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A OAMENILOR MUNCII, FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE,
ALE PREZENTULUI SOCIALIST

ÎN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU CENERAL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat, 
în cursul zilei de marți, 14 februarie, o vizită de lucru în județul Timiș, 
pentru a examina direct, la fața locului, cu factorii de răspundere din 
economie, cu activiști de partid și de stat, cu oamenii muncii modui 
în care se îndeplinesc în această parte a țării hotărîrile Congresului 
al Xl-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, Teodor Coman, 
Mihai Telescu, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei alimentare, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de locuitorii de pe 
aceste străvechi meleaguri ale pa
triei cu sentimente calde și mani
festări vibrante de dragoste și atașa
ment specifice întîlnirilor secretaru
lui general al partidului cu oamenii 
muncii in cadrul vizitelor de lucru 
atit de caracteristice stilului său de 
muncă, care dau de fiecare dată di

mensiunea reală, impresionantă, a 
unității trainice a poporului în jurul 
partidului comunist, a hotărîrii fie
cărui cetățean al tării de a-și dedica 
plenar forțele, întreaga capacitate de 
muncă și creație operei nobile ce se 
înfăptuiește în patria noastră sub 
clarvăzătoarea conducere a primului 
bărbat al tării.

Intr-un jssdeț tu trecut glorios, 
într-o veche citadelă muncitorească—

aliate în plină și impetuoasă 
dezvoltare socialistă

în ciuda unei ploi persistente, pe 
străzile Timișoarei — acest puternic 
centru muncitoresc al țării, citadelă 
a muncii socialiste — mii și mii de 
cetățeni, femei, bărbați, tineri și vîrst- 
nici, au ținut să-și exprime simță
mintele lor de bucurie, să-și mani
feste tot ceea ce simt în aceste mo
mente cînd în mijlocul lor se află, 
din nou, cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre. într-o îngemănare, simboli
că, plină de semnificație, mulțimea 
ieșită in întâmpinare cu buchete de 
flori scanda cu însuflețire „Ceaușescu 
—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
aclama pentru partid, pentru patria 
socialistă, Republica Socialistă Româ
nia.

în această atmosferă de sărbătoare, 
imaginea orașului evocă mai mult 
decit oricînd trecutul său glorios, 
faptul că, in decursul celor șapte 
secole de existență, s-a afirmat ca un 
important focar de progres in viața 
țării, întreaga sa istorie fiind strîns 
legafă de lupta poporului nostru 
pentru independență, libertate socia
lă și națională. De numele lui sint 
legate atîtea pagini glorioase din tre
cutul de luptă al oamenilor muncii 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități împotriva jugu
lui feudal și a asupririi străine. Aflată 
la răscrucea unor importante artere 
europene, Timișoara a trebuit să în
frunte in dese rinduri urgia cotropi
torilor străini, renăscind insă de fie
care dată prin lupta și munca 
neobosită a locuitorilor săi. Bănățe
nii au fost martori și participanți la

răsunătoarele campanii ale lui loan 
de Hunedoara, la luptele pentru eli
berarea de sub asuprirea feudală 
conduse de neînfricatul Gheorghe 
Doja, s-au opus ocupației otomane, au 
luat parte activă la revoluția din 1848, 
la marile acțiuni patriotice care au 
consfințit unirea intr-un stat național 
unitar a celor trei țări românești. 
Aici, la Timișoara, în anul 1868 a 
luat ființă prima organizație munci
torească cu caracter politic din țara 
noastră — Asociația generală a mun
citorilor din Timișoara — și tot aici 
a avut loc întîiul Congres al sindica
telor unitare în aprilie 1929 — mo
ment deosebit de important pentru 
formarea unității tuturor forțelor 
clasei noastre muncitoare, sub con
ducerea P.C.R.

Pe fundalul acestui trecut cu atî
tea rezonanțe în istoria patriei noas
tre se detașează pregnant marile în
făptuiri ale prezentului socialist. Ju
dețul Timiș se numără astăzi printre 
cele 'cu pondere însemnată in econo
mia națională, asigurînd, în anul 
1976. circa 3,5 la sută din producția 
globală industrială a țării. Ca și ce
lelalte județe ale țării. Timișul a be
neficiat din plin de roadele politicii 
de industrializare. Numai in cincinalul 
trecut, in acest colț din sud-vestul 
țării au fost înălțate 87 noi obiective 
și capacități de producție. în anul 1976 
s-a realizat, in numai 16 zile, întrea
ga producție industrială din 1938. in 
21 de zile cea din 1950 și in 62 de zile 
cea din 1960.

Agricultura județului, care în anii

Pretutindeni, secretarul general al partidului este înconjurat cu dragoste și stimă

socialismului a trecut prin transfor
mări fundamentale, se mîndrește cu 
faptul că, în anul 1976, a dat țării cea 
mai mare producție de cereale din 
întreaga istorie a acestor meleaguri 
bănățene,. în Timișoara — vechi și 
apreciat centru de invățămint al 
țării — au fost pregătiți anual, in ul
timul deceniu, 1 500—2 200 de spe
cialiști. Ca o expresie pregnantă a 
politicii naționale marxist-leniniște, 
promovată cu consecvență de parti
dul nostru comunist, in județul Ti
miș funcționează 145 de școli și secții

cu limbile de predare germană, ma
ghiară, sîrbă și slovacă. Timișoara 
este orașul în care se editează zia
re î.n patru limbi și in care și; joa
că teatru in limbile română, ger
mană și maghiară.

Dintre atitea dovezi grăitoare ale 
nivelului ridicat de viață și civiliza
ție al populației județului să amin
tim doar că numai in actualul cin
cinal vor fi date in folosință peste 
30 000 de apartamente și un mare 
număr de locuri in cămine munci
torești. )

Expoziția realizărilor economice - 
sinteză a roadelor muncii înfrățite

O sinteză cuprinzătoare a roadelor 
muncii înfrățite a oamenilor muncii 
din această parte a tării — români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități — este oferită de Expo
ziția realizărilor economiei județului

Timiș, primul obiectiv al vizitei de 
lucru a secretarului general al parti
dului.

Dovadă concludentă a hărniciei și 
priceperii celor cc muncesc in pro
ducție, cercetare și' in invățămint,

expoziția reunește peste 7 000 de pro
duse realizate de întreprinderile 
electrotehnice, constructoare de ma
șini, chimice și de materiale de con
strucții, o gamă largă de bunuri de 
larg consum, produse de unitățile in
dustriei ușoare și alimentare și ale 
cooperației meșteșugărești. Dezvol
tarea economiei acestui județ este 
oglindită in expoziție și prin nume
roase grafice și panouri ce ilustrează 
intrarea in funcțiune a noi capaci
tăți de producție și modernizarea 
celor existente, care au asigurat creș
terea de aproape trei ori a produc
ției față de 1965. O dinamică fără 
precedent a înregistrat și agricultura 
județului.

Secretarului general al partidului 
ii sint prezentate cele mai noi tipuri 
de produse create de colective
le de muncă de la Întreprinderile 
„Electromotor", „Electrobanat" și 
„Electrotimiș", întreprinderea meca- 
n:că Timișoara uzina „Tehnometal"
(Continuare în pag. a HI-a)

De cite- ori muncito
rii de la „Timpuri 
noi" intră ori ies din 
schimb, ei trec pe 
lîngă placa de mar
mură încastrată in zi
dul vechi. de pe 
cheiul Dîmboviței. „în 
acest loc. ne reamin
tesc cuvintele săpate, 
a fost asasinat mișe
lește, in anul 1930. de 
zbirii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, mun
citorul cazangiu Petre 
Ionescu". Cazangiul, 
căruia marmura adu
cerii aminte i-a reți
nut numele, iar gindul 
nostru curat ii cin
stește jertfa supremă 
aici, in acest bastion al 
muncitorimii bucu- 
reștene care purta pe 
atunci numele de „Le
maître".

Era doar cu trei ani 
înainte de un alt fe
bruarie — cel din 1933 
— intrat definitiv in 
istoria marilor lupte 
proletare conduse de 
Partidul Comunist Ro
mân, împotriva peri
colului fascist, a asu
pririi capitaliste, pen
tru drepturi econo
mice și politice, pen
tru apărarea indepen
dentei si suveranității 
naționale.

Intrăm în aceste zile 
de februarie 1978 in 
întreprinderea „Tim
puri noi", după ce mai 
înainte am recitit — 
necesar remember — 
Cuvintele de pe placa 
de marmură. Cutreie
răm prin hale acum, 
în miez de iarnă. Unul 
dintre primii oameni 
întâlniți este Tudor 
Nicolae. Cu ochelarii 
aburiți, ieșise dintr-o 
hală și se îndrepta 
sprinten către poarta 
întreprinderii.

— încotro ?
----- Spre treburile 
mele de pensionar.

— Și. pe aici, cu ce 
treburi ?

— Mi-am plătit co
tizația de partid, am 
mai stat de vorbă cu 
tovarășii mei...

Tudor Nicolae. Pen
tru numeroși din cei 
care parcurg rândurile 
de față, un nume oare
care. Pentru cei de ia 
„Timpuri noi" este 
muncitorul care a lu
crat ani multi aici, 
începind din 1925. 
Muncitorul care, la 
11 iunie 1948, cu pri
lejul actului istoric 
al naționalizării, lua 
cheile din mîinile fos
tului director, deve
nind întîiul muncitor- 
director din existența 
de peste un secol a a- 
cestei întreprinderi 
bucureștene.

— Din ’25, cînd am 
pășit pe porțile uzinei 
și pină la Eliberare, 
muncitorii de aici au 
fost angajați inLr-o 
luptă continuă pentru 
drepturile lor politice 
și economice, evocă

Tudor Nicolae. N-a 
fost an să nu organi
zăm măcar o grevă. 
Iar anul cel mai fier
binte a fost, fără în
doială, 1933. Sint de
seori invitat să vor
besc despre aceasta 
in fata tineretului.

Strungarul Mircea 
Stoiculescu, de fată la 
discuție, confirmă :

— V-am ascultat si 
eu la școala profesio
nală.

— Tu ? Mă rog. 
Dacă trăia Petre, tai- 
că-tu. putea să-ți spu
nă și mai multe des
pre anii aceia. Doar 
a lucrat patru decenii 
aici. O viață de om. 
Era și el in '33 la 
„Lemaître". Tara, a- 
tunci, un cazan 
în fierbere. Porniseră 
lupta muncitorii cefe
riști și petroliști. îm
preună cu ei. pentru

Azi, printre 
muncitorii 
unei mari 

întreprinderi 
bucureștene

revendicări 
economice, 
pericolului

politice și 
împotriva 
de fasci- 
s-au ridi- 
și munci- 

Ga- 
Va- 
Va- 
din

Brașov.

zare a țării, 
cat la luptă 
torii din Iași și 
lăți, din Cluj ori 
lea Jiului, de pe 
lea Prahovei ori 
Constanta, din
Timișoara, Brăila...

