță nu se produce. 
Așa incit tocmai preocu
parea de limbaj, stimabilă 
în sine și binevenită in fil
mul românesc, aduce o 
notă de artificialitate pe 
care, îndrăznesc să o afirm, 
n-ar fi avut-o o peliculă, cu 
mai ferm punct de pornire 
în scenariul lui Horia Pă
trașcu, realizată după rețe
te „clasice", bine stăpînite. 
transpunere cinematografică 
făcută -intr-un mod mai 
simplu, mai cursiv, mai 
„banal".

Cu excepția lui Ovidiu 
Iuliu Moldovan, care știe 
să rămînă natural, expresiv 
și convingător tot timpul, 
ceilalți actori, handicapați 
de neclaritatea perspecti
vei, de caracterul cam 
nebulos al motivației „sar
cinilor" și de subțirimea 
replicilor, joacă, nu o dată, 
exterior, într-un chip prea 
marcat și apăsat, neevitind 
nici pozele imobilității, nici 
grimasele violente, nici 
maniera ambiguităților — 

■ oricînd si oriunde — ori a 
unor insinuări excesive 
care, fie spun același lucru, 
fie nu spun nimic.

Film cu o tematică de ac
tualitate interesantă și bi
nevenită, această producție 
a Casei nr 3 ar fi putut fi 
o reușită dacă ar fi tinut 
mai bine „cumpăna". între 
suprafețe și adîncuri, în
tre acțiune și mișcare su
fletească, 
psihologică 
dezvăluirii 
brui între 
adevăruri
contemporani și contrapon- 
derea unor soluții cinema
tografice ar fi fost mai 
atent studiat.

Cărți rare achiziționate 
de Biblioteca centrală 

universitară din lași
Biblioteca '.centrală universitară 

„Mihai Eminescu" din Iași a achi
ziționat recent colecția operelor lui 
Mihai Emînescu tipărită la Bucu
rești în anul 1902, ediție îngrijită de 
Uarie Chendi, potrivit însemnărilor 
făcute pe carte de Garabet Ibrăilea- 
nu și colecția de poezii „Dum
nealui marele logofăt Iancu Văcă- 
rescu", ediție tipărită la București în 
1848. Au mai fost procurate o serie 
de lucrări ale cronicarilor bizantini 
Cedrenus, Slycas. Ana Comnena și 
Zonaras editate la Paris între 1647 
— 1686 într-o colecție intitulată „Cor
pus Scriptorum Historae Byzantinae". 
Dintre cărțile rare , străine achizițio
nate în ultimul timp amintim un 
„Minei" tipărit la Moscova în .1646 și 
o splendidă ediție din „Decameronul" 
lui Boccaccio tipărit la Veneția în 
1813. Fondul de carte al bibliotecii 
ieșene a ajuns la 2,3 milioane volu
me. (Manole Corcaci).

Orice părinte se apropie cu interes 
și solicitudine de școala în care în
vață copiii săi, dornic să contribuie, 
împreună cu cadrele didactice, prin 
experiența sa de viață și de muncă 
la formarea lor ca oameni, ca cetă
țeni. Nu este însă mai puțin adevărat 
că sint și părinți care, odată ce și-au 
adus copiii la școală, consideră că 
și-au cam încheiat îndatoririle edu
cative. Conducerea partidului și sta
tului nostru, subliniind rolul impor
tant al familiei în pregătirea pentru 
muncă și viată a tinerelor generații, 
în educarea lor patriotică, a legife
rat prezența părinților în forurile de 
conducere ale unităților școlare.

în dialogul școală-familie s-a acu
mulat, în anii din urmă, o experien
ță interesantă privind contribuția pă
rinților Ia modernizarea bazei tehni- 
co-didactice, la diversificarea acțiu
nilor educative, la buna gospodărire 
a cantinelor și internatelor școlare. 
Această experiență ar trebui să fie 
mai larg popularizată, să devină un 
bun comun al tuturor. Cu atît mai 
mult cu cit mai sînt cazuri cînd pre
zență părinților în școală se racor
dează mai ales la problemele de or
din administrativ-gospodăresc. Desi
gur, nu e rău să ne dăm concursul 
îa buna gospodărire a școlii în care 
învață copiii noștri. Putem însă să 
contribuim activ și la rezolvarea 
'unor aspecte importante ale procesu
lui instructiv-educativ. Referindu-mă 
și la experiența comitetului de pă
rinți din care fac parte, consider că 
părinții trebuie să sprijine mai te
meinic școala în organizarea și des
fășurarea pregătirii practice a elevi
lor, în orientarea școlară și profe
sională a absolvenților.

Am doi băieți, unul este in clasa a 
XH-a la Liceul de matematică-fizică 
nr. 3, celălalt este elev la Școala ge
nerală nr. 9 din Miercurea-Ciuc. îm
preună cu părinții celorlalți elevi, cu 
profesorii, sprijinim școlile în amena
jarea și dotarea atelierelor-școală, 
urmărim îndeaproape modul cum se 
desfășoară practica elevilor în între
prinderi, discutînd frecvent cu con
ducerile acestor întreprinderi, cu 
maiștrii-instructori pentru asigurarea 
înaltei eficiente, economice și educa
tive, a pregătirii profesionale a ele
vilor.

Dezbătind problemele majore ale 
școlii, apropiatul Congres al educației 
și învătămîntului se va referi, desi
gur, și la căile pentru activizarea 
dialogului dintre școală și familie. în 
acest cadru mă gîndesc că ar trebui 
să se ■ accentueze necesitatea partici
pării mai eficiente a părinților — 
muncitori, tehnicieni, specialiști — la 
desfășurarea pregătirii tehnico-pro- 
ductive a elevilor. în orientarea șco
lară și profesională a tineretului.

Partidul și statul nostru au creat 
copiilor noștri, tuturor copiilor tării, 
cele mai bune condiții de învățătură, 
de calificare profesională, de formare 
pentru muncă și viată. Este pentru 
noi, părinții, o îndatorire de onoare 
de a contribui, împreună cu oamenii 
școlii, la utilizarea cu înalt randa
ment a cadrului creat pentru forma
rea etică și profesională a cetățenilor 
de mîine ai României socialiste.

Ing. SZUSZER Andor
director adjunct
la întreprinderea de construcții-montaj 
a județului Harghita

Lucrători agricoli cu temeinică pregătire
pentru agricultura de tip industrial

(Urmare din pag. I)

intre substanța 
și mijloacele 

ei, dacă echili- 
sondarea unor 
despre oamenii

Natalia STANCU

formarea — ca și pentru forța de mun
că din industrie — a conștiinței munci
torești a viitorilor lucrători agricoli. 
Simpla constatare că circa o treime 
din totalul, programului de invăță- 
mînt al școlilor agricole este și va fi 
reprezentat de practica în producție 
este suficientă pentru a înțelege ne
cesitatea abordării j complexe, me
todice și formative, a acestei acti
vități.

Un asemenea obiectiv a fost intro
dus și în planul de activitate al 
Institutului de cercetări pedagogice 
și psihologice. Astfel, au fost stu
diate modalitățile de aplicare efi
cientă a principiului politehnizării 
în învățămintul agroindustrial. S-a 
urmărit îndeosebi conturarea struc
turilor instructive apte să permită 
pregătirea atit de cultură generală 
cit și profesională a elevilor, prin 
integrarea lor organică în activități 
didactice formativ-utile și aplicativ- 
productive, de tip industrial și agro
industrial.

In cadrul unei dezbateri organi
zate la Alexandria, județul Teleor
man, pe tema „Pregătirea tehnico- 
practică agroindustrială în 
rural", a avut loc un rodnic 
de păreri între colective de 
tare, cadre didactice, organe 
drumare și control pentru 
mintul agroindustrial, și specialiști 
din producție. A fost relevat, in a- 
cest cadru, faptul că baza didactico- 
tehnică a școlilor este folosită, tot 
mai deplin, cu eficientă educativă, 
cum și faptul că unitățile' agricole 
sprijină, în general, învătămîntul și 
pregătirea viitorilor lor lucrători.

mediul 
schimb 
cerce- 
de în- 
învăță-

în dezbateri s-a insistat, totodată, 
și asupra unor deficiente în pregăti
rea elevilor, deficiențe care impun . 
concentrarea eforturilor în direcția 
conturării unor modalități efective de 
optimizare a calificării ’ ' ‘ 
muncă din mediul rural. Se impune 
deci, ca o cerință de primă 
seninătate, modernizarea conținutului 
programelor și celorlalte materiale 
puse la dispoziția elevilor. Cu alte 
cuvinte, este necesară esențializa- 
rea instrucției și legarea mai orga
nică a acesteia de finalitățile socio- 
profesionale, relevarea legăturilor 
dintre discipline, utilizarea scheme
lor conceptuale etc.

în ceea ce privește conținutul și 
forma de redactare a manualelor, 
participanții la dezbaterea amintită 
au criticat existența unor neconcor- 
danțe între acestea și programe, tra
tarea prea sumară a unor capi
tole privitoare la tehnologii de lucru 
de. perspectivă, de mare eficiență 
economică, un limbaj prea tehni
cist sau, dimpotrivă, prea simplist in 
expunerea anumitor lecții, insufi
ciența schemelor sau altor aseme
nea materiale utilizate curent, in 
planificarea și conducerea produc
ției agricole. Propunerea de a se da 
o mai mare atenție elaborării ma
nualelor s-a dovedit deci 
de întemeiată. S-a insistat, 
nea, asupra necesității 
rii tehnologiei didactice 
intensa și buna utilizare 
delor active (conjugarea 
dicioasă a activității din 
și laboratoare cu munca 
din ateliere și de pe ogoare, din fer
mele zootehnice ș.a.). Este încă mult 
loc pentru valorificarea resurselor

forței de
in-

îndeajuns 
de aseme- 

renovă- 
prin mai 
a meto- 
mai ju- 
cabingte 

sistematică

(tehnico-materiale, umane, educa
tive, a timpului și mijloacelor finan
ciare) pe care unitățile socialiste le 
pun la dispoziția școlii. Se impun, 
deopotrivă, măsuri de * ' 
continuă a calificării 
privința cunoașterii, 
întreținerii mașinilor 
folosite frecvent în agricultură, cu
noașterii concrete a normelor de 
bază din domeniul chimizării agri
culturii. Totodată, diversitatea con
dițiilor pedo-climatice din zonele 
geografice ale țării fac necesară o 
mai accentuată profilare a conținutu
lui și formelor pregătirii tehnico- 
practice agroindustriale a elevilor și 
sub acest raport. De asemenea, este 
necesar să se acorde atenție spo
rită dezvoltării — incă de pe băncile 
școlii — a capacității absolvenților 
de a asimila noile tehnologii agroin
dustriale. îmbogățirii fondului lor de 
disponibilități novatoare, inventive, 
care să le permită, in mai mare mă
sură, o reală mobilitate profesională.

