
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul L Nr. 11926 Prima ediție Miercuri 24 decembrie 1980 6 PAGINI-30 BANI

Plenara Consiliului Național al Frontului

Ilustrare vie a înaltei considerații și aprecieri pentru 

contribuția României la promovarea cauzei păcii 

și securității, înțelegerii și colaborării în Europa și în lume 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

le-au lost conferite Medaliile de Aur 
ale Institutului de relații internaționale din Roma

Democrației șj Unității Socialiste

CU VlN TAREA TO VA RĂ SUL UI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și 
prieteni,

Aș dori ca acum, la 
plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Demo
crației și Unității Socia- 
listejscind încheiem cinci
nalul 1976—1980 și sîntem 
în pragul viitorului cinci
nal — care va marca o 
nouă etapă în dezvol
tarea economico-socială a 
României socialiste — să 
nță refer, pe scurt, Ia cî- 
teva probleme legate de 
bilanțul acestui cincinal, 
de activitatea Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste.

în ultimele luni — la 
recenta plenară a Comi
tetului Central, la sesiu
nile Marii Adunări Na
ționale din octombrie și 
din decembrie — am dez
bătut pe larg planul, atît 
rezultatele obținute în a- 
ceastă perioadă, cît. și 
sarcinile pe anul viitor. 
Putem spune că încheiem 
cincinalul cu rezultate re
marcabile în toate dome
niile de activitate. Indus
tria noastră își realizează 
prevederile cincinalului 
cu o depășire importantă, 
de cîteva zeci de miliarde 
lei. S-au dezvoltat și agri-i 
cultura4 într-un ritm dej 
peste 5 la sută anual,(
precum și celelalte sec
toare de activitate. Au 
crescut produsul social 
și venitul național ; bogă
ția generală a patriei 
noastre a cunoscut un 
progres simțitor. Putem 
spune că prevederile pri
mei etape de înfăptuire a 
Programului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral, dezvoltate în 
Roci mia s-au realizat cu 
sucles în toate domeniile. 
Pe această bază, a dez
voltării generale a forțe
lor de producție ale pa
triei noastre, s-a asigurat 
și înfăptuirea programu
lui de dezvoltare teritorială. în 
toate județele patriei noastre s-au 
realizat puternice platforme indus
triale, prin intrarea cărora în pro
ducție se asigură realizarea obiec
tivului ce ni l-am propus — ca în 
fiecare județ să avem o producție 
industrială de circa 10 miliarde lei.

S-a vorbit la plenară — și se 
cunosc și realitățile orașelor și sa
telor patriei noastre — că s-a 
construit un număr important de 
locuințe, de spitale și alte unități 
sanitare, de școli și alte obiective 
culturale. Pe ansamblu, putem 
spune că nu există localitate a pa
triei noastre unde să nu se simtă 
activitatea clocotitoare, vie. a con
structorilor socialismului, pentru a 
asigura atît întărirea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale, cît 
și dezvoltarea unităților social- 
economice care împreună — 
asigură progresul general al pa
triei socialiste, ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului nostru.

Pe baza rezultatelor obținute în 
dezvoltarea economico-socială, s-a 
înfăptuit cu succes programul de 
ridicare a bunăstării materiale șl 
spirituale a poporului. Cunoașteți 
cu toții, cred. Raportul prezentat 
atît la plenara Comitetului Central, 
cît și la Marea Adunare Națională ; 
cunoașteți, de altfel, fiecare, direct.

Marți a avut loc în Capitală Ple
nara Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste.

Cea de-a doua parte a lucrărilor, 
•la care au luat parte și membrii Co
mitetului Central al Organizației De
mocrației și Unității Socialiste, s-a 
desfășurat sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei au fost 
Înscrise următoarele puncte :

1. — Raport cu privire la sarcinile 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și ale Organizațiilor Demo
crației și Unității Socialiste în reali
zarea planului de dezvoltare econo
mico-socială pe anul 1981 si in creș
terea producției bunurilor de larg 
consum ;

pentru că realizarea măsurilor de 
creștere a retribuției reale cu circa 
29 la sută, față de 18—20 cît era 
prevăzut inițial în planul cincinal, 
s-a înfăptuit în toate județele, în 
toate localitățile și s-a resimțit și 
se resimte în fiecare gospodărie, 
în ridicarea puterii de cumpărare 
și a bunăstării fiecărui om al 
muncii din - România socialistă. 
(Aplauze puternice).

Realizarea cu succes a acestui 
program de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual de
monstrează cu putere că edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — pe baza amplificării 
și dezvoltării forțelor de producție, 
a ridicării gradului de civilizație și 
cultură al întregului popor, a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane — constituie 
calea cea mai bună, singura cale 
pentru a asigura întărirea continuă 
a forței economice a patriei și ri
dicarea continuă a bunăstării po- 

,porului, că esența societății socia
liste pe care o edificăm o consti
tuie bunăstarea și fericirea poporu
lui, a omului, asigurarea tuturor 
condițiilor ca națiunea noastră să se 
poată bucura de toate cuceririle ci
vilizației materiale și spirituale, să 
ducă o viață demnă, liberă, să se 
afirme în lumea contemporană ca 
o forță puternică în lupta pentru 
pace, pentru destindere, pentru in

V

2. — Raport despre activitatea des
fășurată de consiliile F.D.U.S. pentru 
transpunerea in viață a sarcinilor 
cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
tici și Unității Socialiste, la cel de-al 
Il-lea Congres al F.D.U.S. cu privire 
la organizarea „Tribunei Democra
ției" ;

3. — Programul privind organizarea 
celei de-a doua Consfătuiri pe 
tară dedicată controlului oamenilor 
muncii ;

4. — Planul de activitate pe semes
trul I 198L

Pe marginea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi au luat cuvintul to
varășii : Nicolae Mihaiache, președin
tele Consiliului municipal București 
a] F.D.U.S., Niculae Măreulescu, 

dependență națională. (Aplauze pu
ternice).

Cunoașteți, de asemenea, progra
mul de măsuri cu privire la asigu
rarea aprovizionării pe trimestrul IV 
1980 și pe semestrul I al anului 1981. 
După cum ați putut constata din 
cele ce s-au spus la plenara Comi
tetului Central al partidului și la 
Marea Adunare Națională — și 
după ceea ce este în realitate — 
asigurăm creșterea nu numai valo
rică, dai- și fi/ică a prevederilor 
planului cincinal. Am realizat con
sumuri mari, țim'nd seama de nive
lul de la care am plecat. Fără a 
mă referi la trecutul îndepărtat, 
dacă luăm numai consumul din 
1975, am realizat o creștere sub
stanțială, de 17 kg a consumului de 
carne, de la 45 kg la 62 kg. La fel, 
a crescut substanțial consumul la 
lapte, la legume, la cartofi și — 
după cum ați văzut — la toate ce
lelalte. Este o creștere mare ; e ade
vărat că sînt unii care spun că ar 
trebui și mai mult. Și eu sint de 
acord că, poate pentru unele cate
gorii, ar trebui mai mult. Pe an
samblu însă, consumul pe care îl 
realizăm în România satisface pe 
deplin necesitățile fiziologice. Con
sumăm deja peste 3 000 de calorii, 
ceea ce așază țara noastră prin
tre primele 10 țări din lume 
în ce privește consumul de calo
rii pe locuitor. Acesta este un 

maistru la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara, Maria Laiu, pre
ședinta Consiliului județean Arad al 
F.D.U.S., Constantin Bădiță, preșe
dintele C.A.P. din comuna Salcia, 
județul Mehedinți, Constantin Nifă, 
președintele Comitetului Uniunii sin
dicatelor din metalurgie și construc
ții de mașini. Fiorica Toma, preșe
dinta Consiliului județean Iași al 
F.D.U.S., Virgil Hampu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Wiliam Heinz, secre
tar al "Comitetului comunal de partid 
din Teremia Mare, județul Timiș, 
Margareta Hedwiga Hauser, secre
tar al Consiliului Național al Femei
lor. Ladislau Kaparnysi, maistru 
furnalist la' Combinatul siderurgic 
din Reșița, Larisa Munteanu, vice
președintă a Uniunii Centrale a Coo
perației Meșteșugărești, Stana Cră- 
ciunoiu, președinta Consiliului mu
nicipal Craiova al F.D.U.S., Elena 

lucru excepțional, care 
demonstrează că, și din 
acest punct de vedere, nu 
mai sîntem de fapt țară 
în curs de dezvoltare. 
(Aplauze puternice).

în următorul cincinal 
prevedem, după cum cu
noașteți, să acordăm în 
continuare o atenție co
respunzătoare — odată cu 
dezvoltarea generală a 
economiei — ridicării ni
velului de trai al po
porului. S?au prevăzut' 
măsuri deosebite în aceas
tă privință. Accentuăm și 
autoconducerea locală și 
județeană, autogestiunea. 
Am trecut asupra județe
lor și localităților răspun
derea de a asigura buna 
gospodărire a aprovizio
nării cu produse de con
sum, îndeosebi agroali*  
mentare, desigur, în con
formitate cu prevederii^ 
planului cincinal, care 
sînt destul de bune. Pre
vedem să ajungem în 
1985 la circa 68—70 kg 
carne pe locuitor, la creș
terea puternică a consu
mului de legume și de 
alte produse — lapte, ouă 
și așa mai departe. Desi
gur, ' situația este mai 
deosebită in București, 
unde și acum, și în viitor 
se prevede un consum 
ceva mai mare decît con
sumul mediu pe țară, ți- 
nînd seama că în Capita
lă există o mai mare ă- 
glomerare. Pe ansamblu, 
avem în vedere ca măsu
rile care au fost stabilite 
în agricultură, măsurile 
de autogestiune și auto- 
gospodărire să asigure 
chiar ceva mai devreme 
de sfîrșitul lui 1985 rea
lizarea acestor obiective. 
Desigur, depinde de fie
care județ, de fiecare or
ganizație a Frontului De
mocrației, de consiliile 
Frontului Democrației din 
toate localitățile, de felul 
cum vor acționa, într-o

strînsă unitate și colaborare, 
pentru a înfăptui măsurile de 
creștere mai rapidă a producției 
agricole, a producției bunurilor de 
consum în general, pentru a satis
face într-o cît mai bună măsură ne
cesitățile de diversificare a consu
mului populației. Din punct de ve
dere al caloriilor, nu este necesar — 
și nu trebuie — să trecem peste ni
velul pe care l-am ajuns. Trecînd să 
consumăm mai multă carne, mai 
mult lapte, mai multe ouă, va tre
bui să consumăm pîine mai pu
țină, să consumăm alte produse, 
așa cum s-a întîmplat de altfel și 
cum se întîmplă în toată lumea. 
Deci este vorba mai mult de o di
versificare a produselor și a con
sumului, pentru că din punct de 
vedere cantitativ, al caloriilor, nu 
este necesar să depășim 3 000 de 
calorii.

La plenara Comitetului Central 
al partidului și la Marea Adunare 
Națională s-a vorbit atît de pro
blemele planului și măsurilor de 
ridicare a bunăstării materiale, cît 
și despre o serie de legi ce au fost 
adoptate cu privire la perfecțio
narea conducerii societății noastre, 
la aplicarea fermă a principiului, 
autoconducerii muncitorești și au- 
togestiunii, a noului mecanism eco-
(Contlnuare în pag. a III-a)

Dumitrașcu, președinta C.A.P. din 
comuna Măgurele, județul Prahova, 
Gheorghe Mateescu, președintele 
Consiliului orășenesc Cimpulung, 
județul Argeș, al F.D.U.S.

Vorbitorii, exprimind deplina ade
ziune față de prevederile de plan pe 
anul 1981, aprobate de recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R. și de Marea 
Adunare Națională, documente care 
materializează concepția strategică 
si indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au subliniat că ele asigu
ră dezvoltarea dinamică și echilibra
tă a economiei naționale in ansam
blu. a principalelor ei ramuri și sub- 
ramuri, în condițiile sporirii eficien
tei economice, realizarea programu
lui de ridicare a bunăstării poporu
lui. S-a apreciat, totodată, că planul 
pe anul viitor, elaborat în deplină
(Continuare in pag. a III-a)

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc. marți. 23 decembrie, solem
nitatea inminării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
Medaliei de Aur specială clasa I 
„Leonardo da Vinci". împreună cu 
placheta și medaliile de aur emise cu 
prilejul celei de-a XV-a aniversări a 
Institutului de relații internaționale 
din Roma.

în cadrul aceleiași solemnități, to
varășei Elena Ceaușescu i-au fost 
conferite, din partea Instituțului de 
relații internaționale din Roma, 
Medalia de Aur .,Maria Curie" și 
medaliile de aur jubiliare ale institu
tului.

Distincțiile acordate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă un

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte al Insti
tutului de relații internaționale, 

Domnilor,
Tovarăși și tovarășe,

Aș dori să exprim cele mai vii 
mulțumiri pentru aceste medalii 
ce mi le-ați înmînat astăzi, cu pri
lejul împlinirii a 15 ani de activi
tate a institutului dumneavoastră. 
Apreciez aceasta ca o expresie a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre poporul român 
și poporul italian, a conlucrării lor 
active pentru o politică de destin
dere, de pace și independență na
țională.

Momentul actual se caracterizea
ză printr-o încordare extremă a si
tuației internaționale. S-au produs 
noi acțiuni și conflicte care pun în 
pericol pacea și independența po
poarelor, dezvoltarea lor economi
co-socială.

în aceste împrejurări deosebit de 
complexe ale vieții internaționale 
trebuie să menționăm și acțiunile 
forțelor și popoarelor care se pro
nunță pentru depășirea încordării, 
pentru continuarea destinderii, 
pentru realizarea dezarmării și, in 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru soluționarea problemelor 
subdezvoltării și înfăptuirea- noii 
ordini economice internaționale, 
pentru o politică bazată pe deplina 
egalitate în drepturi, respectul in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne și o colaborare reciproc 
avantajoasă, pe renunțarea cu desă- 
vîrșire la forță și la amenințarea 
cu forța in viața internațională.

Poporul român își concentrează 
forțele în direcția dezvoltării sale 
economice și sociale, a făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, care să-i asigure accesul 
larg la cuceririle științei și cultu
rii, ridicarea continuă a bunăstării 
sale materiale și spirituale, să-i 
permită participarea activă la di
viziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori, 
să-și pună pe deplin în valoare 
aptitudinile, umanismul care l-a 
caracterizat și-l caracterizează. Po
porul nostru este dornic să cola
boreze cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială, este 

profund omagiu adus șefului statului 
român, o nouă și pregnantă mărturie 
a deosebitei stime și admirații, a 
înaltei prețuiri manifestate m lume 
față de personalitatea președintelui 
României, pentru strălucita sa gindire 
și acțiune politică, pentru fermitatea 
și consecventa cu care militează pen
tru soluționarea constructivă a pro
blemelor complexe ce confruntă 
omenirea, democratizarea relațiilor 
internaționale, triumful cauzei des
tinderii, asigurarea libertății, inde
pendenței și demnității fiecărei na
țiuni, pentru ca toate popoarele să 
trăiască într-un climat de pace, 
securitate, colaborare și înțelegere, 
să se dezvolte de sine stătător, pe 
calea progresului economie și social, 
potrivit voinței și aspirațiilor lor 
legitime.

interesat — ca și poporul italian, 
ca și alte popoare — într-o poli
tică de destindere și de pace. De 
aceea acționăm activ pentru a ne 
aduce contribuția la această po
litică — singura alternativă, de
altfel, la o politică de război, care 
ar distruge minunatele cuceriri ale 
civilizației, ar arunca întreaga 
omenire in beznă, în întuneric, ar 
pune sub semnul întrebării însăși 
dezvoltarea omenirii. Iată de ce 
noi considerăm că trebuie făcut 
totul pentru a opri accentuarea 
încordării, pentru soluționarea nu
mai și numai pe calea tratativelor 
politice a tuturor problemelor in
ternaționale — și aceasta se referă 
la toate conflictele, ca să nu le mai 
enumăr acum.

Acordăm o mare însemnătate 
reuniunii ce și-a început lucrările 
la Madrid. După cum se știe, au 
fost multe greutăți, obstacole ; la 
un moment dat se punea întreba
rea dacă vor putea începe lucrări
le acestei reuniuni. Salutăm faptul 
că a triumfat rațiunea, că s-a 
ajuns la începerea lucrărilor reu
niunii de la Madrid. Lucrările din 
prima parte a acestei reuniuni 
s-au desfășurat treptat, treptat, în
tr-o atmosferă tot mai constructi
vă. Aceasta dă speranța că se va 
putea ajunge la încheierea cu suc
ces a reuniunii, care să marcheze 
noi pași pe calea securității și coo
perării în Europa. în ce ne privește, 
noi dorim și vom face totul pen
tru desfășurarea lucrărilor într-un 
spirit de lucru, de responsabilitate 
față de interesele popoarelor euro
pene și ale întregii lumi, astfel încit 
reuniunea să ajungă la concluzii cit 
mai pozitive, in primul rind cu pri
vire la afirmarea atașamentului 
ferm față de documentele semna
te la Helsinki, a hotărîrii tuturor 
statelor participante de a le înfăp
tui neabătut. Dorim să se ajungă 
la convocarea unei conferințe con
sacrate încrederii și dezarmării în 
Europa ; ne pronunțăm, de ase
menea, ferm pentru continuitatea 
conferinței și — după cum se știe 
— România s-a oferit să găzduias
că viitoarea reuniune în Capitala 
sa — orașul București. Dorim, de 
asemenea, ca la reuniunea ce se 
desfășoară la Madrid să se adopte 
noi măsuri în direcția cooperării

La rîndul lor. distincțiile decernate 
tovarășei Elena Ceaușescu constituie 
un cald omagiu adus personalității și 
activității sale, o nouă si elocventă 
expresie a considerației de care Se 
bucură ca eminent savant și ora 
politic, a prestigiului internațional ce 
reconfirmă marea valoare a operei 
sâle.consacrate înfloririi științei noas
tre . și prosperității României, pro
gresului științei universale și crește
rii rolului ei în asigurarea păcii, 
bunăstării și fericirii întregii omeniri.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Luțu. Paul Niculescu, Gheor-
(Continue.re în pag. a II-a) 

economice, tehnico-științifice și 
culturale, a intensificării schimbu- 
rilor umane, pentru că numai pe 
această cale popoarele europene 
se vor putea cunoaște mai bine, 
vor întări conlucrarea. Numai ast
fel vom ajunge treptat la o Euro
pă unită, lichidînd divizarea ei 
în blocuri militare și chiar în 
blocuri economice. Noi, țările eu
ropene, trebuie să facem totul pen
tru ca Europa să rămînă — și să 
devină — un continent puternic, 
unit, atașat ferm principiilor uma
nismului, principiilor păcii, egali
tății și dreptății sociale, inde
pendenței fiecărei națiuni.

Este necesai- să facem totul 
pentru ca tratativele cu privire la 
oprirea amplasării și dezvoltării 
noilor rachete nucleare în Europa 
să se desfășoare și să ajungă la 
rezultate pozitive. Trebuie să fa
cem totul pentru a nu se mai am
plasa noi rachete nucleare și, in 
general, noi armamente în Europa 
pentru că, și așa, pe continentul 
nostru se găsesc prea multe ar
mamente. Să ne angajăm ferm de 
a acționa pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru trecerea trep
tată la reducerea armamentelor, 
la adoptarea unor măsuri de 
oprire a cheltuielilor militare, alo- 
cînd mijloacele financiare și ma
teriale ce s-ar putea disponibiliza 
prin reducerea acestor cheltuieli 
pentru scopuri sociale, pentru dez
voltarea economică și ridicarea 
bunăstării popoarelor, pentru aju
torarea țărilor în curs de dez
voltare.

Dacă analizăm, chiar foarte suc
cint, situația economică mondială, 
criza care se accentuează — și, 
după cum cunoașteți, perspectivele 
pentru anul viitor sînt destul de 
pesimiste, ca să nu spun mai mult 
— ne dăm seama că la aceasta o 
contribuție destul de importantă au 
și cursa înarmărilor, uriașele chel
tuieli militare. Practic, se poate 
afirma că s-a ajuns la un aseme
nea nivel al cheltuielilor militare, 
îneît acestea sînt tot mai greu de 
suportat, iar unele popoare nu mai 
pot suporta aceasta. De aceea, este 
în interesul păcii, cît și al bună-
(Continuare în pag. a II-a)
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și securității, înțelegerii și colaborării în Europa și în lume

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
le-au fost conferite Medaliile de Aur ale Institutului de relații internaționale din Roma

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I)
stării fiecărui popor, al dezvoltării 
economico-sociale, al colaborării 
economice internaționale — să se 
facă totul pentru a opri cursa înar
mărilor.

în acest spirit, noi dorim să con
lucrăm activ, și în viitor, cu toate 
statele. Aș dori să menționez co
laborarea economică bună dintre 
România și Italia, precum și co
laborarea bună, pe plan politic, 
dintre guvernele și țările noastre 
pentru realizarea acestor obiective. 
Doresc, în acest sens, să eviden
țiez contribuția deosebită a insti
tutului dumneavoastră — Institutul 
de relații internaționale — la dez
voltarea acestei colaborări, la pro
movarea unei politici de conlucra
re și prietenie între popoarele 
noastre, precum și la o politică 
de pace și destindere în Europa și 
în întreaga lume. Puteți fi siguri

Solemnitatea de la Palatul Consiliului de Stat
(Urmare din pag. I) 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Ștefan An
drei, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, Marin Vasile, precum și re
prezentanți ai vieții noastre știin
țifice.

Erau prezenți membrii delegației 
Institutului de relații internaționale 
din Roma, sosită la București pentru 
a conferi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu Înaltele distincții. Din de
legație au făcut parte: prof. dr. 
Giovanni Battista Bonelli, președin
tele Institutului de relații interna
ționale din Roma, consilier Ia Curtea 
Supremă de Casație, prof. dr. Gian
carlo Elia Valori, secretar general 
al Institutului de relații intemațio-*  
nale din Roma, dr. Alfonso Tanga, 
senator, dr. Mario Clemente Mastel- 
la, deputat, prof. dr. Franco Mar- 
zachi, membru al Consiliului Supe
rior al Magistraturii, prof. dr. Mario 
Bongianini, procuror general Ia 
Curtea de Apel din Torino și Vale 
d’Aosta, prof. dr. Pier Luigi Zam- 
petti, șeful catedrei de doctrina sta
tului la Universitatea din Genova, 
prof. Antonino Barone, directorul 
Agenției de informații pentru rapor
turi internaționale, directorul editu
rii „Barone", prof. dr. Francesco 
Rallo, membru al conducerii Socie
tății naționale de chimie, directorul 
Centrului de electrochimică și de 
chimie fizică din Consiliul Național 
al Cercetării.

A fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

în deschiderea solemnității a luat 
cuvlntul tovarășul Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale șl politice și al Cen
trului național pentru promovarea 
prieteniei și colaborării Intre po
poare, care, adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a spus : 

că în România, în poporul român 
veți avea întotdeauna un sprijin 
puternic. Poporul nostru va milita 
cu toate forțele sale pentru o poli
tică de pace, destindere, pentru 
independență națională !