Așezăm ■ evocarea’ 
pensionarului lingă a- 
devărul. „consemnat în 
monografia întreprin
derii, editată în 1974, 
la jubileul celor 100 
de ani de existentă : 
„în februarie 1933, 
muncitorii <le la «Le
maître» au constituit 
un grup compact care 
a făcut parte din cen
tura proletară din ju
rul Atelierelor C.F.R. 
Grivița, pentru a-i a- 
păra pe tovarășii lor 
de atacul forțelor po
lițienești și militare".

împreună deci, in 
bătăliile de clasă, 
muncitorești. Așa cum, 
in 1931, cu prilejul 
procesului intentat con
tra greviștilor de la 
„Lemaître", ceferiștii 
s-au solidarizat cu to
varășii lor. demon- 
strind in fata tribuna
lului. Așa cum le- 
maitriștii vor demon
stra, după sîngerosul 
februarie 1933, contra 
procesului intentat ce
feriștilor. împotriva 
politicii de opresiune, 
antipatriotice a celor 
aflati la putere, care 
împingeau tara spre 
lunga noapte fascistă.

— Partidul nostru 
comunist, adaugă Tu
dor Nicolae, ne Învăța 
și atunci să privim 
departe. Noi ne-am ri
dicat in ’33 la luptă 
pentru apărarea drep
turilor noastre munci
torești, dar, in același 
timp, și pentru apăra
rea țării. Nimic nu 
ne-a fost și nu ne este 
mai scump nouă, oa
menilor muncii, decit 
ideile de dreptate și li
bertate, de indepen
dență și suveranitate 
a patriei. Idei de că- 
pătii. promovate cu 
înflăcărat patriotism 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Spuneți c'ă parti
dul comunist ii învăța 
incă de pe atunci pe 
muncitori să privească 
departe. Vă imaginați 
in februarie 1933 cum 
va arăta „Lemaître", 
de pildă, peste 45 de 
ani ?

— Știam că mari 
schimbări se vor pro
duce după ce noi, 
muncitorii, vom veni 
la putere. Dar schim
bările revoluționare 
s-au produs și se pro
duc mult mai repede 
chiar decit gindul nos
tru Îndrăzneț. Mircea, 
ia arată- l tovarășului 
uzina. Și nu uita să-i 
spui ce a fost mai îna
inte, pină am devenit 
eu director. Acum vă 
las, deoarece am trea
bă. Mă duc să-mi re
zerv un loc la odihnă...

Porni m cu strunga- 
rul-sculer Mircea Stoi
culescu prin această 
citadelă muncitoreas
că bucureșteană, care 
numără acum aproape 
1 009 de comuniști. în
soțitorul se dovedește 
un ghid bun. Lucrează 
de 15 ani aici. O vre
me, la strung, alături 
de tatăl său.

— Cea mai tinără 
clădire a uzinei — ne 
spune el — e hala 
noastră, care adă
postește secțiile sculă- 
rie, mecano-energetic 
și acoperjri metalice. 
A fost ridicată pe locul 
așa-zisei băi și al car
cerelor pentru munci
tori. Noi sint și halele 
forjei, de montaj com- 
presoare mici, labora
toarele...

— Ce înseamnă „așa- 
zisa baie" de care a- 
minteați ?

— O magherniță de 
fapt, incit, după ce 
s-au construit vestiare 
omenești, tata mi-a și 
spuS : „Acum, voi
ăștia, tinerii, vă boie
riți. înainte, ca să se 
spele cit de cit la sfir- 
șitul lucrului, munci
torul inroșea un fier 
in foc și-1 azvîrlea in 
căldare, să aibă apă 
caldă. Asta era baia 
lui...".
(Continuare 
în pag. a IV-aî

Pe parcursul vizitei Ia expoziția realizărilor economiei județului La întreprinderea mecanică Timișoara — o analiză aprofundată a perspectivelor de dezvoltare

Cantități 
suplimentare 

de metal
Hotăriți să înfăptuiască e- 

xemplar prevederile de plan și 
sarcinile ce le revin din Pro
gramul suplimentar de dezvol
tare economico-socială a pa
triei, siderurgiștii obțin noi 
succese in muncă. Potrivit da
telor centralizate la ministerul 
de resort, combinatele siderur
gice au depășit prevederile de 
plan — pentru perioada care 
a trecut de la începutul anului 
— eu mai mult de 7 500 tone 
fonta, 24 000 tone otel brut, 
27 000 tone oțel aliat și 10 000 
tone laminate finite. Combina
tul siderurgic din Hunedoara — 
unitate fruntașă care a lansat 
chemarea la întrecerea socialis
tă pe anul 1978 către toate co
lectivele din metalurgie — ra
portează cele mai însemnate 
realizări. Pe baza creșterii su
plimentare a producției, obți
nută prin intensificarea proce
selor de topire a metalului și 
aplicarea unor tehnologii mo
derne. de mare productivitate 
și eficiență, siderurgiștii hune- 
doreni au inserts in graficele 
intrecerii, peste prevederi, mai 
mult de 2 500 tone fontă, 13 100 
tone oțel brut și aliat și 2 800 
tone laminate finite. Realizări 
însemnate au fost obținute, de 
asemenea, de siderurgiștii din 
Galați, Reșița, Ti'rgoviște, Că- 
lan, Iași, Roman, care, la rân
dul lor, au pus la dispoziția 
economiei naționale cantități 
sporite de produse metalurgice. 
(Agerpres).
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„Am muncit 42 de ani la ca
lea ferată și acum sînt pensio
nar. Poate că rindurile mele — 
ne scrie Ion Cojocaru, din Bucu
rești, Calea Griviței 228 — or să 
vă surprindă', dar chiar dacă nu 
veți găsi de cuviință să le dați. 
la ziar, măcar am satisfacția că 
o să mai 
momentul 
l-am trăit 
numai eu. 
Brighidău, .
cov, muncitor timplar, și cu al
ții, azi toți pensionari, am făcut 
o vizită fostei noastre învăță
toare, M. Agripina, aceea care, 
cu mai bine de o jumătate de 
veac in urmă, ne-a pus abece
darul in mină. Locuiește pe 
strada Băiculești, în cartierul 
Pajura. Cind ne-a văzut s-a 
bucurat nespus de mult. Deși au 
trecut atițla ani, și unii dintre 
noi au acum nu numai nepoți, 
ci chiar și strănepoți, am fost 
foarte plăcut impresionați că 
fosta noastră învățătoare ne-a 
recunoscut și chiar și-a amintit 
multe dintre năzdrăvăniile noas
tre de copii de odinioară. Aceas
ta, cu atit mai mult cu cit chiar 
in luna februarie ea a împlinit 
WO de ani de viață. I-am dorit 
din toată inima incă mulți 
acum înainte, cu sănătate 
bucurie". La care adăugăm 
urarea noastră.

afle și altcineva de 
emoționant pe care 

zilele acestea. Și nu 
Împreună cu Teodor 
jurist, cu Ion Bar-

de 
și 
și
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Nu, pe Teodor Cismaș din sa
tul Arăneag, județul Arad, nu-1 
durea nici o măsea. Dar. pînă la 
urmă, chiar că a rămas fără c 
măsea. Nu din senin, ci de la o 
cutie de conserve cu fasole șt 
costiță. Martor ocular al intim- 
plării, cititorul nostru loan Pă- 
lușan ne dă 
cum minca el 
la bufetul din 
zim cu toții 
ne-a băgat in sperieți : 
măseaua 1» Și, în clipa 
toare, Teodor Cismaș a scos din 
gură o măsea și o... pietricică 
ceva mai măricică decit mă
seaua. Pietricica era din fasolea 
cu costiță. Ca să vă convingeți, 
v-am trimis-o și dumneavoastră 
in plic, alături de emblema pro
ducătorului : Fabrica de conser
ve Agrofruct din Baia Mare. Nu., 
vă mai spun pa unul- din' cei 
prezenți a făcut și haz de ne-

< caz, zicînd că,: fiind vorba de o. 
fabrică din Baia Mare, pietricica 
putea să fie și mai mare, mai 
ales că pe acolo sint și cariere 
de piatră. Or fi. Dar noi sintem 
curioși să vedem pe cine o 
doară acum măseaua". Și 
la fel.

amănunte : „Și 
fasolea cu costiță 
sat, numai ce au- 

un strigăt care 
«Au 

urmă-

să-I 
noi
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Cititoarea noastră Ilinca 
linoiu, din comuna Perișani, ju
dețul Vilcea, ne trimite un aviz 
de expediere sosit pe numele ei 
și însoțit de următoarea expli
cație : „în luna decembrie, eu 
și fiica mea am cumpărat de la 
magazinul sătesc două perechi 
de ghete a cite 198 lei fiecare. 
Chiar in prima zi cind le-am 
încălțat li s-au și dezlipit tăl
pile. împreună cu respectivele 
taloane ale controlului tehnic de 
calitate le-am făcut pachet și 
le-am trimis imediat pe adresa 
fabricii producătoare ^Pro
gresul» din București. Rugămin
tea noastră era ca ori să ni le 
repare, ori să ni le schimbe cu 
alte ghete pe care să le putem 
purta. în loc să pună la inimă 
rugămintea noastră, cel căruia 

mină coletul 
altceva de 
ni le trimi-
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i-o fi căzut in 
nostru n-a găsit 
cuviință decit să 
tă înapoi exact așa cum le-am 
trimis, adică dezlipite și de 
purtat. Ce ne invățați 
facem ?“

întru, „avizul" amatorilor 
astfel de „glume", ținem 
dispoziție avizul trimis de citi
toare. Sau poate că intre timp 
vor fi „incălțațl" cu întrebarea 
de rigoare : de ce ?

ne-
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la
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Nesăbuință
Auzind că se mută în casă 

nouă, intr-un bloc de pe Aleea 
Mușatini,. rudele și prietenii lui 
Constantin Ilarapu din Iași i-au 
sărit în ajutor la încărcarea, 
descărcarea și urcarea lucruri
lor. Ba, i-au dat o mină de aju
tor și noii săi vecini. Văzînd 
atita solicitudine din partea 
tuturor, C.H. le-a promis să le 
facă o „cinste" să-l țină minte 
cit or trăi. Și s-a ținut de cu- 
vint. Seara au fost golite multe 
sticle de rachiu. Musafirii au 
plecat acasă. Dar gazda, Con
stantin Harapu, s-a culcat și nu 
s-a mai trezit. Organismul său 
n-a suportat excesul de alcool 
consumat.
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Despre pasiunea lui Halasz 
KaroJ din Cehu Silvaniei s-a 
dus vestea nu numai în Județul 
Sălaj. Pasiunea lui sint 
exotice mici. Pe 
atit de ghidușe, 
vizitatorilor, mai 
Crescătorul le-a
curte o adevărată „casă a minu
nilor", unde sînt reunite rase 
diferite de cinteze, pescăruși ja
ponezi și cite și mai cite, 
tr-un cuvînt, păsări 
Și

cit de 
intru 
ales a
amenajat

păsările 
mici, pe 
bucuria 
copiilor, 

în
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deRubrică realizată

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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în satele județelor Alba și Ialomița, 
în raza cărora am circumscris inves
tigația noastră, sînt evidente preocu
pările ca, alături de alte forme de 
educare politică, și prin intermediul 
învățămintului politico-ideologic să 
se asigure cunoașterea aprofundată 
a documentelor Conferinței Națio
nale, să se desprindă căi și modali
tăți concrete 'de perfecționare a ac
tivității organizațiilor de partid în 
vederea întăririi capacității lor de a 
mobiliza energiile țărănimii la în
făptuirea politicii agrare a parti
dului.

