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0 concluzie a cincinalului

care se încheie, un adevăr

mobilizator al celui care începe

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu

adresat profesorilor și elevilor Liceului de matematică-fizică
11Nicolae Bălcescu" din București

Am convingerea, dragi tovarăși șl prieteni, că bilanțul 
pe care-1 faceți cu prilejul aniversării liceului vă va sti
mula să munciți cu și mai multă hoțărire pentru a dez
volta rezultatele obținute, pentru a vă aduce întreaga con
tribuție la perfecționarea procesului instructiv-educativ, la 
înfăptuirea sarcinilor mari și de răspundere ce revin școlii 
românești in cadrul politicii generale a partidului și sta
tului nostru, al Programului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

S’int încredințat că organizația de partid, cadrele didac
tice din acest liceu vor munci cu toată dăruirea pentru 
buna pregătire științifică și culturală a elevilor, pentru 
educarea lor patriotică, revoluționară, in spiritul prieteniei 
și colaborării, al servirii cu devotament a patriei, a cauzei 
partidului și poporului — răspunzînd astfel, prin întreaga 
lor activitate, grijii deosebite pe care partidul și statul 
o acordă perfecționării învățămîntului. legării tot mai 
strînse a școlii de viață, de cerințele concrete ale construc
ției socialiste, ale dezvoltării economico-sociale a țării.

Vouă, dragi elevi, vă adresez îndemnul de a învăța cu 
sîrgulnță, de a vă pregăti cît mai bine pentru muncă și 
viață, de a vă însuși cu temeinicie minunatele cuceriri ala 
științei și tehnicii, ale gîndirii moderne, spre a deveni 
astfel făuritori de nădejde ai socialismului și comunis
mului, cetățeni conștienți ai' Republicii Socialiste România.

Vă urez tuturor — profesori și elevi — realizări și sa
tisfacții tot mâi mari in activitatea viitoare, multă sănă
tate și fericii-e !

Cu prilejul sărbătoririi a 300 de ani de la înființarea 
liceului, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dum- . 
neavoastră, profesorilor și elevilor acestei unități de in- 
vățâmînt cu vechi și bogate tradiții, un salut cordial și 
cele mai calde felicitări, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
al Guvernului Republicii Socialiste România, precum și- 
al meu personal.

De-a lungul celor trei secole de existență, școala dum
neavoastră a adus o prețioasă contribuție la dezvoltarea 
învățămîntului românesc, la pregătirea și educarea a nu
meroase generații de absolvenți, din rîndul cărora s-au 
remarcat personalități de seamă ale științei și culturii 
românești, care, prin întreaga lor activitate, au îmbogățit 
cu noi valori patrimoniul material și spiritual al poporu
lui, au contribuit la progresul multilateral al patriei.

Dezvoltînd pe o treaptă superioară bogata experiență 
din trecut, școala dumneavoastră a adus, în anii socialis
mului, un aport de seamă la creșterea și instruirea te
meinică a cadrelor necesare dezvoltării pe baze noi a 
economiei naționale, științei și culturii, desfășurării cu 
succes a operei de edificare a socialismului în România.

Organizat — ca, dealtfel. întreaga noastră rețea de în- 
vățămînt — lntr-o concepție nouă, revoluționară, dispu- 
nînd de o bază materială tot mai modernă, Liceul ..Nicolae 
Bălcescu" asigură astăzi condiții superioare de pregătire 
și educare a tinerei generații, a viitoarelor cadre de con
structori ai socialismului și comunismului din patria 
noastră.
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aceluioșl oraș: istorie șl prezent la Sighișoara

Constructorii de locuințe 
din Birlad

noilor blocuri și-au 
activitatea numeroase 

care asigură servicii 
comerciale și prestații 

(Crăciun Lă- •

Viata mereu mai bună a fiecărei familii 
în oglinda veniturilor directe 
si a fondurilor sociale de consum 
il

Dezbaterea complexei probleme a 
. ■, nivelului de trai, din punct, de ve- 

\ dere teoretic sau pur practic, de 
regulă aduce in primul plan al a- 
tenției evoluția retribuției. O ase
menea abordare are ati-ț, o motiva
ție subiectivă, cît și una obiectivă. 
Subiectivă, pentru că retribuția 
constituie elementul cel mai pal
pabil, cel mai direct și mai strîns 
legat de viața fiecărui om al mun
cii. Lună de lună, fiecare dintre 
noi îi putem evalua exact „forța 
de înriurire". Determinarea obiecti
vă decurge din atenția deosebită pe 
care a acordat-o partidul nostru în 
ultimul deceniu, cu deosebire în 
cincinalul actual, creșterii priorita
re a veniturilor directe condiționa
te exclusiv de cantitatea și calita
tea muncii depuse. Semnificativ 
este că dacă în perioada 1951— 
1975, deci în 25 de ani, retribuția 
medie netă a personalului munci
tor a sporit de la 337 lei la 1 595 
lei, adică de circa 4,7 ori. in anii 
actualului cincinal se estimează ca 
aceasta să atingă 2 256 lei. deci un 
spor de aproximativ 660 de lei, 
ceea ce înseamnă o creștere a re
tribuției medii de 6,7 ori față de 
1950. Și acesta-i doar un aspect, 
este adevărat esențial, al crește
rii veniturilor, directe, la care tre
buie adăugată creșterea indicelui 
de retribuție pe familie, condițio
nat de ritmul alert de industriali
zare pe care l-a înregistrat tara în 
ultimul’ deceniu și jumătate, cteea 
ce a asigurat creșterea numărului 
de retribuții pe familie.

Creșterea veniturilor din muncă 
a avut în vedere absolut toate ca
tegoriile de oameni ai muncii, in
diferent de ramura în care lucrea
ză. Generoasă a fost această ori
entare și în cazul țărănimii Dacă 
pină în 1970, veniturile nominale 
nete lunare ale țăranilor obținute 
din munca în C.A.P. și din gospo
dăriile personale, pe o persoană 
activă, au sporit de 3,42 ori, adică

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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de la 167 lei, cît a fost în 1950, la 
571 lei, în ultimul deceniu nive
lul acestor venituri a atins aproape 
1 300 lei. Această evoluție rapidă 
vădește tendința apropierii venitu
rilor obținute în agricultură cu cele 
obținute în activitățile cu caracter 
neagricol — in principal industri
ale — element definitoriu ce stă la 
baza politicii de repartiție echita
bilă a veniturilor.

Tocmai creșterea veniturilor di
recte ale tuturor oamenilor muncii 
a determinat sporirea sensibilă a 
veniturilor globale anuale ce revin, 
în medie, pe o familie ; de la circa 
38 mii lei în 1975 la aproape 53 mii 
lei în acest an ; numai în actualul 
cincinal, această creștere este aproa
pe egală cu cea realizată în anii 
1966—1975.

Evident, cu venituri simțitor spo
rite obținute din muncă se pot 
face pași sensibili In creșterea ge
nerală a nivelului, de trai. Cel din
ții progres se înregistrează pe pla
nul desfacerilor de mărfuri, al creș
terii consumului de bunuri și ser
vicii, Îndeosebi în ce privește pro
dusele alimentare cu calități nutri
tive superioare — carnea, laptele, 
ouăle, zahărul — care treptat. în
locuiesc consumul de cereale, a că
ror pondere în consumul populației 
înregistrează o tendință de conti-

Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile industriale ale 
orașului Tîrnâveni s-au situat în 
acest an; lună de lună. în frun
tea întrecerii socialiste pe județ 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, pentru creș
terea eficienței economice, prin 
realizarea unor produse cu con
sumuri reduse de energie. 
Aceasta a tăcut ca. Ia nivel de 
oraș, planul anual la producția 
industrială să fie realizat cu 16 
zile mai devreme. Avansul de 
timp ciștigat creează premise 
ca. pînă la finele anului, să se 
realizeze, pesțe prevederi, o pro
ducție de circa 80 milioane lei. 
(Gh. Giurgiu).

planul anual
Oamenii muncii 

din industria orașului 
Tîrnâveni

Au/ îndeplinit

O

il V ■ 1 >s..
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Produsnl 1950 1965 «975 ■ir 1989

— Carne și produse din carne kg 16.7 26.6 45.7 63
— Lapte si produse din lapte

(exclusiv untul) 1 107,6 105 132.9 200
— Ouă buc. 59 115 214 270
— Zahăr și produse din zahăr kg 6.9 13 20.3 30
— Legume și produse din

legume kg 63.6 75.3 112.6 160
— Fructe și produse din fructe kg 20.7 26,7 42.6 63
— *Produse din cereale (in

echivalent făină) kg 130.3 208,0 189,3 187
— Țesături (inclusiv confecții) mp 13.9 16,20 24,19 29

Unitâțile de producție 
ale Consiliului popular 

al județului Botoșani
Ieri au raportat îndeplinirea 

planului anual la toti indica
torii economico-financiari, in
clusiv' la effort. unitățile dă 
producție ale Consiliului popu
lar al județului Botoșani. Pînă 
la sfirșitul anului se va realiza 
o producție suplimentară in 
valoare de 47 milioane lei con
cretizată în 30 tone produse din 
mase plastice, 830 mp covoare, 
diferite alte mărfuri. De aseme
nea, se vor construi în plus, 
față de sarcinile planificate, un 
număr de 210 apartamente. (Sil
vestri Ailenei).

Prin generalizarea unor valoroase Inițiative, constructorii de vagoane din 
Drobeta-Turnu Severin au reușit să economisească, în acest an. 500 de tone 
de metal, ceea ce echivalează cu metalul necesar pentru realizarea a 42 de 

vagoane de tipuri diferite
Foto: Eugen Dichigean«

A
Conștiința marilor valori

Grădina 
bunilor gospodari

O grădină cu toate aromele verii de unde oameni 
in halate albe au cules vișine șt cireșe, caise și pier
sici îmbujorate de razele soarelui : o grădină cu 
toate aromele toamnei de unde aceiași oameni au 
cules prune și nuci, tomate și rădăcinoase, gogoșari și 
capia, roșii ca para focului. Acum, iama, pomii par 
luminați de zăpadă 
urmă aici au rodit 
legume și fructp. 
li se spune aici, 
hectar. Atlt cit era 
unde oamenii locului scoteau piatră pentru case și 
garduri, pitoreștile garduri de piatră dobrogene. Aici, 
la Lumina, in apropierea Constanței, tocmai terenul 
pietros, neproductiv, cu pilcuri de mărăcini și sca
ieți, ocolite de turmele de oi, a servit drept argument 
specialiștilor veniți să amplaseze o modernă, unitate 
a zootehniei. Dealtfel, primii beneficiari ai acestui,am
plasament — constructorii — au economisit citeva sute 
de saci de ciment la temeliile halelor. Hale mai vechi 
pentru creșterea găinilor, calculate de proiectanți să dea 

.recoltă" de patruzeci milioane de ouă pe an.

și chiciură, dar cu puțin timp tn 
peste douăzeci de sortimente de 
„Grădinile Luminii", după cum 

au, in total, suprafața unui 
cu ani in urmă tăpșanul
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voltă" sporit^ prin ingeniozitate, prin muncă, multă 
muncă, cu incă cinci milioane de ouă pe același 
spațiu construit. Și hale noi, prin care ne conduce 
inginerul Nicolae Ion, directorul complexului, ară- 
tindu-ne, cu justificată mîndrie, un sistem de ca
sete suspendate, modernizare tehnologică cu efect 
economic , apreciabil : pe același spațiu construit se 
cresc suplimentar citeva sute de mii de pui. Rezultate 
de prestigiu pentru care această unitate-etalon a avi
cultura intercooperatiste a fost distinsă, recent, cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".

De-a lungul verii și toamnei ies oamenii complexu
lui din hale și primul pas îl fac în grădină, intre
pomi și legume. Fiecare fermă de găini ori de creș
tere a puilor, ca și atelierul mecanic au microgră- 
dină proprie, de citeva sute de metri pătrați, atit 
cit e distanța dintre hale sau spațiul mic de o parte 
și alta a aleilor asfaltate. Scoate îngrijitoarea con- 
teinerul cu ouă sau căruciorul cu pui de came gata 
de livrare 
cu poala halatului plină de fructe,_ de roșii 
ardei ~ ~
nem plăcintăriile Constanței, 
rul grădinar 
am c.....rZ.~. „ . ...
anul acesta am avut legume pentru consumul curent, 
ba am mai și vindut, ciștigind citeva zeci de mii de 
lei". In economia complexului — unitate cu un Cont 
in bancă însumind 23 milioane lei — ponderea valo
rică a producției grădinii nu e mare. Dar gin- 
durile și faptele oamenilor care fac să rodească fie
care palmă de pămint, care calculează spațiul pro
ductiv in metri pătrați sau in număr de pomi și 
de plante, au o profundă semnificație.

Aducem acest elogiu grădinii și bunilor gospodari cu 
gindul la numeroasele, mult prea numeroasele locuri 
virane din curți și din ferme, de pe lingă sediile unor 
I.A.S.-uri și C.A.P.-uri, cu gindul la multele terenuri 
intravilane rămase necultivate, terenuri care ar putea ■ 
deveni tot atitea grădini încărcate de roade și de fru
musețe. Cum sint grădinile Luminii.

și se întoarce in hală la locul de muncă . . .. . . . . . ... orj
sau verdețuri de sezon. „Cu dovlecii ți-

............... ~ ne spune pensiona-
Nicolae Smărăndescu. La inceput

cumpărat semințe cu lingurița din piață;

C. BORDEIANU
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Cu adincă satisfac
ție, cu sentimente de 
mîndrie patriotică au 
intimpinat sighișorenii 
Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ho- 
tăriți să-și mobilizeze 
întreaga lor energie 
creatoare pentru a răs
punde prin fapte înal
tului îndemn al secre
tarului general al 
partidului :

„îmi exprim convin
gerea că succesele cu 
care aniversați șapte 
secole de la prima a- 
testare documentară a 
localității vor consti
tui pentru comitetul 
municipal de partid și 
consiliul popular mu
nicipal, pentru comu
niști și toți cetățenii 
Sighfșoarei — români, 
germani, maghiari și 
de alte naționalități — 
nn puternic și mobili
zator imbold in reali
zarea integrală a sar
cinilor actualului cin
cinal și a cincinalului 
1981—1985, în înfăptui
rea neabătută a Pro
gramului partidului de 
făurire a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare 
a României spre co
munism, pentru a da 
noi străluciri prezen-

tnlui și viitorului fru
moasei așezări 
Tirnava Mare".

Sărbătorirea 
șoarei invită la 
rea unor glorioase pa
gini de istorie încunu
nate prin noul și în
floritorul destin al în-

de pe

Sighi-
evoca-

ță pentru oameni, prin 
măsurarea timpului și 
marcarea întimplări- 
lor (cîte s-au petrecut 
sau cîte nu !), în rea
litate, în 
popor ele 
ceva decît 
lunga Iui

istoria unui 
nu fac alt- 
să confirme 
durată pe

Constructorii din municipiul 
Bîrlad raportează îndeplinirea 
planului anual la construcția 
de locuințe. Avansul ciștigat 
creează posibilitatea încheierii 
anului cu un număr de circa 
100 de apartamente100 de apartamente in plus 
față de prevederi. In acest fel, 
în ultimul an al actualului cin
cinal fondul locativ al Bîrladu- 
lui s-a dezvoltat cu incă 1 000 
de apartamente de care benefi- 

< clază tot atitea familii de oa
meni ai muncii. Noile ansam
bluri de locuințe dispun și de 
importante dotări sociale. Zilele 
acestea. în zona Gării a fost 
dat în folosință localul Scolii 
generale nr. 11 cu 16 săli de 
clasă. Tot în această clădire 
este organizată activitatea unei 
grădinițe cu 120 de locuri. La 
parterul 
început 
unități 
publice, 
meșteșugărești.
luci).

Este astfel și Si
ghișoara o atestare in
tre multele cîte se cu
prind din țara Biho
rului șl pînă la mare, 
de la podul lui Apolo- 
dor pină la Dragomi- 
reștii Bucovinei. O 
carte de citire despre

SIGHIȘOARA
in constelația istoriei

și a prezentului socialist
Romulus GUGA

>

tineritulul municipiu 
din inima țării.

Atestarea documen
tară a unor orașe e de 
obicei legată de un 
înscris prin care un 
petic de pămînt sau 
mai multe se vînd sau 
se cumpără, fără a se 
specifica cîte suflete 
s-au perindat dintr-o 
parte in alta odată cu 
semnarea hîrtiilor. Și 
dacă ele au o importan-

pămînturile sale. Și 
astfel, în cei peste 2050 
de ani de cînd pe 
aceste păminturi moșii 
și strămoșii noștri 
măiestresc oale și unel
te, înalță case și lasă 
temelii, atestările do
cumentare, ' scrise sau 
nescrise, rămîn drept 
mărturii al? civiliza
ției. ale năzuințelor de 
progrss tn curgerea ge
nerațiilor.

oameni și fapte care, 
după săpături mai re
cente, iși află locul de 
obîrșie undeva în 
dealul viilor de pe 
malul Tirnavei. Locul 
e cotit, apele sint re
pezi și malurile șer
puitoare. Oamenii s-au 
tras mai înspre deal, 
mai spre virful lui, 
și pentru că româ
nii, de cind sint, s-au 
cununat cu înălțimea 
și au disprețuit abi-

șurile : cetatea e mai 
încolo, ca o săgea
tă. a strămoșilor care 
rîdeau de cele trecă
toare și prețuiau pe 
înțeleptul Zamolxes. 
Probabil că tot un act 
din acela, trecător 
precum toate hîrtiile 
pămlntului, înglobează 
zeci de familii stră- 
române, care au viețuit 
aici între secolele III 
și XIII, precum o arată 
săpăturile din malul 
Tirnavei, unde se văd 
nu numai mîinile cele 
harnice ale înaintași
lor, ci și prădăciunile 
trecătorilor cîți ne-au 
invidiat și ne-au dorit 
casele și ne-au pustiit.