După cum vedeți, revin destul de 
mult la politica de independență 
națională. Fac aceasta pentru că, 
în actualele împrejurări internațio
nale, respectul independentei națio
nale este esențial pentru o politi
că de destindere și de pace. Dez
voltarea fiecărui popor nu este de 
conceput fără a-i fi asigurată in
dependența națională — și trebuie 
să spunem că accentuarea încor
dării creează o primejdie pentru 
independența națională. De aceea, 
în activitatea pe plan internațional 
trebuie să străbată totdeauna ca un 
fir roșu — cum se spune — lupta 
pentru respectarea drepturilor și a 
libertății popoarelor, asigurîndu-se 
fiecărei națiuni posibilitatea de

în numele Prezidiului Academiei 
de științe sociale și politice și al 
Centrului național pentru promova
rea prieteniei și colaborării intre 
popoare, am onoarea de a vă pre
zenta pe distinșii noștri oaspeți, de
legația conducerii Institutului de re
lații internaționale din Roma, pe 
care ați avut bunăvoința să o primiți 
la Consiliul de Stat, răspunzind do
rinței lor de a vă exprima respectul 
și profunda lor considerație.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la înființare. Institutul de relații in
ternaționale din Roma a hotărît să 
confere înalte distincții în semn de 
omagiu și deosebită apreciere 
pentru' opera dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe președinte al 
republicii, dedicată păcii și. jus
tiției internaționale, cooperării și 
prieteniei intre popoare, șl tovarășei 
academician Elena Ceaușescu pen
tru activitatea și contribuția nota
bilă la progresele științei și tehnolo
giei.

în numele Prezidiului Academiei 
de științe sociale și politice — al că
rei fondator și președinte de Onoare 
sînteți — al tuturor oamenilor de 
știință și cultură din țara noastră, 
vă rog, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne îngăduiți a adăuga 
omagiului colegilor de la Roma ex
presia profundei noastre stime și 
afecțiuni și cele mai călduroase fe
licitări pentru noile distincții inter
naționale ce vă sînt decernate, ca 
personalitate proeminentă pe plan 
european și mondial. Asociem ace
leași sentimente de prețuire și res
pect tovarășei Elena Ceaușescu.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la sfîrșit de an și deceniu, 
vă urăm într-un glas : La multi ani 1 
(Aplauze).

în continuare au rostit alocuțiuni 
omagiale : prof. dr. Giovanni Battis
ta Bonelli, senatorul Alfonso Tanga, 
prof. Antonino Barone, prof. dr. 
Giancarlo Elia Valori.

Înmînînd înaltele distincții tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Giancarlo 

a-și organiza viața în mod liber, 
așa cum dorește, fără nici un ames
tec din afară.

Deși situația internațională este 
complexă, noi avem ferma convin
gere că popoarele, forțele înainta
te, progresiste de pretutindeni, oa
menii politici realiști, organizațiile 
de diferite feluri, acționînd într-o 
colaborare tot mai strînsă, vor 
putea să oprească încordarea in
ternațională, să determine trecerea 
la tratative pentru soluționarea 
problemelor litigioase, să asigure 
reluarea politicii de destindere, de 
pace și de independență națională.

Cu aceasta, doresc să vă mulțu
mesc încă o dată pentru aceste 
distincții și să urez o bună colabo
rare între popoarele noastre, să 
urez triumful politicii de înțelep
ciune, de răspundere pentru civili
zația și pentru soarta omenirii, de 
pace, de independență națională.

Vă mulțumesc. (Vii aplauze).

Elia Valori a dat citire inscripțiilor 
de pe medaliile de aur și plachetă : 

„Excelenței Sale doctor Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Medalia specială 
clasa I „Leonardo da Vinci" gîndirii 
care transformă realitatea pentru 
progresul omului și pentru pace", „în 
amintirea celei de-a XV-a aniver
sări a fondării Institutului de relații 
internaționale, Excelenței Sale doctor 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. în semn 
de admirație profundă pentru activi
tatea sa continuă închinată păcii, pen
tru respectul față de demnitatea omu
lui și a popoarelor care inspiră gîn- 
direa și acțiunea sa politică. O mărtu
rie de gratitudine pentru cel care este 
și azi, in virtutea acestor principii, 
curajosul garant al autonomiei națiu
nilor și al aspirațiilor lor într-o lume 
mai dreaptă" ; „Â XV-a aniversare a 
Institutului de relații internaționale. 
Excelenței Sale doctor Nicolae 
Ceaușescu, om de pace. Cincispre
zece ani dedicați cunoașterii si co
laborării pașnice între popoare".

Pe înaltele distincții conferite to
varășei Elena Ceaușescu se află în
scrise :

„Excelenței Sale acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Medalia specială clasa I 
„Maria Curie" cercetării științifice 
care îmbunătățește viața popoarelor 
și le înfrățește" ; „A XV-a aniversare 
a Institutului de relații internaționale. 
Excelenței Sale acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, ilustră doamnă de cultură, 
știință și politică" ; „A XV-a ani
versare a Institutului de relații in
ternaționale. Excelenței Sale acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu. om de știință".

Președintelui României i-a fost 
înmînat, de asemenea, în semn da 
înaltă stimă și apreciere, un volum 
apărut in limba italiană, în editura 
„Barone", intitulat sugestiv „O di
plomație pentru paoe ; contribuția 
României, a președintelui Ceaușescu 
la securitatea și cooperarea în Eu
ropa".

în cadrul ceremoniei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU « 
rostit o cuvîntare, urmărită cu deose
bit interes și deplină aprobare de cei 
prezenți.

Membrii delegației Institutului de 
relații internaționale din Roma au 
felicitat căiAuros pe tovarășul Nicolae

Cuvintul rostit 
de Giovanni Battista Bonelli

Excelență, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu.

Onorată asistență.
Este pentru a treia oară cînd am 

onoarea și plăcerea de a mă prezenta 
în fata dumneavoastră în calitate de 
președinte al Institutului de relații 
internaționale. Cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a creării sale, acest 
institut a considerat că sărbătorirea 
cea mai adecvată a acestui eveni
ment poate fi reprezentată prin rea
firmarea prieteniei între cele două po
poare — român și italian — expri
mată prin modesta, dar sincera re
cunoaștere fată de opera de pace, 
constructivă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a doamnei Elena 
Ceaușescu.

Sînt cunoscute rațiunile convergen
ței naturale între telurile institutu
lui — dedicate cercetării și promo
vării progresului și înțelegerii între 
popoare, dincolo de deosebirile po
litice și constituționale — și acțiu
nile întreprinse constant și cu tena
citate de România în scopul destin
derii și păcii la nivel mondial.

în ultima vreme s-a constatat o 
netă și îngrijorătoare înrăutățire a 
situației internaționale. în diferite 
zone și-au făcut loc o periculoasă 
tendință de recurgere la forță, ten
tative de hegemonism, de reinarma- 
re generalizată. Sînt căi vechi și de
pășite, care, asa cum. dealtfel, ex
periența istorică o confirmă în mod 
indiscutabil, nu pot să conducă decit 
la un deznodămînt catastrofal, ți- 
nînd seama de puterea noilor mij
loace de distrugere.

Am relevat și cu alte prilejuri 
operă președintelui Nicolae Ceaușescu, 
dusă cu fermitate și perseverență, 
avînd ca țel depășirea unor asemenea 
tendințe negative și care cuprinde in 
mod coerent refuzul violentei ca. mij
loc de acțiune politică, dezarmarea, 
respectul între popoare, soluționarea 
dialectică, deci pe calea negocierilor, a 
tuturor problemelor popoarelor, fio 
elp mari sau mici. Este cazul 
să reamintesc că aceasta este 
calea unică pentru a se evita ca pro
gresul în domeniul civilizației, cul

Cuvintul rostit 
de Alfonso Tanga

Mult stimate domnule președinte.
Doamnelor și domnilor,
Sînt deosebit de onorat de a lua 

cuvintul la această prestigioasă ma
nifestare la care Institutul de relații 
internaționale vă conferă dumnea
voastră, domnule președinte, si 
distinsei .doamne Elena Ceaușescu, 
distincții in semn de înaltă apreciere 
și omagiu pentru contribuția con
stantă la nobila cauză a păcii, destin
derii și colaborării internaționale.

Exact cu doi ani în urmă am avut 
cinstea să fiu prezent și să vorbesc 
cu prilejul înmînării premiului in

Ceaușescu pentru Înaltele distincții 
conferite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, 
de asemenea, felicitat cu căldură de 
tovarășii din conducerea partidului și 
statului nostru.

în încheierea solemnității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intretinut cu 
membrii delegației italiene intr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

turii șl științei — rod al eforturilor 
milenare ale popoarelor, ale tuturor 
popoarelor — să nu sfîrșească într-o 
ciocnire finală, distructivă, de pro
porții incalculabile și ireparabile, ți- 
nîndu-se seama tocmai de puterea 
mijloacelor create de inteligența 
omului.

Am subliniat, de asemenea, 
coerenta acțiunilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu prin recunoașterea 
explicită a valorii profunde a garan
ției de libertate, fundamentală pen
tru popoare și cetățeni, prin accep
tarea, în mod repetat afirmată, a 
principiilor de la Helsinki.

M-am referit la cultură și la știin
ță ca instrumente de salvare a omu
lui. în această privință, completînd 
armonios opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu, se încadrează opera in
teligentă și constantă a doamnei 
Elena Ceaușescu, căreia ii sînt în
credințate, intre altele, înalte răs
punderi în domeniul politicii cultu
rale și științifice a țării sale.

Eficacitatea unei asemenea activități 
se oglindește deplin în schimbările 
binefăcătoare, profunde șl continue 
care au loc in dezvoltarea științifică, 
tehnică și economică a României.

Pot confirma că de fiecare dată 
cînd revin în această încintătoare 
țară rămîn impresionat de semnele 
bunăstării crescînde și echilibrate, 
de progresul pe care îl reîntîlnesc 
în toate domeniile, inclusiv in cel 
cultural, care dezvăluie fermenți noi, 
legați insă de minunatele și anticele 
noastre tradiții, reamintind rădăci
nile comune ale popoarelor noastre.

Un autor contemporan, J.R. Tal- 
kin, afirmă că adevărul este teama 
de timp. Aceasta este indiscutabil 
din punct de vedere istoric. Dar. în 
același timp, este necesar adevărul 
prezentului, care este realitatea mai 
bună a omului, eliberat de asuprire, 
de teamă și nevoi, realitate obținută 
prin acțiuni cohcrete, luminoase. 
Aceasta este calea, urmată de Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu, căro
ra Institutul de relații internaționale 
le exprimă, prin președintele său, 
recunoștință și mulțumire, în numele 
omului. (Aplauze).

ternațional „Simba" pentru pace, 
dumneavoastră, domnule președinte 
Ceaușescu. Nu este numai o fericită 
coincidență, deoarece distincția de 
atunci și medaliile de aur de astăzi 
se înscriu ca o recunoaștere a rolului 
pe care România, dumneavoastră 
personal. II aveți în viața internațio
nală, pentru afirmarea unei politici 
noi care să excludă forța și amenin
țarea cu folosirea forței, să asigure 
dreptul fiecărei națiuni să-și aleagă, 
fără nici un amestec din afară, calea 
dezvoltării economice și sociale.

Lumea de astăzi oferă imaginea 
unor state mari, mici si mijlocii. Ar 

fi o utopie să se nege rolul și impor
tanta marilor puteri. Dar ar fi un 
pericol la adresa întregii umanități 
dacă nu s-ar ține seama de forța pe 
care o reprezintă țările mici și mij
locii, de contribuția pe care acestea 
pot și trebuie 6ă o aibă la soluțio
narea problemelor complexe cu care 
este confruntată omenirea. Este un 
adevăr axiomatic că șefii de stat, de 
guvern sînt chemați să acționeze cu 
înaltă responsabilitate pentru a se 
instaura încrederea și respectul între 
națiuni. Cu atît mai mult cu cit 
evenimentele internaționale care au 
avut loc în acest an au creat o stare 
de tensiune ce îngrijorează pe orice 
om de bună-credință.

Senatul și Parlamentul italian, ca 
emanație a voinței populare, a votu
lui exprimat de alegători, privesc cu 
multă atenție si — de ce să nu o 
spun — cu preocupare problemele 
securității și cooperării în Europa. 
De evoluția pașnică a raporturilor 
dintre statele continentului este in
fluențat în mod direct însuși procesul 
destinderii în întreaga lume. Desigur, 
nu am da dovadă de realism dacă 
nu am recunoaște că sînt încă multe 
asperități, tendințe opuse, contradic
ții. cresc cursa înarmărilor, neîn
crederea. dezechilibrul. Fără a fi 
utopiști, fără a nesocoti greutățile, 
trebuie să ne unim eforturile — Ves
tul și Estul — pentru a se opri cursa 
înarmărilor, pentru a se trece la 
măsuri concrete de reducere a ar
mamentului. și in special a arma

Cuvintul rostit 
de Antonino Barone

Excelență,
Domnule președinte al Republicii 

Socialiste România,
Vă rog să-mi îngăduiți să vă 

adresez, înainte de toate, cele r ai 
sincere felicitări pentru distincțiile 
acordate de Institutul de relații in
ternaționale.

în calitatea mea de director al 
unei agenții de presă, am avut pri
lejul să urmăresc, in mod constant, 
laborioasa dumneavoastră activitate 
in calitate de eminent om de stat, 
pentru a se ajunge la o lume mai 
bună șl mai dreaptă, Ia afirmarea în 
viața internațională a acelor prin
cipii cardinale care să asigure res- 

-("pectarea independenței și suverani
tății naționale, a nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, să 
asigure libertatea și demnitatea indi
vidului și națiunilor.

Tocmai cunoscind și prețuind rolul

Cuvintul rostit 
de Giancarlo Elia Valori

Domnule președinte,
Sînt deoșebit de bucuros ca, în nu

mele Institutului de relații internațio
nale. să vă înmînez Medalia de Aur 
specială clasa I „Leonardo da Vinci", 
împreună cu placheta și medalia 
emise cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări de la fondarea institutului.

Sînt cincisprezece ani de cînd in
stitutul desfășoară activitatea sa de 
promovare a cercetării referitoare la 
temele majore ale politicii internațio
nale. în această activitate, un rol de 
o deosebită importantă l-au avut re
flectările asupra acțiunii politice și a 
gîndirii dumneavoastră. domnule 
președinte.

Omagiul pe care avem onoarea să 
vi-1 aducem exprimă tocmai marea 
admirație pe care noi o nutrim pen
tru dumneavoastră.

Toți acești ani — pe care l-am de
dicat cauzei unei aprofundate si mul
tiple colaborări intre popoarele iubi
toare de libertate — ne-au confirmat 
convingerea că știința si cultura re
prezintă instrumentele cele mai adec
vate pentru garantarea raporturilor 
dintre state bazate pe respectarea su
veranității fiecăruia.

Sîntent de părere, domnule pre
ședinte, că un om de cultură și știin
ță ca dumneavoastră este de o deo
sebită utilitate pentru omenire. întru- 
cit dețineți capacitatea de a pătrunde 
realitatea efectivă a lucrurilor, pe lin
gă aceea fenomenologică, și. deci, de 
a surprinde necesitățile cele mai 
arzătoare ale lumii contemporane, 
care sînt în fapt cerințele de dreptate.

Pornind de la înțelegerea profun
dă a faptelor, conduceți Republica 
Socialistă România spre un progres 
intern tot mai deplin, sore un rol tot 
mai important și o participare activă 
la viața internațională. Solicitudinea, 
interesul fată de problemele omului, 
care este țelul vieții dumneavoastră 
politice, s-au concretizat în importan
te realizări, care au dat fiecărui ce
tățean posibilitatea de a ajunge la un 
nivel de viață tot mai bun. la conștiin
ța libertății și Independentei na
ționale.

Proiectind aceste principii spre 
exterior, România apără cu efica
citate dreptul altor națiuni de a-și 
exercita libera lor suveranitate. De

mentului nuclear. Repet Insă: fără 
acțiuni concrete — si nu propagan
distice — nu se vor putea asigura 
securitatea și pacea în Europa și in 
lume.

în calitate de senator, cunosc apelul 
pe care Parlamentul român l-a adre
sat parlamentelor și popoarelor sta
telor participante la Conferința de la 
Madrid, definind apărarea păcii si 
independentei ca misiunea cea mai 
importantă. Apelul a avut un ecou 
pozitiv în rîndul colegilor mei din 
Senat șl Parlament.

Eu trăiesc și reprezint în Senat o 
regiune din sud, care a trăit drama 
cutremurului catastrofal din luna 
noiembrie. Localități întregi au fost 
distruse, mii de oameni și-au pierdut 
viata, s-au pierdut opere de artă de 
valoare inestimabilă, create de geniul 
înaintașilor. Am fost martori emo
ționați ai solidarității naționale, ai 
spiritului de compasiune si ajutor din 
partea statelor lumii, între care si 
România.

în numele acestei solidarități umane 
să ne unim forțele pentru a apăra 
viața, libertatea și fericirea omului.

Felicitindu-vă încă o dată pe dum
neavoastră. domnule președinte, și 
pe distinsa doamnă Ceaușescu pentru 
înaltele distincții, profit de ocazie că 
ne aflăm în pragul sărbătoririi Anului 
nou pentru a vă adresa, dumnea
voastră și poporului român, cele mat 
bune urări și a vă dori un an nou 
fericit, progres și pace. (Aplauze).

dumneavoastră, al României, am 
avut plăcutul prilej de a ti rări, in 
editura pe care o conduc, ’ucrarea 
„O diplomație pentru pace ; contri
buția României, a președintelui 
Ceaușescu Ia securitatea și coopera
rea in Europa".

Prețuind forța cuvlntului, a fapte
lor, in locul forței brutale, apre
ciez că această lucrare a unui cer
cetător italian este un modest, dar 
sincer omagiu pe care îl aducem 
dumneavoastră, domnule președinte, 
și sînt fericit și onorat să vă ofer 
această lucrare.

în acest- moment deosebit de im
portant, doresc să exprim sentimen
tele mele de profundă admirație față 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru tot ceea ce a făcut si va con
tinua să facă pentru triumful priete
niei între popoare, pentru destindere 
și pace în întreaga lume. (Aplauze).

osebit de activă a fost — mai ales in 
această ultimă perioadă delicată — 
poziția asumată de tara dumnea
voastră în ceea ce privește dezar
marea și necesitatea — la care nu 
se poate renunța — de a se pune 
capăt folosirii forței sau amenințării 
cu forța în raporturile interstatale.

De egală importanță este acțiunea 
pe care o desfășurați pe plan euro
pean — o activitate care promov «li
ză în permanentă raporturi recip ipc 
avantajoase și constructive intre di
versele țări ale continentului, intre 
acestea și celelalte țări ale lumii, 
urmărind — după cum ați afirmat 
dumneavoastră — împreună cu toate 
statele, în strînsă colaborare, reali
zarea obiectivelor de progres, pace 
și independentă națională.

Cu ocazia celei de-a XV-a aniver
sări a fondării institutului ne sim
țim onorați să vă confirmăm, incă o 
dată, sentimentele celei mai vii apre
cieri pentru vasta operă dedicată pă
cii. Dorința noastră este ca omagiul 
de azi să reprezinte și o mare urare 
pentru rezultate pozitive în cadrul 
Conferinței pentru securitate în Eu
ropa, conferință la care dumneavoas
tră personal și România ati adus și 
aduceți o contribuție deosebită, con- 
știenți de importanta pe care o are 
continentul nostru pentru menținerea 
păcii mondiale.

Din partea institutului vă urăm 
confirmarea in continuare a succesu
lui și consensului pe care l-a obținut 
discursul dumneavoastră la preceden
ta Conferință de la Helsinki, la care 
v-ati adus o remarcabilă contribuție.

Sîntem deplin solidari, domnule 
președinte, cu ceea ce dumneavoas
tră, țara dumneavoastră întreprindeți 
la nivelurile si în forurile cele mai 
diverse, pentru progresul popoarelor 
și al națiunilor în libertate, inde
pendentă și pace. De aceea, permite- 
ți-mi ca la urarea pe care abia v-am 
adresat-o să mai adaug aceea de a 
continua să avem — cei de la insti
tutul nostru — privilegiul de a ne 
inspira din gîndirea dumneavoastră 
în domeniul politicii internaționale 
și de a continua să avem cu dum
neavoastră. cu Republica Socialistă 
România aceleași frecvente schim
buri de vederi și de inițiative, care 
continuă în mod fericit de cincispre
zece ani. (Aplauze).

LA ORA MARELUI BILANȚ AL CINCINALULUI
18 întreprinderi 

industriale 
din județul Alba

Numărul colectivelor muncitorești 
din industria județului Alba care 
au realizat planul anual înainte de 
termen se ridică la 18. între aces
tea se află cele de la întreprin
derea minieră Baia de Arieș, „Re
fractara", ..Ardeleana" și „Porțela
nul" din Alba Iulia, întreprinderea 
metalurgică Aiud, Combinatul de 
produse sodice Ocna Mureș și în
treprinderea de accesorii pentru 
mașini-unelte Blaj. Se vor livra 
suplimentar economiei naționale în
semnate cantități de minereuri 

neferoase, cărămizi refractare, pro
duse sodioe, încălțăminte, porțelan- 
menaj și alte produse In valoare de 
250 milioane lei. (Ștefan Dinică).

Oamenii muncii 
din industria 

orașului Luduș
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile industriale ale orașu
lui Luduș s-au situat. în aoeet an, 
în fruntea întrecerii socialiste pe 
județ pentru îndeplinirea șl depă
șirea sarcinilor de plan, pentru 
creșterea eficienței economice. A- 
ceasta a făcut ca la nivel de oraș 

unitățile economice să-și realizeze 
sarcinile de plan la toți indicato
rii. Avansul de timp ciștigat le va

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
permite să livreze, pînă la sfîrșltul 
anului, o producție suplimentară in 
valoare de 45 milioane lei. La acest 
bilanț — obținut în condițiile re
ducerii cheltuielilor materiale cu 
circa 50 lei la 1 000 lei producție 
marfă și creșterea productivității 
muncii cu 20,9 la sută — o contri
buție importantă au adus fabrica 

de zahăr, filatura de cinepă șl fa
brica de construcții metalice și ar
ticole «lin cauciuc. (Gh. Giurgiu).

întreprinderea 
de rulmenți Bîrlad

Noi colective de muncă din in
dustria județului Vaslui raportează 
îndeplinirea planului producției in
dustriale pe 1980. între acestea se 
află și întreprinderea de rulmenți 

din Bîrlad. Prin avansul ciștigat, 
oamenii muncii de aici și-au creat 
posibilități să obțină, peste preve

derile planului pe acest an, o pro
ducție evaluată la peste 100 milioa
ne lei și alte 70 milioane lei la 
producția de mașini-unelte si echi
pamente specifice fabricației de rul
menți. Sporurile prevăzute au la 
bază, în principal, creșterea produc
tivității, care este mai mare fată de 
nivelul planificat pentru acest an 

cu 4 500 lei pe fiecare om al muncii. 
(Crăciun Uluci).