O atenție deosebită se acordă apro
fundării ideilor și indicațiilor cuprin
se în ampla cuvîntare rostită de se
cretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
Consfătuire de lucru consacrată pro
blemelor agriculturii, pentru ca și pe 
această cale să se asigure înțelegerea 
largă a cerinței de a se realiza un 
salt calitativ substanțial în activitatea 
din aces-t important sector al econo
miei naționale.

Iată citeva fapte în acest sens. în 
ambele județe, instruirea propagan
diștilor a fost axată pe cunoașterea 
tezelor noi cuprinse în documentele 
Conferinței Naționale, precum și a 
sarcinilor ce trebuie să se afle în 
aceste momente in atenția lucrăto
rilor ogoarelor. Au fost de aseme
nea organizate pentru propagan
diști schimburi de experiență și 
dezbateri model, avînd ca temă for
mele și mijloacele cele mai adecvate 
pentru integrarea problemelor reie
șite din documentele conferinței in 
dezbaterile din cursurile de partid. 
Se alcătuiesc sinteze documentare, 
pliante, caiete metodice, seturi de 
diapozitive in care aceste probleme 
dețin o pondere importantă. Ce con
secințe practice au avut aceste preo
cupări ?

Un prim răspuns la această între
bare ni l-a oferit dezbaterea — la 
cooperativele agricole de producție 
din Dichiseni 'și Radu-Vodă (județul 
Ialomița) — a temei „Agricultura — 
ramură de bază a economiei națio
nale". Așadar un domeniu de care 
Conferința Națională, ca și recenta 
Consfătuire de lucru dedicată proble
melor agriculturii, s-a ocupat pe 
larg, subliniind necesitatea accentuă
rii factorilor calitativi de creștere a 
producțiilor agricole, precum folosi
rea integrală a fondului funciar, ex
ploatarea optimă a sistemelor de iri
gații și a mijloacelor mecanizate, 
gospodărirea și utilizarea chibzuită a 
îngrășămintelor chimice, organizarea 
superioară a muncii etc. Este pozitiv 
că asemenea idei s-au aflat in cen
trul dezbaterilor amintite, după cum 
trebuie apreciat și faptul că propa

gandiștii au orientat atenția cursan- 
ților asupra măsurilor concrete prin 
care se pot traduce in viață, in pro
pria unitate, aceste cerințe.

Astfel, dezbaterile de la C.A.P. Dichi
seni, pornind de la o serie de situa
ții de aici, au pus in lumină faptul 
că folosirea rațională a fondului fun
ciar nu înseamnă doar să se, inte
greze în circuitul productiv fiecare 
palmă de pămint, ci. deopotrivă, să

nomîce. Astfel, la C.A.P. Vințul de 
Jos (județul Alba), propagandistul a 
pus Ia îndemîna cursanților o serie 
de cifre privitoare la activitatea din 
propria unitate, invitîndu-i să reflec
teze cu deosebire asupra cheltuielilor 
cu care se realizează producțiile. 
Accentuînd că, in calitatea lor de 
proprietari, producători și beneficiari, 
cooperatorilor nu le poate fi indife
rent dacă un hectar produce mai mult

exemple concrete, grăitoare, cu
noscute cursanților, dintre care reți
nem aici doar exemplul cooperato
rilor din Oiejdea, care, executînd 
prașile de slabă calitate, n-au obți
nut producțiile scontate, ceea ce a 
înriunt și asupra veniturilor lor. O 
asemenea modalitate deschisă de 
abordare a problemelor a născut o 
dezbatere vie, al cărei numitor co
mun l-a constituit cerința ca toți

realități și priorități. Cind acest e- 
fort lipsește se intimplă ca in cazu
rile următoare.

La C A.P. Sintimbru din județul 
Alba, tema supusă atenției era „Cri
tica și autocritica — lege a dezvol
tării partidului și societății socialis
te, formă de manifestare a luptei, 
dintre nou și vechi". Propagandista 
a prezentat pe larg și convingător 
preocuparea consecventă a partidu-
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Substanța fertilă a dezbaterilor - 
PROBLEMELE ACTUALE ALE DEZVOLTĂRII 
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obținem producțiile noastre ?“ - o întrebare ce a generat rodnice discuții • Despre critică... 

fără ascuțiș critic ® Cu un citat nu se face o dezbatere

se obțină producții maxime, pe mă
sura posibilităților, de pe întreaga 
suprafață cultivată ; s-au desprins 
din analiza făcută posibilități noi de 
creștere a producției pe temelia unei 
organizări mai judicioase a muncii.

Problema care s-a aflat in centrul 
dezbaterilor Ia C.A.P. Radu-Vodă a 
constituit-o folosirea cu înalt randa
ment a sistemului de irigații la care 
sint racordate terenurile cooperati
vei. spre a se valorifica astfel pe 
deplin, în interesul creșterii produc
țiilor agricole, marile investiții făcu
te în acest domeniu ; se cere să sub
liniem că o atare concluzie s-a des
prins în urma nominalizării unor 
echipe și oameni ce n-au realizat 
udări corespunzătoare, la timpul op
tim. ceea ce a dus la diminuarea 
recoltelor pe o serie de tarlale.

Ni se pare util să remarcăm, deo
potrivă. și faptul că in multe locuri 
asemenea concluzii se conturează cu 
ajutorul unor sugestive calcule eco-

ÎNSEMNĂRI DESPRE CURSURI DE LA SATE 
DIN JUDEȚELE ALBA Șl IALOMIȚA

sau mai puțin, el a subliniat că ob
ținerea unor sporuri de recolte de
pinde in măsură decisivă de calitatea 
muncii, de executarea la timpul op
tim a lucrărilor, de respectarea re
gulilor agrotehnice. Concluzia care 
s-a desprins din dezbatere a fost 
aceea că fiecare membru de partid 
trebuie să constituie un exemplu de 
muncă harnică, să acționeze pentru 
întronarea spiritului gospodăresc.

Aceeași cerință a reieșit și din 
dezbaterea organizată la C.A.P. Gal- 
da de Jos (județul Alba), unde pro
pagandista a concentrat atenția 
cursanților asupra faptului că la te
melia creșterii continue a bunăstării 
tuturor șe află rezultatele obținute 
în producție. Ideea a fost susținută cu

membrii de partid să acționeze ferm 
în vederea făuririi unui climat de 
intransigență față de cei ce nu în
trețin corespunzător culturile agri
cole. Așadar, unghiuri diferite de 
abordare a temelor, dar același fer
til rezultat : din dezbateri s-au con
turat direcții de acțiune pentru îm
bunătățirea activității proprii.

Așa cum a reieșit și din rindurile 
de mai sus, hotăritor în realizarea 
unor dezbateri vii, rodnice este 
efortul propagandistului de a expli
ca argumentat și convingător tezele 
teoretice, de a le lega firesc și ar
monios cu realitățile și prioritățile din 
unitatea respectivă, efort care trebuie 
să însemne înainte de toate cunoaș
terea cit mai aprofundată a acestor

lui pentru Înrădăcinarea criticii și 
autocriticii in viața partidului și a 
societății, rolul criticii în promova
rea noului și înlăturarea lipsurilor, 
trăsăturile criticii și autocriticii, 
cerința întronării unui climat de 
afirmare deschisă, plenară a criticii 
și autocriticii etc. Dar expunerea s-a 
menținut mal ales în sfere abstracte, 
iar atunci cind a încercat să coboare 
pe „solul" propriei vieți de organi
zație a făcut-o doar la maniera : 
„la noi în organizație nu există critică 
nejustă". „la noi nu există autocritică 
formală" etc. Dacă insă ar fi încer
cat să aprofundeze manifestările con
crete ale criticii și autocriticii in or
ganizația de partid de aici, propa
gandista ar fi putut constata printre 
altele că din cei 84 de membri de 
partid, in anul trecut și-au spus 
cuvintul in adunări de regulă aceiași 
opt-zece oameni, îndeobște avînd

funcții de răspundere ; că unii dintre 
cei ce iau cuvintul au fost nereceptivi 
Ia critică, simțindu-se „jigniți" a- 
tunci cind rezultatele muncii lor au 
fost comparate cu cele superioare ale 
unor vecini, in loc să analizeze — cu 
simt de răspundere, critic și autocritic 
— cauzele ce au determinat o atare 
stare de lucruri. Credem că numai 
supunînd atenției cursanților și ase
menea aspecte ale modului in care 
sint înțelese și folosite practic cri
tica și autocritica dezbaterea și-ar fi 
atins pe deplin scopul.

La I.A.S. Ciocănești din județul 
Ialomița am asistat la dezbaterea te
mei „Promovarea neabătută de către 
partid a cerințelor legalității socia
liste". Pe parcursul dezbaterii s-a 
creionat în puține minute doar an
samblul drepturilor cetățenești din 
țara noastră, fiind ocolite laturi im
portante ale temei. Și ne gîndim la 
preocuparea permanentă a partidului 
pentru întărirea legalității socialiste, 
pentru perfecționarea activității or
ganelor de justiție, procuratură și ale 
Ministerului de Interne, pentru îm
bunătățirea legislației din țara noas
tră, preocupare ce și-a găsit o vie 
expresie in documentele și măsurile 
pe care le-a adoptat Conferința Na
țională. Ne gindim apoi la sarcinile 
organizațiilor de partid, de a milita 
neabătut peptru întărirea legalității, 
la obligația statutară a fiecărui co
munist de a respecta neabătut legile 
statului, și totodată de a acționa pen
tru ca ele să fie respectate de către 
fiecare cetățean. Un prilej de a a- 
borda o asemenea problemă s-a ivit 
in cursul dezbaterii atunci cind un 
cursant a amintit de Angajamentul 
solemn, care prevede această obliga
ție. Dar propagandistul s-a mulțumit 
să citească un pasaj dint.r-un docu
ment de partid referitor la aceasta, 
considerind dezbaterea ineheiată. E- 
vident, în aceste condiții cursanții au 
plecat cu pitține cunoștințe și învă
țăminte noi de la curs.

Asemenea manifestări de superfi
cialitate arată că se cer întreprinse 
in continuare eforturi din partea or
ganelor de partid, a cabinetelor . ju
dețene pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă în direcția per
fecționării pregătirii metodice a pro
pagandiștilor, a sporirii priceperii lor 
in realizarea unor dezbateri vii. in
teresante, eficiente, astfel incit, invă- 
țămintul de partid să-și amplifice pu
terea de convingere, de mobilizare la 
realizarea marilor obiective din do
meniul agriculturii, stabilite de Con
gresul al XI-lea și Conferința Na
țională a partidului.