La Sighișoara, pito
rescul locurilor și tra
dițiile istorice convie
țuiesc fericit într-un 
prezent clocotitor ; nici 
apele, nici mișcările 
pămlntului n-au putut 
întîrzia timpul nou al 
acestui oraș, unde ves
titul ceas din turn bate 
acum fără încetare 
înspre ora marilor îm
pliniri socialiste. Un
deva pe strada aceasta 
întortocheată, printre 
zidurile groase și por-

f

(Continuare 
tn pag. a Ill-a) y

O neîntreruptă miș
care dialectică leagă 
tntre ele generațiile 
care se succed. Rela
ția generație—cultură 
nu se poate rezolva, 
desigur. în sfera bio
logicului. Există aici 
o permanentă interfe
rență. dominată de 
forța și amploarea te
zaurului colectiv ai 
moștenirii culturale. 
Fiecare generație iși 
aduce contribuția sa 
revoluționară, , mereu 
novatoare. S-ar putea 
căută semnele distinc
tive ale unei generații 
in ceea ce am numi 
memoria ei. însă o 
memorie subordonată, 
în ultimă instanță, sco
purilor și mobilurilor 
acțiunii.

Poate că 
retine, în 
adinei, ceea _ .
rea si acțiunea îi im
pun ; dar realitatea 
dialectică nu atinge 
un index general, ab
solut valabil pentru o 
generație care cuprin
de. in timp, o durată 
evaluată între unul- 
două decenii.

Dacă acceptăm a- 
ceastă durată crestată 
în timpul material, 
dealtfel destul de a- 
proximativ, și dacă 
acceptăm să discutăm 
aria trasată de acest 
criteriu oarecum empi
ric, tributar factorilor 
biologici ai naturii u- 
mane. 
nilor 
timp. ... . . . .. ...
unor entități îngheța
te, și, in consecință, 
ne oprim la stra
turile superficiale ale 
memoriei, la conținu
tul ei anecdotic, atunci 
s-ar putea stabili un 
anume transfer in 
limitele sus-zise ale 
unei generații, ca în 
jurul unei mese etero- 
clite. atunci cînd se a- 
niversează. să zicem, 
un număr de ani de 
la absolvirea liceului. 
Există. în interiorul 
acestui transfer, o ge
nerație a valsului, a 

ytangoului. a charlesto-

nului. o generație a 
carului cu fîn, o gene
rație a bicicletei cu o 
singură roată, a tram
vaiului electric, a au
tomobilului. avionului 
sau imponderabilității 
spațiale.

Toate aceste elemen
te influențează, fără 
îndoială, mersul gîn
dirii si comportamen
tul. căruia ii împru
mută stilul epocii, ba 
chiar sint capabile să 
stabilească un raport 
între gindire si acțiu
ne, dar o generație nu 
se poate constitui ca o

Virgil 
TEODORESCU

memoria 
fălcile ei 
ce gindl-

tributar notiu- 
de spațiu si 
în convergenta

unitate de acțiune doar 
pe bazele acestora.

Există rațiuni mult 
mai profunde. De pil
dă. eu aparțin unei 
generații antifasciste 
și această calitate 
•este un rezultat al con
juncturii, al condi
țiilor istorice si sociale 
care și-au pus am
prenta pe durata de 
timp rezervată gene
rației mele. Pot detec
ta cu ușurință germe
nii fascismului, oricit 
ar fi de bine ascunși, 
oricînd și oriunde. în- 
trucit, pentru mine, el 
răspindeste 
pestilential al 
de sconcs. __ _____
fi imediat sesizat.

Generația mea. fide
lă progresului si in- 
scriindu-se în marea 
voltă a progresului 
uman, trebuia să fie 
antifascistă, pentru că 
pericolul fascist deve
nise iminent, dar era 
antifascistă dincolo de 
ea, înaintea 
ei. Lupta 
fascismului 
nea dincolo 
nă și dincolo de me
morie. Acesta ește. de 
fapt, semnul distinctiv 
al generației mele; 
componenții ei, biolo-

mirosul 
blănii 

care poate

si inapoia 
împotriva 
se impu- 

de doctri-

gic, realizau că este In 
joc soarta omenirii.

Frontul antifascist 
nu se putea opri la li
mitele conferite, în 
timp, apariției unei 
generații. Depășea a- 
ceste limite, care nu 
mai aveau frontiere, 
depășea chiar si nece
sitățile organismului 
uman impuse de per
petuarea speciei (ge
nerațiile). întrefcea 
preocupările și inten
țiile ce caracterizează, 
spiritualicește, un anu
mit moment

înfruntarea dintre 
generații, sau amnezia 
în legătură cu exis
tența generațiilor an
terioare, este o 
ție de prost 
dogmatismului 
pragmatismului 
gar. Raportul 
generații nu 
înțeles ca opoziția din
tre un clarvăzător și 
un orb. El aparține 
procesului dialectic 
prezent atft înăuntru, 
cit și în afara genera
ției, proces dialectic 
care determină contri
buția ideologică a ge
nerației respective la 
elaborarea noilor for
me sociale, element ce 
asigură succesiunea 
firească și interdepen
dența dintre generații 
și, totodată, perenita
tea acestei succesiuni.

„Să-ți gindești tim
pul, iată înalta misiu
ne", scria HegeL Ce 
înseamnă „a-ți gîndi 
timpul" pentru scrii
tori ? înseamnă a 
te integra unei rea
lități. a fi fidel unei 
idei. înseamnă a par
ticipa fără reține
re, cu toată fin ta. 
la munca fără astîm- 
păr. Ia elanurile con
structive și înnoitoare 
ale socialismului Căci 
numai coborînd în pro
pria noastră substanță, 
în esența vieții noastre

inven- 
gust a 
și a 

vul- 
dintre 

trebuie

(Continuare 
in pag. a in-a) y

PITEȘTI: Utilaje prin autodotare 
cu. performanțe superioare celor 

din import
Muncitorii, inginerii 

Si tehnicienii Combi
natului de articole 
tehnice din cauciuc 
Pitești au realizat, cu 
forte proprii, nume
roase utilaje necesare 
in procesul de produc
ție. Dacă s-ar fi adus 
din import, ar fi cos
tat peste 21 milioane 
lei valută. în plus,

trebuie remarcat câ 
utilajele concepute și 
realizate aici prin au
todotare au un randa
ment sporit și o rezis
tență mai mare decît 
cele similare din im
port. Este vorba, intre 
altele, de liniile pen
tru fabricarea de fur
tunuri rotari și garni
turi electroplușate. 
mașinile de tricotat

manșoane de radiator 
și de bandajat furtu
nuri de înaltă presiu
ne și altele. în pre
zent, se află in execu
ție, cu forte proprii, 
noi mașini și utilaje, 
care vor fi montate în 
spatiile existente și 
care vor asigura im
portante sporuri de 
producție (Gh. Clrs- 
tea).
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Ingenioșii

In lumea lucrătorilor din comerț

Și aci există exemple 
de conștiinciozitate 

și corectitudine

CUVÎNTUL CITITORILOR h

7000 de sugestii valoroase

—

I Produsul se numește „Trusă 1 
complexă pentru măsurători pe | 
teren", iar pe eticheta ce-l înso-

Ițește mai scrie : „Realizat la I 
Școala generală din satul Vlă- I 
deni-Deal, județul Botoșani". *

I Trusa a stirnit un imens interes. 
Dovada : solicitări adresate pro
ducătorilor de multe unităti din I 
județele Gorj, Cluj, Olt, Mureș,

ITulcea și altele. Atelierul și do- I 
țările necesare pentru confecțio- | 
narea respectivei truse s-au re-

Ializat în întregime de elevii și • 
profesorii școlii. Care școală se | 
află intr-un sat situat la peste I

140 kilometri de Botoșani. De 
unde se vede că ideile mari nu I 
se nasc numai in localități mari. |

I
I
I
I
I
I
I

În loc de țigări...
S-a descoperit un înlocuitor al 

țigării ? Deocamdată, doar unul 
educativ. Comitetul județean 
Calați al Crucii Roșii a difuzat 
100 000 exemplare din regulamen
tul unui concurs dotat cu pre
mii, intitulat „Tutunul sau sănă
tatea ? Alegeți !“. Concursul in
vită pe oricare cetățean să re
flecteze la urmările nocive ale 
tutunului, răspunzind la zece în
trebări. Care întrebări te pun pe 
ginduri prin gravitatea proble
melor pe care le ridică. Intere
sant ni se pare faptul că formu
larele concursului se distribuie 
prin diferite mijloace, inclusiv 
prin... tutungerii.

I
I
I
I
I
I

I
Ca-ntre vecine I

I
și nu prea...

O Intimplare de pomină

I

I
I
I
I
I
I
I

O intimplare de pomină s-a 
petrecut in satul Broșteni, jude
țul Argeș. Intre Floarea B. și 
Ileana I., două femei vecine (și 
pină atunci prietene), s-a iscat, 
din te miri ce, o neînțelegere, 
care a degenerat in ceartă in 
toată regula. Odată intrate in 
casă, fiecare i-a relatat soțului 
său povestea. Bineînțeles, una 
acuzlnd-o pe cealaltă.

In loc ca bărbații lor sd în
cerce să le-mpace, cind s-au In* 
tilnit pe drum s-au luat la 
bătaie.

După cum ne . informează 
procurorul Gheorghe lonescu, in 
urma loviturilor primite, soțul 
Floarei B. a fost internat in spi
tal, iar soțul Ilenei I. urmează 
să dea ochii cu instanța de ju
decată.

Vecină, dragă vecină.-

I
I
I
I
I
I
I

4
Se caută

I-un director
* ' < < li A

I
l

i I
i

I
I
I
I
I
I

l
De cițiva ani. căminul cultu

ral din comuna Șimian, județul 
Mehedinți, localitate suburbani 
a municipiului Drobeta-Turnu 
Severin, cind are, cind nu are 
director. Dar mai mult n-are 
decit are. Cea mai mare parte 
din timp căminul cultural cu 
pricina a stat — și stă și acum 
— cu ușa închisă. Cu toate in
sistențele din partea factorilor 
de răspundere, nici unul din cele 
56 cadre didactice existente in 
comună nu vrea să fie director. 
Fiecare motivează că nu are 
timp pentru activitatea cultura
lă. Și aceasta, întrucit în majo
ritate sînt navetiști. Locuiesc la 
Drobeta-Turnu Severin și lecții
le le țin intre două mijloace de 
transport. In rest, nu-i interesea
ză nimic. Chiar așa ?

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

La drumul mare...
In timp ce se grăbea să ajungă 

la vreme la lucru la Mina Salina, 
Tg. Ocna, I. Munteanu a fost 
trîntit la pămint de doi Indivizi, 
care l-au luat banii, actele, per
misul de conducere auto și tot 
ce-au mai găsit prin buzunarele 
lui.

Fiind repede depistați, făptașii 
au fost trimiși să răspundă in 
fața legii. După cum ne infor
mează judecătorul Constantin 
Ivancea, procesul a fost judecat 
la Tg. Ocna, in fața unui nu
meros public, care a primit cu 
satisfacție sentința dată : patru 
ani și jumătate "lui Gheorghe 
Dăniță și trimiterea pentru 3 ani 
intr-o școală specială de reedu
care a minorului Marian 
amindoi tnvinuiți de 
infracțiunii de tilhărie 
mare.

R., 
comiterea 
la drumul

I
I

Un claxon 
pe adresa...

Atenția călătorilor a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Atenția călătorilor a fost atra
să de faptul că. deși era seară, 
autobuzul 31—MM—3207 de la 
I.T.A.. Maramureș nu avea lumi
nile aprinse. Apoi, că a traver
sat linia ferată printr-un loc 
nepăztt și fără să se asigure. 
Cind a fost oprtt In drum spre 
Arduzel, cel aflat la volan, Au
gustin Matei, a încercat să 
facă nevăzut.

De ce 7 Mai IntU, pentru 
era sub influența alcoolului; 
doilea, pentru că nu avea permis 
de conducere corespunzător a- 
cestui autovehicul; al treilea, 
pentru că ii ținea locul unui alt 
șofer, Ștefan Ferenczi ; al patru
lea, pentru că și Ferenczi tre
buia să-i țină locul lui Valentin 
Boda; al cincilea, pentru că 
Boda...

Un adevărat lanț al slăbiciuni
lor ! Cind au aflat pe mina cui 
iși încredințaseră viața, călătorii 
au înmărmurit.

Să sperăm că aceste sus-ztse 
vor constitui un claxon de alar
mă pentru cei de la l.T.A. Ma
ramureș.

se

că 
al

I Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinieii

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Lucrător In comerț. O profesiune 
de mare răspundere, într-unul din 
cele mai vaste sectoare ale servirii 
sociale și de o mare însemnătate 
economică. O profesiune al cărei crez 
este, și trebuie să fie, slujirea co
rectă, demnă, plină de solicitudine a 
oamenilor muncii.

Nu de puține ori, lucrătorilor din 
comerț li se adresează critici — și nu 
de puține ori îndreptățite. Căci, din 
păcate, ne mai întîlnim cu practici 
care contravin principiilor si regu
lilor societății noastre — dezinteres, 
acte de incorectitudine, manifestări de 
arogantă. Asemenea comportări irită, 
creează nemulțumiri cetățenilor, sau 
le accentuează, mai ales cînd se aso
ciază cu carențe momentane în apro
vizionarea cu diferite mărfuri.

Ar fi însă greșit să se generalizeze 
asemenea optici critice, căci, așa cum 
este o realitate care nu poate 
fi ignorați, persistența unor ast
fel de neajunsuri, este de asemenea 
o realitate. îmbucurătoare, existenta 
a nu puțini lucrători din comerț cu 
comportare înaintată, corectă și aten
tă, civilizată — fie oameni mai vîrst- 
nici. cu o bogată experiență de viată 
și profesională, fie tineri, cu o bună 
pregătire de spe
cialitate, toți a- 
ceștia constitu- 
indu-se, fără doar 
și poate, în e- 
xemple demne de 
urmat. Dintre nu 
puțini asemenea 
oameni ne-am 
oprit la cițiva de la com
plexul Comaliment nr. 2 din Ca
pitală.

...Ora 5,30. Magazinul nu și-a des
chis incă porțile pentru cumpărători, 
dar colectivul din tura de dimineață 
e prezent. La ora cînd multi dintre 
noi încă nu ne-am încheiat odihna, 
ziua lor de muncă a și început, 
încep să pregătească, pentru a ni le 
oferi, pîinea, laptele, zarzavatul.

Iat-o, printre primii veni ti în uni
tate, pe Vasilica Constantin. Are 18 
ani, e navetistă : vine cu trenul din 
satul Dirza. comuna Crevedia. eale 
de 25 km, apoi, din Gara de Nord, ia 
un autobuz de oraș. „La 4 și jumă
tate trebuie să fiu în stație. Dar nu 
mi-e greu și-mi place meseria". E ab
solventă a treptei I a liceului econo
mic, s-a pregătit special pentru a 
lucra in comerț.

în vestiar iși aranjează cu grijă ți
nuta : halatul, șorțul, boneta, miinile 
— totul trebuie să fie impecabil. Sînt 
exigențe care fac parte din „ținuta 
casei". Dar timpul trece repede și in 
jumătatea de oră care precede des
chiderea pentru public mai sînt mul
te de făcut. Vasilica lucrează în sec
torul cu autoservire. Ce amănunte 
sint de pus la punct ? Mai șterge 
odată praful, se uită dacă toate coșu- 
lețele sint la locul lor. dacă gondo
lele din sectorul ce-i este reoartizat 
sînt pline, dacă nu cumva a rămas un 
gol neobservat de cu seară. Și, de
odată. o vedem cu o cutie mare de 
carton in brațe. Sus, în vîrftil unei 
gondoîh, lipsește eleva. .Vddtta si țnar- 
fa, și...... postamentul" oh care iă Se î
suie ca să ajungă. Vasilica abia dată ‘ 
are un metru și jumătate înălțime.

Au venit, între timp, și cumpără
torii. La raionul de mezeluri, ca de 
obicei, lume multă. Urmărim vînzarea 
fără a fi observați. La tejghea, o fe
meie brunetă, nu prea înaltă, nu prea 
voinică, se mișcă asemeni unei sfîr- 
leze. Deși nu e oră de vîrf. clienții 
sînt grăbiți : sînt cei care-și asigură 
gustarea de dimineață și nu vor să 
întîrzie de la lucru. „Ce doriți ? Vă 
place bucata aceasta ? Luați cu în
credere ce vă dau eu, că nu vă ofer 
marfă rea". „V-aș ruga să-mi tăiați 
din partea cealaltă". „Cu plăcere", 
întrebări și răspunsuri se succed în 
ritm alert. Ca și ritmul mîinilor ex
perimentate ale vînzătoarei.

Ceasurile trec și cumpărătorii se 
schimbă. Acum, prin fața tejghelei 
apar mai mult gospodine, oameni mai 
virstnici. Gusturile se schimbă^ și ele,

în unități comerciale 
din Capitală

mai apar și nervi, și capricii. „Nu 
vreau de acolo, vreau de dincolo". 
„Poftiți I". „De departe mi se părea 
mai frumoasă bucata aceea. Schim
bați-o cu cealaltă". „Să știți că sînt 
la fel. dar vă dau ce doriți dumnea
voastră". Reușește adesea să gă
sească un cuvînt de politețe pentru 
fiecare.