Pregătirea viitorilor lucrători ai 
ogoarelor este un proces complex, 
de inaltă responsabilitate politică și 
socială, Ia care sînt chemate să 
conlucreze — prin cadrele de care 
dispun — școala, cercetarea științifi
că, producția agricolă. Concomitent cu 
îmbunătățirea continuă și moderni
zarea acestei activități în ciclul 
gimnazial și treapta I de liceu va 
trebui acordată cuvenita atenție 
conceperii unitare a pregătirii teh- 
nico-productive agroindustriale a 
elevilor din mediul rural in perspec
tiva generalizării învătămîntului 
de 12 ani.

îmbunătățire 
tinerilor și în 
utilizării și 
și utilajelor

o amnlă extinderev-în  .-„consens 
cu dezvoltare^- 'industrială a ju
dețului Bistrița-Năsăud. In luna 
ianuarie a fost' dat în folosință 
internatul, cu 304 locuri. aL Li
ceului de construcții din. muni
cipiul 
centă 
loare 
de la

școlile gene- 
în Cireșoaia, 
Zagra și alte 
construite 17 .

Bistrița ; tot de dată re- 
sînt și noile dotări. în va- 
de peste 1,5 milioane lei, 
cele 12 labbratoare de fi-

zică-chimie amenajate la Liceul 
„Liviu Rebreanu", 
rale nr. 2 și nr. 4. 
Parva, Lunca Ilvei, 
localități au fost
noi săli de clasă ; se află în lu
cru Casa de copii școlari Be- 
clean, internatele liceelor din 
Sîngeorz-Băi, Prundu Bîrgăului 
și altele. F .
fondurile de investiții 
acestui scop în 1980 sînt 
mari cu peste 16 milioane 
(Gh. Crișan).

Față de anul 1979, 
i alocate 

mai 
lei.

-

pregătesc în

i
I

Inițiative ale elevilor muncitori
■i

La Grupul școlar din Tîrgu 
Mureș, al Ministerului Industriei 
Ușoare, 2 500 elevi — români și 
maghiari — se
profilele mecanic, electrotehnic,: 
prelucrări la cald. în atelierele- 
școală, organizate ca o adevăr 
rată întreprindere economică, 
elevii realizează un plan anual 
de producție de pește 15 mili
oane lei. Sub îndrumarea ingi
nerilor și maiștrilor, ei au asi
milat în fabricație motoare elec
trice, utilaje tehnologice, trans
formatoare. produse solicitate 
in unități ca „Metalotehnica", , 
„IMATEX" și întreprinderea de 
aparataje metalice și instru
mente tehnologice București. 
Aici s-a conturat și o intere
santă experiență în valorificarea 
superioară a metalului : înlo
cuirea ansamblelor de piese din 
laminate cu piese compacte 
turnate ; în acest mod, cheltuie-,' 
Iile materiale s-au diminuat cu 
peste 50 000 lei pe an. în pre
zent, elevii, viitorii muncitori și 
maiștri, experimentează cu re
zultate bune înlocuirea alumi- ■ 
niului cu fontă — în fabricarea 
motoarelor, cit și economisirea 
cocsului la turnătorie. (Gheor- 
ghe Giurgiu).Un bilanț bogat

Anul 1979 se1 înscrie cu un 
bilanț bogat în ce privește do
tarea școlilor din județul Ilfov: 
54 săli de clasă, un internat cu 
308 locuri la Giurgiu, 2 grădini
țe, cu 240 de locuri fiecare, la 
Bolintin Vale și Valea Arborei, 
7 ateliere școlare. Programul de 
construcții din acest an preve
de: 192 săli de clasă, 4 grădi
nițe, 3 săli de gimnastică, la 
Oltenița, Giurgiu și Fierbinți, 
2 cantine, un internat și mai 
multe ateliere școlare. (Lucian 
Ciubotarul.
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Tovarășului ARMAND MAGNIN
Secretar general al Partidului Elvețian al Muncii

Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie, solidaritate,. stimă, și respect reciproc dintre . Partidul Comunist 
Român și Partidul Elvețian al Muncii vor continua să se întărească și în 
viitor, spre binele partidelor, popoarelor și țărilor noastre, ai cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

■Vă doresc viață lungă, putere de muncă și noi succese în activitatea pe 
care o desfășurați, in fruntea partidului, pentru promovarea aspirațiilor 
fundamentale ale oamenilor muncii, ale poporului elvețian, pentru cauza păcii 
și progresului social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

AGENDĂ ELECTORALĂ
CETĂȚENI!

Incepind de azi, 

in listele

verificați înscrierea 

de alegători

Cronica zilei Din viața partidelor progresiste,

Excelenței Sale Sir PAUL SCOON
Guvernator general al statului Grenada

Cea de-a Vl-a aniversare a proclamării independenței țării dumneavoastră 
Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de progres și prosperitate poporului Grenadei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Potrivit programărilor stabilite pentru diferitele etape ale campaniei 
electorale, comitetele executive ale consiliilor populare municipale, ale 
sectoarelor Capitalei, birourile executive ale consiliilor populare orășe
nești și comunale au întocmit în această perioadă listele de alegători, 
care, ÎNCEPÎND DE ASTĂZI, sint afișate în toate circumscripțiile elec
torale; CETĂȚENII SÎNT INVITAȚI SA SE PREZINTE LA CENTRELE 
DE AFIȘARE, din cartierele în care locuiesc, pentru a VERIFICA PER
SONAL ÎNSCRIEREA LOR ÎN LISTE. Este o obligație civică importantă, 
pentru a se evita omiterea sau inscrierea greșită a numelor.

Cum trebuie să procedeze alegătorii care la 
9 martie vor lipsi din localitatea de domiciliu ?

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitări pe care mi l-ați transmis cu ocazia aniversării independenței Repu
blicii'Socialiste a Uniunii Birmane.

Vă rog să acceptați bunele mele urări pentru sănătatea și fericirea dum
neavoastră personală, pentru progresul continuu și prosperitatea poporului 
României.

U NE WIN
Președintele ■ Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Există, cetățeni cu drept de vot, 
care' pot ști dinainte, că la data ale
gerilor nu vor fi in .localitatea de 
domiciliu. Este vorba de oameni âi 
muncii care, în această perioadă, se 
află detașați în întreprinderi și șan
tiere din alte localități, cetățeni a- 
flăți la rude, în concediu, în sta
țiuni balneoclimaterice, internați in 
spitale, elevi și studenți care învață 
in alte localități etc.

Toți aceștia au datoria să s.olicite 
consiliului popular din localitatea de 
domiciliu o „Adeverință privind 
exercitarea dreptului de a alege", 
cu care se vor prezenta la vot în 
localitatea în care se vor afla în 
ziua de 9 martie.

Așadar, nu uitați : solicitînd din 
timp adeverința menționată, vă pu
teți exercita, la 9 martie, dreptul de 
vot !

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ml- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a transmis primu

lui ministru al statului Grenada, 
Maurice Bishop, o telegramă de fe
licitare, cu prilejul Zilei naționale.

Șc/sirea unei delegații a partidelor 
socialiste din Belgia

Miercuri seara a sosit in Capitală 
o delegație a partidelor socialiste din 
Belgia, formată din Andre Cools, pre
ședintele Partidului Socialist Valon, 
Karel van Miert, președintele Parti
dului Socialist Flamand, și Emy 
Spelkens, șeful secției relații inter
naționale a partidului, care fac o 
vizită în' țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Cetățeni din sectorul 1 al Capitalei se informează cu privire la centrele 
de afișare a listelor de alegători

De la ADAS

-------------- A apărut volumul: --------------
„Consultații și tematici orientative 

pentru studierea documentelor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Român 

în cadrul învățămîntului politico-ideologic"
In Editura politică a apărut vo

lumul „Consultații și tematici o- 
rientative pentru studierea docu
mentelor Congresului ai> XII-lea'al 
Partidului Comunist Român: in xiâ-iri 
drill invățămintului politico-ideolo
gic". Volumul !■ cuprinde consulta- . 
țiile și bibliografiile pentru cele 
patru teme comune tuturor forme
lor de învățămînt politico-ideolo
gic de partid. Sint publicate, de

asemenea, tematicile orientative și 
bibliografiile pentru alte 78 de teme 
de studiu — diferențiate pențru 
Cinci domenii de activitate, potrivit 
Jndicațiilor conducerii 'partidului — 
din care organizațiile de, partid 
aleg, în funcție de specificul’ și ne
voile proprii, celelalte teme ale 
programei de studiu pentru anul în 
curs.

Printre asigurările de persoane 
puse la dispoziția populației de că
tre Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pentru 
ei și membrii familiei lor și, conco
mitent, să realizeze economii pla
nificate pe o anumită perioadă de 
timp. Pe scurt, această asigurare 
prezintă următoarele caracteristici: 
poate cuprinde pe toți membrii de 
familie care — la data contractării 
asigurării — sînt în vîrstă de la 5 
la 65 de ani ; se poate contracta pe 

2 price „dilrată cuprinsă' intre Î6, pină 
la 15 ani, la o sumă.ce se stabilește 
de asigurat ; participă la tragerile 
lunare de amortizare, prin combi
națiile de cîte 3 litere ce se atri
buie pentru fiecare 1 000 de lei din 
suma asigurată ; suma asigurată se 
plătește: în caz de invaliditate per
manentă din accidente a oricăruia 
dintre asigurați ; la ieșirea combi

nației (combinațiilor) de litere, cu 
prilejul tragerilor de amortizare ; la 
expirarea asigurării (independent 
de sumele plătite anterior pentru 
eventualele cazuri de invaliditate 
permanentă) ; in caz de deces din 
orice cauză al oricăruia dintre asi
gurați ; primele de asigurare sint 
diferențiate in funcție de vîrsta 
persoanei care contractează asigu
rarea, de durata poliței, de mări
mea sumei asigurate, precum și de 
numărul și vîrsta membrilor de 'fa
milie ce se includ in asigurare, pu
țind fi achitate și în rate. La expi
rarea asigurării la care primele au: 
fost plătite pentru îhtrPa^a dtirâta 
prevăzută în poliță, suma asigura
tă se plătește concomitent cu o in- 

v demnizație de 10 la sută.
Informații suplimentare și con

tractarea de asigurări la responsa
bilii cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenții și inspectorii de 
asigurare, sau, direct, la oricare 
unitate ADAS.