Silviu ACHIM

De munca noastră depinde 
bunăstarea noastră

...Se auzeau susurul valurilor Du
nării și răpăit de ciocane, zgomotul 
greu al jeturilor de foc care țîșnesc 
din aparatele de sudură și acel 
du-te-vino al sutelor de autotranspor- 
toare electrice, piuitul strungurilor și 
âcrîșhetul macaralelor. Și cădeau, 
ca-ntr-o poveste, fulgi mari de nea, 
peste Dunăre și peste oameni.

— Spuneți-mi, vă rog. ce vă im
presionează mai mult și mai mult, 
aflîndu-vă în acest mare amfiteatru 
de muncă ? întrebarea e grea, dar 
are răspuns — ne-a avertizat, zîm- 
bind (știa el de ce), tovarășul Ana- 
tolie Mehic, secretarul comitetului de 
partid al Șantierului naval din 
Galați.

— Cel mai mult și mai mult ne 
impresionează, firește, colosul acela 
de vapor din fața noastră, nou-nouț, 
pe care scrie „Fierbinți", înalt și 
lung cit un bloc cu cinci etaje — 
am răspuns noi.

— Cind ești pe un șantier naval, 
e normal să vezi vapoare. Eu să fi 
fost în locul dv. aș fi fost impre
sionat de altceva. De munca oame
nilor, mai ales de cea depusă in 
afara orelor de serviciu, de pomii 
aceștia țineri plantați pe fiecare 
palmă de pămint în jurul atelierelor. 
Sint 1 000 de pomi. Piersici, caiși, 
nuci și cireși. Mă și mir cum se face 
că nu v-au atras atenția. Vă dați 
seama ce reconfortant e să lucrezi 
în preajma unui măr înflorit sau 
încărcat de roade ? Oamenii muncesc 
cu altă tragere de inimă.

Am intrat apoi în ateliere. La 
„Sculărie", aproape că nu ne credem 
ochilor. Afară — ger de crăpau pie
trele. Aici, în atelier, pe prichiciul 
ferestrelor, de jur împrejurul uriașei 
hale — sute și sute de flori. Atelferul 
părea o seră înfloritoare. Și toate în 
jur — pardoseala, utilajele, salope
tele muncitorilor — străluceau de 
curățenie.

— Există — ne spunea mai tîrziu 
președintele comitetului sindical — o 
legătură directă între condițiile in 
care lucrează oamenii și productivi
tatea muncii. De aceea, așa cum a 
fost întocmit un' plan de producție 
pentru fiecare din miile de oameni 
citi lucrează pe șantier, există și- 
unul în care sînt incluse numai și 
numai probleme sociale. Planul pro
blemelor sociale. Uite, de exemplu, 
problema condițiilor de locuit — cea 
mai grea de altfel. Și la acest ca
pitol ne-am depășit planul. In ultima 
etapă era planificat să rezolvăm 105 
cereri pentru case, iar noi am rezol
vat 130. In total, în ultimii ani, noi 
am repartizat muncitorilor 4 000 de 
case. Mai mult de 100 de milioane a 
plătit statul pentru aceste case. Sin

tem multi, nevoile sint mari, dar 
foarte curînd, pînă în 1980, problema 
va fi complet rezolvată.

Umblînd pe șantier și discutind cu 
oamenii, am înțeles că depășirea pla
nului la soluționarea cererilor oame
nilor e o constantă în toate compar
timentele viefii sociale'dih această 
mare unitate economică. Iată, de 
pildă, ce ne spunea tovarășa Olga 
Popescu, bibliotecara șantierului :

— Vin oamenii la mine, la biblio
tecă, cu regularitatea cu care se duc 
Ia cantină. Cu ani in urmă, dorința 
mărturisită a celor mai activi cititori- 
ai șantierului era ca biblioteca noas
tră să aibă — ziceau ei — măcar 
20 000 de volume. Problema a fost

SCURTĂ INCURSIUNE 
ÎN „COMPARTI

MENTUL SOCIAL" 
DE LA ȘANTIERUL 
NAVAL DIN GALAȚI

pusă în discuția conducerii, la partid 
și la sindicat. S-au căutat soluții, 
s-au făcut sondaje printre oameni 
pentru a afla ce titluri ii interesează. 
Și iată că acum avem nu 20 000, ci 
34 000 de cărți. Un sfert de milion a 
cheltuit șantierul pentru cârti. Avem 
muncitori pe șantier care citesc 
80—90 volume pe an.

Intr-adevăr, citesc mult muncitorii 
de la șantierul naval. Dar nu numai 
cărți de la bibliotecă. Citesc multe 
cărți tehnice, pentru că șantierul 
e o veritabilă școală de calificare : 
in prezent, peste 1 000 de muncitori 
sînt în școli de calificare, iar restul 
sint cuprinși in cursurile de perfec
ționare.

Am trecut într-un tîrziu și pe la 
cantină. Am mîncat împreună cu un 
grup de sudori un borș țără
nesc și pîrjoale, cum știu să le 
facă numai moldovenii, cu o gar
nitură uriașă de cartofi. Cum poți 
să-ți dai seama dacă o cantină e sau 
nu e bună ? După numărul oameni
lor care sînt abonați la ea. In ziua 
aceea veniseră la masă peste 1500 
de oameni. Și am aflat că toți mun
citorii regretă că administratorul 
acestei instituții o să iasă la pensie. 
De ce 7 Pentru că e harnic, priceput 
și gospodar neîntrecut. Și cantina 
și-a depășit planul. Planul de achizi
ționat alimente. Am găsit pivnița ei

burdușită de legume și semiprepa- 
rate. De fapt, cită marfă e acolo 7 
Imaginați-vă un tren cu 90 de va
goane din care s-au descărcat car
tofi, fasole, varză, rădăcinoase.

Așa e cum, spunea președintele co
mitetului sindiiîal : nu există com
partiment in legătură directă cu îm
bunătățirea vieții oamenilor care să 
nu-și depășească sarcinile. Șantierul 
a devenit de mult o a doua casă a 
muncitorilor constructori de nave, 
locul unde-și pot rezolva cele mai 
diverse probleme personale, locul de 
unde primesc case, unde mănincă și 
se spală, unde-și lasă copiii in timp 
ce ei lucrează, de unde primesc asis
tența medicală, unde invată și unde 
sint specializați in meserie. Firește, 
toate acestea le primesc gratuit, pen
tru că sînt plătite de societate.

Ne povestea, la un moment dat, 
președintele comitetului sindical : 
„Erau bine izolate roțile volante și 
alte angrenaje din șantier, totuși 
accidente de muncă se mai întîmplau. 
Un singur compartiment de muncă 
ne făcea surprize — cel în care se 
lucrează cu macarale. Am cercetat 
mult, dar în cele din urmă am găsit 
cauzele : pe macarale lucrau oameni 
necorespunzători. Așa a luat ființă Ia 
noi cabinetul de psihologie aplicată. 
Acum nu-mi maiș aduc aminte exact 
de cind n-am mai avut un accident 
de muncă. E drept insă, șantierul 
cheltuie anual pentru protecția mun
cii 5—6 milioane lei".

Da, nu e puțin lucru ca pe un 
șantier cu mii de oameni, acciden
tele de muncă să fie aproape elimi
nate. După cum nu e puțin ca asu
pra sănătății oamenilor șantierului 
să vegheze 10 cadre sanitare de me
dicină generală și doi medici stoma
tologi, Și nu e puțin ca toate gru
purile sociale să funcționeze ca 
ceasul, ca ele să ofere oamenilor 
condiții de confort ca acasă. Nu e 
puțin ca sute de oameni să fie anual 
trimiși la odihnă și tratament.

...Am pornit spre poarta șantieru
lui. La cererea muncitorilor, în ime
diata ei apropiere au fost deschise 
citeva magazine : unul cu articole 
de uz casnic, altul cu legume și unul 
alimentar care preia comenzile mun
citorilor cind aceștia intră în schimb 
și pe care le eliberează cind ei se 
îndreaptă spre casă. Economie de 
timp. La poartă am găsit un auto
buz. La cererea muncitorilor, vin la 
poarta șantierului, din toate cartierele 
orașului, șase mijloace de transport : 
patru autobuze (15, 22, 25 și 28) și 
două tramvaie (2 și 5).

între timp, ninsoarea se oprise...

GI1. GRAURE

de consum în județul Cluj
în prezent, rețeaua cooperației 

de consum din județul Cluj numă
ră peste 960 unități comerciale și 
de alimentație publică. în nume
roase comune au fost construite 
complexe comerciale cu etaj, su- 
permagazine moderne, care desfac 
intreaga gamă sortimentală de măr
furi.

Anul trecut, de pildă, în locali
tatea Săvădisla a fost dat în folo
sință un modern complex comer
cial cu etaj, care cuprinde la par
ter o alimentară cu autoservire, o 
cofetărie, o librărie și secții de 
prestări servicii (frizerie-coafură, 
croitorie, atelier de reparații radio 
și televizoare), iar la etaj raioane 
pentru vinzarea produselor neali
mentare.

La parterul blocurilor din Panti- 
ceu s-au deschis, de asemenea, o 
alimentară cu autoservire, o cofe
tărie și ateliere de prestări servicii, 
iar la Mociu — un supermagazin 
cuprinzind un restaurant și o co
fetărie la parter, raioane cu măr
furi electrotehnice, articole de me
naj și chimicale, textile. încălță
minte, confecții, tricotaje, merce
rie.

Totodată, au fost ridicate, cu con
tribuția voluntară a membrilor co
operatori, magazine sătești cu bu
fet la Măguri, Pîglișa (comuna Dă- 
bica), Jucul de Mijloc (comuna 
Jucu), Orman (comuna Iclod) și 
Boju Mic (comuna Cojocna).

Prin darea in folosință a noilor 
unități, suprafața comercială a

crescut in anul trecut cu peste 
3 000 mp. Ca urmare, și volu
mul desfacerilor a fost cu 11 la 
sută mai mare față de anul 1976.

Tot în anul trecut s-au moderni
zat și dotat cu utilaj nou 22 de 
unități, printre care: un restau
rant in localitatea Luna, o cofetă
rie la Căpușul Mare, un magazin 
de mobilă la Bobilna, un restau
rant și o cofetărie la Huedin, un 
magazin alimentar la Bologa și 
altele.

Acțiunea de dezvoltare și moder
nizare a rețelei cooperației de con
sum din județul Cluj va continua 
și în acest an. Sînt în construcție 
și vor fi date în folosință comple
xe comerciale in localitățile Baciu, 
Borșa, Poieni, Călățele și altele, 
cuprinzind — pe lingă raioanele cu 
un bogat sortiment de mărfuri — 
restaurante și secții de prestări.

Amintim, totodată, citeva unități 
turistice aparținînd, de asemenea, 
cooperației de consum clujene, 
care oferă condiții optime de găz
duire în locuri pitorești, bucurîn- 
du-se de un binemeritat renume în 
rindurile vizitatorilor: Cabana Buru 
(la 4 km de Cheile Turzii, pe dru
mul național Turda—Cimpeni), Ca
bana „Ardeleana" Călățele (la 17 
km de Huedin), popasurile turisti
ce „Terasa Căpuș" (la 25 km de 
Cluj-Napoca spre Oradea), Hanul 
Pescarilor de lingă Luncani, pe 
malul Arieșului și altele.