Minerii maramureșeni
Desfășurînd o largă întrecere so

cialistă sub semnul trofeului „Dia
mant de Maramureș", colectivele 
de muncă ale platformei miniere 
din județul Maramureș au reușit 
să-și onoreze in devans sarcinile 
pe acest an la producția globală și 
marfă. Producția globală suplimen
tară ce se va realiza pînă la finele 
anului va fi de peste 76 milioane 
lei. Printre unitățile miniere frun
tașe se numără, și de această dată, 
cele de la Băiuț, Cavnic, Baia 
Sprie, Ilba și Săsar, ale căror co

lective au raportat printre cele 
dinții îndeplinirea planului pe acest 
an. (Gh. Susa).

întreprinderea mecanică 
de material rulant 

din Pașcani
întreprinderea mecanică de re

parat material rulant din Pașcani 
este cea de-a 12-a unitate din iu- 
dețul Iași care a îndeplinit planul 
anual de producție. Avansul de 
două săptămini ciștigat dă posibili
tatea colectivului de aici să mai 
realizeze pînă la sfîrșitul anului o 
producție industrială in valoare de 
14 milioane lei. (M. Corcaci).
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
nomic în toate sectoarele de acti
vitate.

Am adoptat un șir de legi pe 
care le cunoașteți. Dealtfel, în ca
drul plenarei Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste și al Organizației De
mocrației și Unității Socialiste s-a 
vorbit despre acestea; de aceea, eu 
nu vreau să mă mai refer 
acum la ele. Avem în continuare 
în lucru — ca să spun așa — un 
șir de noi acte normative pentru 
a asigura adoptarea tuturor mă
surilor în vederea creării cadrului 
juridic necesar funcționării cores
punzătoare a noului mecanism 
economic în toate sectoarele. Pînă 
la sfîrșitul trimestrului ■! al anului 
1981, toate acestea vor fi încheiate 
— și va trebui să ne concentrăm 
forțele pentru realizarea în prac
tică a noului mecanism economic, 
a autoconducerii muncitorești, a 
autogestiunii.

Este evident că, la tot ceea ce 
am realizat pînă acum, organiza
țiile componente ale Frontului 
Unității și Democrației Socialiste 
— care cuprind de fapt toate or
ganizațiile noastre sociale și ob
ștești, toate categoriile sociale — 
și-au adus și își aduc o contribu
ție de mare însemnătate. Urmînd 
neabătut politica Partidului Co
munist Român 
conducătoare a 
— unite în Fr 
Unității Socia 
țiile compone

— forța politică 
societății noastre 
tul Democrației și 
', toate organiza- 
inclusiv Organi

zația Democrației și Unității So
cialiste, care împlinește un an de 
la constituirea sa, au adus o con
tribuție însemnată la obținerea 
tuturor acestor realizări. Aș men
ționa rolul important pe care îl 
are de pe acum în societatea noas
tră Organizația Democrației și 
Unității Socialiste — ce cuprinde 
peste 2 milioane jumătate de 
membri — și care a asigurat 
participarea organizată la viața 
politică a țării a unor largi cate
gorii de cetățeni ai patriei noastre, 
din toate sectoarele vieții economice
și sociale.

Aceasta constituie, de fapt, însăși 
expresia perfecționării democrației 
noastre socialiste, a lărgirii cadru
lui de participare a maselor popu
lare, a poporului, la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate. 
Fără îndoială, în statul nostru — ca 
stat al muncitorilor și țăranilor — 
rolul primordial îl are clasa noastră 
muncitoare, clasa conducătoare a 
societății, care realizează o demo
crație muncitorească, revoluționară, 
în strînsă colaborare și unitate cu 
țărănimea, cu intelectualitatea, cu 
toate celelalte categorii de oameni 
ai muncii. Această forță minunată 
a unității socialiste a poporului nos
tru constituie baza tuturor realiză
rilor noastre, garanția trainică a în
făptuirii Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, de înaintare a României 
spre comunism, de asigurare a în
tăririi continue a suveranității, a 
independenței patriei noastre! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Sîrit cunoscute prevederile din 
Directivele Congresului al XII-lea 
al partidului pentru viitorul cinci
nal. In prima parte a anului 1981 
vom adopta planul cincinal în for
ma sa finală, îl vom dezbate la 
timpul respectiv și în Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, apoi 
în Marea Adunare Națională, ur
mînd ca, pînă la sfîrșitul primului 
semestru, să devină legea dezvoltării 
economico-sociale a țării pe 1981-— 
1985. Sînt cunoscute prevederile 
pentru 1981 din planul adoptat în 
octombrie de Marea Adunare Na
țională. Avem în vedere ca, în con
formitate cu Directivele Congresu
lui al XII-lea. în 1981 să continuăm 
dezvoltarea forțelor de producție, 
să asigurăm întărirea bazei teh

nico-materiale a societății noastre, 
urmînd să realizăm un ritm de 
creștere a producției industriale de 
circa 7 la sută, iar al agriculturii 
de peste 5 la sută.

în anul viitor punem un mare 
accent pe intrarea în producție și 
realizarea prevederilor din proiecte 
la capacitățile care nu și-au atins 
parametrii, astfel încît 1981 să fie 
anul ridicării calității și îmbună
tățirii nivelului tehnic în întreaga 
noastră industrie socialistă.

Punem, de asemenea, un mare 
accent pe realizarea și darea în 
producție a investițiilor începute 
în cincinalul pe care îl încheiem, 
atît a celor care au întîrziat. cît și 
a celor care sînt prevăzute să 
intre în producție în 1981. Și tre
buie spus că, pentru anul viitor, 
sînt prevederi destul de mari din 
acest punct de vedere.

Avem, de asemenea, prevederi 
serioase pentru agricultură : ele vă 
sînt cunoscute. Am adoptat pro
grame speciale de impulsionare a 
producției agricole, de stimulare a 
activității în agricultură și pentru 
a asigura ca fiecare metru de pă- 
mînt să fie lucrat, să obținem 
producții maxime. Trebuie să fa
cem totul ca oamenii muncii din 
agricultură, țărănimea, fiecare ce
tățean care deține, sub o formă 
sau alta, pămînt ce poate să pro
ducă să-1 lucreze și să obțină ma
ximum de produse ce se pot rea
liza.

Prevederile noastre privind pro
ducțiile medii nu sînt prea mari pe 
total. Cu o bună organizare, cu or
dine, disciplină, aplicînd măsurile 
care s-au stabilit, ele pot fi nu nu
mai realizate, dar și depășite. Tre
buie să facem totul pentru ca, în 
1981 și în cincinal, agricultura noas
tră să răspundă cerințelor puse de 
Congresul al XII-lea ! Să realizăm, 
realmente, o revoluție calitativă în 
agricultură — din punct de vedere 
al productivității, al tehnicii, al 
creșterii, pe această cale, a venitu
rilor cooperatorilor și ale țărăni
mii, în general, a contribuției agri
culturii la dezvoltarea generală a 
patriei noastre socialiste.

Ne-am propus să acordăm o mu-lt 
mai mare atenție problemelor cali
tății, problemelor productivității 
muncii, eficienței economice, redu
cerii cheltuielilor materiale și de 
producție, în general, pentru a rea
liza o eficiență mult mai mare în 
toate sectoarele de activitate. Pe 
această bază trebuie să asigurăm 
o creștere mai puternică a avuției 
naționale, a produsului social, a 
venitului național, să putem astfel 
dispune de mijloacele necesare atît 
pentru progresul general al țării, 
cît și pentru realizarea programu
lui pe cincinalul viitor privind ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.

Doresc să subliniez că dispunem 
de tot ceea ce este necesar pentru 
realizarea prevederilor planului pe 
1981 și a prevederilor Directivelor 
pe cincinal, așa cum sînt stabilite 
ele. Desigur, vom putea realiza a- 
ceasta printr-o muncă mai bine or
ganizată, printr-o mai mare disci
plină în toate sectoarele, prin creș
terea răspunderii și prin reducerea 
risipei și a consumurilor neproduc
tive. în mod deosebit trebuie să 
acordăm mare atenție reducerii 
consumurilor materiale ; consumăm 
încă mai mult cu 20—30 la sută 
pentru același produs decît multe 
țări dezvoltate. De asemenea, la 
unele produse consumăm mai mul
tă forță de muncă, cîteodată chiar 
de 2—3 ori mai multă. Este evident, 
că, dacă cheltuim materiale mai 
multe, dacă producem într-un timp 
mai lung, deci cp o productivita
te mai mică — în aceste condiții și 
eficiența, și veniturile noastre sînt 
mai reduse; deci și posibilitățile de 
sporire a veniturilor și avuției ge
nerale a țării, a bunăstării po

porului sînt mai reduse. Depinde 
deci de noi, de activitatea fiecăruia, 
să asigurăm gospodărirea mai eco
nomică, mai eficientă a importan
telor mijloace pe care le avem. Este 
un lucru, care într-adevăr consti
tuie o mîndrie pentru patria noas
tră, faptul că dispunem astăzi de 
fonduri fixe de aproape 2 000 
de miliarde lei. Cu aceste mij
loace putem asigura o dezvol
tare uriașă — ca să mă ex
prim așa — a avuției noastre 
naționale. Trebuie să le folosim 
cum trebuie, să asigurăm ca ele 
să producă din plin, să producă 
economic ! Dispunem, din acest 
punct de vedere, de oameni minu
nați. Clasa noastră muncitoare a 
demonstrat cu putere forța sa 
creatoare. S-a vorbit chiar în a- 
ceastă plenară că avem, în unele 
locuri, o medie de vîrstă a mun
citorilor de 21 sau 23 de ani, ceea 
ce demonstrează forța muncitorilor 
dintr-un județ sau altul, dintr-o 
regiune sau alta. în general, clasa 
noastră muncitoare are în rându
rile sale milioane de tineri, în 
toate domeniile. Intelectualitatea 
noastră are sute de mii de intelec
tuali tineri ; în rîndurile țărănimii 
noastre sînt, de asemenea, forțe 
tinere puternice. In toate sectoa
rele de activitate avem asemenea 
forțe. Să unim toate aceste forțe 
care au demonstrat că își însușesc 
rapid tehnica, tot ce e mai mo
dern și sînt în stare să facă mi
nuni ! Cu această minunată forță 
a poporului nostru putem realiza 
și chiar depăși prevederile viito
rului plan cincinal I Trebuie să 
facem totul în această direcție. 
(Aplauze puternice).

Este evident că trebuie să subli
niem și la această plenară rolul 
hetărîtor al clasei muncitoare, al 
alianței dintre muncitori și țărani, 
al alianței cu intelectualitatea, cu 
toate celelalte categorii socia
le. Clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, le datorăm toate realizările 
noastre, faptul că România a 
parcurs acest drum uriaș pe calea 
bunăstării și fericirii ! Iată de ce 
doresc să aduc, de la tribuna plena
rei Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, mulțumiri clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate pentru spiritul de 
abnegație cu care înfăptuiesc poli
tica Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a socie
tății noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Doresc să adresez tuturor. oame
nilor muncii. întregului nostru po
por cele mai calde felicitări pen
tru aceste minunate realizări și 
ufareă de noi și noi sticcese, de iz- 
bînzi în toate domeniile, pentru 
binele patriei, pentru măreția ei. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Trebuie să întărim și mai mult 
unitatea întregului nostru popor în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Să acționăm cu 
toată fermitatea. învingînd toate 
greutățile și lipsurile pe care le-am 
avut și le avem, dealtfel. Aș re
aminti, tovarăși, că la Congresul al 
XI-lea. cînd am adoptat Programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, am atras 
atenția că ne angajăm nu la un 
drum ușor; ne angajăm la un drum 
greu, de muncă, că ne propunem 
să urcăm foarte sus, să străbatem 
drumuri încă necunoscute, să ajun
gem la piscuri înalte. Dar trebuie 
să fim hotărîți să învingem orice 
greutăți s-ar ivi pe acest drum spre 
înaltele piscuri ale comunismului ! 
Nu există întoarcere nici pentru 
țara noastră, și nici în general ; 
omenirea a mers întotdeauna îna
inte și nu înapoi. Am pășit pe 
drumul comunismului, am realizat 
cuceriri uriașe, am avut și avem

încă greutăți. Mai avem un drum 
lung de străbătut, dar în istoria sa 
milenară poporul nostru a demon
strat că știe să facă totul și să 
pună mai presus de toate intere
sele independenței și suveranită
ții sale. Interesele bunăstării și fe
ricirii sale, dreptul său de a fi 
demn și liber în lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Este știut că istoria a reținut în
totdeauna nu atît ce s-a. consumat 
la un moment dat sau altul, ci ce 
s-a acumulat, ce ș-a făcut pentru 
dezvoltarea forțelor de producție, 
pentru a asigura viitorul unei na
țiuni. Strămoșii noștri au făcut 
totul — învingînd multe greutăți 
pentru a asigura . progresul con
tinuu al patriei, pentru formarea 
statului național și dezvoltarea na
țiunii noastre, pentru realizarea 
unității naționale. In condiții gre
le, ei au luptat, au făcut totul, 
și-au dat viața pentru a asigura 
viitorul patriei. Trebuie să înțele
gem că numai dezvoltarea forțelor 
de producție, creșterea avuției na
ționale reprezintă garanția viitoru
lui comunist al României, a bună
stării poporului, garanția indepen
denței și suveranității patriei ! 
(Aplauze puternice).

Pe acest drum pornim în noua 
etapă a înfăptuirii Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Cincinalul ur
mător va fi o etapă importantă. 
Trebuie să facem totul pentru a 
răspunde încrederii și așteptării 
poporului, pentru a asigura în 
strînsă unitate înfăptuirea neabă
tută a acestui program !

Tovarăși,
Doresc să reamintesc că activi

tatea noastră se desfășoară în 
împrejurări internaționale deosebit 
de complexe. Criza economică — 
care.se prevede să se accentueze 
în cursul anului 1981 — creșterea 
puternică a prețurilor materiilor 
prime, îndeosebi la petrol, impun 
să ne intensificăm eforturile pen
tru satisfacerea în mai mare mă
sură cu forțe proprii a necesități
lor societății noastre.

în același timp, asistăm *la  o în
cordare deosebit de mare în rela

țiile internaționale. S-au ivit noi 
conflicte care prezintă pericolul 
atragerii de noi state în cadrul lor, 
ceea ce ar duce Ia o agravare și 
mai mare a vieții internaționale. A- 
ceasta impune, în primul rînd, să 
ne preocupăm și noi și de a asigu
ra întărirea capacității de apărare 
și de luptă a armatei noastre. Este 
adevărat, am hotărît să reducem, 
în 1980, cheltuielile militare. Pre
vederile pe noul an sînt practic 
la nivelul anului 1980. Apreciem 
însă că, prin aceste prevederi, 
avem asigurate condiții de a putea 
dezvolta în continuare dotarea ar
matei noastre, deci capacitatea ei 
de luptă, astfel încît, aceasta să-și 
poată îndeplini la nevoie îndatori
rile ce îi revin, de a apăra cu
ceririle revoluționare, independen
ța și suveranitatea țării, să-și facă 
datoria în conformitate cu anga
jamentele asumate pe plan in
ternațional. în același timp, facem 
totul pentru a garanta pacea și 
liniștea poporului nostru, pentru a 
contribui la pacea și liniștea Eu
ropei și a întregii omeniri.

întreaga politică internațională a 
României este orientată spre ex
tinderea continuă a relațiilor cu 
toate țările socialiste — și, în pri
mul rînd, cu vecinii noștri — cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
statele care luptă pentru indepen
dența și suveranitatea lor. cu toate 
statele lumii, inclusiv cu țările 
capitaliste dezvoltate, pornind de 
la principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului neabătut al 
independenței și suveranității, na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne, colaborării pe prin
cipii de echitate și avantaj re
ciproc, renunțării, cu desăvîrșire la 
forță și la amenințarea cu forța în 
soluționarea problemelor interna
ționale dintre state. Este singura 
politică rațională, singura politică 
ce constituie o cale de perspec
tivă nu numai pentru România, 
dar pentru întreaga lume; pen
tru că o altă politică ar însem
na înarmare, ar însemna război, 
care pune in pericol nu numai 
viața unora sau altora, ci înseși 
cuceririle civilizației, viața unor 
națiuni și popoare întregi. De aceea, 

lupta pentru pace, pentru destin
dere, pentru respectul independen
ței naționale constituie astăzi fac
torul decisiv al asigurării dezvol
tării societății omenești, al' asigu
rării vieții oamenilor, a vieții fie
cărei națiuni, deci și a națiunii 
noastre. (Aplauze puternice).

Sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a ne aduce contribuția la 
triumful acestei politici de destin
dere și de pace. Ne pronunțăm 
ferm pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase numai și nu
mai pe calea tratativelor. Este în 
interesul tuturor popoarelor care 
se află în conflict să se așeze la 
masa tratativelor și să soluționeze 
problemele discutînd și găsind so
luții reciproc acceptabile.

Acționăm cu toată fermitatea 
pentru desfășurarea cu succes a 
reuniunii pentru securitate și coo
perare europeană, care și-a început 
lucrările la Madrid. Dorim ca, la 
această reuniune, să se dea un 
impuls mai puternic politicii de 
destindere, de cooperare. Ne pro
nunțăm pentru organizarea unei 
conferințe de dezarmare și încre
dere în Europa. Sîntem pentru ex
tinderea contactelor și a colaborării 
în Europa, pentru depășirea împăr
țirii Europei în blocuri militare și 
de alte feluri, pentru o Europă uni
tă, cu respectarea diversității și 
specificului fiecărei națiuni, inclu
siv a orînduirii. Europa trebuie să 
ofere omenirii un nou model de re
lații internaționale, o unitate nouă, 
bazată pe colaborarea între țările 
cu orînduire socială diferită. Așa 
cum în trecut Europa a dat mult 
pentru civilizație, astăzi ea este 
chemată să dea mult pentru a păs
tra cuceririle civilizației, pentru a 
deschide calea pentru un nou pro
gres, pentru pace pe continent și 
în întreaga lume. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Toate succesele pe care le obți
nem în dezvoltarea patriei noastre 
socialiste,, în întărirea forței sale 
materiale, spirituale constituie o 
contribuție de seamă atît la pro
gresul României, cît și la cauza so
cialismului, în general, la cauza 
păcii și destinderii, la independența 
națională a tuturor națiunilor lu

mii ! Și vom face totul ca realită
țile noastre să demonstreze că nu
mai și numai socialismul reprezintă 
viitorul, perspectiva de aur a ome
nirii ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

încă o dată convingerea că toate 
organizațiile componente ale Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, Organizația Democrației și 
Unității Socialiste, toți membrii 
săi vor face totul pentru întărirea 
unității și colaborării, pentru 
unirea întregului nostru popor în
tr-un singur șuvoi, creînd un pu
ternic fluviu care să poată străba
te prin orice obstacole, să învingă 
orice piedici i-ar sta în cale, asigu- 
rînd mersul ferm înainte al pa
triei noastre !

Și sîntem în stare să facem acest 
lucru !

Să ne angajăm în țața poporului 
nostru că nu vom precupeți nimic 
pentru măreția, bunăstarea, dem
nitatea și independența României 
socialiste! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu această încredere în forța 
minunatului nostru popor, doresc 
să adresez acum, în preajma Nou
lui An, clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, tuturor cate
goriilor sociale, întregului nostru 
popor cele mai bune urări de 
bunăstare, de fericire, de succes în 
întreaga activitate !

Vă adresez dumneavoastră, tu
turor membrilor Consiliului Na
țional, organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste succese în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire ! La mulți ani ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“ Toți cei prezenți se ridică 
în picioare și ovaționează cu în
suflețire pentru Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a societății noastre — pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Plenara Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste

(Urmare din pag. I) 
concordanță cu Ttotăririle Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., este un plan 
realist, rațional, care ține seama de 
nevoile, dar și de posibilitățile de 
dezvoltare a economiei naționale.

Participant^ la dezbateri s-au an-‘ 
gajat in numele organizațiilor, al co
lectivelor de oameni ai muncii pe 
care le reprezintă, să transpună în 
viată indicațiile cuprinse in cuvîn
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R.. să acționeze cu fermitate 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor planului pe anul 1981. pe an
samblu și în profil teritorial, să-și 
aducă întreaga contribuție la trans
punerea in viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului. Vor
bitorii au arătat că organizațiile de
mocrației și unității socialiste vor 
acorda o atentie deosebită realizării 
producției fizice, ritmic si in struc
tura sortimentală prevăzută în plan, 
precum și sporirii valorii produselor, 
producției nete, concomitent cu îm
bunătățirea continuă a nivelului teh
nic și calitativ al produselor, subli- 
niindu-se necesitatea asigurării fo
losirii depline a capacităților și spa
țiilor de producție, a întregului po
tențial productiv existent. La plenară 
au fost subliniate sarcinile deosebit 
de importante ce revin organizațiilor 
din cadrul Frontului Democrației si 
Unității Socialiste în domeniul agri
culturii, relevindu-se necesitatea de a 
se acționa ferm pentru folosirea ra
țională. cu eficientă sporită a fie
cărei suprafețe de teren, atît în uni
tățile agricole de stat și cooperatiste, 
cît și in gospodăriile țărănești. în 
acest context, au fost menționate sar
cinile ce revin organizațiilor F.D.U.S.

îa

de ase- 
organiza- 

îndepli-

de a-1 îndruma pe cetățenii, de 
sate și orașe, care au in folosință 
terenuri, indiferent de mărime, să le 
cultive pentru a obține produse ne
cesare consumului, să crească un 
număr cit mai mare de păsări și 
animale, asigurindu-și astfel nu nu
mai satisfacerea cerințelor proprii, ci 
și unele disponibilități pentru piață.

Vorbitorii au evidențiat, 
menea, sarcinile ce revin 
țiilor F.D.U.S. in domeniul 
nirii exemplare a prevederilor de 

. export, creșterii eficienței economi
ce. aplicării in toate sectoarele de 
activitate a principiilor noului meca
nism economico-financiar. ale auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii.

La plenară s-a constatat cu satis
facție că, pe baza indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a hotăririlor Congresului al II-lea al 
F.D.U.S.. „Tribuna Democrației" a 
fost organizată periodic, la nivelul 
localităților sau pe cartiere, sub for
ma adunărilor publice, la care cetă
țenii s-au întilnit cu roprezentanți ai 
organelor de partid și de stat, cu 
deputați, cu conducători din econo
mie. au primit răspunsuri la o mul
titudine 
practice 
terne a 
construcției socialiste, ale vieții in
ternaționale. S-a arătat că în cadrul 
„Tribunei Democrației" cetățenii au 
exprimat mulțumiri conducerii parti
dului. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru prilejul ce Ii s-a oferit de a 
participa direct la luarea deciziilor și 
înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului si statului nostru. S-a 
relevat, de asemenea, că esența de
mocratică a acestei noi instituții, in 
consens cu dorințele legitime ale ce

de aspecte principiale și 
ale politicii interne și ex- 
partidului si statului, ale

tățenilor de a se implica mâi profund 
in viața colectivității, a obștii, s-a 
conjugat cu .eforturile consiliilor 
F.D.U.S. și ale organelor de partid 
și de stat de a se asigura o eficiență 
cît mai mare „Tribunei Democrației", 
astfel ca aceasta să se afirme in viața 
societății chiar de la primele ei ma
nifestări.