Tinea Simion are 39 de ani. Jumă
tate din ei i-a petrecut la tejghea. 
Fără absențe, fără intîrzieri. „La cît 
te scoli dimineața. Ținea Simion ?“ 
„La 4, indiferent de tura in care lu
crez, iar soțul, șofer la I.T.B. — la 
ora 3. Așa m-am obișnuit. Știți doar, 
sînt multe de făcut într-o gospodărie. 
După ce pleacă soțul, ii pregătesc pe 
băieți — cel mare este elev în clasa 
a XII-a la Liceul de mecanică fină 
Pipera, iar cel mic în clasa a VlI-a. 
Dacă sînt de după-amiază, fac curat 
— ocupăm cu chirie un apartament 
cu trei camere — gătesc, ca orice fe
meie. Pe cit pot. Îmi fac timp să și 
citesc". „Și ce citești. Ținea Simion 7“ 
„Am dat de curînd examen de -vinză- 
tor 2» și am vorbit la școală să mă 
pregătesc pentru clasele a IX-a și a 
X-a la fără frecvență. Știți, soțul e 

secretar de partid, 
copiii — uteciști 
și dacă nu invăț, 
unde îmi mai este 
autoritatea, cum 
le pot ține pasul? 
Și apoi, vreau să 
devin și eu mem
bră de partid".

...Cu Aurelia Codescu, de la același 
raion, am Izbutit să schimb citeva 
cuvinte numai după incniderea maga
zinului. Cind s-a așezat pe scaun, ii 
tremurau de oboseală și miinile, și 
picioarele. Ultimul client. desigur 
obosit și el, nervos, o cam repezise. 
Și încă pe nedrept. Dar Aurelia n-a 
ripostat. I-a tăiat marfa și i-a cîntă- 
rit-o cu aceeași exactitate. Doar un 
licăr de amărăciune i-a umbrit o cli
pă privirile. Ce să-i fi răspuns nepoli
ticosului ? Că servise, in acea după- 
amiază, aproape 500 de persoane, că 
răspunsese la cel puțin tot atitea în
trebări, că parcursese — da. pe locul 
ei de muncă, spre a servi pe unul și 
pe altul — kilometri fără oprire ?

„Se spune că vă bucurați de res
pect, că vă caută clienții". „Pentru 
asta am muncit și asta imi este mul
țumirea. Deși, oricît am dori, nu-i 
putem mulțumi chiar pe toți. Dar 
dacă socotesc bine, in 29 de ani de 
cînd lucrez în comerț, cei pe care am 
reușit să-i facă să plece mulțumiți 
din magazin, să se întoarcă la noi. 
sînt cu mult, cu foarte mult mai 
mulți decit ceilalți".

Așa cum spunea, cu autoritatea 
celor 15 ani de experiență in mese
rie, și comunista Victoria Sebe. pro
movată nu de mult gestionară in sec
torul de dulciuri : „Modul în care te 
înfățișezi clientului prin tinută și 
comportare exprimă, in fond, res
pectul față de tine însuți, ca și față 
de cel pe care-1 servești. Desigur, sint, 
șj excepții — PHnțSS ^Len^ ,printfQ 
noi., ,ț)gr fiecare știm din experiență: 
ceea ce;am învățat și",dlr»-.bă'țrinj. țâș ; 
„vorba bună mult aduce". In primul 
rînd respect și politețe, în fond ex
presii ale unei atitudini civilizate".

...E seară și ușile magazinului s-au 
închis. Dar ziua de muncă pentru tura 
respectivă nu se încheiase: mai erau 
de cîntărit mărfuri, de preambalat 
produse livrate în vrac, de completat 
sortimentul, de făcut curățenie, de 
pregătit totul pentru a doua zi. Ore 
bune de muncă tot in slujba noastră, 
a cumpărătorilor.

Un „eșantion" din marele detașa
ment al lucrătorilor comerciali, al celor 
corecți și harnici, demni de stimă și 
prețuire, care creează renumele uni
tăților unde lucrează. Nu ar merita 
oare, măcar din cînd în cînd. să ne 
gindim și Ja aceste lucruri ? Poate că 
atunci i-am întreba, uneori, și... „de 
sănătate".

Marta BABOIAN

Din dorința de a descoperi noi 
posibilități și resurse locale pentru 
asigurarea unor condiții cît mai 
bune de realizare a sarcinilor de 
plan din anul viitor, comitetul de 
partid al întreprinderii de autotu
risme — Pitești a inițiat nu de 
mult o acțiune de largă consultare 
a colectivelor de muncă din secții
le de producție ale unității. Peste 
1 000 de muncitori, maiștri și alți 
lucrători, care muncesc direct în 
producție și cunosc bine rezervele 
interne existente, au fost solicitați 
să-și spună părerea in legătură cu 
măsurile pentru mai buna pregă
tire a îndeplinirii planului la pro
ducția fizică și la căile de reducere 
a consumului de materii prime, 
materiale, combustibil și energie, 
întărirea ordinii și disciplinei, ca
lificarea și perfecționarea pregăti
rii profesionale, reducerea rebutu
rilor și creșterea calității produse
lor. înlăturarea cheltuielilor neeco- 
nomicoase și a risipei de orice na
tură.

Răspunsurile la această solicita
re s-au concretizat, la comitetul 
de partid. în aproape 7 000 de pro
puneri și sugestii valoroase, care 
au fost grupate după specificul și 
sectorul de activitate.

Pentru ca răspunsurile să fie 
bine valorificate, comitetul de 
partid a dispus ca propunerile și 
sugestiile, precum și modul lor de 
rezolvare să fie larg popularizate 
și amplu dezbătute în gruoele de 
sindicat, iar cei care le-au făcut să 
fie informați in legătură cu apli
carea lor. Totodată, s-au stabilit 
responsabilități concrete și terme
ne precise pentru aducerea la în
deplinire a propunerilor, precum și 
perioadele în care se vor analiza 
de către comitetul de partid re
zultatele obținute.

Ion R. ANGHEL
membru al comitetului de partid 
de la întreprinderea de autoturisme 
- Pitești

condiții adecvate unui comerț ci
vilizat, o bună parte a acestora 
s-a deteriorat.

Gestionara unității nu pare însă 
deloc îngrijorată. Zilele trecute 
afirma cu seninătate că in curînd 
se va aduce petrol lampant la ma
gazin și astfel va scăpa și de cărți.

„Cine vrea să cumpere gaz, va tre
bui să ia și o carte !“.

Iată o optică pe care cei in drept 
au datoria să o corijeze urgent.

Victor RUSU
biblioteca județeană Mehedinți, 
Drobeta-Turnu Severin

Cine controlează trenurile 
ce pleacă în cursă ?

Cartea și... petrolul lampant
Interesul crescînd al marelui pu

blic pentru virtuțile instructiv- 
educative ale cărții constituie un 
fenomen evident, specific anilor 
noștri. Cu atît mai mult nu poți 
rămine nepăsător în fața unor si
tuații anacronice întîlnite în unele 
magazine sătești. Despre ce este 
vorba ? La magazinul universal 
din comuna Florești, județul Me
hedinți, de pildă, drumul cărții 
spre oameni cunoaște o „sincopă" 
regretabilă. Aici, din zecile de raf-

turi ale spațiosului și modernului 
magazin, gestionara nu a rezervat 
desfacerii cărții decit unul singur. 
Pe acesta, volumele stau aruncate 
— cuvintul „aranjate" nu poate fi 
aici in nici un chip folosit ! — 
unele peste altele, pe două și trei 
rînduri, în condiții necorespunză
toare. care nu asigură o bună ex
punere a titlurilor, o minimă re
clamă vizuală. în plus, datorită 
absentei oricărei preocupări pentru 
păstrarea și desfacerea cărților în

Cînd am părăsit Gara de Nord 
cu trenul de persoane 4001, pe ruta 
București — Satu Mare, am auzit 
la megafoane vocea caldă a crai
nicei : „Vă dorim călătorie plăcu
tă !“. Bucuria unei călătorii plăcu
te ne-a fost însă de scurtă durată. 
Și aceasta deoarece, deși trenul 
se pusese serios in mișcare, lipsa 
căldurii continua să se facă simți
tă în compartimentul nostru. Am 
trecut atunci in vagonul vecin. Și, 
culmea, aici era o căldură sufo
cantă. Pentru a rezista, unii dintre 
călători iși dezbrăcaseră hainele, 
deschiseseră geamurile. Am trecut 
în compartimentul următor, dar și 
aici era la fel de frig ca in cel in 
care ne instalaserăm inițial. Pină 
la urmă am găsit, în sfîrșit, locuri

intr-un vagon cu o temperatură 
suportabilă, dar în schimb acesta... 
era cufundat in întuneric. Am tre
cut și în alte vagoane, unde am 
intilnit aceeași situație. Pe baza 
acestei investigații, am ajuns la 
concluzia că circa jumătate din va
goanele garniturii respective au 
părăsit Gara de Nord fără lumină 
sau fără căldură.

Asemenea aspecte atestă faptul 
că cei însărcinați cu pregătirea 
garniturilor de trenuri pentru că
lători nu-și fac datoria. Este chiar 
asa de greu de controlat cum 
pleacă trenurile de călători în 
cursă ?

Nicolae NICOARA
- Brașov

Negustorii ambulanți din 
jurul școlilor

în fiecare zi. in pauze sau la 
terminarea orelor de clasă. în 
preajma școlilor din municipiul 
nostru se perindă fel de fel de 
persoane, care momesc copiii, mai 
ales pe cei din clasele I—IV. vîn-

• PE SCURT, DIN SCRISORI • PE SCURT, DIN SCRISORI
• Metal economisit. La întreprinderea de utilaj 

chimic din Ploiești, prin mai buna utilizare a mate
rialelor recuperabile, prin extinderea planurilor de 
croire combinată ți complexă, a forjării în matrițe a 
pieselor cu adaosuri mai mici de prelucrare etc., s-a 
reușit să se economisească, în acest an, peste 590 tone 
laminate feroase și 27,2 tone diverse materiale meta
lice. (Ion Mirea, proiectant). • Solicităm forurilor de 
resort să ia măsuri ca măcar unul din cele trei centre 
de difuzare a presei din cartierul1 Colentina- III r in 
Capitală să fie deschise ți duminica dimineața. (Du
mitru Popa, strada Litoralului nr. 9. București). 
© Servicii plătite, dar neexecutate. Deși lună de lună 
asociația locatarilor nr. 188 din blocul A 5, strada 
Victoriei din Pitești, plătește la întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și locativă o sumă ■ de 
bani pentru întreținerea ascensorului, acesta mai mult 
stă decit funcționează. De curînd, întreprinderea res
pectivă a cerut asociației de locatari să plătească supli
mentar aproape 3 000 lei, reprezentind, chipurile, con
travaloarea reviziei tehnice generale. Cum să plătim 
acești bani, cind liftul a fost oprit tocmai pentru că nu

i s-a făcut o astfel de revizie ? (Comitetul asociației de 
locatari din blocul A 5, strada Victoriei. Pitești) 
® Cooperația meșteșugărească din județul Olt înre
gistrează acum, la sfirșitul ultimului an al cincinalu
lui. un bilanț edificator : o producție marfă de peste 
20 milioane lei, livrări de mărfuri ia fondul pieței de 
peste 16 milioane lei. produse exportate în valoare de 
peste 240 mii lei valută etc. Totodată, a crescut cali
tatea produselor executate, au scăzut cheltuielile Ia 
1 000 lei producție marfă, a sporit răspunderea pentru 
atragerea in circuitul productiv a cit mai multor ma
teriale refolosibile, au fost diversificate prestările de 
servicii către populație. (Titus Ciortescu, activist cul
tural. Slatina, județul Olt). • Sugerăm organelor 
C.F.R. competente și Oficiului județean de turism Co- 
vasna să ia măsuri pentru înființarea în stațiunea Co- 
vasna — mult solicitată de turiști și de persoane cu 
diverse afecțiuni — o agenție de voiaj C.F.R. în acest 
fel. cetățenii ar fi scutiți să mai efectueze cite 3 dru
muri, cale de 5 km, pină la gara din oraș, pentru a 
obține un bilet de călătorie. (Ion V. Marin, corespon
dent voluntar).

zîndu-le așa zise „bomboane Ko- 
jak". produse „fabricate" din za
hăr ars. de diferite culori. înfipte 
în scobitori sau betisoare de lemn. 
Pe lingă faptul că astfel de persoa
ne realizează cîștiguri ilicite, mo
dul neigienic în care desfac aceste 
produse de proveniență dubioasă 
constituie un pericol pentru sănă
tatea copiilor.

Copiii noștri pot cumpăra dul
ciuri din unitățile comerțului de 
stat, iar noi, cadrele didactice, cău
tăm să prevenim pe cît posibil 
cumpărăturile de la vînzătorii am
bulanți, pe care încercăm să-i în
lăturăm din preajma școlilor. Dar 
nu întotdeauna avem succes, mai 
ales că asemenea negustori devin 
uneori agresivi. De aceea, consi
der că pentru stîrpirea unor ase
menea practici și eliminarea aces
tei categorii de negustori dubioși, 
ar trebui să beneficiem mai mult 
de sprijinul cetățenilor, al comite
telor de părinți și, desigur, al or
ganelor de ordine — inexplicabil 
de... absente.

tatea copiilor.
Copiii noștri pot 

ciuri din unitățile 
stat, iar noi, cadrele 
tăm să prevenim 
cumpărăturile de la 
bulanți, pe care încercăm să-i în
lăturăm din preajma școlilor. Dar 
nu întotdeauna avem succes, mai 
ales că asemenea negustori devin 
uneori agresivi. De aceea, consi
der că pentru stîrpirea unor ase
menea practici și eliminarea aces
tei categorii de negustori dubioși, 
ar trebui să beneficiem mai mult 
de sprijinul cetățenilor, al comite
telor de părinți și, desigur, al or
ganelor de ordine — inexplicabil 
de... absente.

cumpăra dul- 
comerțului de 
didactice, cău- 
pe cit posibil 
vînzătorii am-

Ladislau DARADICS
Școalo generală nr, 5, Deva

Recent, tipografii clujeni s-au mutat in casă nouă, cu condiții de 
muncă dedsebite. Noua unitate dispune de hale spațioase, dotate cu 
utilaje, mașini, aparatură, mobilier tehnologic de lucru. In fotografie : noul 
sediu al întreprinderii poligrafice din Cluj-Napoca.

Foto t Saiamon Gheorghe
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Viața mereu mai bună a 
veniturilor directe și a fondurilor sociale

<»• v • <* •! • •fiecărei familii

(Urmare din pag. I)

lungată. Fiecare dintre noi cunoaș
te. din proprie experiență, că in 
condițiile unor venituri relativ mici 
ponderea lor covîrșitoare este des
tinată satisfacerii nevoilor alimen
tare și, intr-o foarte mică măsură,

pentru procurarea unor bunuri neali
mentare și servicii de primă necesi
tate. Pe măsura creșterii veniturilor 
însă, gama produselor și serviciilor 
solicitate se diversifică, sporește mult 
cantitativ, dar mai ales calitativ, așa 
cum se desprinde din tabelul de mai 
jos.

înzestrarea populației cu bunuri de folosință îndelungată 
(la sfirșitul anului)

— bucăți la 1 000 locuitori —
Produsul 1955 1965 1975 1980

— Aparate de radio 37,4 123,9 206,6 247
— Televizoare — 28,8 144.9 203
— Frigidere 0,4 21,3 95.5 157
— Mașini de spălat rufe 0,5 22,9 67,9 100
— Autoturisme 0,2 13,7 28

La cele de mai sus se cuvine adău
gat Și faptul că în ultimul deceniu, 
cu deosebire în actualul cincinal, a 
luat amploare construcția de locuințe 
proprietate personală — practic s-a 
dublat față de cincinalul precedent — 
că in mediul rural a avut loc un pro
ces, fără precedent, de construcție și 
modernizare a locuințelor.

Veniturile directe sînt numai o 
fațetă a nivelului de trai, cu care, de 
regulă, încheiem raționamentele 
noastre. Uităm insă adesea că viața 
noastră, în ansamblu, nu ar fi așa 
cum este dacă nu ar exista fondurile 
sociale de consum — adică „retribu
ția socială" — prin care statul asigu
ră. potrivit programelor elaborate de 
partid, acoperirea unitară a unor ne
voi generale. în raport de cerințele 
fiecărui cetățean, imnletindu-se ast
fel principiul repartiției după muncă 
cu cel al repartiției după nevoi.

Această „retribuție socială" apasă 
greu în „cîntarul" avantajelor oame
nilor muncii. De la 3,5 miliarde In 
1950 s-a ajuns in acest an la un fond 
social de consum de 82,2 miliarde 
lei : sporul din acest cincinal este de 
aoroape 25 miliarde lei. înregistrîn- 
du-se astfel cea mai imoortantă creș
tere din toate cincinalele pe care 
le-am parcurs: 20 miliarde lei in cin
cinalul precedent. 15.5 miliarde în 
anii 1966—1970, 8,6 miliarde în anii

1961—1965. Mai departe nu mai mer
gem pentru că apare cît se poate de 
limpede adevărul că numai creșterea 
rapidă a venitului national poate 
asigura, concomitent cu majorarea 
veniturilor directe ale oamenilor 
muncii, sporirea fondurilor sociale 
de consum.