In fotografie: complexul comer
cial din comuna Săvădisla.

Un nou concurs 
organizat de Comitetul 

Moțional 
pentru Apărarea Păcii

Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii organizează un 
nou concurs pe bază de buleti
ne „Fondul Păcii" cu tema : 
„Sub soarele păcii și socialis
mului" — 30 de ani de realizări 
pe. drumul construirii vieții noi

Documentindur-se■■ cu< ajutorul 
bibliografiei indicate privind, 
răspunsurile , la. întrebările cu
prinse în buletin, participant» 
la concurs își vor îmbogăți și 
verifica cunoștințele despre 
marea operă de construcție a 
socialismului multilateral dez
voltat și a comunismului, des
fășurată de poporul nostru sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Concursul este dotat cu un 
premiu in valoare de 50 000 lei, 
alte 949 premii și mențiuni. 
Toate premiile și mențiunile vor 
fi atribuite prin tragere la sorți 
concurenților care voi' da răs
punsuri exacte la întrebări.

Buletinele de concurs pot fi 
procurate, cu începere de la 10 
februarie a.c., prin comitetele 
județene, municipale si orășe
nești de luptă pentru pace, pre
cum și prin întreprinderi, in
stituții, școli de toate gradele, 
prin așezămintele culturale de 
Ia orașe și sate.

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că, datorită revărsării apelor 
riului Arieș. circulația este întrerup
tă pe DN 75 (Cimpeni — Turda), in

sectorul Bala de Arieș — Sălciua, 
între km 110 plus 200 și 110 plus 400. 
Circulația este asigurată pe ruta 
Cimpeni — Abrud — Zlatna — Alba 
Iulia — Turda. (Agerpres)

Tragere excepțională 
PRONOEXPRES

La tragerea din 19 februarie 
se atribuie autoturisme „Dacia 
1300", excursii în R.S. Ceho
slovacă — R.F. Germania — El
veția sau R.P. Bulgaria — Gre
cia sau R.D. Germană, precum 
și cîștiguri in bani — fixe 
(50 000, 15 000 lei etc) și varia
bile.

Pentru acordarea tuturor aces
tor câștiguri se efectuează 8 ex
trageri repartizate in 2 faze. în 
total se extrag 44 numere.

Ciștigurile se acordă pe 10 ca
tegorii, Se poate cîștiga și cu 3 
numere la fiecare din cele 8 
extrageri.

Participarea se face pe bilete 
de 6 și 15 lei varianta simplă. 
Biletele de 15 lei participă la 
toate cele 8 extrageri.

Vinzarea biletelor, pînă sîm- 
bătă, 18 februarie a.c.

Ordinea 
și disciplina 

au fost repuse 
în drepturi

Intr-o sesizare adre
sată ziarului nostru se 
arăta că la Oficiul de 
gospodărire a apelor 
Alba Iulia se organi
zează chefuri de către 
conducerea acestuia, 
au loc sustrageri de 
bunuri materiale, ma
nifestări de încălcare 
a disciplinei muncii si 
financiare (nerespec- 
tarea programului de 
lucru, efectuarea de 
plăti ilegale unor 
muncitori folosiți de 
Anghel Ion. directorul 
unității, la construirea 
casei proprietate per
sonală etc).

Autorul sesizării pre

ciza că abaterile au 
fost aduse la cunoștin
ța organelor locale de 
partid, dar nu s-au 
luat măsuri. în schimb, 
cei vinovati. în frunle 
cu conducerea unității, 
se răzbună pe el. per- 
secutîndu-1.

în răspunsul Comi
tetului județean de 
partid Alba, semnat de 
tovarășul George Ho- 
moștean. prim-secre- 
tar. se arată că faptele 
au fost cercetate si s-a 
constatat temeinicia 
sesizării. In cursul a- 
nului trecut, directorul 
oficiului a fost pus în 
discuția organizației 
de bază și sancționat 
cu vot de blam. întru- 
cit și după discuta
rea și sanctionarea sa 
a continuat să comită 
aceleași abateri, sesi
zate în scrisoare, se
cretariatul comitetului 
județean de partid a 
hotărit înlocuirea lui

Anghel Ion din func
ția de director.

Adunarea generală a 
organizației de bază, 
care a avut loc în luna 
ianuarie a.c.. a cerut 
biroului de partid să 
acționeze ferm în ve
derea întronării unui 
climat de muncă să
nătos. creșterii răs
punderii comuniștilor, 
a tuturor membrilor 
colectivului pentru a- 
sigurarea respectării 
ordinii si disciplinei în 
unitate. Adunarea ge
nerală a hotărit. tot
odată. retragerea man
datului acordat lui A- 
lexandru Popa de a 
îndeplini funcția de 
secretar al biroului or
ganizației de bază, 
pentru slabă combati
vitate si lipsă de in
transigentă fată de 
abaterile manifestate 
în întreprindere.

De asemenea, adu
narea generală a sanc

ționat cu vot de blam 
pe loan Corpade, pre
ședintele comitetului 
sindicatului, care ul
terior a si fost înlo
cuit din această muncă, 
pentru absente repe
tate de la,, programul 
de lucru, consum de 
băuturi alcoolice in 
timpul serviciului etc ; 
pentru abateri asemă
nătoare a fost sancțio
nat cu vot de blam șl 
economistul Vasile Itu.

Tot pe scări, 
pe lîngă lift...
„Noi. locatarii blo

cului 5 bis din str. Hu-

niade. municipiul Lu
goj (este adevărat că 
cei mai multi dintre 
semnatari locuiesc la 
etaiele 8—10 — n.n.). 
vă informăm că ne-am 
mutat în acest bloc din 
luna aprilie 1977. A- 
vem si lift, dar numai 
cu numele, pentru că 
mai tot timpul este 
defect. Cei care răs
pund de buna lui 
funcționare ne. amă
gesc cu promisiuni. 
Au fost de 3—4 ori. 
l-au pus în funcțiune, 
iar după o oră-două 
se defecta din nou. 
Oare ei nu se gindesc

că în acest bloc locu
iesc bătrîni. copii de 
școală si le este foar
te greu să urce scă
rile pînă la etajul 10 7“

Consiliul popular al 
municipiului Lugoj, 
căruia redacția i-a tri
mis sesizarea spre so
luționare. n.e-a trimis 
un răspuns semnat de 
tov. Luca Lungu. 
prim-vlcepreședinte, șl 
Simeon Belu. secretar, 
care precizează că se
sizarea este reală. 
După ce arată că per
sonalul unității de 
gospodărire comunală 
și locativă Lugoj, care

asigură întreținerea 
ascensoarelor. nu are 
calificarea necesară, se 
subliniază că. o peri
oadă lungă de timp 
s-a motivat neinlă- 
turarea defecțiunilor 
prin lipsa unor piese 
de schimb la Lugoj si 
Timișoara. Pină la 
urmă, piesele respec
tive s-au procurat de 
la București și lif
tul a fost reparat. în 
prezent functionind 
normal. Desigur că. 
fără să vrei. îti pui în
trebarea : a trebuit să 
treacă mai mult de opt 
luni să se ajungă la 
concluzia că dacă nu 
se găsesc piese pe plan 
local este necesar să 
se caute în alte orașe, 
inclusiv la București, 
unde sînt fabricate 7

In încheierea răs
punsului se precizează 
că șase persoane au

fost selecționate șl tri
mise la București, la 
un curs de calificare 
pentru ascensoare cu 
durată de șase luni, 
iar la întoarcerea a- 
cestora se va Îmbună
tăți substantia! activi
tatea de întreținere a 
lifturilor.

Un angajament 
prompt

Locatarii imobilului 
nr. 5, de pe Aleea Li
liacului din orașul Ca
ransebeș, județul Ca- 
raș-Severin, semnalea
ză unele deficiențe in 
funcționarea instalații
lor de încălzit.

Comitetul orășenesc 
de partid Caransebeș 
ne-a răspuns că ne
ajunsurile în ce pri
vește functionarea în

călzirii centrale la a- 
partamentele din blo
cul nr. 5 s-au datorat 
livrării cu intermiten
te de către furnizor a 
combustibilului lichid, 
precum si unor defec
țiuni din rețeaua ter
mică. S-au luat mă
suri în vederea e- 
xecutării remedierilor 
necesare si îmbunătă
țirii aprovizionării cu 
combustibil, pentru 
functionarea cor“°""ri- 
zătoare a centralei ter
mice.

în finalul răspunsu
lui se menționează că 
se va urmări perma
nent modul in care se 
asigură încălzirea lo
cuințelor. spre a se pu
tea proceda operativ 
la înlăturarea defici
entelor ce apar.

Neculai ROȘCA
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

(Urmare din pag. I) 
și din alte unități industriale, reali
zate după proiecte elaborate de spe
cialiști din producție, din cercetare 
și învățămînt, produse care, prin per
formanțele lor constructive și func
ționale, asigură un înalt randament 
în exploatare, în condiții de eficien
tă economică sporită și cu un con
sum redus de materii prime, combus
tibil și energie electrică. Sînt prezen
tate. de asemenea, o serie de realizări 
recente ale gindirii tehnice originale, 
tot atîtea contribuții la efortul 
general de modernizare a economiei 
românești. Semnificative în această 
direcție sînt succesele specialiștilor 
de la combinatul petrochimic „Sol
ventul" din Timișoara care, in primii 
doi ani ai actualului cincinal, au 
aplicat în producție noi și originale 
tehnologii de producere a poîieste- 
rilor și a altor produse chimice ce 
permit valorificarea superioară a 
unor materii prime indigene și re
ducerea substanțială a importurilor. 
Dovezi ale preocupării pentru per
fecționarea neîntreruptă a tehnolo
giilor sînt prezente și la standul în
treprinderii de produse ceramice din 
Jimbolia, una dintre primele uni
tăți industriale din țara noastră care 
folosesc energia solară ca sursă ter
mică în scopuri productive, econo
misind importante cantități de com
bustibil, și al întreprinderii „Electro
timiș", unde s-au extins noi proce
dee de tăiere cu plasmă a metalelor 
și de prelucrare prin electroeroziune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cer
cetează cu interes numeroasele gra
fice ce ilustrează progresele înre
gistrate în organizarea superioară a 
producției și a muncii pe baza apli
cării metodelor analizei valorii și a

Printr-o mai intensă conlucrare intre
cercetare, proiectare și producție — 

la ridicarea nivelului calitativ
al întregii activități

O primire plină de căldură — ex
presie a sentimentelor de dragoste și 
prețuire pe care oamenii muncii le 
nutresc pentru secretarul general al 
partidului — regăsim și la întreprin
derea mecanică din zona de nord-est 
a Timișoarei, aflată in plin proces 
de modernizare și continuă dezvol
tare.