Pornind de la indicațiile și orientă
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de la experiența acumulată, in cadrul 
plenarei s-au făcut propuneri pentru 
perfecționarea continuă a „Tribunei 
Democrației", a conținutului și cadru
lui organizatoric al adunărilor publice 
lunare, pentru ca această nouă insti-

Plenara Comitetului Central al Organizației
Democrației și Unității

au

Marți a avut loc Plenara Comite
tului Central a! Organizației De
mocrației și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
fost înscrise următoarele puncte.:

1. — Raport cu privire la sarcinile 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste și ale organizațiilor democra
ției și unității socialiste in realizarea 
planului de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1981 și in creșterea 
producției bunurilor de larg consum.

2. — Raport cu privire la activi
tatea desfășurată pentru intărirea po
litică și organizatorică a organiza
țiilor democrației și unității socialiste.

3. — Planul de activitate pe se
mestrul I 1981. 

tuție democratică să răspundă întru 
totul menirii sale și exigentelor cetă
țenilor.

Plenara a aprobat programul pri
vind organizarea, la începutul lunii 
februarie 1981, a celei de-a doua 
consfătuiri pe țară dedicată contro
lului oamenilor muncii, care este 
precedată de consfătuiri comunale, 
orășenești, municipale și județene.

Plenara a examinat planul de ac
tivitate al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste pe semestrul I 1981, care pre
vede desfășurarea unei. largi activi
tăți politice și educative pentru mo
bilizarea tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii ta obținerea: unei noi 
calități, superioare. In toate • dome
niile de activitate, la realizarea 
exemplară a sarcinilor olanului 
de dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1981.

Plenara a adoptat In unanimitate 
documentele supuse dezbaterii.

în încheierea lucrărilor plenarei 
Consiliului Național al Frontului De-

La dezbateri au luat cuvintul to
varășii : Vlădut Brinzan. președin
tele Comitetului județean Vilcea al 
O.D.U.S.. Eva Mandula, membră a 
Comitetului O.D.U.S. al întreprin
derii „Unirea" Cluj-Napoca. Victor 
Drăguțan, președintele Comitetului 
O.D.U.S. al IREMOAS București, 
Maria Iordachi, președinta Comite
tului comunal Grajduri, județul 
Iași, al O.D.U.S.. Gheorghe Gali, 
președintele Comitetului județean 
Harghita al O.D.U.S.. Constanța 
Doina Toma, proiectant la întreprin
derea „Tractorul" . Brașov. Angela 
Gavriș. președinta Comitetului co
munal Biharia. județul Bihor, al 
O.D.U.S., Gheorghe Popescu, pre- 

mocratiei și Unității Socialiste a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Cuvîntarea secretarului genera! al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atentie. fiind subliniată in repe- 

și puternicetate rinduri cu vii 
aplauze.

Toți cei prezenți au 
lung pentru partid și 
general, au scandați 

' „Ceaușescu —

aclamat Inde- 
secretarul său 

__ , . cu însuflețire
- P.C.R. !“, „Ceaușescu 

și poporul !“. dînd glas voinței una
nime a întregului nostru pooor de a 
transpune în viată politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. de a milita in deplină unitate 
pentru ridicarea României socialiste 
pe noi culmi .de civilizații și pro
gres. pentru apărarea libertății, in
dependenței. suveranității naționale 
a patriei noastre.

ședintele Comitetului județean Bacău 
al O.D.U.S., Rozalia Bauer, bobina
toare la întreprinderea „Oțelul 
Roșu", județul Caraș-Severin. Marin 
Buzescu, președintele Comitetului 
județean Dîmbovița al O.D.U.S.. Eu
genia Sala, președinta Comitetului 
județean Mureș al O.D.U.S.. și Ade
lina Pop. asistentă la Institutul agro
nomic Timișoara.

A luat, de asemenea, cuvintul prof, 
dr. Constantin Arseni, președintele 
Biroului Comitetului Central al Or
ganizației Democrației și Unității 
Socialiste, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.D.U.S.

Abordind întreaga problematică 
aflată pe ordinea de zi in lumina 

hotăririlor plenarei C.C. al P.C.R., 
a legilor adoptate de Marea Adunare 
Națională, ca și a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, partici
panții la dezbateri au subliniat că, 
prin constituirea, în urmă cu un an, 
a organizațiilor democrației și uni
tății socialiste, din inițiativa secre
tarului general al partidului, a fost 
creat un nou cadru organizatoric in 
sistemul democrației noastre socia
liste pentru participarea tot mai 
largă și directă a tuturor cetățenilor 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la ampla acti
vitate politică, economică și social- 
culturală ce se desfășoară, sub con
ducerea partidului, in țara noastră. 
Au fost evidențiate acțiunile inițiate 
de organizațiile democrației și uni
tății socialiste, in strinsă legătură 
cu celelalte organizații de masă și 
obștești, pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă pe ânul 
1980. rezultatele bune obținute in 
această direcție in industrie, agricul
tură. in cercetarea științifică, in ac
tivitatea social-culturală. A fost re
levată. de asemenea, contribuția or
ganizațiilor democrației și unității 
socialiste la realizările obținute pe 
plan edilitar-gospodăresc, la strân
gerea și recuperarea de materii pri
me și materiale, la dezvoltarea pro
ducției legumicole etc.

Relevind» munca depusă în cele 
peste 34 000 de organizații ale 
O.D.U.S., participanții la dezbateri 
au subliniat că, în adunările gene
rale ce au avut loc în cursul anului 
1980, organizațiile democrației și uni
tății socialiste au dezbătut orientări
le stabilite de conducerea partidu
lui privind dezvoltarea calitativă, 
eficientă a industriei și agriculturii, 
participarea membrilor organizației 
la îndeplinirea sarcinilor ce rezultă 
din hotărîrile Congresului al XII-lea 
al partidului, din expunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia 
creșterea calității produselor, redu
cerea consumurilor de materii prime 
și materiale, a consumului de com
bustibil și energie, efectuarea la 
timp și în condiții bune a lucrărilor 

în campaniile agricole, întărirea or
dinii și disciplinei in producție, creș
terea grijii față de avuția socială, 
intensificarea activității pentru co
lectarea și introducerea in producție 
a materialelor secundare, participa
rea tuturor cetățenilor la acțiunile 
inițiate pentru buna gospodărire și 
Înfrumusețare a localităților, folosi
rea în scopuri productive a tuturor 
suprafețelor .de teren din gospodăriile 
populației și perimetrul localităților 
etc. Cu acest prilej, au fost stabilite 
planuri de activitate. cuprinzind 
obiective, termene și responsabilități 
concrete, care să contribuie la antre
narea într-o măsură tot mai mare a 
cetățenilor la îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a hotăririlor partidu
lui pentrii continua dezvoltare a tu
turor zonelor țării.

S-a apreciat, totodată, că, in vede
rea îmbunătățirii activității O.D.U.S., 
este necesar să se acorde atenție 
creșterii în continuare a numărului 
membrilor organizației, prin antrena
rea cetățenilor din toate categoriile 
sociale care nu sint membri de 
partid.

Plenara a subliniat sarcinile ce re
vin Comitetului Central al O.D.U.S.. 
comitetelor teritoriale și comitetelor 
din întreprinderi, instituții, din sate 
și cartiere ale O.D.U.S. in înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului 1981—1985. 
în primul rînd a planului pe 
anul 1981.

Exprimindu-și deplinul acord cu 
ideile de o inestimabilă valoare cu
prinse in cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 
a.c„ participanții s-au angajat să ac
ționeze cu toată energia pentru con
tinua perfecționare a activității po
litice și organizatorice în vederea 
creșterii aportului organizațiilor de
mocrației și unității socialiste la în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
conducerea partidului și statului nos
tru pentru următoarea etapă de dez
voltare economică și socială a patriei.

Plenara a aprobat in unanimitate 
Planul de activitate al O.D.U.S. pe 
primul semestru al anului 1981 și 
celelalte documente supuse dezbaterii.

care.se


PAGINĂ 4 SCINTEIA — miercuri 24 decembrie 1980

METALULUI - ÎNALTĂ VALOARE
TEHNICĂ Șl ECONOMICĂ

I I

Pe linia bunelor sale tradiții, și in 
acest an colectivul Combinatului si
derurgic din Hunedoara a obținut re
zultate de prestigiu în întreaga acti
vitate economică. Bunăoară, în peri
oada care a trecut din acest an s-au 
produs peste prevederi importante 
cantități de cocs, oțel și laminate, 
sporuri de producție fizică care, va
loric, se regăsesc intr-o producție 
marfă suplimentară de peste 126 mi
lioane lei. A fost un an bun și în 
domeniul eficienței activității pro
ductive : astfel, s-au economisit peste 
16 000 tone cărbune la fabricarea 
cocsului, aproape 8 000 tone cocs mă
runt la fabricarea aglomeratului și 
circa 8 000 tone de feromangan și fe- 
rosiliciu la elaborarea oțelului. Dar 
caracteristica esențială a activității 
productive din acest an a siderurgiș- 
tilor de aici o constituie pasul im
portant înainte făcut în privința per
formanțelor tehnice și calitative ale 
metalului de Hunedoara.

Citeva argumente ne oferă ing. 
Constantin Catrinoiu, șeful serviciu
lui C.T.C. al combinatului. în primul 
rind. notabil este că în acest an 
au fost asimilate in fabricație opt 
mărci de oțeluri, foarte pretențioase, 
care se produc în puține țări din 
lume, precum și o serie de tipodi- 
mensiunl de laminate. Apoi se cuvine 
să menționăm bunele aprecieri de 
care se bucură pe piața externă me
talul fabricat la Hunedoara, fapt care 
a făcut ca in acest an combinatul să 
încaseze din export peste prevederi 
mai mult de 50 milioane lei valută.

Pentru a desprinde elementele de
finitorii ale experienței colectivului 
hunedorean in structurarea modernă 
Si ridicarea calității producției de me
tal discutăm cu muncitori și specia
liști din citeva sectoare de bază ale 
combinatului.

La blumingul de 1 000 șl 1 300 mi
limetri îl întîlnim pe șeful secției, 
ing. Petru Lazăr, care, împreună cu 
alti colaboratori, analiza eficienta 
unei noi soluții tehnologice de lami
nare a otelului inoxidabil.

— Pină nu de mult — ne explică 
ing. Lazăr — oțelul inoxidabil se 
turna in lingou de 3,4 tone și era la
minat la laminorul de 800 mm. Dar 
nu se obținea randamentul dorit la 
scoaterea de metal. Problema fră- 
minta atit pe laminatori, cit și 
cadrele tehnico-inginerești. Cițiva 
specialiști din combinat au venit cu 
ideea turnării acestui oțel in lingouri 
de 6,6 tone.

— Și care a fost eficienta aplicării 
acestei idei ce pare simplă ?

— Simplă. Intr-adevăr, numai în 
aparență. Pentru că. dc fapt, ideea 
propusă a însemnat o mică revolu
ție tehnică. Prin aplicarea noii tehno
logii s-au redus foarte mult pierde
rile de metal cauzate de crăpăturile 
transversale ce apăreau la cald cind 
utilizam vechea tehnologie do lucru, 
în plus folosim cu bune rezultate 
metoda șutării din aproape in aproa
pe ; concret, scoaterea dc metal s-a 
îmbunătățit substanțial, asigurind 50 
tone laminate in plus la o mie de 
tone de oțel.

— Bună realizare, pentru că. de 
fapt, s-a economisit oțelul inoxidabil 
care costă foarte mult !

— Da. acum sintem mulțumiți. Dar 
să ne fi văzut atunci, în zilele cind 
am adoptat noua tehnologic. Toți cei 
de aici, iaminatori sau cadre tehnico- 
inginerești, uitasem că schimbul de 
lucru are numai opt ore !

— Ce s-a intîmplat ?
— în timpul laminării materialul 

nu era stabil, blumul ieșea cu de
fecțiuni, „călcat cu cordonul" cum 
spun laminatorii. Din această cauză 
se declasau blumuri. Am lucrat zi 
și noapte, nu am cedat in fața greu
tăților. Doi dintre „eroii" de atunci 
sînt lingă mine : ing. Richard Ada- 
movici și maistrul principal loan

VRANCEA : Cheltuieli materiale reduse prin înnoirea 
și modernizarea producției

Aproape 47 la sută din întreaga 
producție realizată in acest an de 
unitățile industriale ale județului 
Vrancea revine produselor noi sau 
reproiectate. Modernizarea și înnoi
rea produselor constituie una din 
căile de reducere continuă a cos
turilor de producție și, în mod deo
sebit. a cheltuielilor materiale. Ca 
urmare, la producția-marfă reali
zată pînă acum s-a obținut, la

Spiritul gospodăresc, inventivitatea, în fața unui vast cimp de acțiune:
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VALORIFICAREA RESURSELORÎS LOCALE
Adoptarea, în această toamnă, a Legii cu privire la 

dezvoltarea industriei mici a conferit un cadru legislativ 
ți organizatoric deosebit de prielnic pentru evidențierea 
și valorificarea inepuizabilelor resurse care există în co
mune și ora^e, resurse încă insuficient sau deloc valo
rificate. Ce fel de resurse ? Practic, de tot felul, de la ză
căminte minerale inoperante pentru marea producție 
pînă la plante din flora spontană, a căror utilitate a fost 
aproape uitată, de la resursele refolosibile rezultate din 
activitatea industrială curentă la ■ bunurile ieșite din uz, 
dar ale căror piese pot fi in parte recuperate.

Importanța valorificării acestor resurse, prin posibilită
țile suple, de mare mobilitate organizatorică, prin atelie
re mici și muncă la domiciliu, prin secții anexă ș.a.m.d. 
e limpede subliniată prin lege : industria mică este che
mată să-și aducă o contribuție deosebită la inmulțirea și 
diversificarea bunurilor de consum, la mărirea volumului și

îmbogățirea gamei serviciilor oferite populației, la antre
narea unei sfere mai largi de forță de muncă în activități 
direct productive, cu alte cuvinte, spre obiective care in
fluențează in mod pregnant nivelul de trai, calitatea vieții.

Privind gospodărește, se observă că e vorba de o ade
vărată bogăție, a cărei valorificare poate aduce nume
roase avantaje cetățenilor, întregii societăți. In cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor celui de-al ll-iea Congres 
al consiliilor populare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Avem posibilități in fiecare județ să dezvoltăm 
sursele de materii prime, să dezvoltăm prelucrarea aces
tora și pe această cale să asigurăm satisfacerea în mai 
bune condiții a necesităților oamenilor muncii. Să facem 
astfel incit mica industrie și serviciile să contribuie la creș
terea rapidă a venitului național, a avuției generale a 
patriei și la ridicarea bunăstării generale a întregului 
nostru popor".

în prezent, mica industrie realizea
ză anual o producție de peste 40 mi
liarde de lei, dar calculele arată că 
există resurse și cerințe ca această 
producție să ajungă la 120—130 mili
arde lei pină în anul 1985. Ce înseamnă 
aceasta ? înseamnă, evident, un mare 
surplus de bunuri pentru populație, 
de mărfuri suplimentare pe piață, 
rezolvarea mai operativă și mai efi
cientă a unor cerințe edilitar-gospo- 
dărești.

în afara acestor avantaje directe, 
mica industrie poate contribui la pro
gresul economic al fiecărei localități, 
la bunăstarea generală și prin po
sibilitățile de reducere a cheltuielilor 
materiale, de creștere a eficientei di
feritelor activități productive.

îmbinarea acestor două categorii 
de avantaje se poate observa din câ
teva exemple. Ele au doar valoarea 
de argumente, adică nu pretind să 
epuizeze problema, deoarece nu exis
tă și nu se poate oferi un rețetar ge
neral al materialelor susceptibile de 
prelucrare, precum și al modului 
de a fi valorificate. Inventivi

Grigorcanu. Ei n-au cunoscut odihna 
pină ce n-au reușit să uniformizeze 
acționarea principală pe fiecare tre
cere a lingoului printre cilindri. 
Odată ce noua tehnologie a fost 
pusă la punct, s-au stabilit reguli 
precise, care se respectă cu strictețe.

0 experiență bună acumulată în actualul
cincinal pe care siderurgiștii 

din Hunedoara se pregătesc să o dezvolte
în noul an

și totul merge bine, cu rezultatele 
scontate.

Am acordat mai mult spațiu rela
tării acestui fapt pentru că el este 
într-un fel definitoriu pentru modul 
în care se dă aici bătălia pentru ca
litate și eficiență, pentru nou. Desi
gur, elementul primordial este cali
ficarea deosebită a muncitorilor și 
specialiștilor. Dar factorul motor îl 
constituie înalta conștiință profesio
nală. Pentru că aici la Hunedoara 
perfecționările tehnice și tehnologice, 
ideile și soluțiile de înnoire și mo
dernizare a fabricației izvorăsc de la 

cheltuielile materiale, o economie 
de peste 70 milioane lei. în mod 
deosebit s-au evidențiat colectivele 
de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, întreprinderea de trico
taje, Fabrica de utilaje și piese de 
schimb pentru industria chimică 
Focșani, întreprinderea de mate
riale de construcții Odobești și pi
tele. (Dan Drăgulescu). ’ 
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tatea și spiritul gospodăresc nu pot 
fi încorsetate in canoane rigide. E- 
sențială in domeniul' micii industrii 
este înțelegerea adevărului că în 
jurul nostru există, practic, o infi
nitate de resurse, care pot și trebuie 
să fie întrebuințate în mod chibzuit 
și folositor de către cetățeni — ac
tivitate social-economică de oîinsem- 
nătate deosebită.

De pildă, în rîndurile de fată mă 
voi referi la citeva exemple din do
meniul materialelor de construcții. 
Anual, în activitatea de construcții se 
utilizează peste 145 mil. tone de ni
sip, pietriș, piatră spartă etc., așa-nu- 
mite agregate de balastieră și carie
ră. Cu toate că ele sînt indispensa
bile, oricine își dă seama că nu e 
vorba de materiale deosebite, de mi
nerale rare. Și totuși, dintr-o tradi
ție rămasă din vremuri în care ac
tivitatea de construcții avea ponderi 
reduse,, de multe ori asemenea ma
teriale nu sînt procurate din locul 
cel mai apropiat, ci de acolo de 
unde... s-a creat obiceiul. Or, este o 
practică deosebit de costisitoare. Să 

locurile de muncă, din ambiția pro
fesională a cadrelor tehnice și a mun
citorilor, care sînt și cei care pun în 
practică ceea ce ei înșiși și-au pro
pus.

— întotdeauna, după ce introducem 
o nouă tehnologie, după ce asimilăm 

o nouă tipodimensiune de laminat, le 
considerăm pe fiecare ca un bun cîști- 
gat pentru colectivul nostru de mun
că — ne spune laminoristul Carol 
Feher. Și pentru că știm cît am tru
dit pentru a pune lucrurile pe roate 
nu ne dă mîna să scădem apoi șta
cheta exigentei. De aceea respectăm 
cu strictețe tehnologia de laminare.

Dealtfel, în combinat, fiecare 
marcă de oțel nou introdusă în fa
bricație este urmărită îndeaproape, 
începînd de la elaborarea șarjei de 
oțel și pînă la obținerea laminatelor, 
verifieîndu-se și modul în care me

ALBA : Noi edificii social-edilitare
în orașul Aiud, în cartierul de 

blocuri Microraion III a fost inau
gurat un modern cinematograf cu 
350 locuri. Darea în folosință a a- 
cestui nou edificiu prilejuiește un 
semnificativ bilanț al realizărilor 
obținute în acesț domeniu în ju
dețul Alba in cincinalul actual. în 
orașele județului și în viitoarele 
centre urbane au fost construite și 
puse la dispoziția oamenilor mun

reținem, astfel, ca cifră sintetică, 
că 40 la sută din aceste mate
riale sînt transportate pe calea fe
rată de la o distanță medie de peste 
130 km, mult prea mare pentru va
loarea lor și pentru ușurința cu care 
pot fi procurate aproape de oriunde. 
Localizînd această cifră medie se 
constată că în unele județe, ca Ia
lomița, Tulcea și Constanța, situația 
este și mai flagrantă : practic, 8 mi
lioane tone de agregate sînt aduse 
anual de la distanțe de 350—450 km, 
respectiv din bazinele Argeșului. Ol
tului, Dîmboviței și Șiretului. Se plă
tesc cheltuieli de transport de 400— 
500 milioane lei, se consumă pentru 
aceasta 70 000—80 000 tone de com
bustibil convențional. Firește că o 
bună parte din aceste cheltuieli ne- 
economi coase s-ar putea elimina prin 
organizarea extragerii unor sorti
mente de balast, necesare județelor 
respective, din Dunăre și din carie
rele existente sau posibil a fi des
chise în munții și dealurile Dobro- 
gei. Avînd în vedere relieful jude
țelor țării, se constată că în marea 

talul se comportă încorporat în di
verse piese și subansamble. Pe 
parcursul procesului tehnologic se 
intervine prompt, cu operativitate, 
pentru a se corecta și perfecționa 
tehnologiile de lucru în scopul îmbu
nătățirii calității produsului și redu
cerii pierderilor de metal.

Să ne referim, pentru ilustrare, la 
una din mărcile de oțel cu înalte per
formanțe : oțelul pentru rulmenți. 
Combinatul este principalul furni
zor al fabricilor de,rulmenți din tară. 
De aici s-au livrat în acest an 27 000 
tone. Față de alte sortimente, la oțe
lul pentru rulmenți se execută o serie 
de operații suplimentare, cum sînt 
răcirea dirijată în gropi, îndreptarea 
barelor pe mașini speciale, cojirea 
lor pe strunguri. Tehnologii care se 
perfecționează din mers, pe baza 
experienței acumulate : așa s-a ajuns, 
de pildă, ca oțelul rotund să se li
vreze in prezent necojit, la diame
trul cerut, economisindu-se pînă 
acum pe această cale 11 tone de oțel.

Soluții și idei de perfecționare a 
produselor și tehnologiilor s-au apli
cat și in alte secții. De pildă, în 
cadrul oțelăriei electrice nr. 2. ingi
nerii Ioan Cioroianu. Mircea Moldo
van si chimistul Ion Rică. urmă
rind cu rigurozitate evoluția pa
rametrilor de elaborare și turnare a 
otelului, au preîntimpinat apariția 
oricăror fisuri superficiale pe tagle. 
Conlucrarea oțelarilor cu muncitorii și 
cadrele tehnico-inginerești de la la
minoare și din laboratoare a permis 
fabricarea unui metal de bună ca
litate. cu pierderi tehnologice mi
nime.

Care este cîștigul colectivului hu
nedorean in urma acestei fructuoase 
activități de ridicare a performanțe
lor metalului ? împreună cu tovară
șul Remus Pățan, contabilul-sef al 
combinatului, facem următorul calcul: 
în medie, in acest an valoarea la care 
se vinde o tonă de laminate fabricate 
aici este cu aproape 20 de lei mai 
mare decît anul trecut. Suma pare 
mică. dar. pe ansamblu, pe această 
cale se asigură in anul in care se 
încheie un plus de 62 milioane lei Ia 
producția netă, din care 18,9 milioane 
lei reprezintă creșterea fondului de 
retribuție a personalului muncitor.

— Ce acțiuni se întreprind pentru 
ridicarea în continuare în noul an a 
parametrilor tehnici și calitativi ai 
metalului fabricat aici ?