Fenomenul iși dezvăluie și mai 
pregnant dimensiunile atunci cînd ne 
raportăm la omul muncii, văzut ca 
individualitate. Din acest unghi de 
vedere, statisticile relevă că. în acest 
an, pe fiecare familie revin in me
die din fondurile sociale de consum 
peste 11 700 lei. cu circa 3 000 lei 
mai mult decît la începutul cincina
lului. Ce cuprinde această impor
tantă sumă, reprezentind mai bine 
de 20 la sută din veniturile globale 
anuale ale unei familii ? înainte de 
orice, consistente fonduri destinate 
învătămîntului, ocrotirii sănătății, a- 
jutorului de stat pentru copii ; tot 
aici sînt incluse importante cheltuieli 
pentru cultură și artă, educație 
fizică și sport, asigurările sociale de 
stat, asistenta socială și pensii.

Aceste importante fonduri deter
mină numeroase avantaje pentru toti 
oamenii muncii : amintim de gratui
tatea învătămîntului de toate gra
dele, acordarea gratuită de manuale 
școlare, gratuitatea asistentei medi
cale pentru absolut toți cetățenii

țării — iar in cazul copiilor, elevi
lor. studenților și a medicamentelor 
administrate la domiciliu —, aloca
țiile pentru copii, indemnizațiile 
acordate mamelor la nașterea celui 
de-al treilea copil și in continuare, 
înlesnirile acordate pentru taberele 
de odihnă ale copiilor, Îndeosebi in 
cazul familiilor cu venituri mici, 
pensiile și ajutoarele sociale, care, 
de asemenea, au înregistrat o susți
nută dinamică in actualul cincinal 
ș.a. Pentru a completa tabloul efor
tului material al societății noastre 
consacrat ridicării bunăstării omului 
muncii, amintim și marile investiții 
făcute pentru construirea de școli, 
laboratoare, cămine, țreșe și grădi
nițe, spitale, policlinici și dispensare, 
pentru dezvoltarea bazei materiale a 
culturii, artei, sportului etc.

Să încercăm un calcul, fără pre
tenția de a reflecta fenomenul in 
totalitatea sa. in cazul unei familii 
de muncitori cu patru copii : unul 
de grădiniță, doi — la școala gene
rală și unul — la liceu. în acest caz. 
alocația primită lunar este de 970 
lei ; intr-un an, respectiva familie 
încasează o alocație totalizind 11 640 
lei. Ținind seama de cheltuielile pe 
care le suportă statul pentru școla
rizarea fiecărui copil, rezultă, intr-un 
an, circa 10 500 lei. pe care, în alte 
condiții sociale, această familie ar fi 
trebuit să le suporte din veniturile 
directe. Deci, numai pe aceste două 
căi, respectiva familie beneficiază 
din partea societății de un sprijin 
valorînd peste 22 000 lei. Desigur, 
acest ajutor este în realitate mult 
mai mare dacă ne gindim la nu
meroase alte înlesniri de care se 
bucură permanent familiile de oa
meni ai muncii.

Iată cum se Înfățișează concret, 
pe plan material, exercitarea unei 
laturi esențiale a democrației in so
cietatea noastră — acordarea de șan
se egale pentru. afirmarea tuturor 
cetățenilor tării. Tocmai faotul că 
societatea asigură, pe calea fonduri
lor sociale, un ajutor substantial în
deosebi familiilor numeroase, cu ve
nituri mai mici, acestea au posibili
tatea să se apropie sensibil de stan
dardul de viață al familiilor cu veni-

in oglinda 
de consum

turi directe mal mari, să dispună de 
mijloacele necesare pentru a duce o 
viață omenească, pentru împlinirea 
personalității fiecărui membru al 
său. Au rămas de domeniul tristelor 
amintiri dramatica luptă a oameni
lor care se sfirșeau cu zile, din cauza 
foamei, a nemumăratelor boli, a co
piilor care nu aveau ce îmbrăca și ce 
incălța pentru a merge iarna la 
școală. A dispărut pentru totdeauna 
crunta amenințare a taxelor școlare. 
Oare cite valori intelectuale, cite 
genii nu s-au irosit in vechea Româ
nie în fața acestei bariere nemiloase 
care bloca accesul la învățătură al 
milioanelor de copii săraci 7

Este in afara oricărei îndoieli că 
tocmai creșterea rapidă a fondurilor 
sociale de consum a asigurat în
scrierea României pe locurile de 
frunte in statisticile internaționale 
referitoare Ia educație, sănătate, 
cultură, durata medie de viată etc.

Pe temeiul dezvoltării economiei 
naționale, al creșterii venitului na
țional, partidul preconizează in vii
torul cincinal, concomitent cu spo
rirea veniturilor directe, noi și în
semnate creșteri ale fondurilor so
ciale de consum. Un motiv de 
satisfacție pentru toată suflarea 
țării, de la cel mai tinăr cetățean 
pină la cel mai vîrstnic. dar și un 
puternic îndemn spre o muncă tot 
mai productivă, mai eficientă, du
blată permanent de un înalt spirit 
gospodăresc, astfel incit tot ceea ce 
societatea ne pune la dispoziție să 
fie folosit cu maxime foloase. Să nu 
ne scape niciodată din atenție ade
vărul că fondurile sociale nu sînt un 
dar al nimănui : ele reprezintă o în
semnată parte din rodul muncii în
tregului nostru popor.

O concluzie se degajă cu preg
nantă : viata noastră materială și 
spirituală mereu mai bună depinde 
numai si numai de munca noastră, 
de dăruirea', si energia cu care ne 
consacram tot ce avem mai bun pro
gresului necontenit al tării. Să fa
cem. așadar, tot ce deninde de fie
care ' dintre noi ca viitorul cincinal 
să marcheze incă un mare pas Îna
inte pe drumul creșterii prosperității 
generale a poporului 1

Cu sprijinul statului, prin munca oamenilor

Crește suprafața arabilă, 
sporește randamentul pămîntului

Acum, cind întreaga recoltă 
din acest an a fost strinsă din 
cimp și pusă la adăpost în hambare, 
argeșenii au tras linie și au făcut un 
bilanț al muncii și realizărilor din 
actualul cincinal. Iată citeva cifre 
sintetice. în comparație cu cincina
lul precedent, producția de grîu i 
crescut cu 35 la sută, cea de porumb 
cu 58 la sută, orz — cu 46 la sută, 
floarea-soarelui — cu 73 la sută, 
fructe — cu 23 la sută, struguri — cu 
114 la sută și lapte — cu 31 Ia sută. 
Au sporit și efectivele de animale. 
Numărul bovinelor a crescut cu 22 la 
sută, iar al vacilor cu lapte cu 28 
la sută, porcine — cu 97 la sută, 
ovine — cu 40 la sută, păsări ouă- 
toare — cu 74 la sută. In 1980, pro
ducția globală a fost cu 78 la sută 
mai mare decît în 1975. ultimul an 
al cincinalului precedent. Au fost 
obținute realizări și în celelalte sec
toare agricole.

întrebarea care se pune, și pe care 
șfr-au pus-o in 
primul rind gos
podarii argeșeni, 
după ce au anali
zat temeinic sub 
toate aspectele 
realizările obținu
te, este urmă
toarea: sint aces
te creșteri pe măsura posibilități
lor existente și a eforturilor mate
riale și financiare cu care a fost do
tată agricultura argeșeană ? Răspun
sul a fost că nu. Pentru ca în cinci
nalul 1981—1985 sporul de producție 
agricolă și al efectivelor de animale 
să fie și mai mare, fiindcă și efortu
rile materiale și financiare sînt mult 
mai substanțiale, s-a tras din vreme 
semnalul de alarmă pentru înfăp
tuirea întocmai a programelor întoc
mite de folosirea cu o și mai bună 
eficientă și spirit gospodăresc a tu
turor posibilităților existente.

Practica a dovedit cu prisosință 
că sînt foarte mari rezerve în spo
rirea producției agricole. Si pentru 
ca această afirmație să nu rămină o 
vorbă goală amintim citeva acțiuni 
de mare importantă în sporirea pro
ducției pe care argeșenii au și în
ceput să le extindă.

Au fost realizate prevederile schi
telor de organizare a teritoriului si 
introducerea asolamentelor in 10 con
silii agroindustriale pe o suprafață de 
140 985 hectare. Periodic, se urmă
rește cultivarea de către toti dețină
torii de pămint a întregii suprafețe 
agricole, inclusiv a terenurilor din 
jurul caselor de locuit, din jurul con
strucțiilor de orice fel. a terenurilor 
virane din perimetrele localităților, 
a celor situate lingă căile ferate, 
drumuri, canale de irigații etc. Pe 
aceste căi și multe altele, numai in 
acest an suprafața agricolă a jude
țului a sporit cu încă 1 400 ha.

O amplă acțiune de redare în cir
cuitul agricol a unor însemnate su
prafețe de teren si de folosire cu o 
mai bună eficiență a celor existente 
a început In zona platformei Topo- 
loveni-Bogați. Aici, lucrările au în
ceput cu aproape doi ani in urmă 
și pină acum au fost redate agricul
turii prin lucrări de scarificare 600 
hectare. Este vorba de terenuri pă
răsite de zeci de ani. Pină în 
1982 vor fi redate agriculturii, 
numai in această zonă, peste 1500 
hectare Terenul în pantă va fi plan
tat cu vită de vie si pomi fructiferi. 
Îndeosebi cireși și vișini, care găsesc 
un climat bun in acea zonă, iar o 
parte va fi cultivat, in primii ani. 
cu plante furajere pentru a se face

însemnări din județul 
Argeș

stabilizarea pămîntului. Pină acum a 
și fost plantată vită de vie pe o su
prafață de 150 hectare, iar în anul 
viitor se vor mai planta 100 ha. Pe 
încă 200 hectare au fost cultivate 
ierburi perene, iar acțiunea este in 
plină desfășurare. în numai cițiva 
ani, aceste coclauri năpădite de mără- 
ciniș și stufăriș, situate la o înălțime 
de circa 200 metri, cu o frumoasă pri
veliște, vor deveni adevărate grădini 
roditoare.

Ceva mai jos, pe valea Argeșului, 
în zona Mărăcineni-Măcești se va în
tregi masivul pomicol cu plantații d;t 
măr intensive și superintensive ce vor 
totaliza 1 000 de hectare. Este de fapt 
prima asociație pomicolă de stat și 
cooperatistă de mari proporții din 
județ. La cele 250 hectare plantatik 
existente în acea zonă s-au ma 
adăugat 100 hectare în anii 1979—19? 
și se continuă plantarea pină la 1 Ct 
hectare.

Alte trei asociații legumicole de stat 
și cooperatiste au 
fost organizate tot

' pe valea Argeșu
lui. Prima — cu 
1 400 hectare — a 
fost organizată în 
zona Ștefănești- 
Leordeni, a doua 
— cu 800 hec

tare — în zona Teiul, iar a treia — 
cu 600 hectare — în zona Izvorul. 
Pină acum au fost efectuate arăturile 
adinei și fertilizarea solului cu mari 
cantități de îngrășăminte naturale.

Pentru ca încă din primul an al 
cincinalului ce urmează glia argeșea
nă să producă mai mult și mai bine, 
au fost efectuate, ample lucrări ame
liorative și in alte zone ale județu
lui. Acestea constau in defrișarea 
stufărișurilor, a mărăcinișurilor. ni
velarea crovurilor. desființarea unor 
răzoare și drumuri inutile, nivelări 
care vor aduce în circuitul agricol 
însemnate suprafețe de teren. 
Au fost efectuate lucrări pe curbe de 
nivel pe o suprafață de 12 556 hectare, 
s-au făcut lucrări de afînare și scari
ficare a solului, cu formații specia
lizate organizate în cadrul consiliilor 
agroindustriale, pe o suprafață de 
5180 hectare; s-au efectuat lucrări de 
amenajări antierozionale ne 11 200 ha 
și lucrări de amenajare ravene și to- 
renți pe o lungime de 35 km în zo
nele hidrografice ale riurilor Arge- 
șel. Tirgului, Bratia. Doamnei. Vîlsan, 
Topolog și altele.

în cincinalul viitor se vor mai da 
in circuitul agricol incă 5 000 ha te
ren. se vor efectua lucrări de ame
liorare pe încă 2 000 hectare și lu
crări de amenajări antierozionale pe 
43 200 ha. se va extinde suprafața iri
gată cu încă 6 000 ha.

O atenție deosebită au acordat-o 
agricultorii argeșeni cultivării cerea
lelor păioase din această toamnă, ce 
constituie prima recoltă a cincinalu
lui viitor. Amplasarea s-a făcut după 
cele mai bune premergătoare, iar pes
te 80 la sută din suprafață s-a fer
tilizat cu îngrășăminte fosfatice in 
doze moderate, specifice podzolurilnr 
din Argeș, iar pe 40 la sută s-au ad
ministrat îngrășăminte azotoase. O 
suprafață de 2198 ha a fost fercili- 
zată din timp cu gunoi de grajd, pe 
9 217 ha a fost administrat calcar, iar 
pe 4 080 ha au fost efectuate lucrări 
de afinat la adîncime.

După cum se vede, gospodarii ar
geșeni au pus si pun o temelie de 
nădejde pîinii din cincinalul viitor.

Florea CEAUȘESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Primire la primul ministru al guvernului Seminarul bilateral ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI BAHREIN

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru felicitările și bunele urări 
transmise cu ocazia independenței tării noastre.

Vă adresez cu căldură aceleași bune urări.

HENK CHIN-A-SEN
Președintele Republicii Suriname

Adunarea generală a Academiei 
de științe sociale și politice

fost consa- 
în care au 
trasate de

Luni a avut loc la București 
adunarea generală a Academiei de 
științe sociale și politice a Republi
cii Socialiste România, la care au 
participat membrii academiei, cadre 
de conducere din unitățile de cerce
tare și învățămînt. activiști de 
partid și de stat, cercetători științi
fici. cadre didactice, redactori ai pu
blicațiilor din domeniul științelor 
sociale, alți specialiști.

Adunarea generală a 
erată analizei modului 
fost îndeplinite sarcinile
partid, programul de cercetări in do
meniul științelor sociale și politice 
pe perioada 1978—1980, precum și de
finirii obiectivelor principale ce stau 
în fata academiei in perspectivă, in 
vederea sporirii contribuției științe
lor sociale la activitatea politică și 
ideologică a partidului.

în rapoartele prezentate și In dez
baterile ce au avut loc au fost evi
dențiate succesele importante obți
nute în legarea tot maî strînsă a 
cercetării cu necesitățile vieții. în in
tegrarea organică a acesteia cu în- 
vățămintul și activitatea productivă, 
în elaborarea marilor tratate, a unor 
lucrări fundamentale. monografii, 
studii din domeniile economiei, filo
zofiei. sociologiei, istoriei și arheolo
giei, științelor politice și juridice.

‘.oriei și teoriei literaturii și artei și 
alte domenii ale științelor sociale.

Adoptînd programul de activitate 
perioada 1981—1985. adunarea ge
ală a avut în vedere sarcinile 

g’inse în Programul-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic și în celelalte documente

ir

P-

adoptate de 
partidului.

Totodată.
Congresul al XII-Iea
adunarea generală

al

a 
adoptat planul național de săpături 
arheologice, pe perioada 1981—1985, 
care asigură investigarea principale
lor vestigii ale trecutului istoric al 
patriei și poporului român, în ve
derea punerii In lumină a momente
lor de seamă ale istoriei noastre.

în încheierea lucrărilor, partlci- 
panții au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte de 
onoare al Academiei de științe so
ciale și politice, in care se arată că 
întreaga activitate de cercetare des
fășurată în ultimii cinci ani a fost 
orientată și stimulată puternic de 
prodigioasa și neobosita sa contribu
ție la dezvoltarea teoriei și practicii 
revoluționare, de opera teoretică în 
care sînt abordate în mod creator 
problemele fundamentale ale revolu
ției și construcției socialiste, ale 
științelor economice și politice, pro
blemele istorico-sociale ale lumii 
contemporane și care oferă soluții 
ce îmbogățesc gîndirea revoluționară 
despre lume a clasei muncitoare, 
materialismul dialectic și istoric.

Lucrătorii din domeniul 
sociale și 
sporească 
cercetării 
a corela 
științifică 
economico-sociale. să extindă cerce
tările teoretice, fundamentale și apli
cative menite să contribuie la solu
ționarea problemelor complexe ale 
dezvoltării patriei noastre în dece
niile viitoare.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, luni după- 
amiază, pe Abdelhaq Dazi. secretar 
de stat pentru cooperare la Ministe
rul Afacerilor Externe și Cooperării, 
membru al Guvernului Marocului.

în cadrul întrevederii, oaspetele a 
rugat să se> transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, un salut 
prietenesc din’ partea Maiestății Sale 
Hassan al II-Iea. regele Marocului.

Mulțumind, primul ministru al gu
vernului român a rugat să se transmi
tă din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc și cele 
mai bune urări Maiestății Sale 
Hassan al II-lea.

în cursul convorbirii care a avut

loc cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția ascenden
tă a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și po
poare. relații puternic stimulate de 
dialogul la nivel înalt româno-maro- 
can. De asemenea, eu fost discutate 
probleme privind dezvoltarea Și di
versificarea în continuare a raportu
rilor de colaborare și cooperare ro- 
mâno-marocane, în folosul reciproc, 
al destinderii, securității, păcii și în
țelegerii între națiuni.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, a participat 
tovarășul Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Boubker 
ambasadorul Marocului 
rești.

Comunist și Mișcarea 
Panafricană a Tineretului

Alteței Sale Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

★ ★

Boumahdl, 
Ia Bucu-

ștlintelor 
politice s-au angajat să 

caracterul prospectiv al 
și să depună eforturi spre 
programele de cercetare 
cu strategia dezvoltării

în perioada 10—15 decembrie, la 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne. Abdelhaq Dazi, secretar de 
stat pentru cooperare la Ministerul 
Afacerilor 
membru 
Maroc, a 
noastră.

Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 
nistru al guvernului, a primit pe 
secretarul de stat pentru cooperare 
la Ministerul Afacerilor Externe și 
Cooperării al Marocului.

în timpul vizitei, oaspetele a fost 
primit, de asemenea, de tovarășul 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al României, și de tovarășa 
Tamara Dobrin, președintele executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației șl Unității Socialiste, 
întrevederile au prilejuit abordarea 
unor probleme privind dezvoltarea 
fn continuare a raporturilor de coo
perare româno-marocane în diferite 
domenii, precum și conlucrarea din
tre cele două țări în viața interna
țională.

La Ministerul Afacerilor Externe 
au avut loc consultări româno-ma
rocane în probleme bilaterale și in
ternaționale de interes comun. De
legația română a fost condusă de 
tovarășul Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Aspecte ale dezvoltării cooperării

Externe și Cooperării, 
al Guvernului Regatului 
efectuat o vizită in tara

schimbu-economice, ale extinderii 
rilor comerciale și formării cadrelor 
au fost discutate și cu prilejul în
trevederilor avute de secretarul de 
stat marocan la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, la Ministerul 
Minelor. Petrolului și Geologiei, la 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor și Ia Ministerul Edu
cației și învățămintului.

Oaspetele a vizitat unități econo
mice și obiective social-culturale 
din Capitală și din județul Brașov.

La întrevederi și convorbiri a fost 
prezent Boubker Boumahdi. ambasa
dorul Marocului la București.

(Agerpres)

t

Cronica zilei
Delegația sudaneză condusă de 

Badr Eddta Suleiman, membru al 
Biroului Politic al C.C. ai Uniunii 
Socialiste Sudaneze, ministrul finan
țelor și economiei naționale, a vizitat 
obiective industriale și turistice din 
Brașov.

Delegația a fost însoțită de Dumitru 
Ristea, ambasadorul României la 
Khartum, și Mohamed Osman Moha
med El Awad. ambasadorul Sudanu
lui la București.

★
Luni, după-amiază. tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe domnul Jean Ernest Bezaza, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Democratice 
Madagascar în Republica Socialistă 
România în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

♦
Ministrul afacerilor externe. Ștefart 

Andrei, a invitat la un concert, des-r 
fășurat, luni seara, la Ateneul Român, 
pe membrii corpului diplomatic din 
București.

în programul concertului, susținut 
de orchestra simfonică a Filarmonicii 
..George Enescu**, sub bagheta lui 
Mădălin Voicu și avîndu-1 ca solist 
pe violonistul Ion Voicu. s-au aflat 
înscrise lucrări de George Enescu, 
Beethoven și Ceaikovski.

★
în Capitală a avut loc, luni, plenara 

compozitorilor și muzicologilor, de
dicată împlinirii a 60 de ani de la 
înființarea Societății compozitorilor 
români și a 30 de ani de activitate a 
Uniunii compozitorilor și muzicologi
lor din Republica Socialistă România 
ș. . revistei „Muzica**.

La lucrări au luat parte Suzana 
Gădea, președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, si Emilia 
Sonea, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
d(rv Petre Brâncuși, președintele 
t anii compozitorilor și muzicolo
gilor.

Participanții la plenară au adoptat 
textul unei telegrame adresate secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in care se expri
mă recunoștința și respectul compo
zitorilor și muzicologilor din țara 
noastră pentru grija neobosită și înal
tul sprijin acordate de conducătorul 
partidului și statului înfloririi cultu
rii în România socialistă, pentru pre
țioasele indicații date cu prilejul în- 
tîlnlrilor cu oamenii de cultură si 
artă, în spiritul cărora se desfășoară 
întreaga activitate de creație și so- 
cial-educativă a muzicienilor.

* ’
„60 de ani de speologie în Româ

nia” — sub acest generic s-au desfă
șurat în Capitală, in perioada 13—15 
decembrie, lucrările unei sesiuni de 
comunicări. Prilejuită de împlinirea 
a Șase decenii de cînd marele savant 
Emil Racoviță, părintele biospeolo-

giei mondiale, a pus bazele' speolo
giei romanești prin înființarea Insti
tutului de speologie din Cluj, mani
festarea a fost organizată de Acade
mia Republicii Socialiste România, 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Institutul central de biologie și 
Biroul de turism pentru tineret de pe 
lingă C.C. al U.T.C.

Despre importanța și semnificația 
evenimentului, despre bogatele tra
diții ale acestei științe in țara noas
tră și despre dezvoltarea ei în anii 
socialismului au vorbit acad. Gheor
ghe Mihoc, președintele Academiei, și 
tovarășa Suzana Gâdea. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Din partea speologilor ama
tori din întreaga țară a rostit o alo
cuțiune prof. univ. dr. Marcian 
Bleahu.

Au fost prezentate, totodată, me
saje de salut din partea Centrului 
național de cercetări științifice din 
Franța și a Uniunii Internaționale de 
Speologie, cu sediul la Roma.
;i în cadrul ședinței festive au fost 
prezentate comunicările : „însemnă
tatea operei speologice a lui Emil Ra
coviță** (acad. Radu Codreanu), „Dez
voltarea actuală a cercetărilor spe
ologice în România** (dr. Traian Or- 
chidan) și „Rolul mișcării speologice 
ta valorificarea naturii țării noastre** 
(Gheorghe Racoviță și Ion Povară).

în continuare, cei prezenți au parti
cipat la vernisajul unei expoziții spe
ologice organizate In holul Bibliotecii 
Academiei. în încheierea sesiunii, la 
Casa universitarilor a avut loc o gală 
de filme documentare consacrate spe
ologiei, frumuseților peșterilor și pei
sajului țării noastre.

★
La Casa de cultură a tineretului și 

studenților din Iași a avut loc, luni, 
o adunare festivă prilejuită de împli
nirea a 125 de ani de la înființarea 
Liceului pedagogic „Vasile Lupu“ din 
localitate.

în încheierea adunării. Intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă, in 
care se exprimă hotărirea cadrelor 
didactice și a elevilor de a acționa. în 
continuare, cu pasiune și dăruire 
pentru formarea conștiinței socialiste 
revoluționare a tineretului.

★
La sala „Arghezi** din Capitală s-a 

deschis, luni, o expoziție de pictură 
pe sticlă cu lucrări realizate de soții 
ale unor diplomat! acreditați la Bucu
rești.

Cele 50 de lucrări prezentate sînt 
rezultatul activității desfășurate de 
expozante, sub îndrumarea artistei 
Cristina Nistorescu-Tofan, în cadrul 
cercului de pictură al Clubului inter
național al femeilor. Autoarele au 
ales ca sursă de inspirație pictura ță
rănească decorativă, creația lor con
stituind o nouă dovadă de apreciere 
a valorii unei arte cu îndelungi tra
diții în tara noastră, a unuia din cele 
mai originale Și autentice mijloace de 
expresie a spiritualității românești.

Semnificația acestei manifestări ar
tistice. ce are loc sub egida Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
aportul artei la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie, colaborare și cooperare 
dintre țări și popoare, la mai buna cu
noaștere și apropiere reciprocă, la 
promovarea idealurilor de pace au 
fost relevate in alocuțiunile rostite la 
vernisaj de criticul Viorel Oprea, di
rectorul Oficiului pentru organizarea 
expozițiilor, și Sandra Horst, vicepre
ședinte al Clubului internațional al 
femeilor.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați In țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Luni a avut loc în Capitală simpo
zionul cu tema „Probleme actuale în 
combaterea eroziunii solului și ame
najarea torenților”, organizat sub 
egida Academiei Republicii Socialiste 
România și Academiei de științe 
agricole și silvice.

★
Uniunea Scriitorilor și Muzeul lite

raturii române au organizat luni 
după-amiază. în Capitală, o manifes
tare omagială dedicată centenarului 
nașterii lui N. D. Cocea.

Despre omul și scriitorul N. D. 
Cocea, despre activitatea de publicist 
a talentatului pamfletar au vorbit, cu 
acest prilej, acad. Serban Cioculescu, 
Lucia Demetrius, George Macovescu, 
președintele Uniunii scriitorilor. Ște
fan Voicu, Mihail Dragomirescu. loan 
Massoff, George Cocea și Virgi- 
liu Ene.

în încheiere au fost audiate lecturi 
din opera scriitorului omagiat

★
în cadrul aniversărilor culturale 

recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNESCO, luni, la Palatul 
culturii din Ploiești a avut loc o ma
nifestare consacrată împlinirii a 175 
de ani de la moartea marelui poet și 
dramaturg german Friedrich Schiller.

LOTO 2
DECEMBRIE 1980DIN 14

FAZA I :
Extragerea I : 7 47 63 27
Extragerea a II-a : 21 20 30 24
Extragerea a IlI-a : 44 53 18 23
FAZA a II-a :
Extragerea a IV-a : 35 21 12 14
Extragerea a V-a : 41 36 50 61
FAZA a IlI-a
Extragerea a Vl-a : 58 49 67 25

27 54
Extragerea a Vil-a : 44 12 50 65

73 13
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

1 281 392 iei

(Urmare din pag. I)

însem-
Mihai 

în

țile înalte, au gindlt 
cindva Vlad Țepeș și 
Petru Rareș. S-au păs
trat. pe rafturile aces
tei biblioteci din inima 
Transilvaniei, 
nări despre
Viteazul. Undeva 
casele acestea a răsu
nat clopotul Revoluției 
de la 1848, care nu era 
altul decît cel ce a 
răsunat la Blaj, la 
București sau la Iași, 
pentru că locuitorii 
acestui oraș au iubit 
întotdeauna — indife
rent de Jimba mater
nă. de-au fost ro
mâni, germani, ma
ghiari sau de alte na
ționalități — egalitatea 
și frăția, democrația și 
prosperitatea. Multe 
s-ar putea spune des
pre strada mare, cum 
multe au 
cele mari 
europene, 
ghișoara e 
ropean, In 
prin durată, prin con
tinuitatea sa neîntre
ruptă din cele mai 
vechi seminții trace și 
pînă în timpurile noas
tre. Au fost aici bresle

fost străzile 
ale orașelor 

căci Si- 
un oraș eu- 
primul rînd

de meseriași, dar. dacă 
ar fi să ne gindim, 
orașul a strălucit între 
cronici și meserii, în- 
tr-un pitoresc și un ar
tizanat demne de toată 
lauda, dar prea puțin 
îndestulătoare pentru 
fiii săi, mai ales aceia 
care sălășluiau în ve
trele lor sărace, din
colo de hotarele burgu
lui. și prin truda lor li 
hrăneau și-i îndestu
lau pe cei puternici. 
S-au scris aici cărți 
despre vremuri tragice, 
s-au scris aici proteste 
despre timpuri nedrep
te. Cărturari înțelepți, 
români sau sași, au 
vorbit despre limba ro
mânească a celor mulți 
din Transilvania, s-au 
cusut în casele acestea 
și s,-au ținut ascunse 
tricolorurile de la Blaj, 
însemnele prefecților 
lui Avram Iancu, me
sajele frăției — ale lui 
Bălcescu, ale lui Iosif 
Haltrich, și s-au unit 
într-o vecie, cum uniți 
au fost întotdeauna fiii 
acestui pămint In clipa 
cea mare, cînd omul a 
putut vorbi în limba 
sa și striga numele tă
rii sale în propria Iul

țară, atunci, la 1 de
cembrie

Merg 
acestui 
gindul 
jurnalul 
nar; scris aici in anii 
fascismului. Este și 
acesta un semn, cu 
siguranță o cronică a 
protestului nostru lm-

1918.
pe străzile 
oraș și mi-e 

la Cocea. Ia 
său extraordi-

durat-o aceste vremuri 
socialiste, spre a nu 
mai pustii niciodată. 
Casele cele vechi s-au 
îndreptat și se îndreap
tă. alături de noile și 
rnîndrele cartiere de 
blocuri, drumul spre 
vîrful Cetății se păs
trează ca o aspirație 
spre înălțime, dar

Sighișoara
potriva ciumei brune, 
care voia să ne desfi
ințeze ca nație șl să ne 
transforme în sclavii 
altor neamuri. Poate 
într-o zi va trebui să 
se înalțe aici, alături 
de casa Iui Tepeș, o 
memorială a lui Cocea, 
așa cum sighișorenii 
doresc să făurească în 
cincinalul acesta casa 
lor de cultură, astăzi 
cînd orașul renaște 
dincolo de artizanat și 
pitoresc, de bresle șl 
meserii, după ce apele 
au pustiit de două ori, 
iar Tîrnava s-a culcat 
acum in albia ei de 
beton, pe care au

veacurile au fost întot
deauna depășite de oa
meni. Atelierele meș
teșugurilor de odinioa
ră au devenit fabrici 
nenumărate, moderne, 
locuitorii satelor din 
preajmă s-au făcut 
metalurgiști. textiliști, 
falanțari. ceramiști ; și, 
nu intîmplător, în 
acest oraș, arta și-a 
găsit Ioc de îmbinare 
cu industria.

Am fost de nenumă
rate ori la Sighișoara 
și — indiferent dacă la 
„Nicovala1* am încercat 
să Înțeleg industria 
grea, la „Tîrnava** pe 
cea ușoară, dacă am

9,00 Teleșcoalâ
10,00 In vizită la muzeu (tnvățămlnt 

preșcolar)
10,15 Film serial: „Neguțătorii de visuri” 

— reluarea episodului 2
11,05 Memoria documentelor (reluare)
11.40 Telex
11.50 închiderea programului
14,00 Hochei : Cehoslovacia — Suedia. 

Transmisiune directă de la Mos
cova

16.20 Telex
16.25 Pledoarie pentru meseria bine fă

cută — reportaj documentar
16,55 Almanah pionieresc
17,10 Idei contemporane 

vieții
17.40 Clubul tineretului
18.20 îndrumări pentru lucrătorii din a- 

gricuîtură
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • File din marele bilanț 

al cincinalului
19,30 Actualitatea economică
20,00 Mlndria întregului popor. Ctntă 

corurile Întreprinderilor „Electro- 
argeș” și „23 August”

20.20 împliniri și perspective de la 
cincinal la altul

20.40 Teatru TV : „Cum vă place” 
William Shakespeare. Premieră 
țară. Producție a Televiziunii en
gleze B.B.C. Partea I

22,05 Telejurnal

Calitatea

un

de 
pe

La 15 decembrie a.c., în 
țării noastre au început 
Seminarului bilateral dintre 
Tineretului Comunist și 
Panafricană a Tineretului (M.P.J.).cu 
tema „Contribuția tinerei generații 
la lupta pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale".

La seminar participă o delegație a 
Mișcării Panafricane a Tineretului, 
formată din Hamadoun Ibrahim Isse- 
bere, secretar general adjunct al 
M.PJ., Jimmy Josepg, secretar gene
ral adjunct al M.P.J., Abdessalam 
Dimassi, secretar general al Uniunii 
Tunisiene a Organizațiilor de Tine
ret (U.T.O.J.), și Manadou Diakite, 
reprezentant al organizației de tine
ret din Mali. De asemenea, sint pre- 
zenți reprezentanți ai unor organiza
ții de tineret și studenți din Benin. 
Republica Centrafricană. Guineea. 
Madagascar, Senegal. Sierra Leone, 
Somalia, Zambia, Zimbabwe, precum 
și ai Tineretului A.N.C. din Africa 
de Sud și Tineretului S.W.A.P.O. din 
Namibia.

în cuvîntul de salut al delegației 
U.T.C., tovarășa Ioana Lăncrăjan, 
secretar al C.C. al U.T.C., a evocat 
relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre tineretul român și 
tineretul african, dintre U.T.C. și 
M.P.J., care își găsesc o bază trainică 
în strînsele raporturi, pe multiple 
planuri, pe care România socialistă 
le dezvoltă cu țările din Africa.

A fost evidențiată importanta deo
sebită a vizitelor întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu în nu
meroase țări ale Africii, a contactelor 
și convorbirilor avute cu numeroși 
conducători de state și partide, cu 
lideri ai mișcărilor de eliberare din 
această zonă a lumii, care au contri
buit hotăritor la dezvoltarea și con
solidarea unei largi colaborări, sub 
semnul aspirațiilor comune de pro
gres economic și social, de libertate 
și independentă, de democrație și 
pace.

Adresîndu-se participantilor la se
minar, Hamadoun Ibrahim Issebere. 
secretar general adjunct al M.P.J., a 
înfățișat lupta tineretului african îm
potriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. a rasismu
lui și apartheidului, pentru libertate 
și independentă națională, pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. Vorbitorul a eviden
țiat bunele relații de prietenie, co
laborare și solidaritate existente în
tre poporul și tineretul din România 
și popoarele și tînăra generație din 
Africa, exprimînd sincere mulțumiri 
pentru ajutorul pe care tara noastră, 
personal președintele ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl acordă mișcări
lor de eliberare și statelor africane > 
în lupta lor pentru progres economic 
și social.

Lucrările seminarului continuă.