O nouă tragere „LOTO-2“
Duminică 10 februarie a.c., 

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează prima tra
gere Loto 2 din această lună. 
Tragerea cuprinde trei extrageri, 
în continuare, a cite patru nu
mere fiecare, în total 12 numere 
din 75. în cadrul a șase catego
rii de ciștiguri, se pot obține 
autoturisme „Dacia 1 300“ și im
portante sume de bani de valori 
variabile și fixe. Ciștigul minim 
pe 6 variantă este de 100 lei și

se atribuie pentru numai două 
numere la una din cele trei ex
trageri. Un bilet de participare 
costă 10 lei și se completează cu 
o variantă achitată sută la sută 
sau cu patru variante achitate 
în cotă de 25 la sută ; indiferent 
de cota jucată, fiecare bilet are 
drept de cîștig la toate extrage
rile. Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vinzarea biletelor pină 
simbătă 9 februarie 1980.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 6 FEBRUARIE 1980

Extragerea I : 37 17 39 42 44 28
Extragerea a Il-a : 30 2 11 34 19 10
Fond total de ciștiguri: 1 270 913 

lei din care 215 696 lei report la ca
tegoria I. ,

Sub auspiciile Academiei de Științe 
Sociale -și Politice, miercuri a avut 
loc, la Institutul de studii sud-est 
europene, o dezbatere cu tenia „Evo
luția opiniei publice în sud-estul eu
ropean".

în lumina documentelor programa
tice ale Congresului al* XII-lea al 
P.C.R.. participanții la dezbatere au 
subliniat rolul opiniei publice în dez
voltarea istorică, in realizarea unui 
climat de pace, in consolidarea di
verselor forme de colaborare între 
țări și popoare. în acest cadru, a fost 
relevat aportul României socialiste la 
promovarea cu consecventă a unei 
politici de pace, de independentă na
țională, de respect reciproc în aceas
tă zonă a Europei, in intreaga lume.

PROGRAMUL 1

.10,00 Teleșcoală. Ora TV de chimie
11,00 Anunțuri și muzică
11,05 Film serial :1 Paul Gauguin. Re- 

lparea ultimului episod
11.50 Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Școala la... școala noii calități

• 16,25 Curs de limba franceză
16,45 Curs de limba spaniolă
17,05 Reportaj pe glob. Liverpool — film 

documentar
17.25 Viața culturală
18,35 La ordinea zilei în economie
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie
19.30 Călătorie prin țara mea (IX) 
20,00, Ora tineretului
20.40 „Cintec pentru țara mea"
21,15 Film documentar : Evoluția zbo

rului i
21.40 Telejurnal
22.00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
717.30 Selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical"
18.25 Buletinul rutier al Capitalei
18,35 Scurt pe... II
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie
19.30 Călătbrie prin țara mea (IX)
20,00 Concert simfonic. Orchestra sim

fonică a Radioteleviziunii, dirijor 
Paul Popescu. Integrala simfonii
lor beethoveniene (II). în pro
gram : Simfoniile a Il-a șl a V-a

22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 februarie. în țară : Vreme în 
răcire ușoară. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale mai 
ales sub formă de lapoviță și ninsoare 
în nordul țării, sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în sud. Vînt mo
derat cu. intensificări în zona de munte 
și nordul ță'Hl,!/ unde pe alocuri’' ya ' 

■*s$ulbeȘ5h15 ’zfăpada, Temperaturii^5’rrilhî- 
’fhe vor fi' ‘eiiprinse între minus '8 
plus 2 grade, izolat mai- coborîte în de
presiuni, iar valorile maxime vor oscila 
între minus 5 și plus 5 grade. Ceață lo
cală. Izolat condiții de polei. în Bucu
rești î Vremea în răcire. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil precipitații
lor slabe. Vînt moderat. Temperatura 
în scădere ușoară. Dimineața ceață. 
Condiții de polei. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

democratice din noile

state independente
PARTIDUL SOCIALIST DESTURIAN

Opțiuni prioritare: tratativele, dezarmarea, 
pacea, noua ordine internațională
Nu de mult s-au desfășurat, la Tunis, lucrările celui de-al X-lea 

Congres al Partidului Socialist Desturian, partid unic de guvernămint 
in Tunisia. Congresul a reafirmat opțiunile fundamentale de politică 
internă și externă ale partidului și liniile directoare ale dezvoltării 
viitoare, in cadrul acestor opțiuni. In încheierea lucrărilor au fost 
adoptate o serie de moțiuni. între care și cea privind politica externă 
a partidului și statului tunisian. Prezentăm cititorilor noștri o sin
teză a acestui document.

Politica externă — se spune în mo
țiunea respectivă — trebuie să fie re
flectarea realității poporului tunisian, 
a aspirațiilor sale de pace și înțele
gere internațională ; ea face parte 
integrantă din efortul depus de na
țiune în vederea menținerii' indepen
denței și apărării suveranității și in
tegrității sale.

Apreciind dialogul drept o metodă 
ce și-a demonstrat eficacitatea în so
luționarea problemelor interstatale 
în suspensie, documentul se pro
nunță pentru continuarea acestei 
politici, in cadrul atașamentului 
la principiile dreptului interna
țional. Totodată, în moțiune, se 
exprimă satisfacția față de raportu
rile de prietenie și cooperare stabi
lite cu celelalte țări arabe și âfricaj- 
.ne pe baza încrederii, respectului re
ciproc și comunității de interese.

Referindu-se la relațiile intermagh- 
rebiene, moțiunea reafirmă, intre 
altele, voința Tunisiei de a întări le
găturile de prietenie și cooperare 
fructuoasă cu vecinii săi, pe baza 
respectului reciproc. Congresul se 
declară preocupat de actuala stare a 
relațiilor dintre țările Maghrebului 
și cheamă toate părțile să depășească 
divergențele dintre (ele, să apeleze la 
dialog, la tratative pentru depășirea 
neînțelegerilor,

Proclamind sprijinul său activ față 
de cauza justă a poporului palesti
nian și față de O.E.P., documentul 
sprijină Rezoluția O.N.U. din, 1974 
și consideră că orice soluție care 
nu respectă legalitatea internațională 
nu poate asigura stabilitatea in re
giune. Congresul condamnă ac
țiunile agresive ale Israelului, și 
crearea de către acesta a unor colonii 
în teritoriile arabe ocupate. Docu
mentul consideră că problemele 
Orientului Apropiat formează un tot 
al cărui ax ii constituie recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinian. Numai o soluție 
globală este susceptibilă să asigure 
pacea în regiune. Se exprimă, totoda
tă, insatisfacția față de degradarea 
relațiilor dintre unele țări arabe. In 
încheierea acestui subcapitol, moțiu
nea condamnă tentativele vizînd di
vizarea Libanului și reafirmă solida- 

, ritațqa. Tunisiei„cti lupta poporului, 
Jlibafl®! Pwr'iLÂM'3rea integî^ății.și ' 

:.suv|6ațiratUsa)eV
în continuare se subliniază 'atașa

mentul Tunisiei la principiile Cartei . 
O.U.A. și angajamentul său de a ac
ționa în vederea eliberării totale a 
continentului, întăririi independenței 
statelor africane. Moțiunea, reafirmă,, 
totodată, solidaritatea cu popoarele 
din Namibia, Zimbabwe și Africa de 
Sud in lupta lor de eliberare și con
tra discriminării rasiale. Lenunțind

cursa înarmărilor și intervențiile 
■străine pe continentul african, mo- . 
țiunea . recomandă statornicirea unei 
cooperări în toate domeniile între , 
statele africane, pentru realizarea as
pirațiilor lor de progres și prospe- .< 
ritate, în cadrul stabilității și respec- ' 
tului reciproc al suveranității.

Reafirmîndu-și adeziunea la mișca
rea de nealiniere, se consideră că 
această mișcare trebuie să-și consacre ' 
activitatea sa păcii, independenței, ' 
eliminării oricăror forme de injusti
ție, opresiune și exploatare. în etapa • 
viitoare, mișcarea de nealiniere tre- j 
buie să-și concentreze activitatea in 
vederea edificării unui sistem de re- ,i 
lății internaționale bazat pe egalita- I 
tea intre popoare, pe respectarea 1 
dreptului lor de a-și decide singure 
soarta, a specificului fiecărei națiuni; 
în nici un caz mișcarea nu trebuie să 
devină o grupare opusă altor țări sau 
grupuri de țări.

Reamintind că de la dobîndirea in
dependenței sale Tunisia a acționat, 
alături de alte, popoare, pentru eli
minarea spectrului războiului și in- ; 
staurarea păcii în lume, moțiunea 
consideră că acumularea de arme dis
trugătoare și continuarea cursei înar
mărilor reprezintă un grav pericol 
pentru pace și privează; umanitatea 
de enorme resurse care ar pu
tea fi puse în serviciul omu
lui, pentru dezvoltarea economică 
și socială a țărilor in curs de 
dezvoltare. Partidul Socialist Des
turian va sprijini orice inițiative 
vizînd oprirea cursei înarmărilor, 
pronunțîndu-se, totodată, pentru uti
lizarea energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

Considerînd O.N.U. ca un forum in
ternațional in care se ,poate stabili un 
dialog deschis, între state, oricare ar 
fi orientarea lor ideologică, documen
tul se pronunță pentru sporirea rolu
lui acestei organizații în viața inter
națională, pentru .intensificarea acti- . 
vității sale în vederea eliminării' 
spectrului războiului și consolidării 
păcii în lume. O.N.U. nu va putea 
realiza nobilele sale obiective dacă 
nu va acționa pentru schimbarea ac
tualei ordini economice ce se caracte
rizează prin împărțirea lumii în Țări, 
bogate; gi Documentul; re- :
comandă,gtiVerhuiM,Tunisian să>;de* 
pghă:'efțjțțw,fii,'nj^'f'țhOTi pentru, in
staurarea unei noi .ordini economice 
mondiale, care să împiedice exploa
tarea țărilor în curs de dezvoltare de 
către țările industrializate.

în încheiere, moțiunea exprimă ho- 
tărîrea Partidului Socialist Desturian 
de a depune toate eforturile în ve
derea consolidării frontului tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
din lume.

.... _ ._______________ ; • ________________ ■ • j ■_______________ ______________ , ■ i ,  , ■ .
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Favoriții „Olimpiadei albe"

• ARGE$. Secția de propa
gandă a Comitetului județean

, Argeș al P.C.R. a organizat la 
*asa de cultură din comuna 
lațomești o consfătuire pe tema 
Îmbunătățirii muncii politice, 
de educare și formare a omu
lui nou, de mobilizare a mase
lor de cetățeni la realizarea pla
nului in profil teritorial, la' în
frumusețarea localității în care 
muncesc și trăiesc. Sub generi
cul „Codul eticii noastre", la ■ 
casa sindicatelor din Cimpulung 
se desfășoară etapa județeană 
a concursului brigăzilor artis
tice, a colectivelor de satiră si 
umor si grupurilor satirice cla
sificate pe locurile fruntașe în 
fazele de masă, oomunale si oră
șenești. (Gheorghe Cîrstea)

• SATU MARE. Recent a 
luat ființă la Satu Mare cena
clul umoristico-satiric „Săgea
ta", care a debutat cu creațiile 
membrilor săi intr-o manifesta
re cultural-educativă dedicată 
colectivului întreprinderii de 
mașini casnice „23 August". La 
reușita manifestării și-au adus 
contribuția și caricaturiști din 
cadrul întreprinderilor „23 Au
gust", „Ardeleana", „Unio", ale 
căror lucrări inspirate din reali
tăți ale acestor unități au fost 
prezentate într-o expoziție de 
caricaturi. (Octav Grumeza).