— în spiritul cerinței subliniate in 
mod deosebit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. de a .se trece mai hotărit 
la creșterea eficientei economice in 
toate sectoarele de activitate, vom 
pune un mai mare accent ne valo
rificarea superioară a materiilor pri
me. pentru a obține produse de 
înaltă calitate — ne-a spus ing. 
Mircea Penescu, director tehnic al 
combinatului. Ne-am propus, bună
oară. să creștem eu incă aproape 110 
lei valoarea unei tone de laminate 
marfă. în acest scop vom spori cu 
încă cinci numărul mărcilor de oțel 
cu caracteristici superioare. Oțelarii 
hunedoreni sint în stare să producă 
cele mai pretențioase mărci de oțel ; 
spun aceasta cu adîncă convingere, 
bazîndu-mă pe experiența siderurgiș- 
tilor noștri, pe hotărîrea lor de a con
tribui în măsură mai mare la satis
facerea cerințelor economiei naționa
le. Sîntem astfel organizați îneît pro
cesul de asimilare a unui nou pro
dus, a unei noi tehnologii să decurgă 
firesc, să dureze cît mai puțin și să 
dea rezultatele cele mai bune. De 
fapt, ca întotdeauna, și în anul 1981 
ne vom face datoria.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

cii aproape 15 000 apartamente; 
1 160 locuiri în grădinițe, 580 locuri 
în creșe, 123 săli de clasă, un cine
matograf cu 500 locuri și casa de 
cultură a sindicatelor la Alba Iu- 
lia, complexe hoteliere la Alba 
Iulia, Blaj. Cîmpeni etc. De ase
menea, a fost realizată alimentarea 
cu apă potabilă a municipiului Alba 
Iulia în sistem microregional, la 
care se va racorda în anii urmă
tori și orașul Blaj. (Ștefan Dinică).

majoritate a acestora se pot organi
za balastiere sau cariere care să a- 
sigure pe plan local întregul consum 
de agregate necesar lucrărilor de 
construcții. Noua lege încurajează și 
obligă în acest sens.

De la un timp se vorbește ca de o 
resursă nouă și despre cenușa umedă 
de termocentrale. Și acest material 
este o sursă de înlocuire a pietrișului 
și nisipului, în special în ce privește 
executarea de drumuri, lucrări hi
drotehnice, alei între cvartalele de lo
cuințe și izolații termice ale teraselor. 
La 1 ianuarie 1980 se aflau în stoc 
peste 95 milioane tone de cenușă, 
stoc ce crește în fiecare an cu apro
ximativ 10 milioane tone. Adică munți 
întregi de material de construcție ! 
în prezent, din această mare resursă 
se utilizează numai 350 t. Experiența 
se limitează la numai citeva județe : 
Alba — 30 t, Arad — 35 t. Bacău — 
45 t. Bihor — 45 t, Constanța — 55 t, 
Dîmbovița — 35 t, Gorj — 30 t, Hu
nedoara — 40 t și Sibiu — 35 t. Atît 
Ar fi posibil și necesar. în spiritul 
noii reglementări, ca județele în care 
funcționează centrale termoelectrice 
pe bază de cărbune (Bacău, Constan
ța, Dolj. Gorj și Hunedoara), precum 
și cele limitrofe să treacă la intensi
ficarea utilizării acestui material de 
construcție, foarte convenabil. Cu in
geniozitate s-ar putea chiar extinde 
domeniile de utilizare.

Studierea încărcăturii mijloacelor de 
transport denotă că nu numai pie
trișul și nisipul parcurg distante mari, 
cit și alte materiale de construcții. 
Faptul este cu atît mai de nedorit cu 
cît, prin natura lor, materialele de 
construcții sînt grele și voluminoase. 
Cărămizile și blocurile ceramice, ma
teriale utilizate pe scară largă pe șan
tiere, sînt plimbate la distanțe mari, 
chiar mai mult decît agregatele de ba
lastieră și carieră. Anual se folosesc

LIVRĂRILE SUPLIMENTARE 
LA FONDUL DE STAT - 
pe agenda de priorități 

a muncii politico-educative
încă din primele zile ale acestei 

luni. în județul Botoșani iama a aș
ternut peste cîmpuri un strat de ză
padă de o palmă. Locuitorii comunei 
Avrameni trebuiau să zorească fără 
zăbavă la încheierea ultimelor lucrări 
agricole. Comitetul comunal de partid 
mobilizase deja forțe in acest sens, 
dar totodată pe agenda sa de lucru 
a fost înscrisă o altă urgență — în
deplinirea integrală a obligațiilor 
contractuale și livrarea suplimentară 
la fondul de stat a unor cantități cit 
mai mari de porumb, carne, produse 
lactate și altele. Biroul comitetului 
comunal de partid a analizat rapid 
posibilitățile. Ele existau, dar pentru 
a le transforma în realități era ne
voie ca sătenii să fie informați. Și 
nu numai atit. Trebuia să li se expli
ce clar, argumentat și rosturile aces
tei acțiuni. Să se convoace o adunare 
pe întreaga comună sau mai multe 
adunări cetățenești pe sate ar fi în
semnat să se stinjenească lucrările 
agricole. Membrii biroului n-au re
curs la lungi deliberări pentru a găsi 
soluția : folosirea colectivelor de agi
tatori ale organizațiilor de bază, cu 
atît mai mult, cu cît ele fuseseră re
cent reorganizate. „Ne-am făcut o 
socoteală simplă, ne spunea secreta
rul comitetului co
munal de partid, 
Hie Sologan. A- 
vem 12 organiza
ții de bază și tot 
atîtea colective de 
agitatori. Fiecare 
colectiv are de la 
5 la 15 agitatori. 
Asta se cheamă 
că putem să consultăm întreaga co
mună în citeva ore. Am avut un 
scurt instructaj cu responsabilii co
lectivelor și apoi le-am urat spor la 
treabă".

Secretarul comitetului de partid re
vine asupra temei. Ne informează că 
instructajul a constat în însușirea 
recentei hotărîri a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
majorarea cu 11,8 la sută a prețuri
lor de contractare și do producție la 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste, precum și la producătorii indi
viduali. Asta pe de-o parte. Pe de 
altă parte, trebuia să le vorbim oame
nilor prin argumente simple și clare 
despre faptul că. așa cum muncitorii 
poartă răspunderea pentru producția 
industrială, pentru aprovizionarea 
întregii populații, inclusiv a locuito
rilor de la sate cu produse industria
le necesare activității în producție, ca 
și cele destinate, consumului popu
lației.' lucrătorii' din agricultură, toți 
locuitorii de la sate poartă răspun
derea asigurării unor cantități cit 
mai mari dă prddtise agricole pentru 
buna aprovizionare a întregii popur 
lății de la orașe.

Discuția este întreruptă prin intra
rea în încăpere a unui sătean cu o 
căciulă pe care zăpada i-o făcuse 
sură. Era Dumitru Ivănescu, respon
sabilul unui colectiv de agitatori din 
satul Tudor Vladimirescu. După ce 
și-a răsfoit un carnețel. îi spune se
cretarului de partid : „Noi am discu
tat astăzi cu 27 de gospodari, din care 
23 au încheiat contracte. Ceilalți pa
tru. d’al de Hromei, Bahnaru, Haliț 
și Huștiuc, s-au prins să încheie con
tract pînă la sfîrșitul săptămînii". 
L-am întrebat cum au procedat : 
„D’apoi am discutat cu fiecare fn 
parte. în colectivul nostru de agita
tori fiecare are în seamă mai multe 
case. Cunoaștem bine oamenii, ne 
cunosc și ei, sîntem doar megieși, 
rude, prieteni, ne știm și necazurile 
și bucuriile. Așa că schimbăm ușor 
vorbele. Numai că din partea noas
tră, a agitatorilor, aceste vorbe tre
buie să fie cu înțeles, ca oamenii să 
priceapă bine ce le spunem".

O bună experiență în folosirea agi
tatorilor de către organizația de 
partid am consemnat și în comuna 
Concești. Estimările biroului comite
tului comunal arătau că membrii 
cooperativei de producție își pot adu

în satele județului 

Botoșani
A

circa 4 milioane tone cărămizi și 
blocuri ceramice, din care 1,9 milioa
ne t se transportă pe calea ferată la o 
distanță medie de 161 km. în unele 
cazuri, aceste materiale parcurg de 
la unitatea producătoare la unitățile 
consumatoare peste 400 km și chiar 
peste 500 km distanță. Astfel, unități 
producătoare din Tîrgu Mureș au unii 
beneficiari tocmai la București (adică 
la 494 km), Slobozia la 508 km dis
tanță, la Călărași — 558 km distanță. 
Exemplele ar putea continua cu li
vrările de la Războieni la Corabia, 
la Calafat, la Zimnicea, precum și 
cu alte asemenea situații. In general, 
producerea acestor materiale nu ne
cesită tehnologii sau calificări greu 
de asigurat. Și aceste materiale se 
pot produce pe plan local, in cadrul 
micii industrii. Argilă există, prac
tic, în toate județele, pentru arderea 
ei se pot folosi crengile și vîrfurile 
subțiri de rășinoase și foioase, sub 
2 cm grosime, care nu sînt utilizate 
în industria forestieră, rumegușul și 
resturile lemnoase de la gaterele să
tești, precum și alte resurse locale. 
Așa procedau și înaintașii noștri pînă 
Ia cunoașterea și folosirea gazului 
metan, pe care-1 pretind, din como
ditate, unii factori ce ar putea orga
niza producția de blocuri ceramice 
sau, cel puțin, de cărămizi.

Ca materie primă înglobată în masa 
produselor ceramice se pot utiliza cu 
eficiență, acolo unde există, și steri
lele carbonifere de spălătorie, sterilul 
de filtru-presă (așa-numitele turte de 
șlam), din care dispunerii de mari re
surse — anual 150 mii tone. Asa cum 
s-a mai relevat în ultimul timp, un 
înlocuitor economic al cărămizilor și 
blocurilor ceramice poate fi și tuful 
vulcanic. O experiență interesantă în 
utilizarea tufului vulcanic ca mate
rial de construcție au consiliile popu
lare din județul Neamț. în alte părți, 
cum ar fi comuna Vitomirești din ju

I
I

I
ce o contribuție mai mare la supli
mentarea fondului centralizat al sta
tului cu diferite produse agroalimc n- 
tare rezultate din acordarea dreptu
rilor cuvenite pe acest an. La două 
zile după ce colectivele de agitatori 
au demarat in această acțiune, co
muna înregistra deja peste 40 de tone 
de porumb livrate suplimentar. Cu 
sprijinul agitatorilor a fost pusă la 
punct o propagandă vizuală adecvată, 
prin afișarea la gazetele de stradă a 
unor calcule economice ilustrînd sem
nificațiile și avantajele încheierii de 
contracte. Acest prim succes este în
curajator. El confirmă, totodată, in 
practică criteriile de selecționare a 
agitatorilor de către organizațiile de 
bază, grija pentru ca în colectivele 
de agitatori să fie cuprinși comuniști 
cu autoritate, temeinic pregătiți din 
punct de vedere politic și profesio
nal, care posedă calitățile necesare, 
discernămînt în alegerea argumente
lor, forță de convingere, perseveren
ță. Comitetul de partid a îndrumat 
organizațiile de bază să-și constituie 
fiecare cîte un colectiv de agitatori 
de la 5 la 15 membri, în funcție de 
complexitatea problemelor cu care se 
confruntă, de numărul comuniștilor 
ce o compun, să diferențieze respon

sabilitățile agita
torilor în fiecare 
colectiv.

Una dintre con
dițiile aplicării cu 
succes ale acestei 
componente im
portante din ar
senalul formelor 
și mijloacelor 

muncii politico-educative o consti
tuie forța exemplului personal. La 
ferma zootehnică a C.A.P. Buce- 
cea. comuniștii Ion Chelaru. Va- 
sile Mîndru, Ion Gălățeanu și toți 
ceilalți din colectivul agitatorilor nu 
numai că le vorbesc zootehriiștilor 
despre necesitatea creșterii produc
ției de lapte, asigurării bazei fura
jere. a folosirii resurselor disponibile 
— coceni, paie, reziduuri de sfeclă 
de zahăr și alte produse — dar prin 
munca lor de zi cu zi, prin rezultatele 
obținute se impun ei înșiși drept pil
de de urmat. Este semnificativ în 
această ordine de idei faptul că în 
comuna Flămînzi colectivele de agi
tatori și-au propus ca. prin forța 
exemplului lor personal, să determine 
utilizarea cu spirit gospodăresc a tu
turor terenurilor din folosință perso
nală : din curți, din fața casei, de pe 
stradă, din șanțurile străzii...

Ne-ar fi bucurat să continuăm și
rul exemplelor pozitive. Am întîlnit 
insă și reversul lor. în comunele 
Cristeștl, Copălău, Nicșani și altele, 
colectivele de agitatori figurează doar 
în dosare, ele au înscrise chiar și nu
mele unor oameni plecați din locali
tate. Apoi, în Ioc să se caute forme 
dinamice, practice de lucru, specifice 
cadrului pe care îl oferă colectivele 
de agitatori, acestea sînt lăsate să se 
nască... îmbătrînite, prin schematis
mul și rigiditatea cu care le este în
țeles rolul și rostul în ansamblul 
muncii politico-educative de masă.

în încheierea însemnărilor noastre 
redăm opinia tovarășei Elena Graur, 
secretar al comitetului județean de 
partid : „Pentru activizarea tuturor 
colectivelor de agitatori a fost edita
tă o foaie volantă destinată exclusiv 
acestora, iar ziarul local «Clopotul», 
precum și gazetele de perete dispun 
în prezent de o rubrică permanentă 
care' ilustrează activitatea agitatorilor. 
In același timp urmărim generali
zarea inițiativei de a se organiza în 
fiecare punct de informare și docu
mentare cîte o -«tribună a agitatoru
lui». Ne-am propus — ne-a spus inter
locutoarea — să organizăm mai mul
te schimburi de experiență în acest 
domeniu, întrucît colectivele de agi
tatori. bine îndrumate, se dovedesc a 
fi de un real sprijin în activitatea 
fiecărei organizații de partid".

Constantin VARVARA 
Silvestri A1LENEI
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dețul Olt, tuful și-a găsit și alte uti
lizări gospodărești.

Foarte prețioase sînt resursele re
folosibile din industria lemnului. Ca
petele de bușteni, marginile și lătu- 
roaiele rezultate din debitarea cheres
telei și de la prizmuirea buștenilor 
pentru furnire exotice, precum și ma
terialul mărunt de la tivirea și croi
rea plăcilor PAL, PFL și placajelor 
se pot utiliza cu eficiență economică 
ridicată pentru confecționarea de ele
mente prefabricate pentru interiorul 
construcțiilor, dar și pentru lăzi și di
verse ambalaje, jucării, rame de so
larii, prefabricate pentru stupi, cadre 
și minere pentru scule, bobine pentru 
textile etc., multe din ele foarte cău
tate și care lipsesc de pe piață.

Am redat mai sus doar citeva 
exemple de resurse valoroase care 
stau la dispoziția micii industrii, pe 
care această activitate este chemată 
să le localizeze și să le valorifice. 
Situația este similară în ceea ce pri
vește resursele refolosibile de metale, 
textile, pielărie, plastic, cauciuc ș.a.

Există o adevărată „geologie" a 
materiilor prime și materialelor ne
valorificate sau puțin puse în valoa
re, în timp ce diverse ramuri de ac
tivități economice duc lipsă de ele 
sau apelează la resurse scumpe ori le 
procură de la mari distante.

Noua reglementare legală, sarcinile 
trasate de partid creează o orientare 
nouă în această importantă proble
mă, orientare pe care toți factorii 
competenți, și in primul rind organe
le locale ale puterii și administrației 
de stat, sînt chemați să o aplice în 
activități practice de amploare.

Ing. Ion G. BADEA, 
din Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe
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TaptuC
DIVERS I

I
O ștafeta 
pe mîini bune

Ce mai fac bătrînii din Pechea 
Galațiului? Trebăluiesc, după 
puterile lor, se bucură de via
ță și împărtășesc celor tineri 
din comorile de cintece și da
tini, păstrate așa cum le-au pre
luat și ei de la moși-strămoși. 
Mihai Simion, Oană Dumitra- 
che și Anica Angheluță, oameni 
trecuți de 70 de ani, dețin ade
vărate comori de folclor. Ca să 
nu rnai vorbim de moș Ion 
Sțroiu, in virstă de... 96 de ani, 
care știe și „zice" o mulțime de 
cintece, snoave, povești inedi
te. „Zicerile" lui și ale celorlalți 
bătrîni din Pechea au început 
să fie notate cu grijă de cadre
le didactice din comună și pre
luate de școlari, care le prezin
tă, pe scenă, la serbări.

Speculantul!
Taman cind au sosit oamenii 

in uniformă albastră intr-un con
trol inopinat, din depozitul ICS 
Comaliment din București, aflat 
in gestiunea lui Petru Coaa, ie
șea un ins încovoiat sub greuta
tea cărnii pe care o cumpărase, 
pe alese, din... grămadă. Si tot 
el cu gura mare :

— Ce-aveți cu mine? Sint om 
respectabil. Mă nv nesc Stelian 
Apostolescu. Pofti 
sînt statistician U 
drumuri și poduri

Cintarul și... statistica au ară
tat, pe loc, că „respectabilul" 
statistician avea asupra lui nu 
mai puțin de 37 kg de carne. Și 
s-a mai aflat că „respectabilul" 
mai fusese pus la... respect de 
lege, suferind pină acum mai 
multe condamnări. In ultimul 
timp, in cirdășie cu gestionarul 
Coca și cu alții de teapa lui el 
a valorificat la suprapreț, ade
seori dublu, peste 1000 kilogra
me de came. Cercetările con
tinuă cu gestionarul și statisti- 
cianul în stare de arest.

'egitimația: 
recția de

responsabilul 
dispus ca in 
pachet oferi- 

in această 
a cadourilor,
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Cadouri 
și... cadouri

Aflăm că la cofetăria „Cen
tru" din Adjud, 
Pavel Stoica a 
fiecare pungă sau 
te cumpărătorilor, 
tradițională Lună 
să se adauge și cite o felicitare.

Inițiativă care merită felici
tări. Aflăm însă de la un cititor 
al nostru, Ion Petrescu din 
Curtea de Argeș, că în această 
localitate, prin unele unități, in 
pachetele cu cadouri se pune în 
mod obligatoriu și cîte un... pa
chet de țigări. Ești sau nu fumă
tor, vrei sau nu, ia țigara, nea
mule ! Semnatarul scrisorii, care 
a cumpărat un obiect de la o 
unitate de artizanat, a fost obli
gat să suporte și costul unui pa
chet de țigări „Aviator", „lntru- 
cit nu sint nici fumător, nici 
aviator și nici nu prea am curaj 
să zbor, m-am gîndit să le trimit 
de Anul Nou această scrisoare... 
cadou".
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prevă- 
despre 
că vil

ei se

Sla- 
stare

Ghici ce-a pățit... 
ghicitoarea ?

— Am venit la dumneavoas
tră, la miliție, s-o reclam pe 
Mina Clopotariu din orașul 
Zămești, care mi-a luat un inel 
de aur, un medalion la care ți
neam foarte mult, mai multe o- 
biecte de îmbrăcăminte, plus 
500 de lei.

— Cum adică vi le-a luat ? 
Înseamnă că vi le-a furat.

— Nu, nu mi le-a furat, dar 
de luat mi le-a luat — a pre
cizat reclamanta, Gabriela A. 
din Brașov. Mi-e și rușine să vă 
spun. A zis că-mi ghicește viito
rul, dar m-a mințit...

In sfirșit, aflind despre ce-i 
vorba, oamenii legii au bătut 
la ușa ghicitoarei, iar păgubașa 
a intrat în posesia tuturor ce
lor „date" și „luate".

Nici „ghicitoarea" nu 
zuse ce-o așteaptă. Cit 
păcălită, și-a dat seama 
torul ei nu se ghicește, • 
muncește.

La timp
La Spitalul județean din 

tina a fost internată în 
foarte gravă o tînără de 21 de 
ani. Cele mai bune cadre me
dicale ale spitalului au interve
nit cu promptitudine pentru a-i 
salva viața. Și au reușit. Cu 
multă dificultate, cu eforturi.

Pentru ce i-a fost pusă în 
mare pericol viața tinerei de 21 
de ani ? După cum ne infor
mează procurorul Constantin 
Simionescu, tinerei cu pricina 
i se întrerupsese cursul normal 
al sarcinii, cu metode empirice, 
de o anume M. Tuluș, din co
muna Valea Mare, județul Olt, 
care mai fusese condamnată tot 
pentru asemenea acte irespon
sabile. Să sperăm că de data 
aceasta legea o va obliga să în
trerupă definitiv asemenea prac
tici ilegale.

Un responsabil... 
iresponsabil

Ora de închidere a restauran
tului „Ardealul" din Brașov. Ca 
și în alte dăți, rind pe rind, in 
biroul responsabilului Dumitru 
U recite intrau ospătarii, bucăta
rii, barmanii. Ultima care a ie
șit din biroul șefului a fost bar- 
mana Margareta Tothpal. Dar 
imediat după ea au intrat doi 
oanieni ai legii. Exact în cli
pa in care responsabilul, bucu
ros nevoie mare, își număra 
banii proveniți din dijmuirea 
băuturilor și a porțiilor de mîn- 
care. De-acum încolo, lui Dumi
tru Ureche n-d să-i mai miște 
nimeni din... ureche.

realizată de 
POPA
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Excelenței Sale Domnului MILTON OBOTE
Președintele Republicii Uganda

KAMPALA
Cu prilejul investirii dumneavoastră In înalta funcție de președinte al 

Republicii Uganda, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
succes in îndeplinirea misiunii încredințate.

Îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare existente 
intre țările noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor, spre binele celor 
două popoare, al politicii de pace, independență națională, destindere și 
înțelegere între toate națiunile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdet, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, 
marți după-amiază, delegația Uniu
nii Democrate a Poporului Malian 
(U.D.P.M.), condusă de M’Bouille 
Siby, membru al Comitetului Exe
cutiv Central al U.D.P.M., secretar 
adjunct cu problemele organizatori
ce, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în tara noastră.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind 
preocupările actuale și de perspec
tivă ale Partidului Comunist Român 
și Uniunii Democrate a Poporului 
Malian. De ambele părți s-a expri

Adunare festivă cu prilejul împlinirii a trei decenii 
de la înființarea Editurii militare

Marți a avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a trei decenii 
de la înființarea Editurii militare.

Au participat membri ai consiliu
lui de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale, reprezentanți ai 
unor instituții centrale de cultură și 
ai unor edituri, lucrători și colabo
ratori ai instituției sărbătorite.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participant» la adunarea fes
tivă au adresat O telegramă tova
rășului Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, în care se spune :

Vă raportăm, tovarășe comandant 
suprem, că, pentru întregul personal 
al Editurii militare și colaboratorii 
ei, hotăririle Congresului al XII-lea 
al partidului, orientările și indicați
ile pe care dumneavoastră le-ați dat 
la convocarea-bilanț a activului și 
cadrelor de bază ale armatei, pre
cum și cu alte prilejuri, deschid noi 
orizonturi pentru întreaga noastră 
activitate, reprezentind un program 
de acțiune de inestimabilă valoare 
teoretică și practică. Ne angajăm ca. 
în cărțile pe care le vom puhlica, să 
abordăm mai aprofundat problemele 
majore ale întăririi forței combative 
a armatei — parte integrantă a po
porului, detașamentul său înarmat — 
pentru ca fiecare comandant, fiecare 
ofițer, fiecare soldat să acționeze in 
toate împrejurările cu înalta răspun

Deschiderea în Capitală a expoziției
„Peisajul

în rotonda Sălii Mici a Palatului 
Republicii Socialiste România s-a 
deschis, marți, expoziția „Peisajul 
cubanez". Organizată sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, expoziția se înscrie între 
manifestările prilejuite de marcarea 
în țara noastră a celei de-a XXII-a 
aniversări a Zilei eliberării Cubei.