Capitala 
lucrările 
Uniunea 
Mișcarea

Cu prilejul Zilei naționale a Statului Bahrein, îmi este plăcut să vă 
transmit calde felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de bunăstare și progres continuu pentru poporul țării 
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Bahreinul, care-șl sărbătorește 
astăzi ziua națională, se numără 
printre cele mai mici state din 
Orientul Mijlociu, avind o supra
față de 622 km p. și o populație 
de 260 000 locuitori. în cei nouă 
ani care au trecut de la proclama
rea independenței, poporul din 
Bahrein a obținut importante suc
cese pe calea dezvoltării economi
ce. grație valorificării marii sale 
bogății naturale — petrolul. Cu 
fondurile provenite din exportul 
celor 3,5 milioane tone de țiței pro
duse anual au fost puse bazele 
unei puternice industrii de prelu
crare a hidrocarburilor, rafinăria 
de la Awali (capacitatea — 15 mi
lioane tone) fiind printre cele mai 
mari din conă. Au fost construite, 
de asemenea, o uzină de aluminiu, 
o uzină de desalinizare a apei de 
mare. întreprinderi textile și de 
mase plastice. Tinînd seama de

condițiile specifice ale cadrului 
natural, o atenție deosebită este 
acordată extinderii și modernizării 
instalațiilor portuare. în ultimii 
cinci ani, capacitatea portului 
Salman a fost sporită de la 1 mi
lion de tone la peste 3 milioane 
de tone și a fost construit un doc 
uscat capabil să primească tancuri 
petroliere de pînă la 500 000 tone.

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de popoare
le arabe, poporul român urmărește 
cu interes realizările obținute de 
poporul Bahreinului pe linia dez
voltării economice și a consolidării 
independenței. între Republica So
cialistă România și Bahrein s-au 
statornicit relații de colaborare, 
întemeiate pe egalitate în drepturi 
și avantaj reciproc, care corespund 
intereselor celor două țări și po
poare, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

în Capitală a avut loc, duminică, 
o adunare festivă consacrată împli-. 
nirii a 300 de ani de la infiiițțargg 
„Școlii domnești de la Sf. Sava" — 
astăzi Liceul de matematică-fizică 
„Nicolae Bălcescu“.

în cadrul adunării, tovarășa Aneta 
Spornic, ministrul educației 
țămintului a dat citire 
lui adresat de tovarășul 
Ceaușescu cu acest prilej, 
tinuare, profesorul Ion

și învă* 
mesaju- 
Nicolae 

în con- 
Giurgiu, 

directorul liceului, a exprimat în nu
mele colectivului școlii satisfacția și 
mulțumirea pentru mesajul transmis 
de secretarul general al partidului și, 
totodată, hotărirea cadrelor didactice 
și a elevilor de a educa și a se pre
găti pentru a fi constructori activi ai 
socialismului și comunismului în țara 
noastră.

Dind glas sentimentelor de profun
dă recunoștință pentru condițiile de 
viață și de studiu create, pentru gri
ja pe care o acorjdă conducerea parti
dului și statului dezvoltării și per
fecționării învățămintului de toate 
gradele, in încheierea adunării fes
tive. participants au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune :

în aceste momente solemne, cînd 
școala noastră sărbătorește împlini
rea a trei secole de la ctitorie, noi, 
cadrele didactice și elevii Liceului 
de matematică-fizică ce poartă nu
mele marelui revoluționar democrat 
Nicolae Bălcescu, continuatori ai unei 
prestigioase tradiții, ne îndreptăm 
primul gînd, cele mai alese senti
mente de dragoste, prețuire și devo
tament către dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai vrednic fiu al 
poporului, eminent om de stat și con
ducător al partidului, patriot înflăcă
rat și militant neobosit pentru în
făptuirea mărețelor idealuri ale so
cialismului și comunismului în Româ
nia, personalitate marcantă a vieții 
politice internaționale.

însuflețiți de luminosul exemplu

pe care-1 dați tineretului și întregii 
noastre națiuni, de prețioasele dum
neavoastră indicații — se spune in 
telegramă -z- ne angajăm să muncim 
cu înflăcărată pasiune pentru a ridi
ca la un nivel superior activitatea 
instructiv-educativă. astfel incit 
pe porțile acestui vechi lăcaș de 
vățămint și cultură să iasă, an 
an, numai serii de absolvenți cu 
meinică pregătire științifică și ideo
logică, cu un larg orizont de cunoș
tințe teoretice și practice, educați în 
spirit revoluționar, capabili să se in
tegreze plenar și eficient în activita
tea viitoare, profund devotați patriei 
și partidului, cauzei socialismului și 
comunismului în România,

★
Cu același prilej, la liceul sărbă

torit a avut loc dezvelirea unei plăci 
comemorative care 
secole de existentă 
gioase instituții de 
gerpres).

de 
În
de 
te-

marchează trei 
a acestei presti- 
invătămînt (A-

Conștiința
(Urmare din pag. I)

admirat porțelanul sau 
mi-am bucurat ochii 
cu manuscrisele cele 
vechi, dacă am stră
bătut cu pasul treptele 
rămase în urma isto
riei. sau undeva ală
turi de semenii mei am 
contribuit la statorni
cirea treptelor timpu
lui prezent, dacă m-am 
aflat in noile cartiere, 
pe noile poduri, în 
școlile pentru toate 
naționalitățile, licee 
vestite și cu tradiție, 
strîns legate de noua 
industrie a orașului — 
pretutindeni am desco
perit de fapt o parte 
din țara mea. Tara în 
care omul este supre
ma valoare și unde 
civilizația de mîine se 
înalță ca un proiect 
frumos pe care, umăr 
lingă umăr, îl împli
nim împreună astăzi. 
Nu 'sînt multe zile de 
cînd, la biblioteca 
„Mihai Eminescu” din 
Sighișoara, ne-am reu
nit români și germani 
șl am ctitorit primul 
cenaclu al traducerilor 
reciproce din valorile 
culturii române și ger
mane frățești din 
România noastră so-

cialistă. Am vorbit cu 
toții în limba frăției, 
fie că era română^ fie 
că era 
recitat 
intonat 
precum

germană, S-au 
versuri, s-au 

cintece și. așa 
._____ ne este voința,

am creat un atelier al 
frăției și schimbului 
permanent de valori. 
Faptul acesta este unul 
obișnuit, propriu 
matului spiritual 
republicii noastre.

Și firesc, acum, 
acest popas aniversar 
de șapte veacuri, gîn
dul de dragoste și re
cunoștință al sighișore- 
nilor se îndreaptă 
către secretarul gene
ral al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele tării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Și dacă ai | 
adincul ochilor 
vedea pe fiul 
lui românesc, 
din sufletul 
noastre, în atîtea clipe 
grele alături și de 
acest oraș, acolo pe 
strada mare, unde a 
început odată istoria 
și unde se făurește 
ea ta continuare, la 
cota mereu mai înaltă 
a împlinirilor socia
liste.

di
al

la

privi în 
lor l-ai 
neamu- 

suflet 
simțirii

individuale și colective putem găsi 
forța de a elabora opere ta care să 
se răsfringă speranța duratei din
colo de noi.

Pentru a crea asemenea opere care 
să slujească poporul, ajutindu-1 să 
privească mereu inainte. opere care 
să-și aducă din plin contribuția la 
formarea și promovarea conștiinței 
socialiste. nelăsind nimic de dorit 
din punct de vedere artistic, pentru 
a avea garanția înfăptuirii lor in așa 
fel incit să se poată afirma nu nu
mai pe plan național, ci și pe plan 
internațional, impunindu-și prezența 
în marile confruntări de idei ale lu
mii contemporane, se cere, din par
tea noastră, a scriitorilor, pe lingă o 
muncă susținută și bine organizată, 
efortul de a folosi în mod creator, 
în mod revoluționar, tezaurul moș
tenirii culturale naționale.

Să observăm că imperativele cu- 
vintului scris, pe care literatura 
noastră le-a vădit încă de la începu
turile ei, 
patetică**. 
Iul activ, 
cesta era .. 
cînd se trudeau să lase 
oglinda trecutelor vremi, ca pildă de 
învățătură și îndreptare, ca un sim
bol al dragostei și mîndriei patrio
tice. Să observăm 
ției de la 1848 se 
adevărat program 
științei naționale.
un luptător leal pentru progresul în
tregii colectivități. Această funda
mentală preocupare a literaturii și 
artei in genere stăruie de-a lungul 
epocilor și •Se amplifică. îmbrătișind 
complexitatea personalității umane.

în cultura românească, marii noș
tri scriitori, din toate generațiile, au 
fost preocupați de ideea funcției so
ciale a literaturii, iar operele lor au 
contribuit la înălțarea neamului și 
a țării. Indiferent de forma de ex
presie pe care o alege, literatura au
tentică a oglindit, in permanență, 
de-a lungul vremii, adevărurile e- 
sențiale ale epocii, fiind nu numai 
o mărturie și' un mijloc de cunoaș
tere a faptelor, ci și un important 
factor de modelare a conștiinței 
umane.

Literatura a sintetizat Întotdeauna 
valorile morale ale poporului român, 
a pus in lumină frumusețea sufle
tească. omenia și năzuințele spre 
mai bine ale neamului, a integrării

sint legate de „chemarea 
chemare care implică ro- 
militant al creatorului. A- 
gindul cronicarilor atunci 

urmașilor

că idealul genera- 
transformă intr-un 
de formare a con- 
scriitorul devine

VASLUI • Un bogat program 
de manifestări este consacrat in 
săptămina 15—21 decembrie ani
versării unui sfert de secol de 
la înființarea Teatrului „Victor 
Ion Popa** din Bîrlad. Spectaco
le cu piese în premieră sint 
susținute in această perioadă pe 
scenele din Bîrlad și Vaslui, 
cărora li se alătură programele 
formației instrumentale „Tran
dafir de la Moldova** a teatru
lui birlădean. Evenimentul va 
fi marcat în ziua de 20 decem
brie de o sesiune de comunicări 
științifice, cu tema „Teatrul — 
factor de educație civică, etică 
și estetică a publicului**. (Cră
ciun Lăluci).

HUNEDOARA • în orașul 
Brad s-a bucurat de o largă au
diență în rîndurile publicului cea 
de-a 6-a ediție a „Săptămînii li- 
terar-muzicale brădene**, în ca
drul căreia a avut loc o cuprin
zătoare activitate politico-educa- 
tivă. în unitățile economice și 
tn așezămintele de cultură din 
oraș s-au desfășurat dezbateri., 
simpozioane, spectacole muzlcal- 
literare. mese rotunde privind 
modalitățile de valorificare a 
tradițiilor locale în activitatea 
formațiilor coregrafice, orientă
rile actuale în concepția reperto
rială și regizorală a teatrului 
scurt în încheierea „Săptămînii 
literar-muzicale** s-a desfășurat 
concursul interjudețean de mu
zică populară „Cîntecul Zaran- 
dului“. (Sabin Cerbu).

MEHEDINȚI • în cadrul ac
țiunii „Scena vă aparține**, prin 
care se urmărește ca. o dată pe 
sâptămînă, formațiile artistice 
din cadful unei întreprinderi sau 
instituții să șusțină un program , 
artistic complex in. fața oame
nilor muncii' din unitatea res
pectivă, zilele acestea a fost 
prezentat cel de-al 232-lea spec
tacol din acest an. (Virgiliu 
Tătaru).

MUREȘ ® La librăria „Uni- 
versala** din Tg. Mureș a avut

loc o intîlnire a cititorilor cu 
scriitorii Vâri Attila și Szăsz 
Jănos, prilejuită de lansarea vo
lumelor „Păsările cad in zori** 
și, respectiv, ..Jocul norilor peste 
Franeker**. Despre semnificația 
noilor apariții editoriale a vor
bit Gălfalvi Gyorgy, redactor la 
revista „Igaz Szd“. O în cadrul 
„Lunii mureșene a culturii și 
educației socialiste”, în toate 
așezămintele culturale din județ 
au avut loc simpozioane și seri 
de întrebări și răspunsuri pe 
teme ca : „Marile realizări ale 
științei secolului XX“. „Forme 
și metode ale activității de edu
care materialtst-științifică a ma
selor”, „Știința la zi”, „Adevă
rul despre sărbătorile religioa
se”. (Gheorghe Giurgiu).

BACAU ® Actorii Teatrului 
dramatic ..Bacovia” din Bacău 
au pregătit în prem'eră pe ța ă 
un spectacol de studio cu piesa 
dramaturgului belgian Jos Van- 
deloo, intitulată „De ce dormi, 
iubito?”. Rolurile principale sint 
interpretate de artiștii Anca 
Alexandra și Mircea Crețu. La 
premiera spectacolului a asistat 
și autorul. (Gh. Baltă).

HARGHITA • Timp de o 
săptămînă, în municipiul Mier
curea Ciuc s-au desfășurat ma
nifestări culturale complexe, 
prilejuite de sărbătorirea a 50 
de ani de la înființarea muzeu
lui din localitate. Au fost ver
nisate expoziții, organizate sim
pozioane, schimburi de expe
riență, concerte, seri literare și 
intîlniri cu personalități ale ști
inței și culturii românești. 
(I. D. Kiss).

BRA I BA • Salonul literar- 
artistic al juriștilor din munici
piul Brăila w înființat în a- 
ceastă ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României” — 
desfășoară o intensă activitate. 
La ultima sa lntllnire, salonul a 
avut ca temă o evocare-recital 
din poezia lui George Topîr- 
eeanu. (Corneliu Ifrim).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 decembrie. în țară : vremea va 
fl relativ caldă în prima parte a in
tervalului, apoi se va răci. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în primele zile. 
Vor cădea ploi locale, cu tendință de 
transformare în lapovlță și ninsoare, 
mai ales în nordul țării. Vîntul va pre
zenta intensificări locale. Temperaturi

le minime vor fi euprinse între minus 
6 șl plus 4 grade, iar cele maxime între 
zero șl 10 grade. Pe alocuri se va pro
duce ceață dimineața șl seara. In Bucu
rești : Vreme relativ caldă în primele 
zile, apoi în răcire. Cerul va fl tempo
rar noros, favorabil ploii cu tendință de 
transformare în lapoviță și ninsoare 
spre sfirșltul intervalului. Vînt slab, 
pînă Ia moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 2 
grade, iar cele maxime între 3 și 7 gra
de. Dimineața și seara condiții de for
mare a ceții. (Corneliu Pop, meteoro
log de serviciu).

marilor valori ale culturii
sale în istorie. în lupta pentru păs
trarea ființei naționale, a dat 1a 
iveală relația dintre individ și isto
rie. dintre individ și societate.

In literatura anilor din urmă — 
din perspectiva fecundă a filozofiei 
materialist-dialectice și in spiritul 
înnoitor imprimat creației artistice 
de Programul partidului comunist 
adoptat la Congresul al XI-lea, do
cument de însemnătate capitală ta 
viața poporului nostru, precum și 
din directivele și hotărîrile celui 
de-al XII-Iea Congres — scriitorii 
au dăruit cititorilor lucrări care sint 
o vie mărturie a unei profunde iden
tificări cu destinele, munca, elanu
rile si speranțele întregului nostru 
popor. Scriitorii României contem
porane, indiferent de limba expre
siei artistice, indiferent de țreptele 
biologice, alcătuiesc o singură gene
rație : generația spiritului înnoitor.

Pentru ca această osmoză să fie 
posibilă a fast nevoie de o unitate 
de vederi asupra telurilor, a fost ne
voie de crearea unui cadru material 
necesar valorificării creației, de pro
movarea unui climat cultural receptiv 
influentei spirituale considerabile pe 
care o exercită forța artistică a lite
raturii. în aspirațiile lor. scriitorii 
tineri, solidari cu întregul tineret 
dinamic al țării, dezvoltă caracteris
ticile de echilibru, armonie și spirit 
constructiv, specifice poporului ro
mân. împrumutîndu-le vitalitate și 
efervescență.

Tineretul se caracterizează, de 
asemenea, prin aspirația spre con
cret și sensuri neconformiste. Nume
roase discuții au dat la iveală trăsă
turile psihologice ale tineretului con
temporan. mobilitatea temperamen
tului său care il poate duce spre 
elanurile cele mai generoase, dar și 
spre infatuare și explozii de violen
ță. Desigur, nici abordarea comple
xului cultural, nici platforma ideolo
gică unică nu trebuie să ducă la 
uniformizare, la stereotipie și șablo- 
nizare, ci. dimpotrivă, să înlesnească 
manifestările cele mai diversificate 
ale energiilor creatoare.

Orice sferă de preocupări suscep
tibile de a forma obiectul unei re
prezentări literare trebuie să atragă 
atentia creatorilor de artă pentru că 
nu există zone inaccesibile investi
gației. Diversificare înseamnă, la 
urma urmei, stimularea gîndirii in 
cercetarea obiectivă a fenomenului 
cultural, iar analiza critică a con

cepțiilor unor filozofii nemarxiste 
trebuie realizată din perspectiva dia
lecticii noastre. Lipsa de fermitate 
ideologică poate duce la tendința de 
preluare în bloc a unor modalități și 
teze estetizante. Nu pot exista, de
sigur, mai multe estetici marxiste, 
dar pot exista opinii deosebite asu
pra problematicii aflate în centrul 
dezbaterilor. Nici o modalitate artis
tică nu poate fi absolutizată, dar 
nici respinsă fără argumente logice, 
științifice. Nu pot fi tăgăduite valori 
trecute sau prezente prin acreditarea 
ideii că un curent sau altul reprezin
tă adevăratele direcții de dezvoltare 
ale literaturii noastre. Iar exaltarea 
unor mimetisme de ultimă oră, re
fuzul dă a pătrunde în structura ope
rei duc la imposibilitatea de a dis
cerne valorile de nonvalori. Fortifi
carea noii culturi constituie un pro
ces viu. caracterizat prin diversitatea 
stilurilor și modalităților de expre
sie. prin elasticitatea cuprinderii, 
prin eliminarea exclusivismului, un 
proces incompatibil Cu orice fel de 
predeterminări ori prescrieri de re
țete.