• MURES. La Institutul de 
teatru „Szentgyorgyi Istvăn" 
din Tg. Mureș a avut loc o in- 
tîlnire a poetului clujean Letay 
Lajos cu cititorii. Despre acti
vitatea lui Letay Lajos au vor
bit Hajdu Gyozo, redactor șef 
al revistei „Igaz Szo", Romulus 
Guga, redactor șef al revistei 
„Vatra", și scriitorul clujean 
Bajor Andor. în încheiere, stu-

CARNET CULTURAL

denți ai Institutului de teatru 
au recitat din creația poetului 
sexagenar. (Gh. Giurgiu).

• CONSTANȚA. Sub egida 
Comitetului județean pentru 
cultură și educație socialistă 
s-a difuzat. la toate așezămin- 
tele culturale din județ, volumul 
intitulat „Cîntece corale dobro
gene". Culegerea cuprinde 65 de 
piese pentru toate genurile de 
coruri — mixte, bărbătești, fe
meiești și de copii — creații ale 
compozitorilor inspirate din 
viața și munca locuitorilor din 
această parte a țării. Lucrarea 
va îmbunătăți repertoriul for
mațiilor artistice din județ pen
tru manifestările dedicate ale
gerilor de la 9 martie și cele 
din Festivalul național „Cîntarea 
României". (George Mihăescu).

0 IAȘI. Teatrul pentru copii 
și tineret din Iași a prezentat 
o nouă premieră pentru cei 
mici : „Povestea orașului fără 
iubire" de Lev Ustinov, în tra
ducerea Nataliei Cantemir. Re
gia aparține Sorinei Mirea de 
la Teatrul Național ieșean, sce
nografia lui Antonio Albiei, iar 
muzica Iui Sabin Păutza. (Ma- 
nole Corcaci).

© GOR.I. La întreprinderea 
de utilaj minier Rogojelu a fost 
organizată recent, cu sprijinul 
secției de propagandă a comite
tului județean de partid, o con
sfătuire pe ' tema „Reducerea 
consumului de materii prime și 
materiale și reciclarea materia
lelor secundare — pirghii im
portante ale creșterii, eficienței 
economice". Sub genericul „Cîn- 
tare omului", în școlile din județ 
a fost lansat un concurs de crea
ție literară dedicat sărbătoririi 
a 100 de ani de la nașterea poe
tului Tudor Arghezi. (Dumitru 
Prună).

0 VASLUI. în intîmpinarea 
Congresului educației și învăță
mîntului, la Bîrlad, Huși, Vaslui 
și in alte localități au avut loc 
simpozioane și dezbateri privind 
educația materialist-științifică a 
tineretului școlar. Alături de ca
dre didactice, la manifestări au 
participat activiști de partid și 
de stat. (Crăciun Lăluci).

NEW YORK 6 (Agerpres). — Cea 
de-a 13-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă sevva desfășura . intre 13 și 
24 februarie} în stațiunea americană 
Lake Placid, în programul competi
ției figurînd întreceri la 9 discipline : 
schi alpin, schi fond, sărituri cu schiu- 
rile, biatlon, hochei pe gheată, pati
naj viteză, patinaj artistic, bob și să
niuțe.

Turneul de hochei pe gheață va de
buta cu o zi înaintea festivității de 
deschidere a „Olimpiadei albe" și se 
va disputa intre 12 și 24 februarie, 
cu participarea a 12 echipe, împărțite 
in două serii preliminare. Printre 
favorite se numără selecționatele 
U.R.S.S., ciștigătoarea ultimelor pa
tru ediții,. Cehoslovaciei. Canadei, 
Suediei și S.U.A. Hocheiștii români 
vor juca in ordjne cu R.F. Germania 
(la 12 februarie), Suedia (la 14 fe
bruarie), Cehoslovacia (la 16 februa
rie), S.U.A. (la 18 februarie) și Nor
vegia (la 20 februarie).

Concursul de schi alpin va debuta 
joi, 14 februarie, cu proba masculină 
de coborîre, în continuare fiind prq- 
gramate probele de coborîre femei, 
slalom uriaș bărbați, slalom uriaș fe
mei, slalom special bărbați și slalom 
special ' femei. în tentativa sa de a 
cuceri trei medalii de aur, perfor
manță realizată pină în prezent nu
mai de austriacul Toni Sailer și fran
cezul Jean Claude Killy, campionul 
suedez Ingemar Stenmark va avea 
de înfruntat, printre alții, pe Andreas 
Wenzel (Liechtenstein), precum și pe 
reprezentanții „noului val" al schiu
lui alpin, iugoslavul Bojan Krizaj și 
bulgarul Petar Popanghelov. La fe
minin, principalele pretendente la 
medalii sînt Hanni Wenzel (Liechten
stein), actuala lideră a „Cupei mon
diale", austriaca Annemarie Proell- 
Moser și elvețiană Marie Therese 
Nadig.

De-a lungul a 11 reuniuni (inclusiv

gala laureaților), patinatorii artistici 
își vor etala măiestria în această 
spectaculoasă disciplină. Celebrul 
cuplu sovietic Irina Rodnina — Alek
sandr Zaițev, în proba de perechi, 
compatrioții lor Natalia Liniciuk și 
Ghenadi Karponosov, în proba de 
dansuri, proaspătul campion euro
pean Robin Cousins (Anglia) și 
Anette Poetzsch (R. D. Germană), în 
probele individuale, întrunesc sufra
giile specialiștilor în ce privește în
trecerea pentru medalii.

Echilibrată apare întrecerea sărito
rilor cu schiurile de la trambulină, 
în care austriacul Herbert Neuper, 
învingător în „Turneul celor patru 
trambuline", norvegianul Johan Sae- 
tre și reprezentanții R. D. Germane, 
Henry Glass, Harald Duschek și 
Klaus Ostwald, sînt cotați cu prime
le șanse.

La bob, specialiștii sînt prudenți în 
pronosticuri întrucît rezultatele finale 
vor depinde mult de felul cum parti
cipanții se vor acomoda cu dificila 
și rapida pîrtie cu 16 viraje de pe 
muntele Van Hoevenberg. Țara noas
tră va participa în ambele concursuri 
(de 2 și 4 persoane) cu echipaje 
conduse de Dragoș Panaitescu și Con
stantin Iancu.

Favoriții concursurilor de biatlon 
și sanie sint în primul rînd concu- 
renții din R. D. Germană, iar la 
combinata nordică suedezul Tom 
Sandberg și Ulrich Wehling (R. D. 
Germană).

Pentru prima oară în istoria Jocu
rilor Olimpice de iarnă, sportivii ro
mâni vor fi prezenți la întrecerile de 
patinaj viteză și sanie. Lotul de pa
tinaj viteză cuprinde pe Vasile Coroș, 
Andrei Erdely și juniorul Dezideriu 
Jenei, iar cel de sanie este alcătuit 
din Elena Stan, Maria Maioru (în 
proba de simplu fete) și echipajul 
Ion Apostol — Cristinel Piciorea (în 
proba de dublu băieți).

UN FRUMOS SUCCES ÎN „CUPA DAVIS"

ROMANIA — IUGOSLAVIA 5—0
BELGRAD 6 (Agerpres). — La Za

greb s-a încheiat miercuri meciul de 
tenis dintre echipele Iugoslaviei și 
României din cadrul „Cupei Davis" 
(grupa B a zonei europene). Tenis- 
manii români au obținut victoria cu 
scorul de 5—0. Iată rezultatele înre
gistrate în ultimele două partide de 
simplu : Florin Segărceanu — Zoltan 
Ilin 2—6, 6—4, 6—3, 6—2 ; Ilie Năsta- 
se — Zoran Petkovici. 6—2, 6—1, 6—2.

în urma acestui succes, echipa 
României va intilni între 7 și 9 mar
tie echipa învingătoare din partida 
Belgia—Austria, care se desfășoară la 
sfirșitul acestei săptămini.

Felicitări reprezentanților noștri 
Ilie Năstase și Florin Segărceanu, 
felicitări antrenorului Gheorghe Vizi- 
ru '— și succes pe mai departe in 
această prestigioasă competiție a 
sportului alb !

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 Continuîndu-și turneul în Brazi

lia, selecționata divizionară de fotbal 
a României a întilnit, la Araraquara, 
echipa Feroviario. Jocul s-a inche- 
iat cu un rezultat de egalitate : 0—0.

® Selecționata României a obținut 
a treia victorie consecutivă in cadrul 
turneului internațional feminin de 
handbal care se desfășoară, in aces
te zile, in localitatea cehoslovacă 
Cheb. cîștigind cu scorul de 16—7 
(6—4) meciul susținut cu reprezenta
tiva Danemarcii. Alte rezultate : 
Norvegia — Cehoslovacia (B) 13—10 ; 
Cehoslovacia (A) — Bulgaria 27—19.

în .clasamentul competiției conduce 
echipa României, cu 6 puncte.

0 Miercuri, la Basel a avut loc 
tragerea la sorți a semifinalelor, 
„Cupei cupelor" la handbal feminin. 
Echipa Confecția București va intilni 
formația cehoslovacă Iskra Parti- 
zanske. Primul meci va avea loc 1a 
București (jocul urmează să se dis
pute pină la 2 martie). Returul se va 
desfășura pînă la 9 martie. în cea 
de-a doua semifinală, formația vest- 
germană Gutsmuths va juca- in 
compania echipei iugoslave Lokomo
tiv Zagreb.

© Ieri a început la Cluj-Napoca 
un interesant turneu internațional de

fotbal. Iată rezultatele înregistrate : 
Universitatea Cluj-Napoca — U.T. A- 
rad 3—0 (0—0) ; sel. olimpică a R.D,. 
Germane — Slovan Bratislava 1—1 
(1-1).

® La Oradea. în prezenta a 5 000 
de spectatori, s-a desfășurat meciul 
internațional de fotbal dintre echipe
le F. C. Bihor din localitate și M.T.K. 
(Budapesta). Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 4—1 (3—0), prin 
golurile marcate de Lupău (min. 20 
și 30), Florescu (min. 43) și Fildan 
(min. 72), respectiv, Torok (min. 85).