Cele 44 de lucrări de pictură și gra
fică prezentate redau aspecte ale spe- 
cifi- ,d .și varietății frumuseților na
turale ale Cubei, evidențiază diversi
tatea de stiluri ce caracterizează crea
ția artiștilor plastici cubanezi con
temporani.

Semnificația acestei noi prezente 
expoziționale cubaneze în România, 
relațiile de colaborare culturală din
tre cele două țări, contribuția acesto
ra la strîngerea raporturilor de prie-

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 24/1980
în deschidere este publicat artico

lul „Lar gi orizonturi progresului mul
tilateral al patriei socialiste". în con
tinuare sînt publicate articolele : 
..Orientare fermă spre factorii de or
din calitativ ai economiei" de Nieolae 
Bușui ; „Roadele muncii la temelia 
avintului social-economic și a bunăs
tării întregului popor" ; „Folosirea 
rațională a forței de muncă, condiție 
a creșterii productivității" de Iosif 
Dumitru Bați; „Apele țării — proble
mă de interes general" de Ion Ilies
cu ; „Contribuții la analiza marxistă 
a societății românești" (II) de Radu 
Florian ; „Arta și aspirațiile maselor 
populare" de Dumitru Matei ; „Mo
ment semnificativ al luptei antifeu
dale a țărănimii din patria noastră" 
de Demeny Lajos ; „Povara uriașă 
a datoriei externe a țărilor în curs 
de dezvoltare" de Marian Chlrilă.

La rubrica „Consultații" sînt inse
rate : „Creșterea eficientei, obiectiv 
central al politicii economice a parti
dului" de Mihai Părăluță ; „Unitate și 
diversitate in gîndirea marxistă con
temporană" de Gh. Al. Cazan. Revis
ta mai cuprinde rubricile : „Cărți și 
semnificații", „Revista revistelor" și 
sumarul anului 1980. 

de felicitare primului ministru al 
Republicii Uganda, Otema Alimadi, 
cu prilejul numirii sale in această 
funcție.

mat dorința dezvoltării continue a 
raporturilor dintre cele două partide, 
în spiritul stimei și respectului reci
proc. S-a apreciat că legăturile de 
prietenie și solidaritate militantă 
dintre cele două partide contribuie 
la dinamizarea bunelor relații de 
colaborare dintre România și Mali 
în diverse domenii de activitate, în 
interesul dezvoltării economice a 
celor două țări, al cauzei păcii și În
țelegerii în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale vieții poli
tice internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

dere a datoriei fată de interesele su
preme ale națiunii. Prin toate reali
zările editoriale vom sprijini efortu
rile comandanților, organelor si or
ganizațiilor de partid pentru ca in 
viitorul cincinal armata să parcurgă 
o nouă etapă în ridicarea calitativă 
a pregătirii de luptă și politice, pen
tru organizarea șl desfășurarea in
strucției in spiritul doctrinei militare 
naționale — al cărei strălucit fonda
tor sînteți — pentru dezvoltarea con
lucrării șl pregătirii în comun cu ce
lelalte formațiuni populare de luptă 
și afirmarea puternică a oștirii ca 
adevărată școală de educație politică, 
patriotică și revoluționară. partici
pantă activă la întreaga viată econo- 
mico-socială șl politică a țării.

Cu aceste gînduri și simțăminte, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. că și în viitor 
preocuparea noastră de căpetenie, 
rațiunea noastră de a exista vor fi 
slujirea neabătută, cu toată abnega
ția. a patriei, a poporului și parti
dului. Aflindu-ne in pragul noului 
an și dind expresie sentimentelor 
de aleasă prețuire de care vă bucu
rați din partea întregului personal al 
Editurii militare, a tuturor colabora
torilor săi, vă rugăm, tovarășe co
mandant suprem, să ne permiteți să 
vă adresăm un respectuos ..La multi 
ani viață lungă și fericire, suc
cese tot mai mari în munca pe care 
o închinați cu ardentă dăruire comu
nistă înfloririi patriei noastre, viito
rului el comunist.

cubanez"
tenie, la mai buna cunoaștere și apro
piere reciprocă au fost relevate, la 
vernisaj, in alocuțiunile rostite de 
pictorul Gheorghe Anghel. secretarul 
secției de pictură a Uniunii artiști
lor plastici, și Guido Sanchez, însăr
cinat cu afaceri a.i. al Cubei la Bucu
rești.

La festivitatea de deschidere au 
asistat Ladislau Hegeduș, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de artă și cultu
ră, un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditat! în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres) 

— (

LA 1 IANUARIE 1981

Tragerea 
extraordinară LOTO 

a Revelionului
Tradiționala tragere extraordi

nară Loto a Revelionului va 
avea loc in prima zi a noului an, 
1 ianuarie 1981, după aceeași for
mulă, deosebit de avantajoasă, 
a tragerii similare de anul tre
cut, cînd s-au atribuit peste 
80 000 de ciștiguri în auto
turisme. bani și excursii peste 
hotare. La tragerea din acest an, 
în cadrul a 12 extrageri de cite 
10 numere fiecare, cu un total dfe 
120 numere, participanților li se 
oferă mari șanse de a obține au
toturisme „Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L“, excursii in R.S. Ceho
slovacă sau croazieră pe Marea 
Neagră, precum și numeroase 
ciștiguri în bani (sume variabile 
și fixe). Costul biletelor este de 
5, 15 sau 25 lei varianta, cele de 
25 lei avînd drept de cîștig la 
toate extragerile. Biletele pot 
fi procurate pînă miercuri, 31 
decembrie 1980 inclusiv.

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Profesiunile cincinalu

lui. Unde se pregătesc viitorii si- 
derurgiști 7

16,23 Curs de limba germană
16.45 Concert Dan Iordăchescu. La pian 

Dan Grigore. Cuvint introductiv 
Iosif Sava

17,15 Din țările socialiste • R.S.F. iugo
slavia : Itinerare urbanistice • R.S. 
Cehoslovacă : Ritmuri industriale

17.40 Tragerea Pronoexpres
17.50 Muzică patriotică și revoluționară 
18,00 Consultații juridice
18,25 Spectacol de poezie și muzică — 

Sonete (II). In program : w. Sha
kespeare, Mihai Eminescu, Victor 
Eftimlu, Marcel Breslașu, Șt. Aug. 
Doinaș, Louise Labă, Gh. Pituț, 
Petrarca, Ion Barbu, Vasile Vol- 
culescu

13.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 împliniri șl perspective de Ia un 

cincinal ia altul. Noi obiective rea
lizate în perioada 1976—1980

19.40 Noi, femeile ! • Reportaj ia între
prinderea de tricotaje „Miorița" 
din Oradea • „Trăind în miezul 
acestui timp eroic" — anchetă- 
dezbatere

20,10 Teiecinemateca : Ciclul „Mari ac
tori". „Domnul Plpelet" — produc
ție franceză, premieră pe țară. Cu : 
Michel Simon, Gaby Morlay, Et- 
chlka Choureau, Georgette Anys 
șl Louis de Funes. Regia : Andre 
Hunebelle

21,35 Reportaj ’80 — Trenurile vacanței
21.45 Melodii românești de ieri și de azi 
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
19.20 împliniri șt perspective de Ia un 

cincinal la altul
19.40 Mult e dulce și frumoasă® limba 

ce-o vorbim
20,05 Niciodată n-a fost patria mai fru

moasă. Selecțiuni din Concertul co
rului Radioteleviziunii române

20,30 Anunțuri și muzică
20.40 Studio T ’80 — Orașul tinereții 

noastre. Reportaj cu tineri din 
Orașul Victoria

21,00 Muzică populară cu formația In
strumentală condusă de Behone 
Damian

21.20 Teleeneielopedla
22,05 Telejurnal

ALMANAHUL 
„SCINTEIA" 

1981
— în unitățile 

de difuzare 
a presei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
„Daciada“ în tim|

Odată cu vacanța de iarnă a elevi
lor și studenților, in întreaga tară s-a 
dat startul in acțiunile sportive în
scrise în programul de organizare a 
vacantelor școlare, program ce cu
prinde, alături de întreceri în cadrul 
etapei de iarnă a competiției națio
nale „Daclada". și tabere de pregă
tire pe categorii de virstă și disci
pline sportive.

în cadrul competițiilor sportivă se 
află in plină desfășurare concursurile 
incluse in etape pe asociație sportivă 
și localități la sanie (cupa „Pionie
rul" și „Săniuța de argint"), la schi 
(Cupa U.T.C. la probele alpine și 
schi-biatlon). la tir. sah și tenis de 
masă.

în același timp. în organizarea Mi
nisterului Educației și Invătâmintu- 
lui, peste 2 400 de elevi care fac par-

ÎN CÎTEVA
• Lotul de tineri tenismani ro

mâni aflat în turneu in R.P. Chine
ză a susținut o serie de intîlniri a- 
micale la Beijing cu cei mai valoroși 
jucători ai țării-gazdă.

Dintre sportivii români cea mai 
bună comportare a avut-o Laurențiu 
Bucur, care a ciștigat cu 6—3, 7—6 
partida cu Jin Wei și l-a întrecut 
cu 6—2, 6—2 pe Xie Zhao.
• Campionatul național de tir pen

tru arme cu aer comprimat s-a înche
iat ieri la poligonui „Dinamo" din 
Capitală. în ultima zi fiind desem
nați cîștigătorii probelor individuale, 
în proba de pușcă seniori. Romulus 
Nicolescu (Steaua) a reeditat succesul 
de anul trecut, terminînd învingător 
cu 582 puncte. La feminin. Dumitra 
Matei (Dinamo) a ciștigat cu 382 
puncte. Ion Joldea (C.F.R. Arad) 
și-a adjudecat titlul republican la 
juniori, cu 375 puncte, iar In proba

Cronica
Marți după-amiază au avut Ioc 

convorbiri între tovarășul Cornel 
Burtică, vlceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, și Jamal Uddin Ahmed, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul industriilor din Republica Popu
lară Bangladesh, care face o vizită in 
țara noastră în fruntea unei delegații 
economice guvernamentale.

în spiritul înțelegerilor convenite 
la cel mai înalt nivel, au fost abor
date probleme referitoare la stadiul 
acțiunilor de cooperare economică, 
exprimîndu-se dorința de a se iden
tifica noi căi și posibilități pentru 
extinderea și diversificarea conlucră
rii în diverse domenii de interes co
mun. Au fost discutate, de asemenea, 
măsuri concrete menite să conducă

încheierea lucrărilor Colocviului national de pedagogie cu tema 
„Modalităfi de integrare a învățămintului cu producția în vederea

optimizării pregătirii
Marți s-au încheiat lucrările celei 

de-a V-a ediții a Colocviului națio
nal de pedagogie cu tema „Modalități 
de integrare a învățămintului cu pro
ducția în vederea optimizării pregă
tirii forței de muncă", ce s-au des
fășurat, timp de două zile, la Univer
sitatea din București.

Au luat parte Aneta Spornic, mi
nistrul educației și învățămintului, 
oameni de știință Și cultură, cadre 
didactice din învățămîntul de toate 
gradele, cercetători științifici, specia
liști din producție, studenți.

Organizat de Ministerul Educației 
si învățămintului, Academia de știin
țe sociale și politice și Institutul de 
cercetări pedagogice și psihologice, 
colocviul se înscrie in preocupările 
Ministerului Educației și învățăm m- 
tului pentru perfecționarea continuă 
a conținutului învățămintului și teh
nologiei didactice in vederea ridicării 
nivelului calitativ al pregătirii cadre-

Programul unităților comerciale din Capitală 
în perioada 28 decembrie 1980 — 4 ianuarie 1981

Consiliul popular al municipiului 
București comunică: în perioada 
28 decembrie 1980 — 4 ianuarie 1981 
unitățile comerciale din Capitală vor 
funcționa după următorul program :

Duminică 28 decembrie — Toate 
unitățile alimentare, nealimentare și 
piețele agroalimentare vor fi des
chise pînă la ora 14 (cele din secto
rul alimentar și piețele. începînd de 
la ora 6. cele nealimentare, cu două 
schimburi, de la ora 7, iar cele cu un 
schimb, de la ora 8/. Unitățile de ali
mentație publică vor funcționa după 
programul normal al zilei de dumi
nică.

Luni 29 și marți 30 decembrie — 
Toate unitățile comerciale, inclusiv 
cele care au program liber săptâmi- 
nal în zilele respective, vor fi des
chise, avînd un program prelungit 
cu 1—2 ore, iar unitățile de alimen
tație publică vor avea program nor
mal.

Miercuri, 31 decembrie — Unitățile 
alimentare, nealimentare și piețele 
agroalimentare vor funcționa pînă la 
ora 17, cu excepția centrelor de 
pline și de sifoane. care vor rămîne 
deschise pină la ora 19. Unitățile de 
alimentație publică în care se orga
nizează Revelionul vor avea program 
pină la ora 6 dimineața, iar în ziua 
de 1 ianuarie acestea iși vor relua 
activitatea de la ora 18 pînă la 2 
noaptea.

Joi, 1 ianuarie — Toate unitățile 
comerciale și piețele vor fi închise, 
iar unitățile de alimentație publică, 
în care nu a fost organizat Reve

il vacanței școlare
te din cluburile sportive școlare vor 
participa la tabere de pregătire la 
atletism (Bușteni. Baia Mare si Efo
rie Nord), ciclism (Băile Herculane), 
gimnastică sportivă (Deva si Govo
ra), schi alpin (Sinaia) și schi fond 
(Predeal și Bușteni). Membrii clubu
rilor sportive „Pionierul" vor fi pre- 
zenți in tabere de schi și judo. C.C. 
al U.T.C. a organizat tabere de pre
gătire ' sportivă a cercurilor tehnico- 
aplicative (schi-biatlon. la Cîmpenl
— județul Alba — și Cabana Suior
— in apropiere de Baia Mare), iar 
circa 4 000 de studenți vor participa 
la tabere de practicare a schiului, în 
munții Bucegi și Apuseni, și a înotu
lui. Ia Eforie Nord.

Tot in perioada vacantei de iarnă, 
în toate județele vor fi inițiate 
cursuri de învățare a schiului, pati
najului și Înotului.

RÎNDURI
de pușcă a junioarelor a ieșit învin
gătoare Daniela Toader (Unirea Foc-, 
șani). cu 370 puncte.
• Turneul internațional feminin de 

șah de la Novi Sad a continuat cu 
runda a 8-a. în care maestra român
că Lia Bogdan a remizat cu Grosz 
(Ungaria). în clasament se menține 
lideră Liu Silan (R.P. Chineză), cu 
6 puncte, urmată de Lazarevici (Iu
goslavia) și Szmacinska (Polonia), cu 
cite 5 puncte (1), Grosz (Ungaria) — 
5 puncte. Lia Bogdan ocupă ltțpul 7, 
cu 3,5 puncte.
• „Cupa Mondială" la săniuțe a 

programat pe pirtia de la Winterberg 
(R.F. Germania) un concurs, în care 
s-au evidențiat sportivii italieni, în
vingători în ambele probe disputate. 
La masculin a ciștigat Paul Hild- 
gartner — 2’36”34/1000, iar în con
cursul feminin pe primul loc s-a 
situat Monika Auer — 2’00”66/1000.

zilei
Ia sporirea volumului schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Au luat parte Iosif Chivu. ambasa
dorul României la Dacca, si A. W. 
Shams-ul Alam, ambasadorul R.P. 
Bangladesh la București.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

In țara noastră, ambasadorul Indiei 
la București, Asok Kumar Ray. a 
oferit, marți seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

forței de muncă"
lor necesare tuturor domeniilor de 
activitate.

într-o atmosferă Însuflețită, parti- 
cipanții la colocviu au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, prin care se angajează să mun
cească cu abnegație pentru aplicarea 
în viată a hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului și 
ale Congresului educației și In- 
vățămîntului, cu privire la pregă
tirea temeinică a forței de muncă, 
politehnizarea și integrarea strînSă a 
învățămintului cu cercetarea și pro
ducția, pentru ca școala să-și înde
plinească — la nivel calitativ supe
rior — nobila ei misiune de principal 
factor de cultură și civilizație, de for
mare a omului nou, constructor con
știent și devotat al socialismului și 
comunismului.

lionul, vor funcționa după programul 
unei ziie de duminică. închiderea 
fiind Ia ora 2 noaptea.

Vineri, 2 ianuarie — Vor fl des
chise, intre orele 7—11, numai cen
trele de piine, lapte și de sifoane, 
piețele agroalimentare, precum și 50 
la sută din tutungerii.

Simbătă 3 și duminică 4 ianuarie 
— Toate unitățile alimentare, neali
mentare, piețele șl cele de alimenta
ție publică vor funcționa după pro
gramul zilei de duminică.

/ (Agerpres)

v r e m e a
Timpul probabil pentru zilele «ie 25, 

26 și 27 decembrie. în țară : Vreme in 
răcire ușoară la Începutul Intervalului 
Îndeosebi in regiunile din nord-estul ță
rii. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale mal ales sub 
formă de lapovlță și ninsoare In cea 
mai mare parte a țării. Vînt moderat, 
cu Intensificări In estul țării și zona de 
munte, unde izolat va spulbera ză
pada. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 8 șl plus 2 grade, iar 
maximele Intre minus 6 și plus 5 grade. 
Ceață locală dimineața și seara. In 
București : Vreme In răcire ușoară. 
Cerul va fl temporar noros. Vor cădea 
precipitații temporare, mai ales sub for
mă de lapovlță șl ninsoare. Vînt mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 3 și zero grade, iar 
maximele intre zero și plus 2 grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

MEHEDINȚI • La Drobeta- 
Turnu Severin s-a desfășurat 
sesiunea științifică de comuni
cări și referate cu tema „Noutăți 
și perspective în dezvoltarea ști
ințelor fundamentale și rolul lor 
in viața oamenilor, a progresului 
economico-social al țării. Contri
buția tehnologiei didactice mo
derne în sporirea randamentului 
școlar la matematică, fizică, chi
mie și biologie" • La casele de 
cultură, căminele culturale și 
cluburile din județ se organizea
ză în aceste zile dezbateri, mese 
rotunde, expoziții șl alte acțiuni 
politico-educative și culturai-ar- 
tistice sub genericul „Republica, 
in conștiința poporului român". 
(Virgiliu Tătaru).

SATU MARE 9 în sala filar
monicii a avut loc un concert 
de muzică veche la care și-au 
dat concursul formația instru
mentală de muzică veche a Casei 
de cultură din Cărei, grupul 
vocal al cadrelor didactice din 
Satu Mare și formația de ală
muri a Filarmonicii din Satu 
Mare. (Octav Grumeza).

OLT • La Scornicești s-au 
deschis cursurile universității 
muzicale. Compozitorii George 
Deriețeanu și conferențiar uni
versitar Dan Buciu, de la Con
servatorul „Ciprian Porumbescu" 
din București, s-au întilnit cu 
iubitorii de muzică de la între
prinderea de confecții din loca
litate. Cu acest prilej a fost 
prezentată și expunerea „Ctnte- 
cul și dansul popular în creația 
simfonică românească". (Emilian 
Rouă).

GALAȚI 9 Este în curs de 
desfășurare „Săptămina cultural- 
educativă a localității Berești", 
prilejul unei bogate suite de ma
nifestări : dezbateri, mese ro
tunde, simpozioane, spectacole și

Din activitatea partidelor 
comuniste și muncitorești

OBIECTIVE Șl DIRECȚII DE ACȚIUNE

ALE PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA
—     .........——.......-.......... ..—       ——— —*

• MESAJE TELEFO
NICE SCRISE. Dispozitivul 
din fotografie, care cînd este !n-

Pentru o strategie unitară 
a forțelor de stînga, democratice

Sdptdmînalul „MUNDO OBRERO" publică raportul Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Spania, prezentat în cadrul Plenarei C.C. al P.C.S. de 
către tovarășul SANTIAGO CARRILLO, secretar general al P.C.S. Făclnd 
o amplă analiză a activității comuniștilor spanioli desfășurate in ultimii 
ani, raportul pune in evidență principalele direcții și obiective ale partidu
lui in perioada actuală și in viitorul apropiat, in vederea celui de-al X-lea 
Congres, convocat pentru zilele de 16—ÎS iulie 1981.

Subliniind că viitorul congres este 
chemat să dea răspuns problemelor 
cu care se confruntă clasa muncitoa
re, masele de oameni ai muncii din 
Spania — criza, șomajul, situația ne
favorabilă din agricultură, perspecti
vele incerte ale întreprinderilor mici 
și mijlocii, ca și ale unor ramuri de 
producție — raportul arată că Înaltul 
forum al comuniștilor va aborda in 
același timp aspecte fundamentale ale 
activității de partid cum ar fi adap
tarea structurilor P.C.S. la necesită
țile prezentului, relațiile sale cu miș
cările de mase tradiționale, ca și cu 
cele nou apărute pe scena politică a 
țării etc. Totodată — se subliniază în 
document — cel de-al X-lea Congres 
este chemat să dea, de asemenea, o 
perspectivă clară luptei pentru de
mocrație politico-socială, pentru o so
luție socialista, perspectivă care să 
contureze clar identitatea P.C.S. in 
ansamblul partidelor politice spa
niole.

Analizînd activitatea din ultimii ani, 
raportul arată, ținind seama de 
prestigiul pe care l-a dobîndit parti
dul comunist, tocmai datorită faptu
lui că de-a lungul deceniilor de dic
tatură s-a situat în fruntea luptei 
antifranchiste, avînd un rol conducă
tor in cadrul forțelor ce militau pen
tru înlăturarea regimului respectiv, în 
condițiile nou create, un obiectiv de 
prim ordin al comuniștilor a fost și 
rămîne dobindirea unui mai mare 
spațiu politic, care să permită clasei 
muncitoare, forțelor de stînga spa
niole să exercite o influență efectivă 
și durabilă asupra schimbărilor care 
se produc, Izolînd dreapta conserva
toare. printr-o politică de concentra
re democratică. în acest sens, P.C.S. 
stabilește ca orientare fundamentală 
elaborarea unei strategii comune a 
stingi! spaniole. Politica P.C.S. în a- 
ceastă direcție — se subliniază în ra
port — este o politică de cooperare a 
stîngii pentru crearea unui bloc ca
pabil să exercite atracție și asupra 
forțelor de centru, reamintindu-se, in 
context, progresul reprezentat de le
găturile stabilite între P.C.S. șl 
P.S.M.S. în cadrul alegerilor munici
pale și apoi în activitatea municipii
lor. în pofida dificultăților existente.