Cu atît mai mult, tinerii creatori 
contemporani nu trebuie să întîrzie a 
înțelege că literatura este un feno
men social, transfigurarea, prin ima
gini artistice, a vieții, a naturii u- 
mane și a societății, că între creație 
și dezvoltarea umanității există un 
raport organic șl că opera de artă 
izvorăște din necesitățile și aspirați
ile vieții sociale.

Noi. cei vîrstnici, sîntem datori să 
predăm noilor generații experiența 
noastră, să le insuflăm idealurile 
noastre, să procedăm in așa fel incit 
să devenim pentru tinerii de azi 
exemple demne de urmat. Iar ti
neretul de azi este dator să înțeleagă 
bine importanța împlinirilor și efor
turilor actuale și. ta primul rind. să 
Înțeleagă caracterul lor revoluționar. 
Tineretul de azi se află ta fața unui 
viitor scăldat de lumină și este de 
datoria lui să apere acest viitor și 
să-1 consolideze.

Tineretul de azi trebuie să înțe
leagă bine că nu este o generație 
spontanee și că România socialistă 
nu este o creație spontană, ci rezul
tatul luptelor revoluționare ale po
porului. opera celor care, de-a lun
gul vremii, au păstrat neîntinate 
idealurile progresului și ale revolu
ției.



BAGDAD

Schimb de mesaje intre președintele 
României și președintele Irakului

SESIUNEA O N U.

BAGDAD 15 (Agerpres). — Un 
■chimb de mesaje între președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Irak. Saddam Hușsein, 
a avut loc la Bagdad.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis șefului sta
tului irakian un salut prietenesc, în
soțit de calde urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace și prosperi
tate poporului irakian. Președintele 
Saddam Hussein, mulțumind călduros 
pentru mesajul primit, a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România cele mai bune 
urări de sănătate Și fericire persona
lă, de bunăstare și progres poporului 
român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președintele 
Republicii Irak. Saddam Hussein, a 
tovarășului Vasile Pungan, reprezen
tantul special al președintelui Repu
blicii Socialiste România, ministru 
secretar de stat.

In cursul discuției care a avut loc 
a fost evidențiată satisfacția celor 
două părți pentru cursul ascendent

al relațiilor prietenești româno-lra- 
kiene în toate domeniile de interes 
comun, au fost reliefate perspectivele 
adîncirii și intensificării acestor ra
porturi în viitor, subliniindu-se hotă- 
rîrea celor doi președinți de a face 
totul pentru dezvoltarea armonioasă 
a conlucrării româno-irakiene, în in
teresul celor două popoare prietene.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale actua
le, relevîndu-se pozițiile comune ac
tuale ale celor două țări în ce pri
vește necesitatea reducerii încordării 
internaționale, reglementarea stări
lor conflictuale pe cale pașnică, prin 
tratative. înfăptuirea de progrese 
semnificative pe calea edificării unei 
noi ordini economice internaționale. 
Totodată, a fost exprimată convin
gerea celor doi președinți că dezvol
tarea cooperării româno-irakiene în 
viața internațională servește intere
selor generale ale cauzei păcii, 
destinderii, progresului, dezvoltării 
libere, independente, a fiecărei na
țiuni.

Schimbul de mesaje și convorbirea 
s-au desfășurat într-o atmosferă cor
dială. prietenească,

Rezoluții adoptate in Adunarea Generală 
privind promovarea colaborării culturale

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 
— Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat prin consens mai 
multe rezoluții in probleme culturale 
și sociale la care România este co
autoare. alături de alte state. Prima 
rezoluție se referă la ocrotirea și dez
voltarea valorilor culturale. Docu
mentul adoptat subliniază necesitatea 
extinderii și consolidării relațiilor 
culturale internaționale întemeiate pe 
respectul integrității culturale. Pe 
principiile egalității și suveranității 
statelor. în rezoluție se reliefează în
semnătatea dimensiunii culturale in 
planurile șl acțiunile pentru statorni
cirea noii ordini economice interna
ționale si este evidențiat rolul va
lorilor făcînd parte din patrimoniul 
cultural al umanității în promovarea 
idealurilor păcii, umanismului și li
bertății.

Cea de-a doua rezoluție, avînd ca 
obiect restituirea și reîntoarcerea bu
nurilor culturale și artistice țărilor 
de origine, arată că această măsură 
reprezintă o contribuție la întărirea

cooperării internaționale, la ocrotirea 
și dezvoltarea culturii. Exprimînd în
grijorarea față de traficul ilicit de 
bunuri culturale care sărăcește pa
trimoniul cultural al tuturor popoare
lor, Adunarea Generală adresează un 
apel tuturor statelor pentru luarea 
unor măsuri adecvate de interzicere 
a importului, exportului și transferu
lui ilicit de bunuri culturale. în 
același timp. Adunarea Generală 
adresează un apel statelor membre 
pentru promovarea restituirii bunu
rilor culturale țărilor de origine, mal 
ales prin intermediul unor raporturi 
bilaterale încheiate în acest scop. 
UNESCO este solicitată să acorde în
tregul său sprijin în acest domeniu.

O a treia rezoluție, consacrată or
ganizării în 1981 a manifestărilor pri
lejuite de marcarea Anului interna
țional al persoanelor handicapate, 
subliniază importanța acțiunilor na
ționale și internaționale pentru aju
torarea, readaptarea si integrarea In 
viața socială și profesională a per
soanelor handicapate.

Spre o soluționare 
a problemelor 

dintre Grecia și Turcia
BRUXELLES. — După cum trans

mite agenția Reuter, miniștrii de ex
terne ai Greciei și Turciei, liter 
Turkmen și Constantin Mitsotakis, 
care au participat la reuniunea 
N.A.T.O., s-au întilnit la Bruxelles, 
convenind asupra necesității de a de
pune toate eforturile în vederea so
luționării problemelor bilaterale.

într-un comunicat comun se afir
mă că „cei doi miniștri au recunoscut 
din nou că o reglementare urgentă a 
problemelor bilaterale, prin interme
diul unor negocieri pertinente, va 
servi atît intereselor reciproce, cît șl 
păcii, stabilității și cooperării în re
giune". Comunicatul subliniază că 
cei doi miniștri au căzut de acord ca 
contactele reciproce să aibă un carac
ter mai sistematic.

Necesitatea opririi cursei înarmărilor 
si a unor măsuri eficiente de dezarmare

— subliniată de participanții la două reuniuni internaționale

„România militează pentru dezvoltarea 
cooperării în domeniile științei, tehnicii 

și mediului înconjurător"
Intervenția reprezentantului țârii noastre la reuniunea de la 

Madrid
MADRID — Trimisul Agerpres, N. 

Chilie, transmite : Problemele coope
rării în domeniile științei, tehnicii și 
mediului înconjurător fac obiectul 
unor ample dezbateri la reuniunea 
de la Madrid, în cadrul grupului de 
lucru care se ocupă de colaborarea 
economică în general. Luînd cuvîntul 
în dezbaterile pe aceste probleme, 
reprezentantul țării noastre a subli
niat că, în concepția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, co
laborarea științifică și tehnică con
stituie o pirghie de cea mai mare 
însemnătate pentru accelerarea dez
voltării economice și sociale a fiecă
rei țări, pentru lichidarea decalaje
lor economice și a stărilor de sub
dezvoltare, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

După ce s-a referit la prevederile 
Actului final privind dezvoltarea 
cooperării științifice și tehnice între 
statele participante la C.S.C.E., la re
zultatele pozitive obținute în ultimii 
cinci ani pe linia extinderii colaboră
rii in aceste domenii, vorbitorul a 
apreciat că statele participante dis
pun încă de multiple posibilități pen
tru amplificarea raporturilor lor de 
colaborare științifică și tehnică, atit 
pe plan bilateral, cît si prin inter
mediul unor organizații cum sînt 
Comisia Economică O.N.U. pentru 
Europa șl U.N.E.S.C.O.

Reprezentantul român a prezentat 
preocupările si realizările tării noas
tre în domeniile științei si tehnolo
giei, importanta ce se acordă cerce
tării științifice pentru solutionarea 
unor probleme economice majore, 
pentru creșterea productivității, pen
tru folosirea rațională a resurselor 
materiale, evidențiind contribuția 
deosebită a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu la 
promovarea progresului științific și 
tehnic în patria noastră. România a 
acționat și acționează consecvent 
pentru lărgirea și dezvoltarea ra
porturilor de colaborare cu alte state 
în domeniul științei și tehnologiei. 
Astfel, cu 22 de state participante la 
C.S.C.E. cooperarea științifică și teh
nică a României se desfășoară' pe baza 
a 50 de acorduri, programe și proto
coale de cooperare, precum și prin 
intermediul unui număr de 18 comisii 
mixte de cooperare științifică, econo
mică sau tehnică. Un loc important 
revine programelor comune de cer
cetări. al căror număr depășește 400.

Problemele cooperării științifice și

tehnice, precum și în alte domenii au 
făcut obiectul unei examinări apro
fundate în timpul vizitelor oficiale 
recent efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în unele țări nor
dice — Suedia, Danemarca și Norve
gia — iar acordurile semnate cu acest 
prilej sînt de natură să permită dez
voltarea crescîndă a raporturilor țării 
noastre în domeniul științei și teh
nicii.

După ce a arătat că în cadrul vii
torului plan cincinal de dezvoltare 
economică și socială a României un 
rol tot mai important va reveni știin
ței ca factor determinant al progre
sului societății românești, vorbitorul 
a menționat că România este intere
sată în dezvoltarea Și diversificarea 
raporturilor sale științifice la toate 
nivelurile și în toate domeniile, în
deosebi în sectoare ca energia, agri
cultura și protecția mediului.

Viața internațională, a spus în con
tinuare reprezentantul român, este 
confruntată cu un mare număr de 
probleme vitale și globale, inclusiv 
în domeniul științei și tehnologiei. 
Este de datoria țărilor participante la 
C.S.C.E., țări care concentrează cea 
mai mare parte a cunoștințelor, ma
șinilor, descoperirilor și inovațiilor 
tehnologice, să contribuie la soluțio
narea problemelor ce confruntă as
tăzi omenirea, să elimine suferințele 
generate de subdezvoltare, a căror 
persistentă generează tensiuni și 
tulburări.

Referindu-se la protecția mediului 
înconjurător, vorbitorul a subliniat 
că în România aceasta este o proble
mă de interes național, care se află 
în permanentă în atenția factorilor 
de decizie, găsindu-și întotdeauna 
reflectarea corespunzătoare in planu
rile și programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială.

Vorbitorul s-a referit apoi la ini
țiativele țării noastre privind necesi
tatea concertării eforturilor în ve
derea protejării apelor Dunării, la 
protecția mediului înconjurător in 
regiunea Balcanilor, precum și la co
laborarea României cu UNESCO 
în cadrul programului „Omul și bio
sfera". In încheiere, reprezentantul 
român a subliniat necesitatea adoptă
rii unor noi acțiuni care să ducă la 
stimularea și diversificarea colaboră
rii în domeniile științei, tehnicii și 
mediului înconjurător care să permi
tă organizarea de noi întîlpiri ale 
statelor participante în aceste sec
toare de interes major.

IRAK

Vizita unei delegații a cultului musulman din România
BAGDAD 15 (Agerpres). — O de

legație a cultului musulman din 
România, condusă de muftiul Iacub 
Mehmet, a efectuat o vizită in Irak, 
la invitația Ministerului irakian al 
Cultelor. în timpul vizitei, delegația 
a avut convorbiri la conducerea Mi
nisterului Cultelor. Ministerului de 
Externe, Ministerului Culturii și In
formațiilor, Adunării Naționale (par
lamentul) și Asociației Teologilor 
Musulmani. De asemenea, delegația a 
vizitat obiective social-culturale și a- 
șezăminte ale cultului musulman din 
Irak.

în cursul convorbirilor purtate, de
legația a prezentat pe larg realiză
rile obținute de poporul nostru pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, 
drepturile și libertățile de care se 
bucură cultele în țara noastră.

A fost evidențiat, cu acest prilej, 
rolul fundamental pe care l-au avut 
întilnirile și convorbirile dintre șefii 
de stat ai celor două țări la dezvol
tarea de ansamblu a relațiilor româ
no-irakiene, la amplificarea colabo
rării fructuoase dintre cele două po
poare.

Mita Obote - noul 
președinte al Ugandei
KAMPALA. Alegerile parlamenta

re din Uganda, primele de la obți
nerea independentei în anul 1962. s-au 
încheiat cu victoria Partidului Con
gresul Poporului Ugandez. al cărui 
lider este Milton Obote. Potrivit ul
timelor rezultate ale scrutinului date 
publicității de Comisia electorală. 
P.C.P.U. a obținut 70 din cele 126 
de locuri în parlament, iar Milton 
Obote a devenit președinte al Ugan- 
dei. Liderul P.C.P.U. a mai fost sef 
al statului ugandez între anii 1962— 
1971, funcție din care a fost înlătu
rat printr-o lovitură de stat organi
zată de Idl Amin. în alocuțiunea ros
tită cu prilejul învestiturii sale, pre
ședintele Milton Obote a cerut po
porului ugandez să-și unească efor
turile în lupta pentru refacerea eco
nomică, pentru propășirea țării.

VIENA 15 (Agerpres). - La Viena 
s-a ținut prima reuniune de lucru 
a „Comisiei independente pentru 
dezarmare șl problemele securită
ții", avînd în frunte pe fostul prim- 
ministru suedez Olof Palme, creată 
în luna septembrie în vederea pros
pectării posibilităților de dezarmare 
și limitare a armamentelor.

In cadrul reuniunii de sîmbătă și 
duminică, comisia a abordat pro
blemele care vor constitui obiectul 
activității ei viitoare. Membrii co
misiei - din care fac parte oameni 
politici și activiști pe tărîm social 
din Europa, America, Asia și Afri
ca - au căzut de acord asupra 
necesității pregătirii unui document 
care să fie prezentat celei de-a 
douo sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consaarată dez
armării, care va avea loc în 1982.

DELHI 15 (Agerpres). — Accele
rarea cursei înarmărilor, apariția de 
noi zone conflictuale în lume, în 
special "in Asia și Africa, reprezintă 
omenințări serioase la adresa păcii 
și securității îr, lume și o piedică în 
calea dezvoltării multor state ale 
lumii. Acestea sint principalele con
cluzii ale unui seminar internațio
nal asupra mișcării de nealiniere 
desfășurat la Delhi. La reuniune au 
luat parte personalități politice, oa
meni de știință, cadre didactice și 
publiciști din cîteva țări nealiniate, 
care au subli'.at că în actualul 
context internațional trebuie să 
crească rolul mișcării de nealiniere 
ca facto de menținere a păcii. De 
asemenea, s-a subliniat importanța 
întăririi solidarității și unității țări
lor nealiniate și a țărilor in curs 
de dezvoltare.

85 de ani de la nașterea tovarășei 
Dolores Ibarruri
Mitingul din capitala Spaniei

MADRID 15 — Trimisul Agerpres, 
N. Chilie, transmite : La cinematogra
ful „Europa" din Madrid. în prezența 
a peste 3 000 de persoane, a avut loc 
mitingul consacrat împlinirii a 85 de 
ani de viață de către Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist din 
Spania.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Simon Sanchez Montero, membrii 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.S., secretarul Comitetului muni
cipal Madrid al P. C. din Spania.

în cuvîntul său. Santiago Carrillo,

secretar general al P.C.S., a adus un 
vibrant omagiu vieții exemplare de 
patriot și revoluționar a sărbătoritei.

Mulțumind pentru omagiul ce i s-a 
adus, Dolores Ibarruri a evidenți ?>,<. 
faptul că întregul merit pentru forl- 
marea sa comunistă, revoluționai 3 
revine Partidului Comunist din Sp. 
nia. care a educat-o și căruia. în ‘
nai, i se adresează omagiul p e,
zentat.

La manifestarea omagială a i 
parte Ion Goliat. ambasadorul tărți 
noastre înjSpania.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul industriei carbonifere

BERLIN 15 (Agerpres). — La Berlin 
a avut loc ședința a 56-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul industriei carbo
nifere. la care au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I.

în vederea asigurării mai depline 
a necesarului de cărbuni al țărilor 
membre ale C.A.E.R., comisia a adop
tat măsuri pentru elaborarea de pro
puneri de lărgire a colaborării în 
acest domeniu.

Au fost examinate propunerile de

creare, cu eforturi comune ale țărilor 
interesate, de capacități suplimentare 
pentru extracția de cărbuni energe
tici in R. P. Polonă, precum și rezul
tatele colaborării tehnico-științifice in 
scopul utilizării superioare a cărbu
nilor. prin obținerea de combustibili 
sintetici și produse chimice.

Comisia a adoptat planul său de lu
cru pe 1981—1982.

Ședința comisiei, la care s-au exa
minat și alte probleme de colaborare, 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
lucru și înțelegere reciprocă.

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 15 (Agerpres). 

— In cadrul unei ceremonii oficiale, 
desfășurată la San Salvador, repre
zentantul Partidului Democrat-Creș- 
tin. Jose Napoleon Duarte, a fost in
stalat președinte al Salvadorului, 
iar ca vicepreședinte al țării și co
mandant suprem al forțelor armata 
a fost numit col. Jaime Abdul Gu
tierrez. Colonelul Adolfo Majano, 
care a făcut parte din junta de gu- 
vernămînt, reprezentant al curentului 
moderat, a primit un post diploma
tic. Se menționează că junta de gu- 
vemămînt din Salvador — care va 
avea numai funcții legislative — va 
fi formată din președintele tării, din 
vicepreședinte și alți doi membri — 
Antonio Morales Erlich și Ramon. 
Avalos Navarrete. Totodată, se pre
cizează că guvernul va fi reorganizat 
in următoarele zile.