® Pe patinoarul „23 August" din 
Capitală s-a .disputat ieri a doua în- 
tîlnire internațională' de hochei pe 
gheață dintre echipele de juniori ale 
României și Ungariei. Hocheiștii ro
mâni au terminat învingători cu sco
rul de 11—1 (4—0, 5—1, 2—0).

© In meci de baraj pentru grupa 
A a campionatului european de. tenis 
pe teren acoperit, selecționata An
gliei a întrecut în deplasare, cu sco
rul de 3—0, formația Franței.

învinși cu 2—1 în meciul tur, te- 
nismanii englezi vor evolua, și în 
ediția viitoare, în prima grupă valo
rică, în timp ce echipa Franței a re
trogradat în grupa B a competiției.

• O PROFESIE 
NOUĂ : consilier energetic. 
La ambele universități din Ber
linul occidental și la Institutul 
tehnic din același oraș se elabo
rează în prezent programa pen
tru formarea in cadrul invăță- 
mintului superior a unei noi 
specialități, aceea de consilier 
energetic. Această profesie a vii
torului poate fi însușită de ab
solvenții facultăților de arhitec
tură și construcții, prin frecven
tarea unui curs suplimentar 
special de doi ani. Ideea nece
sității unor astfel de specialiști 
care sâ ofere soluții de econo
misire a energiei, mai ales per- 
șoanelbr particulare, a pornit de 
iâ constatarea că instalațiile de 
încălzire de uz menajer „înghit" 
în marile orașe însemnate can

tități de prețios combustibil. 
Astfel, în Berlinul occidental, 
sectorul locuințe reprezintă 65 la 
sută din consumul total de e- 
nergie; reglarea temperaturii se 
face, in continuare, prin deschi
derea ferestrelor, irosindu-se 
astfel fără rost căldură exceden
tară .

• CIND SE STING 
MICILE ECRANE... La in~ 
ceputul acestui an, intr-o loca
litate din statul Washington 
(S.U.A.) s-a defectat temporar 
releul de transmisie a programe
lor de televiziune. După ce 
ecranele albastre s-au stins, a 
urmat un șir de intimplări ne
așteptate. La biblioteca orășe
nească, numărul cititorilor ' a 
crescut brusc; librăriile și chioș
curile de ziare au cunoscut un

aflux nemaivăzut de cumpără
tori ; meciul de baschet dintre 
echipele celor două școli a în
trunit un număr record de 
spectatori. în plus, pe străzile 
orașului a domnit o insuflețire 
cum nu s-a mai întilnit de mult, 
cetățenii găsind timp să se 
oprească și să discute pe înde
lete între ei...

© ARCURI FABRICA
TE AUTOMAT. In EIve*ia a 
fost pusă la punct o instalație 
automată de înaltă precizie pen
tru fabricarea de arcuri de toate 
tipurile, necesare în cele mai 
variate ramuri industriale. In
stalația, care permite executarea 
de resorturi cu profiluri din cele 
mai variate, are un randament 
de 5 000—6 000 piese pe oră. Fi
rul metalic alimentează mașina

prevăzută cu 12 dispozitive, cu 
viteza de debitare reglabilă. Pre
cizia in executare e de ordinul 
sutimii de milimetru.

© AMBARCAȚIUNE 
VERSATILĂ. In Uniunea So- 
vietică a fost construită o am
barcațiune cu calități multiple : 
este nesubmersibilă ca o plută, 
ușor manevrabilă ca.o barcă, nu 
se împotmolește la adîncimile 
mici din apropierea țărmului. Ea 
este prevăzută cu șapte carcase 
din fibre de sticlă și este propul
sată fie de forța musculară — cu 
ajutorul vîslelor, fie de forța 
vîntului — cu ajutorul pînzelor.

Ambarcațiunea urmează să trea
că in curînd proba decisivă : 
colaboratori ai filialei moscovite 
a Societății geografice sovietice 
intenționează să traverseze la 
bordul ei Oceanul Atlantic.

© „MINĂ PLUTITOA-
Explorările realizate de 

geologii polonezi au scos la 
iveală existența, pe platoul con
tinental al Mării Baltice, â unei 
cantități însemnate de diferite 
minerale utile economiei. Pentru 
punerea lor în valoare, șantierul 
naval . „Warski" din Szczecin a 
elaborat proiectul unei nave, 
supranumită „mina plutitoare",

cu un deplasament de 20 000 de 
tone. Instalațiile originalei mine 
vor permite extragerea minera
lelor utile de la adîncimi de 
pină la 200 de metri. Echipajul 
navei' va fi compus din 40 de 
marinari și 130 de mineri.

© CU 4 000 DE ANI 
ÎN URMĂ. Specialiștii Institu
tului de cercetări istorice al 
Universității din Niamey (Ni
ger) au descoperit în regiu
nea Agadez, din centrul ță
rii, tipuri primitive de furnale, 
care ar fi putut să fie folosite în 
special pentru prelucrarea mine
reurilor de cupru și fier. Tes
tate de mai multe ori cu mij
loace moderne, aceste furnale 
demonstrează că, în zona res
pectivă, metalurgia cuprului era 
practicată cu aproximativ 4 000

de ani în urmă, iar cea a fieru
lui — cu 2 500 de ani.

© ELECTROMOBILE 
PE STRĂZILE SOFIEI. 
Recent, atenția locuitorilor So
fiei și ai altor orașe bulgare a 
fost atrasă de minibuzuri care 
circulă silențios pe străzi, pur- 
tind inscripția „Elbuz", ceea ce 
înseamnă autobuzuri electrice. 
Aflate- in perioada de probe, a- 
ceste vehicule au fost realizate 
la Institutul pentru electro și 
motocare din Sofia. Ele dezvoltă 
viteza de 45 km/h și urmează 
să fie folosite îndeosebi pentru 
transportul de pasageri în zone
le balneare și pentru aprovizio
narea magazinelor. înlocuirea 
bateriilor de acumulatoare se 
execută la stații speciale și du
rează numai 5 minute.

© FOTBAL FEMININ. 
Vreme îndelungată prin excelen
ță bărbătesc, fotbalul cîștigă tot 
mai mulți aderenți în rindul 
„sexului slab". Femeile, care 
pînă de curînd erau cel mult 
spectatoare în tribunele stadioa
nelor, au coborît în număr im
presionant pe gazon, unde dove
desc aptitudini fotbalistice nebă
nuite. în R.F.G., de pildă, în 
momentul de față funcționează 
2 238 cluburi feminine de fotbal, 
cu un efectiv de 334 000- jucă
toare. Aceste echipe au și ele 
propriile „stele" prețuite și 
disputate de diferitele cluburi, 
în R.F.G., cea mai renumită 
„vedetă" este o jamaicană pe 
care presa a denumit-o, în semn 
de admirație, „perla neagră".



tarap& mrtfti Nîcoiaa Ceausesco 
in problema dezarmării prezentată 

în Comitetul de la £eaeva
GENEVA 6 (Agerpres). — In Comitetul pentru dezarmare, care 

și-a reluat lucrările la 5 februarie, la Geneva, a fost difuzat Ca docu
ment oficial capitolul privind dezarmarea din Raportițl prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, la Congresul al XII-lea al P.C.R.

Documentul prezintă concepția 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu asupra problemei dezar
mării — sarcină primordială a 
epocii noastre — subliniază răspun
derea ce revine statelor membre ale 
Comitetului, tuturor statelor lumii, 
pentru folosirea structurilor exis
tente în vederea adoptării unor mă
suri concrete, eficiente, de dezar-

mare generală și completă, și, în pri
mul rînd, de dezarmare nucleară.

Documentul relevă importanta pe 
care România o acordă măsurilor de 
reducere a bugetelor militare, adop
tării unor măsuri parțiale de dezar
mare care să conducă la întărirea 
încrederii între state și să permită 
astfel trecerea la dezarmarea gene
rală și completă.

jj Person a li ta tea președin tel ui 
Nicolae Ceaușescu întruchipează 

virtuțile civilizației actuale 
a poporului românst

Revista indiană „International Reporter" despre însemnăta
tea documentelor Congresului al XII-lea al P.C.R.

DELIII — Trimisul Agerpres, C. Țintea, transmite : Revista indiană 
de politică externă „International Reporter" publică, în ultimul său 
număr, două comentarii consacrate importanței covîrșitoare pentru vii
torul României a documentelor adoptate la cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român și direcțiilor majore ale politicii externe 
românești adoptate sub îndrumarea directă și contribuția determinantă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Articolele sint însoțite de următorul 
text : „Felicitările noastre cele mai călduroase președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru realegerea sa în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român".

La loc de cinste este inserat, în pa
ginile revistei, alături de portretul 
șefului statului român, mesajul de 
felicitare pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat primului mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, cu 
prilejul instalării sale în această 
funcție, după victoria în alegeri a 
Partidului Congresul Național In
dian (I).

Lucrările forumului comuniștilor — 
scrie revista — au oferit președintelui 
Nicolae Ceaușescu prilejul de a ex
prima în cuvinte chintesența aspira
țiilor poporului român de a contura 
viitorul luminos și ferm al patriei pe 
fundamentul solid al unui program 
de dezvoltare armonios, susținut de 
o rată de creștere care a devenit ca
racteristică pentru dinamismul eco
nomic, social și politic al acestei na
țiuni. „Acest dinamism calitativ nou 
și superior definește întregul proces 
al devenirii materiale și spirituale a 
țării : el este rodul gindirii înnoitoa
re și al activității neobosite a celui 
care a făcut din unitatea gîndurilor 
și faptelor sale o piatră de hotar a

civilizației actuale românești — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Reale
gerea ilustrului reprezentant al po
porului român în înalta funcție de 
secretar general al partidului reflectă 
puternic voința unanimă a țării de a 
avea in frunte pe inițiatorul și pro
motorul celor mai generoase ' și 
înflăcărate idei care marchează noua 
istorie a României, pe cel care a dat 
țării sale un nou loc, demn, în con
certul națiunilor".

„Ca urmare a orientării sale funda
mentale — continuă revista — Româ
nia oferă în prezent lumii imaginea 
unui stat pe a cărui cooperare ori
cine se poate bizui. Ea promovează o 
politică externă deschisă, sprijinită pe 
deplin de întregul popor și oferă în
credere deplină în consecvența sa".

„Continuitatea' politicii acestei țări 
— subliniază publicația indiană — 
este izvorul și rațiunea creșterii con
tinue a prestigiului internațional al 
României. Este o continuitate ce re
fuză să intre în orice tipare fixe, o 
continuitate ce îmbogățește zi de zi 
politica externă a țării pe plan atît 
teoretic, cît și practic". .