Vizita de lucru începe cu sectoa
rele destinate fabricației de maca
rale și poduri rulante. Anual ies pe 
porțile acestei întreprinderi — singu
ra unitate de acest fel din tara noas
tră — peste 1 500 de asemenea utilaje 
grele cu capacitatea de a ridica greu
tăți cuprinse între-5 și 200 tone. Ur
mărind procesul mecanizat de prelu
crare și montaj al acestor mașini, in- 
teresîndu-se de caracteristicile teh
nice ale unor agregate, secretarul ge
neral al partidului cere specialiștilor 
uzinei să acorde în continuare în
treaga atenție diversificării produc
ției pentru a se putea satisface inte
gral și în mai bune condiții nevoile 
economiei noastre naționale în acest 
sector, ca. și cererile la export. Ra- 
portind că in primii doi ani ai ac
tualului cincinal s-a realizat o pro
ducție suplimentară de 115 milioane 
lei, o creștere cu 16 la sută a produc
tivității muncii, directorul general al 
întreprinderii, Ioniță Bagiu. infor
mează că preocuparea centrală a co
lectivului de proiectanți pentru ma
carale și poduri rulante este de a 
spori în actualul cincinal forța de 
ridicare a acestor mașini pînă la 400 
tone.

O mică expoziție cu piese finite 
din componența principalelor agre
gate fabricate aici oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu posibilitatea să 
aprecieze eficiența economică a unor 
procedee tehnologice generalizate în 
producție, între care sudura auto
mată și semiautomată, folosite cu 
foarte, bune rezultate de constructo
rii de mașini ai întreprinderii. Și 
aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
insistă asupra necesității îmbunătăți
rii continue a calității macaralelor și 
podurilor rulante, produse folosite 
practic în aproape toate sectoarele 
economiei naționale. Gazdele arată 
că la fabricarea acestor mașini sînt 
folosite pe scară tot mai largă me
tode moderne de prelucrare, matern 
prime superioare, care au dus la 
creșterea duratei lor de funcționare, 
primind aprecieri pozitive din partea 
beneficiarilor. 

ingineriei industriale, care au con
tribuit la creșterea eficienței econo
mice, ridicarea calității unor pro
duse și diminuarea consumurilor 
specifice.

Performanțele atinse de produsele 
industriei timișene le conferă cali
tăți competitive și pe plan interna
țional. Produse ale industriilor con
structoare de mașini, chimice, ușoa
re, alimentare, purtînd marca în
treprinderilor din acest județ, sînt 
exportate în peste 60 de țări.

Apreciind varietatea modelelor, 
linia elegantă și bunul gust în exe
cuția produselor textile, de confec
ții, tricotaje și încălțăminte, efortul 
producătorilor de a ține pas cu 
noile cerințe și exigențele în crește- 
re ale cumpărătorilor din țară și de 
peste hotare, secretarul general al 
partidului a indicat, în timpul vizi
tării expoziției, ca acolo unde 
există mai multe unități cu pro
fil asemănător sau apropiat să 
se creeze o conducere unică, 
fiecare unitate păstrîndu-și în între
gime individualitatea. O asemenea 
formulă ar contribui la ridicarea efi
cienței fiecărei unități, la mai buna 
gospodărire a materiilor prime și 
materialelor, ar ajuta la diversifica
rea sortimentelor.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe reprezen
tanții întreprinderilor pentru rezul
tatele obținute în modernizarea pro
ducției, introducerea cu curaj în 
practica industrială a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, subli
niind că acestea trebuie considerate 
drept un început, că trebuie luptat 
cu perseverentă pentru a conferi noi 
dimensiuni luptei pentru calitate, 
pentru a menține la un loc de cinste 
produsele timișene.

Este prezentat, apoi, noul . depozit 
al întreprinderii, în care produsele 
sînt stivuite pe verticală. Noul depo
zit, conceput și construit la indicația 
dată de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitelor anterioare, 
în întreprindere, a asigurat elibe-1 
rarea unor importante- suprafețe de 
teren pe care s-au construit deja 
hale de producție. De asemenea, el 
a permis mecanizarea lucrărilor de 
manipulare a pieselor și, în felul 

. acesta, o mai bună aprovizionare, .în 
flux continuu a sectoarelor de fabri
cație. Secretarul general, al. partidului 
a recomandat extinderea acestor .ti
puri de depozite și în alte unități 

' economice.
Vizita continuă apoi în noua hală 

de poduri rulante grele și utilaje me
talurgice — produse intrate de anul 
trecut în fabricația acestei cunoscute 
întreprinderi timișorene. Moderna 
hală, intrată parțial în producție îna
inte de termen, ca și alte obiec
tive recent date în funcțiune sau 
aflate în plină construcție, prefigu
rează noul profil — cel de utilaje 
pentru industria metalurgică — care 
se dezvoltă tot mai puternic în aceas
tă întreprindere la recomandările to
varășului Nicolae Ceaușescu, făcute 
cu prilejul altor vizite în unitate. Aici 
sînt prezentate de către directorul 
Institutului de cercetări și proiectări 
pentru mașini de ridicat și transpor
tat uzinal, Vasile Antonovici, o se
rie de produse asimilate recent de 
întreprindere. Secretarul general al 
partidului examinează cu atenție 
numeroase utilaje, cere explicații re
feritoare la caracteristicile lor teh
nice, la domeniile de utilizare, se 
interesează de consumurile de metal, 
de randamentul și eficiența acestor 
mașini.

Pornind de la nevoile crescinde 
ale economiei naționale, de la posi
bilitățile mari pe care le oferă Ti
mișoara datorită prezentei în acest 
municipiu a unor valoroase cadre de 
proiectanți și cercetători, cadre di
dactice ale Institutului politehnic, 
secretarul general al partidului a in
dicat, cu prilejul vizitelor anterioare 
făcute in întreprindere, transfor
marea, treptată, a întreprinderii me
canice din Timișoara intr-un modern 
..Combinat de utilaj greu", avînd un 
puternic sector de agregate metalur
gice, apt să-și aducă o contribuție 
substanțială la dotarea marilor obiec
tive metalurgice ce se construiesc sau 
urmează a se realiza în tara noastră. 

inclusiv a Combinatului siderurgic 
care se înalță in prezent la Călărași.

Acum, gazdele sînt in măsură să 
prezinte, prin intermediul unei ma
chete, planul de dezvoltare a viito
rului combinat pînă in anul 1985. Se 
arată că se află în construcție mai 
multe hale noi de fabricație prin a 
căror intrare în funcțiune se asigură 
creșterea capacității anuale de pro
ducție de la 64 000 tone in 1975, la 
120 000 tone în 1980.

Se subliniază, de asemenea, că 
odată cu dezvoltarea întreprinderii, 
în apropierea ei au fost construite 
numeroase locuințe pentru munci
tori. Secretarul general al partidului 
recomandă să se construiască noi a- 
partamente pentru, muncitorii între
prinderii în imediata ei apropiere.

Examinînd cu atenție aceste per
spective importante de dezvoltare a 
întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere ministrului de resort, 
reprezentanților centralei industriale 
și Institutului de cercetări și proiec
tări de specialitate, precum si condu
cerii întreprinderii să aibă în vedere 
folosirea rațională a suprafețelor de 
producție, organizarea în flux conti
nuu a procesului tehnologic pentru o 
cît mai mare eficiență în producție. 
Pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor propuse, secre
tarul general al partidului insistă a- 
supra necesității unei strinse conlu
crări între specialiștii din producție 
și cei din institutele de cercetări și 
proiectări cu cadrele didactice de 
specialitate din institutele timișore
ne de învățămînt superior, pentru ca, 
împreună, să poată contribui la dez
voltarea, la Timișoara, a unei mari 
unități constructoare de mașini la ni
velul tehnicii celei mai moderne.

în continuarea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește la ate
lierul de prototipuri și standuri de 
încercare al Institutului de cercetări 
și proiectări pentru mașini de ridi
cat și transportat uzinal, care își are 
sediul lingă această întreprindere, unde 
examinează împreună cu specialiștii 
prezenți noi tipuri de mașini și uti
laje prevăzute a intra în fabricația 
de serie a viitorului combinat de u- 
tilaj greu din Timișoara. Secretarul 
general al partidului subliniază și 
de această dată necesitatea unei 
conlucrări strînse între specialiștii 
din domeniile cercetării, proiectării 
și producției în vederea realizării 
unor produse de înaltă tehnicitate, la

Recomandări prețioase privind 
modernizarea producției, 

asimilarea de mașini și utilaje 
cu performanțe superioare

în programul vizitei a fost înscrisă, 
de asemenea, una din cele mai mo
derne unități timișorene. întreprinde
rea „Electrotimiș", un adevărat „me
canic șef" al industriei noastre elec
trotehnice, amplasată pe platforma 
industrială din partea sud-vestică a 
orașului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de loan 
Lieu, directorul general al Centralei 
industriale de mașini și aparataj 
electric, Ilie Ocsko, secretarul comi
tetului de partid din întreprindere, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, Arke Marcus, directorul în
treprinderii, de numeroși ingineri, 
tehnicieni și muncitori, care i-au 
adresat un călduros bun venit.

Vizita la „Electrotimiș" îmbrățișea
ză o problematică de mare impor
tanță nu numai pentru această în
treprindere, dar și pentru celelalte 
colective de oameni ai muncii din 
industrie : îndeplinirea. în condiții 
superioare, de eficiență sporită și de 
calitate înaltă a sarcinilor reieșite din 
planul de producție pe acest an, a 
prevederilor cincinalului. . Dialogul 
care are loc în acest sens cu mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, cu alți factori de răspundere, 
cu specialiști, evidențiază realizările 
și preocupările colectivului timi
șorean pentru ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției prin ac
celerarea procesului de asimilare, 
modernizare, înnoire și tipizare a pro
duselor, introducerea de tehnologii 
moderne și perfecționarea celor exis
tente, utilizarea intensivă a capaci
tăților . și suprafețelor productive, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor materiale.

în discuția pe care secretarul ge
neral o poartă cu specialiștii sint 
puse în evidență experiența colecti

nivelul celor mai bune produse simi
lare cunoscute pe piața mondială.

La ieșirea din ultima secție vizi
tată are loc un moment emoționant. 
Secretarul general al partidului este 
înconjurat de un grup de copii ai 
muncitorilor care-i oferă flori, ex
presie <a dragostei și recunoștinței pe 
care tinerele vlăstare le poartă celui 
care dedică întreaga sa forță de 
muncă viitorului lor luminos. Apoi, 
dintre grupurile compacte ale mun
citorilor se desprinde decanul lor de 
vîrstă, pensionarul Otto Melentovici, 
fost maistru în această întreprindere, 
care, oferindu-i o garoafă roșie, i se 
adresează cu firească emoție :

— Vă rog s-o primiți din partea 
unui muncitor care și-a petrecut în
treaga viață în uzină. Este o singură 
floare, dar ea exprimă bucuria de a 
vă vedea din nou în mijlocul nostru, 
al muncitorilor, care vă iubesc și vă 
stimează nespus de mult. Primiți o 
floare care se adaugă celor pe care 
vi le-a dat întregul nostru popoi- la 
împlinirea vîrstei de 60 de ani și a 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară și urarea noastră : Să ne 
trăiți ani mulți și fericiți, tovarășe 
secretar general, pentru a ne conduce 
țara pe culmi și mai înalte 1

La încheierea vizitei, apreciind re
zultatele obținute in realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan, preocu
parea pentru dezvoltarea și moderni
zarea continuă a acestei unități, 
secretarul general al partidului 
urează oamenilor muncii de aici mult 
succes în îndeplinirea programului ce 
și l-au propus.