într-o declarație în legătură cu in
stalarea sa în funcția de președinte 
al Salvadorului, Jose Napoleon Du
arte a arătat, potrivit agenției E.F.E., 
că s-a impus reorganizarea puterii de 
stat, deoarece, în actuala situație din 
țară, guvernul și-a epuizat toate re
sursele, pierzîndu-și autoritatea. La 
rîndul său, vicepreședintele, col. 
Jaime Abdul Gutierrez, a declarat că 
forțele armate salvadoriene iși vor

defini și fixa noi obiective, pentru a 
acorda noului guvern un- sprijin mai 
eficace, astfel incit „acesta să-și 
poată îndeplini mai bine misiunea sa 
în calitate de organ al puterii exe
cutive.

★
într-un comunicat dat publicității 

la Ciudad de Panama și reluat 
de agenția Prensa Latina, liderii 
Frontului Democratic Revoluționar 
(F.D.R.) din Salvador — largă coali
ție care include organizațiile de 
stingă și progresiste — au condamnat 
reorganizarea juntei militare de gu- 
vernămînt salvadoriene. Se precizea
ză că această acțiune reprezintă o 
adevărată lovitură de stat realizată 
de cercurile de dreapta. în comunicat 
se afirmă că junta este într-o criză 
totală și că o asemenea reorganizare 
constituie o încercare disperată de a 
da o nouă înfățișare guvernului. Care 
și-a afirmat caracterul de dreapta 
prin excluderea din juntă a colonelu
lui Arnaldo Majano. Documentul 
cheamă toate forțele ce doresc să 
participe la o soluționare democra
tică a situației din țară, inclusiv din 
rindurlle armatei, să se alăture 
F.D.R. și să se integreze in acest 
proces.

EFORTURI Șl PREOCUPĂRI PENTRU AFIRMAREA SPIRITULUI 

CONSTRUCTIV LA REUNIUNEA DE LA MADRID
Începute in urmă cu mai bine de o lună de zile, lucrările primei etape 

a reuniunii general-europene de -la Madrid se apropie de sfirșit. Pină la 19 
decembrie, cind această etapă urmează să ia sfirșit — lucrările urmind 
să fie reluate intr-o a doua etapă, la începutul lunii ianuarie 1981 — au 
mai rămas puține zile, iar activitățile din cadrul reuniunii înregistrează 
un ritm mal intens. Citeva concluzii inițiale pot fi desprinse chiar înainte 
de încheierea primei etape.

Prima dintre ele se referă la fap
tul că tensiunea care a domnit în 
timpul întilnirii pregătitoare se face 
mai puțin simțită, că lucrările 
reuniunii își urmează un curs mai 
„potolit", aproape normal. Climatul 
care s-a instaurat în cadrul dezba
terilor poate fi apreciat, în general, 
după cum se exprima ziarul spaniol 
„El Pais“, ca fiind „un climat de lu
cru, constructiv".

Dialogul din plenara reuniunii ca 
și din cele cinci organe de lucru. în 
legătură cu modul de aplicare a pre
vederilor Actului final în perioada 
care a trecut de la reuniunea de la 
Belgrad a pus în evidență existența 
unor aspecte pozitive, în special în 
ce privește colaborarea economică 
și tehnico-științificâ intereuropea- 
nă. N-a fost însă relevat destul de 
clar că 6-a făcut încă prea puțin 
pentru transpunerea in viață a pre
vederilor documentului final, că se 
înregistrează încă încălcări ale prin
cipiilor de relații între state, că dez
angajarea militară și dezarmarea în 
Europa continuă să rămînâ simple 
deziderate, in timp ce arsenalele mi
litare de pe continent. în loc să se 
reducă, cresc. Din dezbateri nu au lip
sit nici tonurile uneori ascuțite și po
lemice. încercările de a acorda o 
atenție exclusivă sau un rol prepon
derent unei prevederi sau alteia din 
Actul final, nesocotindu-se, astfel, 
echilibrul întregului, importanta ega
lă a tuturor dispozițiilor cuprin
se in documentele semnate la Hel
sinki. Dincolo de aceasta, s-a detașat 
însă dorința comună a marii majori
tăți a statelor de a acționa pentru 
identificarea de noi măsuri menite 
să permită depășirea actualelor difi
cultăți din viața internațională, re
luarea cursului spre destindere, apli
carea efectivă în viață a prevederilor

’Actului final. Un rol constructiv in 
acest sens au jucat țările mici și 
mijlocii, prin ideile și pozițiile pozi
tive pe care le-au avansat.

Nu puțini comentatori țin să re
marce că pînă în prezent nu toate 
statele participante s-au pronunțat 
în mod clar în favoarea continuării

final. Propunerea care a fost înre
gistrată cu numărul 1 in cadrul do
cumentelor conferinței este cea a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, prin 
care țara noastră s-a oferit să găz
duiască viitoarea reuniune general- 
europeană. Deși o hotărîre con
cretă în acest sens va fi luată abia 
în a doua parte a reuniunii de la 
Madrid, propunerea a fost intîmpi- 
nată cu deosebit interes, tocmai da
torită faptului că ea provine din 
partea unei țări care, așa cum sub
linia reprezentantul Iugoslaviei, „a 
depus toate eforturile pentru menți
nerea in viață a spiritului de ia

PROPUNERI SUB SEMNUL CONTINUITĂȚII PROCESULUI 
DE EDIFICARE A SECURITĂȚII EUROPENE

procesului început la Helsinki, a or
ganizării de noi reuniuni general-eu
ropene, că deseori se fac auzite opinii 
care încearcă să condiționeze acest 
proces. Așa cum a reieșit din dez
bateri, marea majoritate a statelor 
este de părere că înfăptuirea impor
tantelor obiective stabilite prin docu
mentul final nu este posibilă fără 
eforturi susținute, de lungă durată, 
din partea tuturor participanților, 
fără organizarea de noi reuniuni ge
neral-europene.

Conform înțelegerii intervenite în 
cadrul intîlnirii pregătitoare, de la 7 
decembrie, a început prezentarea de 
către statele participante a noilor 
propuneri avînd drept scop dezvol
tarea colaborării și întărirea securi
tății pe continent. Acest proces este 
în prezent în plină desfășurare, fie
care stat participant avînd dreptul șl 
posibilitatea să-și prezinte propriile 
propuneri de-a lungul întregii re
uniuni.

Primele 20 de propuneri existente 
pe masa de lucru a reuniunii acoperă 
practic o mare parte din domeniile 
de cooperare la care se referă Actul

Helsinki, pentru transformarea Euro
pei într-un continent al păcii și în
țelegerii intre popoare".

Două din propuneri, avansate de 
Polonia și. respectiv. Franța, se refe
ră la convocarea conferinței europene 
pentru măsuri de încredere si dezar
mare. Propunerea poloneză sugerează 
ca prima fază a acestei conferințe să 
se desfășoare la Varșovia începînd de 
la 20 octombrie 1981.

în domeniul economic se cuvin 
semnalate propunerile Poloniei, 
U.R.S.S. și. respectiv. Austriei care, 
pornind de la actuala criză energe
tică ce afectează practic toate state
le participante, evidențiază necesita
tea intensificării cooperării In dome
niul energiei, avansînd, în acest scop, 
Ideea organizării, in cadrul Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa, 
a unei conferințe paneuropene.

Printre propunerile care privesc 
cooperarea în domeniul culturii, ști
inței, educației, informației și con
tactelor între persoane se numără 
cele ale Iugoslaviei și Franței refe
ritoare la organizarea unui forum 
cultural european, de genul forumu

lui științific organizat la Hamburg ; 
Împreună cu alte state membre ale 
Pieței comune, Franța a avansat o 
propunere legată de intensificarea 
cooperării dintre statele participante 
în domeniul conservării patrimoniu
lui artistic ; Spania și Portugalia au 
prezentat o propunere referitoare la 
ameliorarea situației muncitorilor e- 
migranți prin protejarea drepturilor 
lor economice, sociale și umane.

Pozițiile consecvente promovate de 
țara noastră, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu în problemele 
securității europene se bucură aici 
de o largă apreciere. Intervențiile 
românești atit în plenară, cît și în cele 
cinci organe de lucru care au pre
zentat modul în care țara noastră s-a 
angajat in cei cinci ani care au tre
cut de la Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa în trans
punerea în viață ca un tot unitar a 
prevederilor Actului filial, atașamen
tul său ferm față de deciziile adop
tate la Helsinki au avut un ecou po
zitiv în rândurile celorlalți partici
pant! la reuniune.

Desigur, observatorii de aici nu 
trec cu vederea preocuparea mani
festată de delegații a nu puține sta
te in legătură cu faptul că reuniu
nea de la Madrid se desfășoară în 
condițiile unei situații internaționale 
deosebit de complexe. Tocmai de a- 
ceea, delegațiile țărilor mici și mij
locii, între care Rorrfânia, acționează 
cu toate forțele pentru ca reuniunea 
să poată marca un pas cit mai sub
stanțial înainte pe linia relansării 
politicii de destindere, a reducerii 
tensiunii și încordării dintre state. 
Este însă cum nu se poate mai clar 
că aceasta nu va fi posibil fără ma
nifestarea unui spirit constructiv, a 
voinței politice din partea tuturor 
statelor participante, fără degajarea 
unor soluții convergente, în conso
nanță cu interesele și dorință de pace 
și înțelegere a tuturor popoarelor eu
ropene.

Radu ADRIAN 
Madrid, 15 dec.

In țările occidentale:

Creșterea șomajului 
in rîndurile 

intelectualilor
ROMA 15 (Agerpres). — In 

Italia urmează să ia ființă prima 
„bancă"' mondială specializată in 
stringerea și furnizarea de in
formații pentru și despre inte
lectualii aflați in căutarea unui 
loc de muncă. O decizie in acest 
sens a fost adoptată la încheierea 
unei reuniuni internaționale des
fășurate in orașul Siena, cu parti
ciparea a aproximativ 200 de 
sociologi din diferite țări occi
dentale. Banca urmează «d deți
nă toate informațiile asupra 
locurilor de muncă ce necesită 
pregătire superioară.

Sociologul american Alvin 
Gouldner a evidențiat în cadrul 
dezbaterilor reuniunii nivelul 
dramatic al șomajului In rîndu
rile intelectualilor, înregistrat în 
unele țări occidentale industria
lizate. Astfel, in Olanda șomajul 
in rîndul posesorilor de diplome 
universitare a crescut de la 14 
la sută in 1972 la 36 la sută în 
prezent, în Franța această creș
tere fiind, in intervalul respec
tiv, de aproape 10 la sută (de la 
5 la 14,5 la sută).

Pentru lichidarea ultimelor rămășițe 
ale colonialismului

Mesajul Organizației Unității Africane
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 

în mesajul publicat cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a adoptării De
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, Organizația Unității Afri
cane a chemat toate statele africane 
Independente să-și aducă o contribu
ție mai substanțială la lupta pentru 
eliminarea cît mai grabnică a tutu
ror rămășițelor șl vestigiilor colonia
lismului în Africa, a politicii rasiste 
și de apartheid. O.U.A. cheamă, de

asemenea, opinia publică Internațio
nală, forțele progresiste din întreaga 
lume să acorde sprijin susținut lup
tei popoarelor din Africa australă 
pentru eliberarea națională și so
cială și eliminarea practicilor politi
cii de apartheid promovate de re
gimul de la Pretoria.

Organizația Unității Africane re
afirmă, de asemenea, hotărîrea sta
telor membre de a continua ajuto
rul acordat poporului namibian. in 
lupta acestuia pentru eliberarea țării 
și dobindirea independentei.

BUDAPESTA: Congresul sindicatelor ungare
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat lucrările ce
lui de-al XXIV-lea Congres al 
sindicatelor ungare. Delegații la con
gres au făcut bilanțul activității pe 
ultimii cinci ani și au trasat direcții
le principale ale activității pe perioa
da următoare.

Rezoluția adoptată de congres sub
liniază că sindicatele ungare aprobă 
pe deplin țelurile și sarcinile trasate 
de hotărârile celui de-al XII-lea Con
gres al P.M.S.U., care corespund in

tereselor șl năzuințelor Întregului 
popor ungar, clasei muncitoare, mem
brilor sindicatelor.

Președinte al Consiliului Național 
al Sindicatelor Ungare a fost reales 
Fhldvari Aladar, jar secretar general, 
Gaspar Sandor.

La lucrările congresului de la 
Budapesta a participat șl o delegație 
a Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

AGENȚIILE DE PRESA
i

PLENARA C.C. AL P.C. BUL
GAR, care a avut loc la Sofia, a 
aprobat prevederile proiectului pla
nului dezvoltării economico-socia- 
le a Bulgariei pe anul 1981 și pro
iectul bugetului de stat pe anul 
viitor. Ambele documente vor fi 
supuse aprobării Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria. Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a rostit o cuvintare.

LA FRAGA s-au deschis, la 15 de
cembrie, lucrările sesiunii Adunării 
Federale a R-S. Cehoslovace. La lu
crări participă Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, alti condu
cători de partid și de stat ceho
slovaci. Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează aprobarea planului de dez
voltare a economiei naționale ne 
anul 1981 și a proiectului bugetului 
de stat pe același an.
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ÎN SALA „BEETHOVENHALLE", 
DIN BONN a avut loc un con
cert extraordinar susținut • de 
Gheorghe Zamfir, In acompania
mentul organistului Alexandru 
Licăreț. Au asistat Hans-Dietrich 
Genscher, vice-cancelar și minis
trul afacerilor externe. Guenther

PORTUGALIA

Noul lider al P. S. D.
Conducerea Partidului Social-De

mocrat din Portugalia l-a desemnat 
pe Francisco Pinto Balsemăo drept 
succesor al lui Francisco Sâ Carneiro 
in fruntea acestei formațiuni politice, 
urmind ca el să fie propus șefului 
statului pentru funcția de premier. 
Pinto Balsemăo, in vîrstă de 43 de 
ani, a fost colaborator apropiat al lui 
Sâ Carneiro (care a decedat recent 
intr-un accident de avion). „în rîn
durile formațiunii sale politice, scrie 
agenția France Presse. Pinto Balse
măo este considerat mai suplu și 
conciliator decit predecesorul său" și 
ca atare „mai apt de apropiere față 
de președintele Ramalho Eanes". Se 
știe că. la recentele alegeri preziden
țiale, actualul președinte a cîștigat 
detașat în disputa cu generalul Soares 
Carneiro. candidatul „Alianței Demo
cratice". alcătuită din partidele So
cial-Democrat, Centrul Democratico- 
Social si Popular Monarhist.

pe scurt
van Well, secretar de stat la 
M.A.E., personalități ale vieții 
culturale, precum și ambasadorul 
României, Ion Râmbu, în capitala 
R.F.G. Măiestria interpreților ro
mâni a fost răsplătită cu îndelungi 
aplauze.

ÎNTÎLNIRE LA BEIJING. O 
delegație a P.C. din Grecia (in- 
terior) a făcut o vizită in R. P. 
Chineză. Partidul Comunist Chi
nez și Partidul Comunist din Gre
cia (interior) au salutat stabilirea 
relațiilor oficiale dintre ele, apre
ciind 
două 
mite 
rații ... ___  ______ ____
de Hu Yaobang, secretar general 
al C.C. al P.C. Chinez, și de Ha- 
ralambos Drakopoulos, secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia (interior), 
la întilriirea pe care au avut-o la 
Beijing.

că aceasta servește 
partide și popoare — 
agenția China Nouă, 
în acest sens au fost

celor 
trans- 
Decla- 
fâcute

EVENIMENTELE DIN CIAD. 
După cum anunță agențiile de presă 
din Yaounde, în cadrul confruntă
rilor militare din Ciad .forțele de 

‘coaliție ale Guvernului de unitate 
națională de tranziție (G.U.N.T.) au 
cucerit două treimi din orașul 
N’Jamena. Un purtător de cuvînt al 
G.U.N.T. la Yaounde a adăugat că 
„cucerirea capitalei țării se apro-
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pie". Purtătorul de cuvînt a arătat., 
că forțele G.U.N.T. au ocupat o A 
mare parte din cartierul african ai 
capitalei, care se afla în 
Forțelor armate din nord 
conduse de Hlssene Habre.

miinile
(F.A.N.),

■I

LA BONN a avut loc. 
convorbire între ministrul 
lor externe 
Hahs-Dietrich 
trul de externe al Japoniei. Masa
yoshi Ito, care efectuează *un tur
neu prin mai multe țări ale Pieței 
comune. Agenția 
zează că au fost 
bleme 
bleme 
te ale 
R.F.G.

luni, o 
afacerl- 

al R. F. Germania. 
Genscher, și minis-

D.P.A. preci- 
examinate pro- 

internaționale actuale, pro- 
energetice, precum și aspec- 
relațiilor comerciale dintre 
și Japonia.

DECES. Ministrul francez al 
apărării, Joel Le Theule, a încetat 
din viață. în vîrstă de 50 de ani, 
ca urmare a unei crize cardiace, 
informează agenția France Presse.

UN ACCIDENT FEROVIAR s-a 
produs în localitatea iugoslavă 
Bosarka Krupa, unde un tren de 
marfă s-a ciocnit cu unul de per
soane. 18 persoane și-au pierdut 
viața. Pasagerii răniți au fost 
transportați de urgență la centrul 
medical din apropiere — transmi
te agenția Taniug.

f
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Autoritățile din capitala Spaniei au conferit unei piețe din Madrid numele 
marelui pictor Pablo Picasso, silit să trăiască in exil in timpul regimului lui 
Franco. In fotografie : piatra comemorativă purtînd numele ți semnătura 

lui Picasso
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