Soluționarea unor probleme sociale stringente 
impune reducerea cheltuielilor militare

• Date cdiicfludențe relevate într-un studiu al B.I.M, a Se
siunea E.C.O.S.O.C. despre consecințele cursei înarmărilor

GENEVA 6 (Agerpres). — Intr-un 
studiu consacrat perspectivelor folo
sirii forței de muncă pe plan mondial 
în următorul deceniu, directorul ge
neral al Biroului Internațional al 
Muncii (B.I.M.), Francis Blanchard, 
preconizează reducerea cu zece la sută 
a actualelor cheltuieli pentru înar
mare și alocarea sumelor astfel eco
nomisite pentru ameliorarea situației 
în domeniul utilizării forței de mun
că. Subliniind că în 1979, cheltuielile 
pentru înarmare au fost la scară 
mondială de aproape un milion de 
dolari pe minut, autorul studiului re
levă că reducerea cu 10 procente a 
acestor cheltuieli ar elibera pină la 
finele anului 1987 fonduri insumînd 
circa 400 miliarde dolari, care ar pu
tea fi folosite în cadrul unui fond 
mondial de promovare a ocupării 
forței de muncă.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Orga-

nizației Națiunilor Unite s-au des
chis ■ lucrările sesiunii Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.). Sesiunea are ca sar
cină principală examinarea progra
mului de activități al E.C.O.S.O.C. 
pentru anii 1980—1981, program care 
include 156 de puncte, cuprinzînd 
cele mai importante direcții de ac
țiune ale Națiunilor Unite în dome
niile economic și social. Noul preșe
dinte al E.C.O.S.O.C., ambasadorul 
ciDriot Andreas Mavrommatis. a de
clarat, în deschiderea 'lucrărilor se
siunii, că activitățile acestui impor
tant organ al O.N.U. trebuie să ser
vească întăririi păcii și colaborării 
între popoare. Subliniind necesitatea 
continuării eforturilor pentru conso
lidarea destinderii și păcii, el a arătat 
că „primul rezultat al încordării și al 
accelerării cursei înarmărilor îl con
stituie înrăutățirea condițiilor econo
mice și sociale în lume".

Toate posibilitățile trebuie folosite pentru buna 
pregătire a reuniunii europene de la Madrid 
— subliniază declarația Conferinței Internaționalei Socialiste
VIENA' 6 (Agerpres). — La Viena 

s-au încheiat, miercuri, lucrările 
Conferinței Internaționalei Socialiste, 
la care au participat reprezentanți 
ai partidelor socialiste și social-de- 
mocrate din aproximativ 30 de țări, 
în majoritate vest-europene. Decla
rația publicată la încheierea confe
rinței subliniază că „o reîntoarcere 
la războiul rece ar fi dezastruoasă". 
Documentul relevă — potrivit agen
ției France Presse — că partidele 
membre ale Internaționalei Socialis
te ar trebui să utilizeze toate contac-

tele lor în vederea continuării destin
derii. în vederea menținerii destin
derii „toate posibilitățile dialogului 
bilateral și multilateral ar trebui să 
fie luate în considerare, pregătirea 
conferinței de la Madrid ar trebui să 
fie sprijinită și noi posibilități ar 
trebui să fie căutate pentru a opri 
dispunerea de noi arme nucleare în 
Europa".

Internaționala Socialistă — se ara
tă în declarație — consideră indis
pensabilă întreprinderea de eforturi 
concertate în vederea limitării arme
lor nucleare.

gffeMENȚIILE DE PRESA

l - pe scurt
SE DEZVOLTA COOPERAREA ROMÂNO-MAROCANA. Cu ocazia 

încheierii lucrărilor de construcție a portului Nador și a predării acestuia, 
la fața locului s-a deplasat o delegație ministerială marocană formată din 
miniștrii comerțului, industriei, marinei comerciale și pescuitului, energiei 
și minelor și afacerilor administrative. Delegația a fost insoțită de guver
natorul provinciei Nador și de ambasadorul țării noastre în Maroc. Res
ponsabilii marocani au felicitat pe constructorii români pentru calitatea 
lucrărilor realizate, exprimîndu-și dorința lărgirii cooperării româno-maro- 
cane, prin realizarea altor lucrări portuare.

Președintele Finlandei se pronunță pentru continuarea 
procesului de destindere in Europa

HELSINKI 6 (Agerpres). — în 
alocuțiunea rostită la deschiderea se
siunii de primăvară a Parlamentului, 
președintele Finlandei, Urho Kekko
nen, a subliniat că „politica externă 
finlandeză a găsit și trebuie să gă
sească propria sa cale intr-o lume în 
schimbare. Scopul nostru fundamen
tal — a spus el — este menținerea 
independenței și neutralității Finlan
dei în orice împrejurare, grija pen
tru securitatea și bunăstarea poporu
lui".

Șeful statului finlandez a apreciat, 
totodată, că „nu trebuie să se per
mită ca evenimentele care au loc în 
afara Europei să pericliteze rezulta
tele în domeniul destinderii realiza
te pe continentul nostru. Este în in-

teresul tuturor țărilor să fie conti
nuate și intensificate eforturile vizînd 
limitarea armamentelor în Europa. 
Cursa înarmărilor va submina destin
derea, care pe termen lung este cea 
mai importantă garanție a securității 
tuturor țărilor de pe continentul nos
tru". „Pentru Finlanda, continuarea 
destinderii în Europa are o importan
ță primordială". Președintele Kekko
nen a precizat că „în prezent ar tre
bui utilizate mai bine toate ocaziile 
de schimburi de păreri. Mijlocul cel 
mai adecvat l-ar putea constitui 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa", a cărei reuniune 
este programată în această toamnă la 
Madrid..,

In pregătirea intîlnirii între 
si Coreei

PHENIAN 6 (Agerpres). — La 6 
februarie, la Panmunjon a avut loc 
întilnirea la nivel de lucru pentru 
discuțiile referitoare la problemele 
procedurale privind organizarea unei 
întîlniri directe între premierii R.P.D. 
Coreene și Coreei de Sud.

în cadrul reuniunii, delegația 
R.P.D. Coreene a prezentat părții 
sud-coreene propuneri privind aspec
te practice și procedurale, legate de 
întilnirea preconizată între cei doi 
premieri. Astfel, ea a propus ca aceas-

premierii R.P.D. Coreene 
de Sud
tă întîlnire să aibă loc Ia Phenian și la 
Seul. De asemenea, au fost făcute 
propuneri privind componenta dele
gațiilor, securitatea personală a aces
tora. forma contactelor — publice sau 
cu ușile închise —, publicitatea, pro
cedura de lucru, data intîlnirii, care 
să fie fixată cît mai curînd posibil 
după încheierea reuniunii de lucru.

Șeful delegației R.P.D. Coreene a 
exprimat speranța că partea sudică 
va răspunde afirmativ la propuneri 
— precizează A.C.T.C.

P.C. din India evidențiază importanța unității de acțiune 
a forțelor de stingă din țară

DELHI 6 (Agerpres). — într-un 
document adoptat după cinci zile de 
dezbateri, Consiliul Național al Parti
dului Comunist din India evidențiază 
succesele electorale ale forțelor de 
stingă din statele Bengalul de Vest, 
Kerala și Tripur, subliniind impor
tanța unității lor d£ .acțiune. Coflși- 
liul Național al P.'C.L jși exprimă, 
de asemenea, hotărîrea de a întări 
colaborarea cu P.C.I. (marxist). Pe de 
altă parte, se relevă că Partidul Co
munist din India a declarat că, deși 
intenționează să acționeze în cadrul 
opoziției, el va sprijini acțiunile pro-

gresiste ale guvernului Indirei Gan
dhi.

în cadrul unei conferințe de presă, 
secretarul general al Consiliului Na
țional al P.C. din India, Rajeswara 
Rao, a anunțat ' că, la recomandarea 
Comitetului Executiv Central, Consi
liul Național a acceptat demisia lui 
Shripat Amrit Dange din funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
partidului. Totodată, se menționează 
că Dange a fost eliberat din funcția 
de membru al Comitetului Executiv 
Central și al Secretariatului Central 
al Consiliului Național al P.C. din 
India.

Măsuri restrictive în. Rhodesia
Atentat împotriva liderului

SALISBURY 6 (Agerpres) Guver
natorul britanic în Rhodesia, lordul 
Soames, și-a asumat noi atribuții în 
virtutea cărora are posibilitatea de a 
interzice reuniunile politice, activi
tatea unor partide său personalități 
politice, inclusiv excluderea lor de 
pe listele electorale, in cazul în care 
va aprecia că acestea ar afecta res
pectarea încetării focului sau desfă
șurarea normală a alegerilor.

în același timp, lordul Soames a

Z.A.N.U., Robert Mugabe
dispus deplasarea unei părți a forțe
lor aparținînd fostului regim minori
tar într-o serie de regiuni din vestul 
și estul țării „pentru a asigura res
pectarea încetării focului".

Locuința lui Robert Mugabe, pre
ședintele Z.A.N.U., a fost atacată, 
ieri dimineață, cu grenade și rachete. 
După cum relevă agenția Reuter, 
Robert Mugabe este nevătămat, dar 
unul din liderii Z.A.N.U., Kumbirai 
Kangai, a foit grav rănit.

I COLABORARE ECONOMICA 
POLONO—VEST-GERMANA. Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, i-a 
primit pe Berthold Beitz, președin- 

I tele Consiliului de control al con
cernului Krupp, și pe Wilhelm

I Schneider, membru al Consiliului 
de administrație al aceluiași con
cern. Au fost discutate situația și 

I perspectivele colaborării economice 
dintre industria poloneză și con- 

I cernul Krupp, îndeosebi probleme 
legate de construirea în R.P. Po- 

• lonă o unei fabrici de prelucrare 
■. chimică a cărbunelui.

| ÎNTREVEDERE LA HAVANA. Fi
del Castro, prim-secretar al C.C. al 

I Partidului Comunist din Cuba, a 
avut la Havana un schimb de ve- 

1 deri cu Alvaro Cunhal, secretar ge- 
. neral al Partidului Comunist Por

tughez, privind relațiile dintre cele 
I două partide și situația internațio

nală, informează agenția Prensa 
Latina.

PRIMUL MINISTRU AL AUS- 
I TRALIEI LA BONN. Primul mi

nistru al Australiei, Malcolm Fra- 
I ser, a efectuat o vizită la Bonn, 

unde a abordat cu cancelarul fede
ral vest-german, Helmut Schmidt, 

| o serie de aspecte ale situației in
ternaționale actuale. Cancelarul 

I Schmidt l-a informat pe interlocu
torul său asupra convorbirilor pe 

' care le-a avut recent Ia Paris cu 
. președintele Franței, Valery Gis- 

card d’Estaing, iar premierul Fraser 
' s-a referit la schimburile de opi- 
■ nii pe care le-a avut în actualul 
I său turneu cu președintele S.U.A., 
I Jimmy Carter, și primul ministru 
i al Marii Britanii, Margaret Thatcher.