Mulțumind pentru sprijinul acor
dat cu prilejul fiecărei vizite făcute 
în întreprindere, pentru indicațiile de 
mare importanță date cu aceste pri
lejuri. directorul general al între
prinderii a exprimat angajamentul 
întregului colectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri din Întreprindere 
de a îndeplini exemplar sarcinile tra
sate de secretarul general al parti
dului, pentru ca întreprinderea me
canică din Timișoara să fie perma
nent o unitate fruntașă în construc
ția de mașini.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
cu deosebită căldură de muncitorii 
aflați la lucru, care i-au urat multă 
sănătate, fericire și viață îndelun
gată, spre binele poporului și al în
tregii țări.

vului de aici, precum și acțiunile în
treprinse în ultimii ani în vederea 
ridicării generale a eficienței econo
mice a producției. Se arată astfel că, 
începînd din anul 1974, anul cind to
varășul Nicolae Ceaușescu a vizitat a- 
ceastă întreprindere, producția globa
lă și marfă a unității a crescut de 2,2 
ori. Acest lucru a fost posibil ca ur
mare a planurilor de măsuri întocmi
te în urma indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, care s-au soldat 
cu reamplasarea a 300 de utilaje, mon
tarea pe aceleași suprafețe de pro
ducție a 200 de noi utilaje, paralel 
cu reducerea volumului de construc- 
ții-montaj. în aceeași perioadă de 
timp, productivitatea muncii a crescut 
de peste două ori, iar valoarea pro
ducției la 1 000 lei fonduri fixe a fost 
de 1 550 lei in 1977 și va crește la 
1 632 lei în 1978. Au fost create două 
linii de fabricație pentru elemente 
tipizate cuprinzînd 400 de tipodimen- 
siuni și au fost asimilate sau repro
iectate peste '■B50 produse noi.

Eficiența economică a acestei vaste 
activități de înnoire este redată nu 
numai de creșterea acestor indicatori 
de bază ai unității, ci și de reducerea 

j consumurilor de metal, precum și a 
importurilor. Cifrele sînt elocvente 
și în acest domeniu — 100 tone me
tal economisit în 1977 și o reducere 
a cheltuielilor valutare de peste 30 
milioane lei valută.

Asimilarea în producție a compli
catei mașini de prelucrat prin ero
ziune a însemnat o realizare tehnică 
de mare eficientă, care va avea o 
profundă influentă asupra tehnologiei 
de fabricație a sculelor în unitățile 
de specialitate din întreaga tară.

Sînt prezentate, de asemenea, o se
rie de alte mașini noi realizate în 
unitate, cum sint prese hidraulice, 
mașini de bobinat, mașina de lițat 
și răsucit corp metalic, agregatul au-

în timpul vizitei la întreprinderea „Electrotimiș'

tomat de tăiere cu plasmă, instala
ția de sudură cu microplasmă, care 
reflectă capacitatea tehnică a colec
tivului timișorean, posibilitățile de 
creație ale. specialiștilor din institu
tele de cercetări și proiectări.

Apreciind aceste succese, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor 
de răspundere să intensifice activita
tea de cercetare-proiectare-producție, 
astfel încît în acest cincinal să poată 
fi diversificată producția mașinilor' 
de prelucrat prin electroeroziune. a 
celor de trefilat conductoare și ca
bluri electrice. Se impune, totodată, 
a. subliniat secretarul general al 
partidului, să se treacă de urgență 
la producerea liniilor și agregatelor 
automate pentru prelucrarea carca
selor, scuturilor și rotoarelor nece
sare dotării noilor fabrici ale indus
triei electrotehnice, precum și la fa
bricarea sculelor și matrițelor. De 
asemenea, s-a evidențiat necesitatea 
cooperării mai atrînse cu institutele 
de, specialitate din țară în vederea 
realizării de noi utilaje și agregate, 
a elaborării unor procese tehnologice 
moderne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat, de asemenea, importanța 
creării unei producții destinate ex
portului. avînd în vedere faptul că 
multe din utilajele și tehnologiile 
realizate la „Electrotimiș" sînt com
parabile cu cele produse și aplicate 
în țări cu nivel tehnic ridicat.

Pe parcursul vizitei în sectoarele 
de muncă, secretarul general al 
partidului a fost întîmpinat cu cele 
mai calde sentimente de dragoste, 
stimă și prețuire de toți cei ce lu
crează la această tînără unitate care, 
alături de numeroasele întreprinderi

Largă extindere metodelor moderne,
experienței înaintate din zootehnie

Vizita de lucru în județul Timiș a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a cu
prins, totodată, două unități din sec
torul zootehnic, sector care a cunos
cut, de asemenea, mari transformări 
ca urmare a introducerii celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, a 
aplicării în practică a rezultatelor 
cercetării.

Un model de organizare științifică 
a producției și a muncii il constituie 
întreprinderea de stat pentru crește
rea și îngrășarea porcinelor Bereg
său, adevărată uzină de carne — de
corată cu „Ordinul Muncii" clasa I și 
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste pentru rezultatele obținute 
în activitatea sa.

Primind vizita secretarului general 
al partidului, lucrătorii acestui mare 
complex industrial-zootehnic au ra- 

ridicate în zona de sud-vest a ora
șului, conferă Timișoarei noi valențe 
industriale, întregindu-i înnoirile pe 
care socialismul le-a declanșat și in 
această străveche vatră românească. 
Ei i-au urat din inimă- sănătate, via
ță lungă și putere de muncă in frun
tea partidului și statului, spre binele 
și fericirea patriei noastre socialiste.

în secția strungărie, unde la acea 
oră a dimineții se aflau la practi
că mulți elevi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de tînărul 
Laurențiu ’ Clopoțel, cîștigătorul con
cursului „Strungul de aur".

— Permiteți-mi, stimate tovarășe 
secretar general — a spus el — să 
vă aduc salutul sincer al sutelor de 
tineri care învață și muncesc în 
această importantă unitate a indus
triei noastre socialiste. Vă încredin
țăm că ne pregătim cu toată serio
zitatea pentru a deveni schimbul de 
nădejde ăl tovarășilor mai vîrslnici 
și că vom îndeplini întocmai prețioa
sele , dumneavoastră indicații și în
demnuri.

Alți numeroși tineri, cu aceeași e- 
moție în suflet, au ieșit în întimpi- 
narea secretarului general al partidu
lui, oferindu-i flori, florile bucu
riei, ale gratitudinii pe care toți lo
cuitorii Timișoarei, întregul nostru 
popor o nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

încheindu-și vizita în această uni
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu fe
licită colectivul întreprinderii pen
tru realizările obținute și cere să se 
acționeze cu și mai multă energie 
pentru ca întreaga activitate să se 
ridice la cerințele de calitate și efi
cientă economică pe care le impune 
acest cincinal al revoluției tehnico- 
științifice.

portat cu mîndrie succesele deosebite 
în înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
din programul național de dezvolta
re a zootehniei, modul în care con
tribuie la dezvoltarea producției 
animaliere livrate fondului central 
de stat. S-a relevat, între altele, fap
tul că, acționînd în spiritul indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului la Congresul oamenilor 
muncii din agricultură, au fost aplica
te noi tehnologii, de mare randament 
și productivitate, în creșterea și în- 
grășarea porcilor, in selecționarea și 
îmbunătățirea efectivelor de animale, 
în folosirea cu maximum de eficien
ță a capacităților productive ale fer
melor întreprinderii. Rodul acestor 
preocupări se regăsește in prezent in 
dublarea producției animaliere pe 
aceeași unitate de suprafață con

struită, producție care, în 1978, va 
depăși 28 0(10 ,de tone carne. Printre 
cele 23 de ferme ale întreprinderii 
care au atins tei mai înalți indici 
de folosire a capacităților construite 
se află și cea de la Sînandrei, unde, 
prin mecanizarea întregului proces 
de întreținere și îngrășare a porciloi, 
precum și prin creșterea lor în hale 
supraetajate, s-a ajuns ca un singur 
lucrător să poată îngriji peste 9 000 
de animale.

Apreciind rezultatele bune obținu
te de zootehniști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat, in discuția 
cu reprezentanții ministerului de re
sort. cu ceilalți specialiști ca aceste 
metode moderne, de mare eficiență 
economică, să fie extinse și în alte 
unități, astfel încît productivitatea 
muncii să înregistreze valori ridicate, 
să scadă cheltuielile materiale și 
consumul de forță, de muncă.

în cadrul vizitei au fost analizate, 
de -asemenea, realizările și. preocupă
rile industriei de specialitate privind 
fabricarea de noi mașini și utilaje 
menite să contribuie la ridicarea gra
dului de mecanizare a muncii în 
toate sectoarele de producție din 
agricultură, activitate la care aduc 
o importantă contribuție și unitățile 
de profil din județul Timiș, care au 
prezentat o serie de utilaje noi șau 
reproiectate, cu performante ri
dicate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut și aici ca gama acestor mașini 
și utilaje să fie lărgită, să se inten
sifice producția de mijloace mecanice 
pentru agricultură, pentru a se per
mite acestui important sector al eco
nomiei naționale să înregistreze rit
muri înalte în toate ramurile pro
ducției vegetale și animale.

Noua vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Timiș 
a scos încă o dată în evidentă neslă- 
bita sa preocupare pentru felul, in 
care se realizează în fiecare unitate 
economică, in fiecare județ al țării 
indicatorii care definesc etapa pe 
care o străbate acum economia noas
tră națională : ridicarea neîncetată a 
calității produselor, sporirea, prin- 
tr-un efort comun, a eficientei eco
nomice, perfecționarea modului de 
organizare a muncii și producției, le
garea strînsă. organică, a cercetării 
tehnico-științifice de cerințele reale, 
concrete, ale producției. Din dialo
gul purtat de secretarul general al 
partidului cu factori de răspundere și 
specialiști ai unităților vizitate, din 
tot ce i-a fost prezentat rezultă că 
județul Timiș dispune de largi po
sibilități materiale și umane pentru 
a duce la îndeplinire importantele 
obiective ce-i revin din hotăririle 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

★
La amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat, care l-au însotit in 
această vizită, au părăsit orașul Ti
mișoara, plecînd cu un tren special 
spre București.