Referindu-se la efectele crizei eco
nomice asupra societății spaniole, la 
necesitatea unei politici de solidarita
te națională pentru rezolvarea pro
blemelor cu care se confruntă țara, 
in raport se arată că există o astfel 
de politică pe termen mediu, tinzind 
să reînvioreze economia, să creeze 
noi locuri de muncă, ramuri indus
triale mai rentabile, să realizeze lu
crări de infrastructură și totodată să 
fie adoptate măsuri pe linia unei re
forme agrare. în acest scop, este ne
cesar să se pună accentul pe investi
țiile de stat, pe consolidarea și însă
nătoșirea întreprinderilor din secto
rul public al economiei naționale.

în această ordine de idei, se impu

lntilniri cu scriitori și artiști, 
schimburi de experiență și alte
le • în holul Universității din 
Galați a fost organizată o expo
ziție a membrilor cenaclului 
plasticienilor amatori. O altă ex
poziție, de artă țărănească, a fost 
deschisă în cadrul secției de et
nografie a muzeului județean de 
istorie, aici fiind prezentate o- 
biecte de ornament interior, de 
uz casnic, alte mărturii repre
zentative ale artei populare de 
pe teritoriul județului. (Dan 
Plăeșu).

VASLUI 9 „25 de ani de tea
tru la Bîrlad". Sub acest generic,

Ja Teatrul „Victor Ion Popa" 
din Birlad au avut loc o sesiune 
de comunicări științifice și spec
tacolul cu premiera „Ciuta" de 
Victor Ion Popa, prezentat de 
colectivul teatrului birlădean. 
(Crăciun Lăluci).

HUNEDOARA 9 La Casa de 
cultură din Deva s-a desfășurat 
faza județeană a concursului 
colectivelor gazetelor de perete 
și satirice, propagandei vizuale, 
caricaturii și epigramei. Cu acest 
prilej a fost organizată o reu
șită expoziție, care reflectă 
principalele forme și mijloace 
ale muncii politice de masă fo
losite de organizațiile de partid, 
U.T.C. și sindicat in educarea 
oamenilor muncii și mobilizarea 
lor mai activă la realizarea 
sarcinilor economice, respec
tarea ordinii și a disciplinei. 
(Sabin Cerbu).

IALOMIȚA 9 La inițiativa 
Uniunii compozitorilor, Comite
tul județean de cultură și educa
ție socialistă Ialomița, în colabo
rare cu Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" și Filarmonica 

ne completarea măsurilor luate pină 
acum cu un program real de demo
crație politică și socială, care să în
semne în fapt deschiderea unei căi 
spre socialism.

Secretarul general al P. C. din Spa
nia a subliniat necesitatea ca acest 
program să fie clar, precis, numai 
astfel puțind avea o puternică forță 
de înrîurire. Partidul urmărește ca, 
prin politica pe care o promovează în 
prezent, să deschidă o perspectivă de
mocratică pe plan politic și social, 
care să țină seama de condițiile ac
tuale ; el trebuie să facă totul pentru 
ca această perspectivă să fie limpede 
pentru militanții săi ca și pentru ma
sele largi. Reamintind particularită
țile acțiunilor de masă, care sînt ne
cesare acum in Spania, raportul a re
levat că principala cerință ce se ri
dică în fața partidului este să reu
nească ample sectoare ale populației, 
să mobilizeze majoritatea populației. 
Indicînd unele deficiențe, sub acest 
aspect, ale activității comuniștilor 
spanioli, raportul a subliniat că încă 
nu au fost organizate manifestații pe 
scară amplă pentru pace și împotriva 
intrării Spaniei în N.A.T.O., că exis
tă o serioasă rămînere în urmă în ce 
privește lupta maselor împotriva te
rorismului.

în legătură cu politica internaționa
lă a 11 C. din Spania, documentul 
prezentat plenarei definește cinci 
trăsături fundamentale. In primul 
rînd, menținerea independenței de 
concepție și acțiune a partidului, in
dependență care înseamnă, totodată, 
desfășurarea unei politici de solida
ritate internaționalistă activă cu toa
te forțele revoluționare, progresiste 
și de pace. în al doilea rina, în aceas
tă perioadă în politica internațională 
a P.C.S. trebuie să fie predominantă 
lupta împotriva pericolului războiu
lui, pentru lichidarea blocurilor mi
litare. pentru eliminarea bazelor mi
litare, împotriva intrării Spaniei in 
N.A.T.O, O a treia trăsătură a poli
ticii internaționale a P.C.S. constă 
în acțiunea pentru crearea in Spania 
și în Europa occidentală a ceea ce 
este denumit, în documentul amintit, 
ca „un nou sistem de forțe politice" — 
sistem bazat pe unitatea socialiștilor 
și comuniștilor, pornind de la necesi
tatea depășirii sciziunii din anii ’20. 
pe unitatea forțelor progresiste, euro
pene, pe crearea unui bloc comun al 
forțelor care luptă-pentru pace. O-a 
patra trăsătură principală a politii» 
internaționale a comuniștilor ' spa
nioli o constituie cooperarea cu țările 
nealiniate, cu mișcările de eliberare 
națională. în fine, relevînd necesita
tea de a se acționa pentru depășirea 
divergențelor dintre unele țări socia
liste, raportul pune în evidență vo
ința comuniștilor spanioli de a-și in
tensifica eforturile pentru a contribui 
la realizarea acestui important dezi- * 
derat al mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

„George Enescu", a organizat, in 
sala Casei de cultură a sindica
telor din municipiul Slobozia, un 
recital vocal-instrumental. Pro
gramul, prezentat în ciclul „Pa
gini alese din muzica românească 
și universală", a cuprins lucrări 
de Mozart, Schubert, Debussy, 
Enescu, Jora, Paul Constanti- 
nescu și alții. (Mihai Vișoiu).

MUREȘ • In cinstea apropia
tei aniversări a proclamării re
publicii, la Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Tîrgu Mureș 
au fost vernisate expozițiile de 
artă plastică „România, plai de 
aur" și „Sub flamura partidului 
creștem odată cu țara". în care 
sint expuse cele mai valoroase 
lucrări realizate, în ultimii ani, 
de pionierii și șoimii patriei din 
orașul de pe Mureș. Cu acest 
prilej, în sala „Studio" a insti
tutului de teatru, purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor au pre
zentat spectacolul omagial „Poem 
pentru marea sărbătoare". 
(Gheorghe Giurgiu).

9 BRĂILA. La Brăila a avut 
loc cea de-a cincea ediție a con
cursului interjudețean „Turnirul 
epigramei și caricaturii" — ac
țiune organizată de cenaclul „Da- 
nubiu" și comitetul sindicatului 
de la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul". Tema ediției 
din acest an, la care au partici
pat reprezentanți din 19 județe, 
a fost „Simțul măsurii". (Come- 
liu Ifrim).

TULCEA • La Casa tineretu
lui din Tulcea s-a desfășurat 
festivalul județean al brigăzilor 
artistice și grupurilor satirice 
din județul Tulcea. Desfășurat 
în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", această 
manifestare a reunit 59 de bri
găzi artistice și grupuri satirice 
din satele, comunele, întreprin
derile și instituțiile din județul 
Tulcea. (Neculai Amihulesei).

• LASERUL IN SPRI
JINUL AVIAȚIEI. Specialiștii 
britanici experimentează un 
dispozitiv laser care permite să 
se calculeze instantaneu viteza 
vîntului de 20 de ori pe secundă, 
in momentul aterizării șl al de
colării, adică atunci cînd varia
țiile bruște ale forței și direcției 
vîntului pot pune avionul in 
pericol. Prevenit din timp, in- 
trucît dispozitivul laser il infor
mează cînd masele de aer se află 
la o distanță de 500 metri de 
avion, pilotul poate efectua 
manevrele necesare pentru a 
evita orice pericol.

fonice... scrise. în acest scop, me
sajul respectiv este compus cu 
ajutorul unei mici claviaturi. 
Instantaneu, la celălalt capăt al 
liniei cuvintele apar pe un ecran 
similar celui al dispozitivului de 
transmitere. Un microordinator 
codifică și apoi decodifică mesa
jul la intrare și la ieșire pentru 
a-1 feri de urechile sau mai 
bine-zis ochii indiscreți.

• CONSUMUL DE 
GRĂSIMI Șl ATERO- 
SCLEROZA. Doctorița bri
tanică Diana Voodruf a între
prins o serie de teste asupra 
longevității, din care se desprin
de concluzia că printre cauzele

esențiale care duc la scurtarea 
duratei vieții figurează, alături 
de antecedente ereditare, abu
zul de hrană și greutatea corpo
rală excesivă. La rindul său. pro
fesorul francez Vigne a declarat 
că jumătate din numărul dece
selor din Franța se datorează 
consumului excesiv de grăsimi 
care duce la ateroscleroză. Endo- 
crinologul mexican Jorge Gon
zales Barranco, de la Institutul 
național de nutriție, apreciază că 
obeză este orice persoană care 
depășește cu 10 la sută greuta
tea sa normală. Or. obezitatea 
duce la tulburări în metabolism, 

creează serioase probleme car
diovasculare și de respirație.

• PILOTUL AUTO
MAT... SALVATOR.
unui avion de pasageri bimotor 
și-a pierdut cunoștința timp de 
40 de minute, în timp ce zbura, 
din Insula Lord Howe spre Syd
ney (Australia), la o altitudine 
de 9 000 de metri. în acest inter
val, avionul a fost ghidat de pilo
tul automat. Cu ajutorul celor doi 
pasageri de la bord, pilotul și-a 
revenit apoi, aterizind cu bine 
la destinație.

• CABINE CU CELU
LE FOTOVOLTAICE.
mele cabine telefonice funcțio- 
îiînd cu energie solară au fost 
date în exploatare zilele acestea 
în localitatea franceză Troyes.

După cum relevă agenția 
France Presse, este vorba de 
șase cabine echipate cu celule 
fotovoltaice care captează ener
gia solară și o transformă în e- 
lectricitațe. Instalarea unei ca
bine telefonice solare costă mai 
puțin decît una obișnuită.

• „BANCĂ" VORBI
TOARE DE INFORMAȚII, 
în S.U.A. a fost realizată prima 
„bancă" computerizată de in
formații, care pot fi prezentate 
sub forma unui text fie scris, 

fie vorbit. Informațiile respecti
ve, cum ar fi, de pildă, buletinul 
meteorologic, orarul avioanelor, 
programul spectacolelor de tea
tru și cinematograf, etc,, apar pe 
ecranul unui ordinator. O sim
plă apăsare pe o clapă transfor
mă textul scris în text vorbit 
pentru persoanele care au even
tual dificultăți de vedere.

• COMOARA DIN 
ADÎNCURI. Epava unei nave 
datind din secolul VIII înaintea 
erei noastre a fost descoperită 
de Societatea arheologică grea
că în largul portului Ertria. in 
Eubeeă. Nava, care se crede că 
ar putea fi scoasă la suprafață 
la începutul anului 1981, trans
porta o jumătate de tonă de 
aur și chihlimbar, s-a precizat 
la Atena.

• AUTOMOBIL E- 
LECTRIC PERFECȚIO
NAT. în mai puțin de șase ani 
siutomobilul electric va repre
zenta un concurent redutabil 
pentru automobilul cu motor 
clasic, afirmă doi cercetători 
americani. Ei au pus la punct o 
baterie care funcționează pe dis
tanțe de 509 km și se poate re- 
incărca in numai citeva minute. 
Principiul pe baza căruia func
ționează această baterie : o 
bară de aluminiu servește drept 
„combustibil" unui număr de 60 
de celule disouse in interiorul 
bateriei ; reacția chimică nece
sară se produce prin adăugarea 
de apă și a unui produs special. 
Bara de aluminiu se schimbă 
după parcurgerea a 2 000 de 
kilometri.

(



S.W.A.P.O. este gata să participe la conferința 
asupra Namibiei

Țâr.le africane iși reafirmă solidaritatea cu lupta 
de eliberare a poporului namibian

Convorbiri economice româno-chineze

LUANDA 23 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) este gata să parti
cipe la conferința asupra Namibiei, 
proiectată să se desfășoare, intre 7 si 
14 ianuarie 1981, la Geneva, și nu-și 
va precupeți eforturile ca aceasta să 
se încheie cu succes — a declarat, la 
Luanda. Sam Nujoma. președintele 
S.W.A.P.O. El a precizat că va con
duce delegația organizației sale și a 
reafirmat că S.W.A.P.O. va accepta să 
discute cu delegația sud-africană con
dusă de administratorul general al 
Namibiei. Danie Hough.

★
DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 

— In capitala Tanzaniei și-au înche
iat lucrările sesiunile comisiilor per

în pragul Anului Nou, experții O.E.C.D. estimează: 

Creșterea masiva a șomajului 
în principalele țări capitaliste

0 în Î982 — 25,5 milioane persoane iără lucru • Cel mai 
puternic afectați sînt tinerii, femeile și persoanele în vîrstă 
• în majoritatea țărilor se înregistrează o scădere a acti

vității economice
PARIS 23 (Agerpres). — In ur

mătoarele 18 luni, cele 24 de țări 
membre ale Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) vor fi confruntate cu o 
creștere puternică a șomajului — 
relevă raportul cu privire la per
spectivele economice ale O.E.C.D., 
dat publicității la Paris. Documen
tul. care cuprinde o perioadă de un 
an și jumătate, precizează că și o 
înviorare moderată, comparativ cu 
recesiunea actuală, este incertă 
in perioada următoare. Experții 
O.E.C.D. estimează că șomajul va 
crește masiv în aproape toate ță
rile membre, numărul persoanelor 
fără un loc de muncă sporind de la 
23 090 009 în prezent la 25 500 000 
pină la mijlocul anului 1982, ceea 
ce reprezintă o rată a șomajului re
cord — 73 la sută din populația 
activă.

Această creștere a șomajului — 
adaugă raportul — îi va lovi cel 
mai puternic pe tineri, pe femei, 
precum și persoanele mai în virstă.

Perspective îngrijorătoare se în
registrează și in domeniul esca
ladării ratei inflației. Totodată, se 
menționează că deficitul balanțelor 
de plăti ale statelor membre se 
va cifra anul viitor la 40 miliarde 
dolari.

LONDRA 23 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Margaret That

Intr-un singur an, peste 12 milioane copii 
victime ale foametei și bolilor

Un dramatic raport al U.N.I.C.E.F.
ROMA 23 (Ager

pres). — într-un ra
port anual al Fondului 
O.N.U. pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.). se ara
tă că din cei peste 122 
milioane de copii năs- 
cuți in lumea a treia 
în 1979. Anul interna
țional al copilului, pes
te 12 milioane au mu
rit de foame sau de 
boli. Este un măcel 
care numără tot atitia 
morți cit ar putea 
provoca explozia unei 
bombe atomice ca cea

de la Hiroșima, la fie
care trei zile, in a- 
ceeași perioadă de 
timp — scrie ziarul 
„L ’Unita". Pentru evi
tarea lui ar fi suficient 
să se investească, in 
„lumea a treia", o 
sumă suplimentară de 
circa 20 miliarde do
lari. adică atît cit se 
cheltuiește în lume in 
15 zile pentru înarmări.

Potrivit aceluiași ra
port, în lume 780 mili
oane persoane trăiesc 
în „sărăcie absolută".

PROPUNERILE ROMÂNIEI LA REUNIUNEA DE LA MADRID-PROPUNERI REALISTE, CONSTRUCTIVE

Cele 10 propuneri prezentate de 
România la reuniunea general-euro- 
peană formează un' complex de mă
suri privind toate aspectele de care 
depinde stimularea procesului, inau
gurat la Helsinki, de făurire a secu
rității și cooperării m Europa. în 
acest cadru, . pe lingă măsurile pre
conizate in domeniile politic și mi
litar, al cooperării economice și teh- 
nico-științifice. au reținut atenția 
participanților la reuniune propu
nerile care vizează probleme referi
toare la capitolul din Actul final de 
la Helsinki intitulat: „Cooperarea in 
domeniul umanitar și in alte do
menii".

Propunerile prezentate de țara 
noastră reuniunii de la Madrid sint 
inspirate și tind să materializeze 
concepția afirmată de președintele 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea 
rostită la Helsinki, precum și cu alte 
prilejuri cu privire la necesitatea, 
cooperării intre state in vederea a- 
firmării in sfera vieții naționale, cit 
și in relațiile dintre state a unui 
umanism nou. corespunzător real
mente drepturilor fundamentale ale 
fiecărui om și fiecărui popor — la 
viață, la dezvoltarea liberă și multi
laterală pe calea progresului eco
nomic și social. în viziunea largă a 
președintelui României, sfera proble
melor umanitare nu se limitează la 
aspecte formale sau colaterale, ci 
includ aspecte primordiale, care pri
vesc asigurarea unor condiții demne 
de viață și de muncă pentru masele 
muncitoare, accesul tuturor oamenilor 
la cuceririle civilizației contempo
rane.

Tocmai pe această linie de gindire 
și acțiune se înscrie propunerea pri
vind „ASIGURARE/X DREPTULUI 
LA MUNCA, EDUCAȚIE ȘI CULTU
RA", prezentată de România pe masa 
negocierilor de la Madrid. Incon
testabil, DREPTUL LA MUNCA 
este un drept fundamental al omu
lui. avind o importantă hotăritoare 
pentru existenta fiecărui individ, 
pentru împlinirea și afirmarea per
sonalității sale, pentru plenitudinea 
prezenței sale sociale, pentru insăsi 
dezvoltarea democratică a societății. 
Or, acest drept elementar — defi
nitoriu. de fapt, omului — este pu
ternic lezat de șomaj, care, îndeosebi 
în actualele condiții de criză econo
mică, a luat proporții cantitative și 
calitative alarmante, devenind una 
din cele mai acute probleme sociale. 
Potrivit datelor oficiale, numai în 9 
țări europene participante la Piața 
comună s-au înregistrat în luna tre
cută 7.8 milioane de șomeri — nivel 
fără precedent de la înființarea C.E.E. 

manente ale Comitetului pentru Eli
berare al Organizației Unității Afri
cane. Au fost examinate probleme 
privind Africa australă, cu precăde
re. situația din Namibia. într-o de
clarație făcută la încheierea lucrări
lor. Andreas Shipanga. adjunct al 
secretarului Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest pentru pro
bleme internaționale, a menționat 
că, în timpul lucrărilor, țările afri
cane au reafirmat solidaritatea lor cu 
poporul din Namibia și reprezentantul 
său legitim — S.W.A.P.O. — în lup
ta sa pentru libertate și independen
tă. Vorbitorul a condamnat mane
vrele regimului de la Pretoria vizînd 
tergiversarea reglementării proble
mei Namibiei.

cher, a arătat — intr-un articol 
apărut în publicația Partidului con
servator, „Conservative News'*  —că 
1981 va fi un an dificil pentru eco
nomia britanică și a adăugat că este 
necesar un interval de circa 10 ani 
pentru ca economia să-și recapete 
ritmul normal. Premierul a subli
niat, în același timp, că „orice ame
liorare va necesita timp pentru a se 
răsfringe asupra forței de muncă".

Agențiile Reuter și France Presse 
relevă. în context, că. potrivit ulti
melor statistici oficiale, numărul 
total al șomerilor din Marea Brita- 
nie s-a apropiat în decembrie de 
2,25 milioane persoane, față de 2,16 
milioane în luna precedentă și 1,2 
milioane în aceeași lună a anului 
1979. Cifra actuală a șomajului re
prezintă o rată de 9,3 la sută din 
totalul forței de muncă. Agenția 
Reuter precizează că anul acesta a 
avut loc cea mai rapidă creștere a 
numărului șomerilor înregistrată 
vreodată în Marea Britanie.

HAGA 23 (Agerpres). — Potri
vit .Biroului central al planului din 
Olanda, creșterea economiei aces
tei țări va fi de 1.5 la sută în 1980 
și de 0,5 la sută in 1981, față de 
2.8 la sută anul trecut, scrie re
vista „Le Moci“. Scăderea activi
tății .economice este datorată dimi
nuării cererii interne și dezvoltă
rii -insuficiente a exportului.

Dacă se va merge 
în continuare ne a- 
ceeași cale — afirmă 
U.N.I.C.E.F. — situa
ția dramatică actuală se 
va prelungi ani la rind 
în țările cele mai să
race ale lumii, unde 
speranța de viată se 
reduce în loc să creas
că, unde mortalitatea 
infantilă crește, in loc 
să scadă, și unde doar 
mai puțin de jumăta
te dintre copiii care au 
supraviețuit pot merge 
la școală.

— reprezentind circa 7 la sută din 
totalul forței de muncă. Iar experții 
apreciază că in cursul anului viitor 
șomajul va continua să se agraveze, 
cu toate consecințele dramatice ce 
decurg de aici — degradarea morală 
și psihologică a omului. încălcarea 
demnității sale, alimentarea discrimi
nărilor de sex și rasă, dezmembra
rea familiei etc. în aceste împreju
rări apare ca deosebit de impor
tantă. de actuală și pătrunsă de cel 
mai profund spirit umanitar pro
punerea României ca statele partici
pante la reuniunea de la Madrid 
să-și asume angajamentul de a a- 
dopta măsuri corespunzătoare pe 
plan intern, cuprinzînd garanții ma

teriale în vederea asigurării exerci
tării depline a dreptului la muncă, 
acționind in acest scop pentru so
luționarea problemelor de care de
pind dezvoltarea economico-socială 
în fiecare țară,'elaborarea unei po
litici economice fundamentată știin
țific și impulsionarea dezvoltării 
cooperării economice și tehnico-știin- 
tifice între ele. Este absolut evident 
câ extinderea relațiilor de cooperare 
economică între țările participante, pe 
baza avantajului reciproc, constituie 
una dintre supapele care ar permite 
ameliorarea situației economice din 
țările oele mai afectate de șomaj..

Pentru înflorirea personalității 
umane și asigurarea deplinei egali
tăți intre oameni, pentru înseși Înțe
legerea reciprocă si întărirea păcii și 
securității generale o importanță 
esențială are ACCESUL NEÎNGRĂ
DIT LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI EDUCA
ȚIE al tuturor membrilor societății. 
Preocuparea constantă a României in 
această direcție este ilustrată și de 
inițierea în cadrul O.N.U. a rezoluției 
privind „DREPTUL LA EDUCAȚIE", 
adoptată în unanimitate la recenta se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
Pe plan continental, acuitatea pro
blemei este reliefată de datele sta
tistice care arată că în unele țări 
vest-europene doar între 10—14 la 
sută din numărul studenților provin

Pentru dezangajare militară și dezarmare în Europa

In capitala Suediei a avut loc o amplă manifestație populară împotriva cursei înarmărilor. Pe pancartele pur
tate de demonstranți erau înscrise lozinci prin care se cere interzicerea stocării de arme nucleare pe continentul 
european, pornind de la adevărul că singurul suport trainic al securității europene * constituie adoptarea unor 

măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare

Noi numiri în viitoarea 
Administrație a S.U.A.
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Președintele ales al S.U.A.. Ronald 
Reagan, a anunțat noi numiri . in 
viitoarea sa Administrație. James 
Edwards, fost guvernator al statului 
Carolina de Sud, a fost numit în func
ția de ministru al energiei, iar Ja
mes Watt, procuror al statului Colo
rado, a fost numit în funcția de mi
nistru de interne. în viitoarea Admi
nistrație a fost inclus și un ministru 
de culoare. Samuel Pierce, fost jude
cător, care va deține portofoliul con
strucției de locuințe si dezvoltării ur
bane, precum și o femeie — Jeanne 
Kirkpatrick, profesor la Universitatea 
Georgetown, care, va fi reprezentan
tul permanent al S.U.A. la O.N.U. Se 
așteaptă și desemnarea viitorului ti
tular la Ministerul Agriculturii.