Succese ale economiei 
R. P. Chineze

BEIJING 6 (Agerpres). — în R. P. 
Chineză au fost realizate, în anul 
1979, un număr de 118 obiective eco
nomice de capacitate mare și medie 
și 292 alte unități. Agenția China 
Nouă, citind cifre date publicității 
de Comisia de Stat pentru construcții 
capitale, arată că, în cursul anului 
trecut, s-a acordat o deosebită aten- 
țiș punerii .în valoare a bogatelor re
surse.. carbonifere ale țării, .cBriȘEHiin- 
du-se 22 noi exploatări, în timp 
ce un număr de 10 complexe carbo
nifere au fost extinse. Au început, 
totodată, lucrările de construire a 
unui număr de 80 noi mine. Produc
ția de combustibili a crescut prin 
darea în folosință a unor noi insta
lații de prelucrarea petrolului, cu o 
capacitate de 8 milioane tone.

De asemenea, au fost construite 
19 noi fabrici de zahăr, cu o capaci
tate totală de 202 000 tone anual, 
ceea ce reprezintă cea mai mare 
creștere în acest domeniu din 
ultimele două decenii. Au crescut, 
totodată, capacitățile de producție în 
sectoarele fibrelor și firelor- sintetice, 
hîrtiei și materialelor plastice, pre
cum și în industria textilă. Au deve
nit operative noi centrale electrice 
de diferite capacități, a căror putere 
instalată se ridică la circa 5 milioane 
kilowați.

PRIMIRE LA ISLAMABAD. 
Președintele Pakistanului, generalul 
Mohammad Zia-ul-Haq, l-a primit 
pe R. D. Sathe, secretar de stat la 
Ministerul de Externe al Indiei, 
care a remis președintelui pakista
nez o scrisoare din partea premie
rului indian, Indira Gandhi.

SESIUNEA CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL O.U.A. în capita
la Etiopiei au început miercuri lu
crările celei de-a 34-a sesiuni a 
Consiliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.). 
Printre principalele probleme în
scrise pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni se află examinarea situa
ției din Rhodesia în perspectiva a- 
propiatelor alegeri, de asemenea o 
serie de probleme administrative și 
organizatorice, precum și bugetul 
organizației pe perioada 1980—1981,

ÎNTÎLNIRE AMERICANO-SAU- 
DITĂ. Zbigniew Brzezinski, consi
lierul președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, 
și-a încheiat vizita în Arabia Sau
di tă, unde a avut convorbiri axate 
pe examinarea evoluției situației 
din Orientul Mijlociu, a situației 
internaționale și a relațiilor bilate
rale. Anterior, Brzezinski a avut 
convorbiri la Islamabad.

UN PROTOCOL privitor Ia 
schimbul de mărfuri pe anul 1980 
a fost semnat, la Phenian. între 
guvernele R.P.D. Coreene și R.A. 
Egipt — informează agenția A.C.T.C.

SESIUNE. La Budapesta a avut 
loc sesiunea a X-a a Comisiei . 
mixte hidrotehnice româno-ungare, 
care a analizat colaborarea celor I 
două țări în acest domeniu în in
tervalul de la ultima sesiune pînă I 
în prezent și s-au adoptat măsuri | 
corespunzătoare pentru continuarea 
fructuoasă a acesteia. |

DELEGAȚIA NAȚIUNILOR UNI- I 
TE condusă de generalul Prem 
Chand, care a fost numit coman- I 
dant al Forțelor O.N.U. pentru Na- | 
mibia, sosită in vizită oficială Ia 
Luanda, și-a început convorbirile | 
cu autoritățile guvernamentale ango- I 
leze. Întrevederea a fost consacrată ■ 
examinării problemelor privind sta
bilirea și funcționarea unei zone I 
demilitarizate între Republica Popu- I 
Iară Angola și Namibia, teritoriu 
aflat în mod ilegal sub administra- I 
ția regimului rasist sud-african.

AVALANȘA ce s-a produs in . 
noaptea de 4 spre 5 februarie in 
zona stațiunii turistice Cervinia, din I 
nord-vestul Italiei, a provocat 
moartea a patru persoane si răni- I 
rea altor zece. Masa de zăpadă a 
alunecat pe un front de aproape o 
jumătate de kilometru, iar inălți- i 
mea stratului de omăt pus in miș
care a ajuns pa alocuri la zece j 
metri. Avalanșe s-au produs și in 
Alpii francezi, unde au izolat corn- i 
plet de restul tării citeva stațiuni 
montane.

CONGRES SINDICAL. La Tokio 
s-au deschis lucrările congresului I 
extraordinar ăl Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia, — 
Sohyo. Delegații, reprezentîr} 4 S | 
milioane de membri ai sindicatelor 
afiliate Sohyo, vor discuta pr. ble- 1 
me legate de mișcarea revendicați- I
vă din această primăvară a oame
nilor muncii.

CRESC RtNDURILE P.M.U.P. După cum relatează ziarul „Trybuna 
Ludu" in prezent P.M.U.P. are peste 3 milioane de membri și candidați. 
Peste 46 la sută din efectivul P.M.U.P. il reprezintă muncitorii. In peri
oada dintre Congresele al VII-lea și al VlII-lea, rindurile partidului au spo
rit cu peste 600 000 de persoane, intărindu-se nucleul muncitoresc.

Nicaragua. Pornindu-se de la faptul că jumătate din populație 
este analfabetă - tristă moștenire lăsată de vechiul regim antipopu
lar — autoritățile de la Managua au inițiat o amplă campanie, care 
va începe in luna martie, pentru lichidarea neștiinței de carte. Purtînd 
pancarte cu îndemnul „Invățați și voi să citiți și să scrieți I", intelec
tuali și alte cadre ce vor lua parte la această acțiune demonstrează 
pe străzile capitalei în semn de satisfacție pentru măsurile luate de 
actualql regim privind modernizarea țării, răspîndirea culturii în rîndul 
maselor.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ')

Prioritatea dosarelor economice

SUEDIA:

„Noul guvern suedez este confrun
tat cu o situație dificilă pe plan 
economic" — remarca zilele trecute 
cotidianul „Les Echos". Proiectul de 
buget pentru anul financiar 1980-1981, 
prezentat la jumătatea acestei luni, 
ilustrează astfel că în această perioa
dă cheltuielile se vor ridica la 203 
miliarde coroane, în timp ce venitu
rile nu vor depăși 148 miliarde. în 
acest fel, deficitul bugetar nu numai 
că va continua să crească în compa
rație cu anii precedenți, dar va a- 
tinge un nivel record pentru această 
țară, respectiv de 55 miliarde.

După o perioadă de îndelungă sta
bilitate politică și economică. Sue
dia, ca și alte țări din nordul Europei, 
cunoscute pentru nivelul lor înalt 
de dezvoltare, înregistrează o serie 
de perturbații în evoluția economică-, 
drept urmare a unor factori interni, 
dar mai ales a repercusiunilor crizei 
economice. O serie de industrii din 
economia suedeză orientate cu pre
cădere spre export, cum ar fi cea si
derurgică, navală, textilă etc., n-au 
mai fost în ultimii ani la fel de com
petitive ca în trecut, datorită îndeo
sebi scăderii investițiilor. Tonajul 
flotei navale afectate s-a redus, de 
pildă, în ultimii trei ani de aproape 
două ori, fiecare al treilea marinar 
pierzîndu-și locul de muncă. După ce 
din punct de vedere al tonajului flo
tei comerciale active Suedia s-a aflat 
în mod tradițional printre primele în 
lume, ea ocupă în prezent locul al 
14-lea în ierarhia mondială. De ase
menea. în industria textilă locurile 
de muncă s-au redus în aceeași pe
rioadă eu 25 la sută.

Aceste dificultăți, la care s-au a- 
adăugat ulterior cele legate de ri
dicarea continuă a „facturii petro
liere" ca urmare a creșterii prețului 
petrolului, Suedia fiind obligată să-și 
acopere o mare parte din necesită
țile sale din importuri, au dus la 
agravarea deficitului balanței de plăți, 
la devalorizarea monedei și la inten
sificarea presiunii inflaționiste. Ex- 
perții apreciază astfel că inflația, care 
s-a ridicat anul trecut la circa 10 la

sută, va cunoaște o nouă accelerare 
în 1980, în timp ce activitatea econo
mică va inreg.istra o încetinire nota
bilă.

Rămînînd la conducerea țării' și 
după alegerile de la 16 septembrie 
anul trecut, coaliția, formată din con
servatori, centriști și liberali, nu pare, 
după părerea observatorilor, să fi 
găsit căile unui început de redresa
re. Evoluțiile din aceste luni au 
pus în evidentă precaritatea unei coa
liții care rămîne eterogenă si divi
zată în abordarea unui șjr de pro
bleme actuale: folosirea energiei 
nucleare, .fiscalitatea, susținerea fi
nanciară a întreprinderilor aflate în 
dificultate, în general conturarea 
unui program de austeritate — ale 
cărui linii generale întimpinâ. de alt
fel. împotrivirea organizațiilor sindi
cale. Concomitent cu ascuțita „toam
nă politică", materializată prin bătă
lia electorală care a făcut ca. datorită 
unei diferențe minime, social-demo- 
crații să continue să rămînă în opozi
ție, Suedia a cunoscut și o „toamnă 
socială fierbinte", marcată de lupta 
pentru reînnoirea contractelor colec
tive, pentru păstrarea nivelurilor ac
tuale ale utilizării forței de muncă, 
pentru obținerea unor majorări sala- 
riale care să compenseze cel puțin în 
parte pierderile suferite de oamenii 
muncii din cauza inflației. Cu toate 
că se menține încă în limite accepta
bile. șomajul afectează totuși peste 
100 000 de persoane, în marea lor ma
joritate proaspăt absolvenți de fa
cultate în căutarea unui prim loc de 
muncă.

Iată doar cîteva din motivele pentru 
care se poale aprecia că negocierile 
dintre sindicate și patronat, care ur
mează să se deschidă în viitorul apro
piat, se anunță a fi destul de dificile. 
Reprezentanții guvernului, care, în 
principiu, nu intervin în discuțiile 
dintre cei doi parteneri, au lăsat to
tuși să se înțeleagă că actuala situa
ție nu permite o creștere sensibilă a 
salariilor și și-au exprimat speranța 
că organizațiile sindicale vor da do
vadă de moderație în acest sens. Or-

ganizațiile sindicale nu împărtășesc 
însă o astfel de poziție. „O dată mai 
mult — declara liderul puternicei 
Confederații Generale a Muncii L.O., 
Gunnar Nilsson — oamenii muncii 
trebuie să suporte singuri consecin
țele crizei. Desigur, noi sîntem pre
gătiți să ne asumăm responsabilită
țile noastre, dar cu condiția ca și pa
tronatul să facă eforturi în această 
direcție. Or, guvernul nu cere ab
solut nimic acestuia".

în legătură cu aceasta și în general 
cu întreaga politică economică se în
fruntă, după cum remarcă comenta
torii de presă, două concepții dife
rite : pe de o parte, cea social-de- 
mocrată, care vizează întărirea con
tinuă a rolului statului în scopul

aducerii sub control a unora din fe
nomenele crizei și, pe de altă parte, 
cea a partidelor actualei coaliții, care 
pun accentul pe stimularea inițiativei 
private. Rezultatul alegerilor din 
septembrie și îndeosebi diferența mi
nimă care desparte coaliția de social- 
democrați nu lasă, desigur, să se în
trevadă o perspectivă clară a evolu
țiilor de viitor. Singurul lucru care 
se poate constata este că nu se în
trevede o soluție imediată dificultă
ților economice cu care este confrun
tată tara — ceea ce arată că chiar 
și state din cele mai avansate ale 
lumii nu rămîn invulnerabile în fața 
fenomenelor crizei.

Radu BOGDAN

peru: Spre transferarea 
puterii către un guvern civil

După aproape 12 ani de regim mi
litar, Peru se află în plin proces de 
transferare a puterii către un guvern 
civil. Data prevăzută pentru acest e- 
veniment este 28 iulie a.c., după ce, 
la 18 mai, se vor fi desfășurat alege
rile generale, în cursul cărora ur
mează să fie desemnat noul președin
te civil al tării, cei doi Vicepreședinți, 
60 de senatori și 180 de deputați. în 
această perspectivă, actualul preșe
dinte, generalul Morales Bermudez, 
a inițiat un dialog „fără discriminări 
ideologice", cu principalele forțe po
litice, în scopul evaluării situației 
actuale a țării și pentru „depistarea 
unor elemente de coincidență, nece
sare procesului de transferare a pu
terii pe căi pașnice și democratice", 
în repetate rînduri, atît președintele, 
cît și a.lți exponenți ai regimului mi
litar au afirmat că se va respecta ri
guros calendarul fixat pentru proce
sul de predare a puterii formațiunilor 
politice ale țării.

După părerea comentatorilor, deci
zia de restabilire a guvernării civile 
a fost determinată. în primul rînd, de 
slaba eficiență a gestiunii economice, 
ajunsă la un nivel critic și avînd con
secințe tot mai nefavorabile asupra ’ 
ritmului de dezvoltare a țării. Desi
gur că acest proces nu poate fi privit .

izolat, ci trebuie înțeles în contextul 
larg al realităților, al curentelor ce 
se manifestă pe continentul latino- 
american, unde se accentuează ten
dințele spre instituirea unor regimuri 
civile.

Scrutinurile menționate vor marca a 
doua etapă a procesului de restabi
lire a guvernării civile și de revenire 
a țării la o viață parlamentară. Pri
ma etapă a început încă în iunie 1978, 
cind s-au ținut alegerile pentru Adu
narea Constituantă, menită să elabo
reze o nouă constituție (în locul celei 
din 1933), prin care să se consfințeas
că reformele fundamentale efectuate 
în anii de exercitare a puterii de că
tre militari — reforma agrară, națio
nalizarea resurselor naturale, afirma
rea unei politici externe independen
te, sistemul de cogestiune în cadrul 
întreprinderilor, reforma învățămîn- 
tului și altele. Operațiunea de trans
ferare a puterii va dispune, astfel, de 
un cadru juridico-instituțional și de 
o platformă constituită, de natură să 
asigure o anumită continuitate, indi
ferent de orientarea politică a viitori
lor guvernanți civili. Cu atît mai im
portantă s-a dovedit această prevede
re, cu cît alegerile pentru Adunarea 
Constituantă nu au asigurat nici unei 
formațiuni politice majoritatea ab-

solută, iar deliberările acestui for 
n-au putut ajunge la un acord în nu
meroasele probleme ale actualității 
social-politice și economice.

Evoluțiile din ultimul an, în pri
mul rînd creșterea dificultăților eco
nomice și reflexele lor asupra cadru
lui social, confirmă în măsură tot 
mai mare realismul și justețea pozi
țiilor susținute de forțele de stînga, 
democratice din țară. Pornind de la 
înțelegerea necesității de a se întări 
acțiunea unitară a celor mai largi 
curente și mișcări progresiste, aceste 
forțe au alcătuit, în perspectiva vii
toarelor alegeri, alianța electorală 
„Unitatea de Stînga" (U.D.I.), for
mată din Partidul Comunist, Fron
tul Muncitoresc, Țărănesc, Studențesc 
și Popular, partidele Socialist Revo
luționar, Avangarda Revoluționară, 
Acțiunea Revoluționară Socialistă, 
Comitetul de Orientare Revoluționa
ră, Mișcarea de Stînga Revoluționară, 
precum și o serie de organizații sin
dicale și obștești.

Zilele trecute, coaliția a prezentat 
oficial candidatul său pentru funcția 
supremă — Genaro Ledesma Izquie- 
ta, președintele Frontului Muncito
resc, Țărănesc, Studențesc și Popu
lar (FOCEP) — precum și candidații 
la funcțiile de vicepreședinți — Jorge 
del Prado, secretar general al Parti
dului Comunist, și Antonio Meza 
Cuadra, secretar general al Partidu
lui Socialist Revoluționar. Programul 
U.D.I. prevede. între altele, instala
rea unui guvern democratic, popu
lar, bazat pe unitatea oamenilor mun
cii de la orașe și sate și unirea po
porului exploatat ; el se pronunță 
pentru promovarea unei politici ex
terne de nealiniere, pentru extinde
rea relațiilor politice, economice și 
culturale, pentru întărirea solidarită
ții . cu popoarele care luptă împotriva 
imperialismului.

Amintind că la alegerile pentru A- 
dunarea Constituantă forțele de stîn
ga, democratice au totalizat un mi
lion de voturi din cele aproximativ 
patru milioane, Genaro Ledesma de
clara recent, la un miting electoral al 
U.D.I., organizat Ia Lima, că „stînga 
peruană poate reprezenta, unită, o 
mare forță electorală și poate chiar 
obține victoria în cadrul scrutinului 
prezidențial".

Vasile OROS

Arsenalul grupului Hoffman
„Un tanc, un tun antiaerian, mi

traliere grele și ușoare, pbști și 
pistoale automate"... Dotarea unei 
moderne unități militare ? Nu ! 
Acest veritabil arsenal descoperit 
cu prilejul unor descinderi efec
tuate de autoritățile polițienești 
vest-germane reprezintă lista „ar
gumentelor politice" cu ajutorul 
cărora „grupul sportiv de luptă 
Hoffman", o organizație neonazistă 
dțn R.F.G., intenționa să-și pună 
in aplicare programul.

Nu mai este de mult un secret 
că in Germania occidentală organi
zațiile care grupează pe nostalgicii 
apuselor vremuri ale lui Hitler pro
liferează continuu — in prezent, po
trivit unei statistici publicate de 
ziarul „Guardian", numărul lor 
ridicindu-se la 83. Ce-i drept, multe 
din acestea nu dispun de prea 
mulți membri (in jur de citeva 
sute), ceea ce a determinat adesea 
asigurări liniștitoare, în sensul că 
ele nu reprezintă cine știe ce pe
ricol, uitindu-se insă că la început 
nici partidul nazist nu reunea decit 
un pumn de extremiști...

Armamentul recent descoperit al 
„organizației Hoffman" arată, din 
păcate, cit de netemeinice sint ase-

menea aprecieri liniștitoare. Spre 
stupefacția și indignarea cetățenilor, 
în apropiere de Nurnberg, oraș care 
și-a ciștigat o tristă celebritate 
prin faptul că aici se desfășurau 
marile ceremonii naziste — grupul 
Hoffman 
manevre militare, folosind tehnica 
de luptă amintită la început. In 
același timp, conducătorul orga
nizației, un anume Karl-Heinz Hof
fman, s-a pronunțat deschis in
tr-un interviu acordat revistei ita
liene „Oggi", în sprijinul „unei dic
taturi în fruntea căreia să se gă
sească un om cu calitățile unui 
fiihrer", adăugind că guvernul celui 
de-al treilea Reich nu și-a dat de
misia și, ca atare, poate și azi să fie 
considerat ca unicul guvern legal 
al țării...

Știrea că această organizație ex
tremistă a fost scoasă in afara legii 
a fost primită cu satisfacție de 
opinia publică vest-germană. Un 
sentiment, firește, îndreptățit, după 
cum tot atît de îndreptățite sint 
apelurile la o vigilență sporită cu 
care presa vest-germană a însoțit 
comentariile pe marginea „afacerii 
Hoffman".

a desfășurat veritabile

B.O.S.S.-ul m acțiune...
Săptămînalul londonez „Obser

ver" a publicat, nu de mult, un se
rial care a produs senzație. Auto
rul serialului, un anume Arthur 
McGiven, fost membru al temutelor 
servicii secrete sud-africane, cunos
cute sub prescurtarea B.O.S.S., dez
văluia amănunte inedite despre 
activitatea organizației din care 
făcuse parte. Intre altele, sprijinin- 
du-se pe documente — pe care 
„Observer" le-a reprodus în facsi
mil — McGiven a arătat că nu nu
mai populația africană, dar și locui
torii albi din R.S.A. sint supuși unei 
stricte, supravegheri. Scrisorile pri
mite din străinătate sint intercep
tate, ascultarea convorbirilor tele
fonice este practicată pe scară largă, 
fiecare cetățean are in arhivele 
B.O.S.S. un dosar secret etc. O 
deosebită indignare în rindurile 
opiniei publice din Anglia a pro
vocat dezvăluirea că serviciile de

spionaj sud-africane au interceptat 
și confiscat o scrisoare a deputatu
lui conservator britanic, Winston 
Churchill — nepotul fostului prim- 
ministru — adresată unui lider al 
partidului progresist sud-african, 
militant pentru drepturile populației 
de culoare.

Printr-o pură întimplare, dezvă
luirile săptămânalului „Observer" au 
coincis cu o campanie pe scară 
largă, savant orchestrată de autori
tățile de la Pretoria, in sensul unei 
slăbiri, chipurile, a rigorilor legis
lației antiapartheid. Printre altele, 
s-a făcut mult caz in legătură cu 
un așa-zis început de organizare 
sindicală a populației africane. 
Faptele date in vileag de fostul 
agent arată cu prisosință cit preț 
trebuie pus pe asemenea încercări 
inabile de a prezentă in culori mai 
atrăgătoare imaginea regimului de 
la Pretoria. (R. Căplescu).
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