COMUNICAT SOVIETO-NOR- 
VEGIAN. Uniunea Sovietică și 
Norvegia și-au exprimat hotârirea 
de a dezvolta relațiile dintre cele 
două țări pe baza bunei vecinătăți 
și a colaborării în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U. și Actului 
final de la Helsinki, precum si cu 
acordurile sovieto-norvegiene in di
ferite domenii — se arată în comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale la Moscova 
a ministrului afacerilor externe al 
Norvegiei, Knut Frydenlund. în 
timpul convorbirilor, părțile au sub
liniat importanta continuării cu 
consecventă și perseverentă a des
tinderii in Europa. în conformitate 
cu principiile si telurile Actului 
final de la Helsinki.

dia familii muncitorești — aceasta 
constituind implicit un handicap in 
ce privește participarea cetățenilor cu 
drepturi egale la viața politică a țări
lor respective. In aceste condiții 
apare judicioasă și oportună pro
punerea României ca statele partici
pante să-și manifeste hotârirea de a 
acorda o atenție deosebită adop
tării de măsuri legislative și de orice 
altă natură care să garanteze acce
sul liber la toate formele de in
struire si educație, de a elimina 
discriminările și obstacolele de orice 
fel și a asigura accesul larg la valorile 
culturale ale patrimoniului național 
și universal, mareindu-se astfel și o 
importantă contribuție la cultivarea 

nobilelor idealuri ale păcii și priete
niei intre națiuni.

Largi implicații sociale are. de ase
menea, SITUAȚIA MUNCITORILOR 
MIGRANȚI, victime , ale unor mul
tiple discriminări în ce privește drep
turile fundamentale ale omului. 
După cum relata agenția France 
Presse, „cei circa 10 milioane de emi
grant care muncesc in diferite țări 
vest-europene sint oameni ai nimănui, 
cei mai dezavantajați din punct de 
vedere social și profesional, privați de 
drepturi civile și politice fundamen
tale, primii care suferă consecințele 
recesiunii și șomajului". Tocmai do 
aceea răspunde unei stringente pro
bleme de ordin cu adevărat umani
tar propunerea României ca reuniunea 
de la Madrid să lanseze un apel 
statelor participante respective ca, 
finind seama de reglementările exis
tente pe plan internațional, de rezo
luțiile și recomandările O.N.U., să 
întreprindă măsuri corespunzătoare 
de aplicare a acestora pe plan na
țional. astfel incit să fie asigurate 
muncitorilor migranți condiții de 
muncă și de viață egale cu cele ale 
muncitorilor autohtoni.

O altă propunere prezentată de 
țara noastră la Madrid se intitulează 
„ACTIVITATI GENERA L-EUROPE
NE ÎN DOMENIUL CONTACTELOR 
ȘI SCHIMBURILOR ÎNTRE TINERI". 
Ea pornește de la înalta apreciere pe

Un amiral american avertizează 
asupra pericolelor cursei înarmărilor
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Pentagonul a recunoscut că. din 
1950 pină in prezent, au fost înregis
trate 32 de accidente implicind arme 
nucleare americane, informează a- 
gențiile U.P.I., A.P. și A.F.P. Un 
purtător de cuvînt al Pentagonului a 
susținut că ultimul accident de acest 
fel s-a înregistrat in septembrie a.c., 
cînd a avut loc explozia care a dis
trus un siloz al unei rachete „Ti
tan II", la Damascus (statul Ar
kansas) și care s-a soldat cu un mort 
și 22 răniți. în afara unor asemenea 
accidente, a spus purtătorul de cu
vînt, au avut loc și — ceea ce el a 
.denumit — incidente, ințeiegînd prin 
aceasta că nu a existat pericolul unei 
explozii nucleare accidentale. în rin- 
dul „incidentelor", purtătorul de cu
vînt a inclus explozia unei rachete 
„Titan II", intr-un siloz din Kansas,

SESIUNEA ADUNĂRII POPU
LARE A MOZAMBICULUI. Adu
narea Populară a Mozambicului a 
aprobat, in cadrul celei de-a 7-a se
siuni, desfășurată la Maputo, proiec
tele planului central de stat de dez
voltare a economiei naționale și bu
getului de stat pe anul 1981. La în
cheierea lucrărilor sesiunii a luat 
cuvîntul Samora Machel. președin
tele Republicii Populare Mozambic.

LA BUDAPESTA a fost semnat 
protocolul privind schimburile de 
mărfuri între Ungaria și. Iugoslavia 
pe anul 1981. Documentul prevede că 
valoarea schimbului reciproc de 
mărfuri va ajunge la 332 milioane 
dolari, fiind cu 20 la sută superi
oară celei realizate în anul 1980.

care România, președintele ei o dau 
rolului tineretului în lumea contem
porană, ca uriașă forță socială, a 
cărei energie, entuziasm și capacitate 
creatoare pot aduce o mare contri
buție la eforturile pentru asigurarea 
progresului economic și social, la 
promovarea cauzei păcii și înțelegerii 
intre popoare. Generația viitoare nu 
trebuie să mai cunoască războiul, iar 
pentru aceasta sint necesare atît mă
suri de ordin militar, ea înfăptuirea 
dezarmării, de ordin politic, ca lichi
darea politicii de forță, cit și acțiuni 
cu caracter educativ. Această con
vingere a insoirat multiplele iniția
tive ale țării noastre în direcția 
afirmării tineretului pe plan mon- 

dial, inclusiv proclamarea anului 
1985 ca „An internațional al tinere
tului", promovarea consecventă de 
către țara noastră a contactelor și 
schimburilor cu și intre tinerii din 
țările semnatare ale Actului final de 
la Helsinki. Cu convingerea că dez
voltarea unor asemenea contacte con
stituie o importantă contribuție la 
mai buna cunoaștere reciprocă și 
întărirea prieteniei intre popoare, 
la creșterea rolului tineretului pe 
arena mondială, România preconi
zează ca la reuniunea de la Madrid 
statele participante să-și exprime 
hotârirea de a încuraja și favoriza 
activități destinate tinerelului, cum 
sint : vizite de studii, seminarii, in- 
tilniri cu caracter cultural în diferite 
domenii de creație și sectoare de 
activitate profesională : organizarea 
unei serii de manifestări, la nivel 
național, continental și internațional, 
în contextul pregătirii și mareării 
„Anului internațional al tineretu
lui". Nu încape indoială că aseme
nea activități ar pune în valoare 
potențialul de energie al tineretu
lui, ar contribui la cultivarea în rîn- 
durile sale a idealurilor de prietenie 
și înțelegere între popoare, la pacea, 
destinderea și colaborarea în Eu
ropa, și în lume.

Prin deosebita ei importantă și 
actualitate retine aten'ia propunerea 
României privind „LUPTA ÎMPO

în 1978. soldată cu doi morți și mai 
mulți răniți.

Declarația purtătorului de cuvint a 
fost făcută în legătură cu un raport 
al organizației particulare americane, 
„Centrul pentru informații privind 
apărarea", difuzat de agenția Reuter, 
și potrivit căruia, in perioada 1950— 
1975, au fost înregistrate 95 de acci
dente implicind arme, nucleare și alte 
70 mal puțin grave.

Amiralul- american în retragere, 
Gene La Roque, care conduce „Cen
trul pentru informații asupra apără
rii", atrăgea atenția asupra faptului 
că nu se poate exclude posibilitatea 
unui accident nuclear, cu consecințe 
dezastruoase, de natură foarte gravă, 
într.-un viitor nu prea îndepărtat, re- 
levîndu-se, și in acest fel, pericolul 
pe care il reprezintă nesăbuita cursă 
a înarmărilor.

CONVORBIRI VEST-GERMA- 
NO — SPANIOLE. La Bonn a 
avut loc o intilnire intre Hans- 
Dietrich Genscher, ministrul aface
rilor externe al R. F. Germania, și 
Jose Pedro Perez-Llorca, ministru 
de stat pentru afacerile externe al 
Spaniei. Agenția D.P.A. mențio
nează câ âu fost abordate probleme 
legate de proiectata aderare a Spa
niei la Piața Comună, precum și 
relațiile Est-Vest și securitatea eu
ropeană.

PREȚURILE ZIARELOR. După 
cum transmite agenția M.T.I.. in- 
cepind de la 1 ianuarie 1981 prețu
rile unor ziare și reviste din R.P. 
Ungară vor spori — in mod diferen
țiat — în medie cu 20 la sută. Se 
precizează că această măsură este 
determinată de creșterea prețurilor 
la hirtie, precum ș.i a cheltuielilor 
tipografice.

PROGRAM DE DEZVOLTARE A 
INDUSTRIEI CAUCIUCULUI. Gu
vernul Malayeziei a elaborat un 
plan de dezvoltare a industriei cau
ciucului, potrivit căruia, în urmă
torii 20 de ani, producția de cauciuc 
natural in țară se va dubla.

TRIVA PROPAGANDEI DE RĂZ
BOI. A RASISMULUI ȘI FASCIS
MULUI". Așa cum au arătat pregnant 
numeroase fapte din ultima vreme, 
într-un șir de țări semnatare ale 
documentului de la Helsinki, in con
dițiile accentuării încordării interna
ționale, este relansată și se intensi
fică propagarea neîncrederii și vraj
bei intre popoare, instigarea directă 
Ia război mondial, fără a se ține sea
ma de consecințele catastrofale ce 
ar decurge de aici pentru întreaga 
omenire. In același timp, sintem mar
torii recrudescenței și proliferării in 
țările vest-europene a curentelor ex
tremiste, a organizațiilor neonaziste, 
neofasciste, naționalist-șovine, care, 
profitind de atitudinea de îngăduință 
manifestată față de ele, recurg la 
acte de violență și terorism, la aten
tate și adevărate masacre, care 
amintesc ororile dominației și războ
iului fascist. Din convingerea fermă 
că o reală securitate europeană im
pune combaterea cu forțe unite a 
tuturor acestor fenomene profund 
nocive —. adevărate încălcări ale 
dreptului suprem al oamenilor și 
popoarelor : dreptul la viață, la li
bertate și independență — izvorăște 
propunerea României ca statele par
ticipante la reuniunea de la Madrid 
să declare solemn hotârirea de a în
treprinde pe plan național și euro
pean măsuri ferme pentru interzice
rea oricărei forme de manifestare a 
propagandei de război, folosind mij
loacele de informare exclusiv in sco
pul înțelegerii și prieteniei intre state 
și popoare ; de a lua măsuri legisla
tive și de orice altă natură pentru 
eradicarea manifestărilor de recru
descență a fascismului, rasismului și 
șovinismului ; de a desfășura o largă 
conlucrare pentru convenirea de mă
suri vizînd interzicerea organizațiilor 
fasciste și neofasciste și combaterea 
tuturor manifestărilor de violență 
și terorism.

PCezentînd propunerile de mai 
sus, țara noastră are ferma convin
gere că realizarea unui consens in 
aceste domenii ar marca un progres 
substanțial la soluționarea justă a 
adevăratelor probleme umanitare cu 
care sînt confruntate popoarele 
continentului european, la înfăptui
rea prevederilor Actului final de la 
Helsinki, ca un tot unitar, la promo
varea destinderii și securității, la 
conturarea viitorului pașnic și pros
per spre care năzuiesc popoarele con
tinentului și ale întregii lumi.

Ion FINTÎNARU

BEIJING 23 (Agerpres). — Chen 
Muhua, vicepremler al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a primit ne Du
mitru Bejan, ministru secrbtaf de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economise Intetnatioriak. 
De asemenea. Dumitru Bejan a avut

Agendă energetică
MOSCOVA. — În ce privește pro

blemele dezvoltării energeticii în 
Uniunea Sovietică, în viitor accentul 
se va pune în primul rind pe utili
zarea energiei atomice, in special în 
partea europeană a U.R.S.S. într-o 
serie de orașe se prevede construirea 
unor centrale atomice pentru aprovi
zionarea cu căldură. O altă direcție o 
constituie atragerea în balanța ener
getică a țării a resurselor hidraulice. 
Vor intra in funcțiune linii unicat 
de . transport electric care să permită 
transportul de energie din regiunile 
răsăritene in partea europeană a 
U.R.S.S., la o tensiune de 1 150 000 
de voiți curent alternativ și 15 000 000 
de voiți curent continuu. Linia 
Itat — Ekibastuz, cu o tensiune de 
1 150 000 de voiți, va aduce în cen
trul tării energia produsă la centra
lele de la Berezovsk.

Dar, în energetică, realizarea sin
tezei termonucleare dirijate va des
chide posibilități și mai mari. în 
acest caz, sursa de combustibil este 
hidrogenul greu — deuteriu existent 
în apa obișnuită. în tară se creează 
instalații pentru experimentarea di
feritelor sisteme cu reținerea magne
tică a plasmei.

Rezultatele obținute în prezent per
mit să se aprecieze că instalațiile 
electroenergetice industriale ale reac- 
torilor termonucleari vor apărea pină 
la sfirșitul acestui secol.

WASHINGTON — Cogenerarea își 
face din nou apariția în cadrul efor
turilor pentru economisirea energiei. 
Acest termen desemnează o metodă 
mai veche, care are în vedere pro
ducerea a două tipuri diferite de 
energie — căldură și electricitate, 
spre exemplu — prin combustia unei 
surse unice — cărbune, gaze naturale 
sau petrol. Procedeul era utilizat cu
rent in anii ’20, dar randamentul era 
slab. Recent însă, cogenerarea a făcut 
obiectul unui congres organizat in 
California. Participant» au arătat că 
trebuie recuperată întreaga căldură 
care se degajă în timp ce se produce 
energie electrică, cu atit mai mult cu 
cit tehnologia modernă permite acest 
lucru. Președintele Agenției federale 
pentru energie a S.U.A. a estimat 
că, in anul 1995, cogenerarea. revă
zută și perfecționată, ar putea duce 
la economisirea a cel puțin 20 la 
sută din importurile americane de 
petrol.

Funeraliile lui A. Kosighin
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc mitingul de do
liu consacrat memoriei lui Aleksei 
Kosighin. la care au luat parte Leo
nid Brejnev, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

Nikolai Tihonov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a evocat viața și activi
tatea celui dispărut.

Urna cu rămășițele pămintești ale 
lui Aleksei Kosighin a fost depusă 
într-o nișă in zidul Kremlinului.

Reuniunea miniștrilor 
de finanțe din țările 

Pieței comune
BRUXELLES 23 (Agerpres). — La 

încheierea reuniunii miniștrilor de 
finanțe din țările membre ale Pieței 
comune, consacrată adoptării buge
tului comunitar pe a.nul 1981, a fost 
dată publicității o declarație potri
vit. căreia „amendamentele propuse 
de către Parlamentul (vest-) euro
pean constituie, in concepția unora 
dintre delegații, o abatere de Ia pro
cedura legală". Ministrul francez de 
resort, Maurice Papon, a arătat în
tr-o declarație că, după opinia sa, 
„conflictul dintre guvernele țărilor 
membre și parlament tocmai s-a 
declanșat".

Fixarea bugetului C.E.E. pe 1981 a 
constituit un nou prilej de confrun
tare intre miniștrii de finanțe și 
Parlamentul (vest-) european — no
tează A.F.P. Cu citeva zile înaintea, 
începerii noului an, miniștrii și de-' 
putatii „celor nouă" nu au reușit să 
adopte bugetul comunitar pe 1981. 
O situație similară — arată agenția 
— s-a înregistrat și la sfirșitul anu
lui trecut, cind parlamentul a res
pins proiectul de buget elaborat de 
miniștrii de finanțe, lăsînd Piața 
comună, timp de șase luni, fără 
buget. în acest an. miniștrii de fi
nanțe sînt cei .care resping proiectul 
de buget al parlamentului. O serie 
de țări au invocat criza economică și 
incompatibilitatea dintre bugetele na
ționale de austeritate și creșterea sub
stanțială a bugetului C.E.E.

Epilog la „războiul fotbalului"
După nenumărate runde de trata

tive desfășurate pe parcursul a 11 
ani, conflictul dintre Salvador și 
Honduras s-a încheiat recent, prin- 
tr-un tratat de pace semnat in ca
pitala peruană. Avind la origine 
cauze complexe, inclusiv teritoria
le. diferendul cu pricina părea hă
răzit eternizării, intr-atit de spinoa
se erau punctele de pe agenda ne
gociatorilor și de intransigente po
zițiile inițiale. Cu atît mai mult, cu 
cit escaladarea conflictului a. iscat, 
in vara anului 1969. o confruntare 
armată, cunoscută sub numele de 
„războiul fotbalului", fiindcă a sur
venit imediat după încăierările pe
trecute în cursul unui meci de fot
bal dintre selecționatele celor două 
țări vecine, în cadrul campionatului 
mondial. Deși scurt, războiul s-a 
soldat pentru ambele țări cu grele 
pierderi de vieți omenești și cu în
semnate pagube materiale.

...Tratatul de pace încheie, așadar, 
un capitol întunecat al raporturilor 
dintre cele două state din America 
Centrală. Dar dincolo de caracte
rul salutar al actului amintit pentru 
perspectivele raporturilor dintre 

o întîlnire cu Li Qiang. ministrul co
merțului exterior al R.P. Chineze.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre cele două țări. La întilniri a fost 
prezent Florea Dumitrescu. amba
sadorul României în R.P. Chineză.

BRASILIA. — Programul national 
brazilian de utilizare a alcoolului 
drept carburant la motoarele cu ar
dere internă, în amestec cu benzina, 
a fost lansat oficial în noiembrie 
1975. Proiectul prevede ca pină In 
1985 in acest mod să se economiseas
că 170 000 barili de țiței pe zi. Pină 
în prezent au fost construite 303 mari 
distilerii, care vor folosi in principal 
ca materie primă reziduurile de la 
prelucrarea trestiei de zahăr și de- 
șeurile vegetale. Dintre acestea, 104 
distilerii funcționează la întreaga ca
pacitate.

VIENA. — La Universitatea din 
Loben, din Austria, a avut loc re
cent un seminar pe tema „Perspecti
vele cărbunelui în Austria". Partici- 
panții la dezbateri au arătat că în 
ultimii 30 de ani ponderea cărbunelui 
în consumul total de energie a scă
zut in Austria de la 86 la sută la 18,9 
la sută, anul trecut. Zăcămintele de 
cărbune ale Austriei sint încă mari 
— de circa HO milioane tone, ofe
rind astfel posibilități de intensifi
care a folosirii lor.

KUALA LUMPUR. — Luînd cuvin- 
tul la deschiderea unei conferințe 
regionale asupra industriei energie 
electrice, Mahathir bin Mohamer 
vicepremier al cabinetului malayr 
zian, a declarat că guvernul iși pro 
pune să lanseze un program cuprin
zător de economii în domeniul ener
getic, program apreciat ca avind o 
importanță vitală, întrucît 85 la sută 
din energia produsă în prezent în 
Malayezia se bazează pe țiței.

KARACHI. — în Pakistan au În
ceput studiile pentru construirea a 
două hidrocentrale pe riul JhSltfm, în 
apropiere de Kohala și Abbasia, cu 
o putere instalată totală de 1 200 MW. 
Costul total al acestor proiecte este 
estimat la 8 miliarde de rupii.

RABAT. — Monopolurile petroliere 
occidentale exploatează cu destul de 
multă eficiență situația energetică ac
tuală, scrie ziarul marocan „Al Ba- 
yane", adăugind că, pentru fiecare 
dolar plătit de consumatorul de ben
zină, 40 de cenți merg in buzunarul 
monopolurilor petroliere. Numai in 
anul 1979 venitul total al celor mai 
mari societăți petroliere americane, 
în număr de cinci, a sporit cu circa 
70 la sută. Venitul anual al compa
niei „Exxon", de pildă, a depășit 
patru miliarde de dolari.

Comunicat 
mexicano-ecuadorian

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — In Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei in 
Mexic a președintelui Ecuadorului, 
părțile se pronunță împotriva folo
sirii forței sau amenințării cu forța 
in relațiile internaționale, pentru so
luționarea problemelor economice și 
sociale cu care sint confruntate ță
rile lumii prin mijloace politice, pe 
căi democratice și in conformitate 
cu interesele naționale și aspirațiile 
majore ale popoarelor. Părțile pro
pun totodată in document elaborarea 
unui plan mondial in domeniul ener
giei, care să permită trecerea ordo
nată de la consumul actual al re
surselor energetice tradiționale la un 
consum adecvat de resurse alterna
tive.

Se are în vedere, în acest sens, și 
elaborarea unui program regional în 
materie.

FRANȚA: Riposta 
elementelor neonaziste

PARIS 23 (Agerpres). — Marc Fre
driksen, lider al fostei Federații de 
Acțiune Naționalistă Europeană 
(F.A.N.E.), mișcare de extremă- 
dreaptă, dizolvată la 3 septembrie, a 
fost pus luni sub control judiciar, cu 
interdicția de a părăsi teritoriul na
țional, informează agenția France 
Presse, El este acuzat de crearea a 
două organizații neonaziste, intitula
te „Fasciile naționaliste europene" și 
„Centrul de cultură european", prin 
care s-a incercat. în realitate, recon
stituirea F.A.N.E. Marc Fredriksen, 
arată agenția, este acuzat, de aseme
nea, pentru a doua oară, de „apologie 
a crimelor dc război, a asasinatelor 
și atentatelor, injurii rasiale, incitare 
la discriminare, ură și violență ra
sială". Aceste acuzații au fost formu
late, pentru prima dată. Împotriva 
să, in urma publicării, în august și 
septembrie, a unor materiale, apre
ciate de France Presse ca fiind de 
inspirație neonazistă, iar în prezent 
— pentru continuarea aceluiași gen 
de „articole" și in lunile noiembrie 
și decembrie. .

semnatari, el are și o semnificație 
mai amplă, confirmind încă o dată 
adevărul că orice conflict interna
țional iși poate găsi. mal devreme 
sau mai tirziu, o soluționare prin 
tratative, dacă părțile implicate dau 
dovadă de suficientă voință politică' 
și de perseverența necesară.

Stingerea unui îndelungat dife
rend consfințită de textul tratatu
lui dintre Salvador și Honduras do- 
bindește o valoare, cu atit mai mare 
în împrejurările internaționale de 
azi, cînd s-au înmulțit și acutizat 
at.ltea conflicte, cu mize infinit mai 
mari decit scorul într-un meci de 
fotbal.

Tot atîtea motive de a pune în
trebarea : cum ar arăta fa'a lumii 
dacă aceeași dorință si continuitate 
care au marcat dialogul între două 
miri țări ale America Centrale s-ar 
extinde la s-ară planetară ? Răs
punsul e unul singur : om-nfrea ar 
avea de cîștigat im-ns prin evita
rea atâtor distrugeri și suferinde, 
rămînind definitiv tranșată în mul
timilenara dispută intre sna^a lui 
Marte și înțelepciunea Minervei.

V. OROS
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