în gara municipiului au venit să 
conducă pe secretarul general al 
partidului mii de locuitori ai orașu
lui — români, germani, maghiari, 
sîrbi — care și-au manifestat incâ o 
dată prin ovații și urale hotărîrea de 
a îndeplini neabătut sarcinile trasate 
de partid, indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în această atmosferă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la tovarășul Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R.. 
de la membrii birourilor comitetelor 
județean și municipal de partid, de 
la oamenii muncii veniți să-l salute 
la plecare.
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Din toată inima, un călduros „Bun venit!’’ La una din fermele unității agricole fruntașe din Beregsău

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reîntors 
marți seara in Capitală, venind de 
la Timișoara, unde s-a întîlnit cu to
varășul Stane Dolanț, secretar al Co
mitetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, care, la invitația secretarului ge
neral al partidului, a făcut o vizită 
în țara noastră.

în cursul zilei de marți, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită 
de lucru în județul Timiș.

La sosire, in gara Băneasa, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat de tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, 
Ion Coman, Miu Dobrescu, Nicolae 
Giosan, Constantin Dăscălescu, Aurel 
Duma, Ion Stănescu.
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POEZII
SE RIDICA TOT MAI PUTERNIC VALUL LUPTELOR DIN POPOR

REVOLUȚIONARE ALE PROLETARY TULUI
Aniversarea eroicelor lupte muncitorești din Ianuarie—februarie 1933 este un 

prilej de a evoca evenimentele de acum 45 de ani, cind largi șl diverse detașamente 
ale clasei noastre muncitoare s-au ridicat împotriva exploatării capitaliste, a 
tendințelor de fascizare, pentru o viață mai bună a tuturor celor ce muncesc și 
apărarea independenței naționale, înscriind prima mare bătălie împotriva fascismu
lui pe pian internațional, după instaurarea dictaturii fasciste în Germania.

Impresionante mărturii de epocă ne dau și astăzi o Imagine vie a amplorii, 
intensității și înaltului nivel de organizare pe care le-au cunoscut luptele muncitorești 
din perioada anilor 1929—1933, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Imagini tipice pentru zilele anilor 1929—1933, exprimînd, mai grăitor ca orice 
relatare, combativitatea și spiritul de solidaritate al maselor largi muncitoare în 
lupta revoluționară. în fotografii : Aspect de la o manifestație a minerilor din 
Lupeni — 1929 ; ceferiști și muncitori de la Societatea de tramvaie din București 
demonstrînd la 29 ianuarie 1931 sub lozincile „Pîine și nu curbe de sacrificiu", 

„Vrem de lucru" etc.

Partidul Comunist Român —forța 
dinamizatoare a luptelor muncitorești

Minerii Lupenilor, hotărîți în luptă

„Cu toata hotârîrea împotriva 
fascismului"

„Partidul trebuie să lupte cu toată hotâ
rîrea, în activitatea lui de fiecare zi, împo
triva fascismului... Pentru apărarea organi
zațiilor de clasă trebuie înființate pretutin
deni și fără întîrziere comitetele muncito- 
rești-țărănești de autoapărare, comitetele 
antifasciste".

(Rezoluție a C.C. al P.C.R. din 
septembrie 1929)

„Numai prin lupta hotărîtâ vom putea 
impune revendicările noastre"

„Numai prin luptă revoluționară vom pu
tea opri ofensiva burgheziei. Numai prin or
ganizarea luptei hotărîte vom impune re
vendicările noastre...

Formați în toate secțiunile comitete de 
acțiune l’Organizați întruniri și demonstrații 
de stradă I Strîngeți-vă rîndurile în jurul co
mitetelor de acțiune I Luptați contra scăde
rii salariilor sub orice formă. Pentru mări
rea lor! Contra concedierilor, pentru repri
mirea celor concediați! Pentru ajutorarea

imediată șl permanentă a șomerilor I... Pen
tru dreptul de organizare, întrunire și de
monstrații de stradă I Pentru existența des
chisă a organizațiilor muncitorești revolu
ționare !..."

(Chemare a Comitetului Central de 
acțiune al muncitorilor ceferiști din 
20 martie 1932)

„Trebuie zădărnicit programul 
înăspririi exploatării"

„înăsprirea terorii de către dictatura bur- 
ghezo-moșierească, întețlrea îndrăznelii ban
delor fasciste ale Gărzii de Fier față de or
ganizațiile muncitorești șl față de masele 
muncitoare cer partidului o activitate ener
gică pentru crearea autoapărării muncito
rești în întreprinderi... Lupta contra «progra
mului» clasei stăpînitoare din România și a 
cămătarilor străini, programul «asanării» 
României burghezo-moșierești pe baza înăs
pririi turbate a exploatării și asupririi, trebuie 
să ducă la zădărnicirea acestui program".

(Dintr-o broșură a C.C. al P.C.R., 
9 februarie 1933)

COMITETUL NAȚIONAL ANTIFASCIST 

„Chemăm la unirea în lupta 
antifascistă a tuturor celor care 

lucrează cu brațul sau cu mintea"
Sub influența marilor bătălii proletare din 

ianuarie-februarie 1933 s-a dezvoltat procesul 
de maturizațe politică a maselor populare, 
de atragere tot mai activă a acestora la lupta 
împotriva fascismului. Este semnificativă în 
acest sens crearea, în iunie 1933, din iniția
tiva Partidului Comunist Român, a Comite
tului Național Antifascist, - în conducerea că
ruia au activat personalități prestigioase ale 
vieții noastre politice, științifice și culturale 
— lorgu Iordan (președinte), Petre Constan- 
tinescu-Iași (vicepreședinte), Victor Ghcrasim 
(secretar), Ilie Cristea, Matei Socor, I. Mi- 
ronescu, Barbu Lăzăreanu, Radu Cernătescu, 
Tudor Bugnariu, Constantin Motaș, Cicerone 
Theodorescu și alții. In vederea întăririi Co
mitetului Național Antifascist cu cadre re
voluționare provenite din rîndurile tinere
tului muncitoresc, Secretariatul C.C. al
P.C.R. a desemnat, ca reprezentant al ti
neretului din Capitală in comitet, pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe atunci in
virslă de 16 ani.

Țelurile urmărite de Comitetul Național
Antifascist au fost expuse în Apelul publicat 
in luna iulie 1933 :

„Izbînda vremelnică a regimului hitlerist 
în Germania a provocat pretutindeni o nouă 
îndirjire a reacțiunii fasciste. Peste tot, și la 
noi în România, de asemeni, partizanii urii 
de rasă, ai dictaturii fascisto-antisemite se 
dedau ia cea mai demagogică propagandă, 
ațîțînd șovinismul și deșteptînd instinctele 
reacționare aie unor pături pe care mizeria 
unei crize fără precedent le împinge să vadă 
mîntuirea lor înapoi, iar nu înainte. Adepții 
hitlerismului român iau ca exemplu Germa
nia în propaganda lor.

Facem apel la unirea tuturor forțelor 
muncitorești și Intelectuale să formeze pre
tutindeni, în toate orașele, satele, fabricile, 
birourile șl cartierele din țară, comitete an
tifasciste, trimițind adeziunile lor scrise la 
Comitetul Național format la București. 
Strîngînd în jurul acțiunii antifasciste pe toți 
acei care lucrează cu brațul sau cu mintea 
la orașe și sate, vom putea stăvili în Româ
nia triumful unui curent care poartă in el 
germenul de distrugere a tot ce este izvor 
de muncă și gindire".

Sub privirea fascina
tă avem ceea ce s-ar 
putea numi un munte 
de plicuri. Sînt feluri
te ca format, de culori 
variate și au apli
cate ștampile marcînd 
locuri și date de expe
diție dintre cele mai 
diverse. Nu conțin, 
cum s-ar putea cre
de, nici scrisori care 
să sesizeze redacției 
un fapt sau altul din 
actualitate, nu aduc 
nici laude vreunor 
fapte remarcabile de 
muncă, vreunor iniția
tive demne de subli
niat și nici nu adre
sează solicitări in spri
jinul rezolvării cutăror 
sau cutăror probleme 
de interes particular 
sau general. Plicurile, 
atitea cite ne cad sub 
priviri, conțin mesaje 
de cu totul altă natu
ră, mesaje pornind din 
cea mai aleasă simți
re, eflorescente spiri
tuale, expresii ale ce
lei mai nobile sensibi
lități și ale frumuseții 
omenești celei mai a- 
lese - POEZII.

Unul dintre aceste 
plicuri, printre cele 
mai recent aduse de 
poștă, vine de la Co- 
man Rodica, originară, 
după cum ne spune, 
din Bistrița Birgăului, 
elevă, în prezent, la 
Școala profesională 
textile din Lugoj.

„îmi place foarte 
mult să compun ver
suri — ne comunică, 
în putinele rinduri tri
mise redacției, cititoa
rea noastră — versuri 
închinate patriei mele 
și conducătorului ei 
iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în cadrul 
Festivalului național 
«Cintarea României» 
am compus poezia 
purtînd același minu
nat titlu «Cintarea 
României», pe care 
v-aș ruga să o publi
cați dacă veți crede 
că e reușită" :

Te cîntă susurul de 
apă,

Te cînt’a vintului
« foșnire ;

Din seva-ți sufletu-mi 
s-adapă, 

Pământ trecut in
nemurire.

Femeile — alături de greviști Așa se răspundea muncitorilor...

Scrierile in versuri 
la care ne referim — 
și dintre care am des
prins, spre exemplifi
care, una. — insumind 
multe, sute, poartă 
sernnături de școlari, 
de ‘.Oameni în puterea 
vîrstei. femei și băr
bați, de muncitori și 
țărani, de intelectuali, 
de militari. Ca și în 
cazul de mai sus, poe
ziile sînt însoțite de 
cîteva rinduri conți- 
nind rugămintea ca 
ele să se bucure de a- 
tenția cuvenită și să 
li se facă loc la rubri
ca culturală a ziarului.

Căutînd să stabilim, 
în timp, un început al 
curgerii lor către re
dacție, ne-a frapat

constatarea că, dacă 
fenomenul se regăseș
te, ca o permanență, 
pe șirul unui marc 
număr de ani, el a cu
noscut un caracter 
cu adevărat exploziv 
incepind cu intrarea 
în marea scenă a tării 
a manifestărilor înca
drate in Festivalul 
„Cintarea României". 
Creația în domeniul 
poeziei este, nu ne în
doim, terenul pe care 
marea competiție a 
frumosului și a mun
cii făuritoare de fru
mos, a recoltat unele 
dintre cele mai boga
te roade. Angajați cu 
sufletul, cu întreaga 
lor simțire în proce
sul creator . declanșat 
de festival, simțind 
chemarea către o îm
plinire de esență su
perioară, sau, simplu, 
încercînd să dea, prin 
mijlocirea versurilor, 
glas unor simțăminte 
nobile și sincere, poe
ții necunoscuți de care 
ne ocupăm s-au aple
cat asupra coalei de 
hirtie, dind formă de 
poem sau orinduind în 
citeva scurte strofe 
ideea, gindul, starea 
sufletească de care 
sint stăpîniți. Ei cîntă 
frumusețile patriei, 
munca avintată a po
porului, viața nouă pe 
care poporul, sub con
ducerea partidului, o 
clădește în vatra stră
veche a țării, cîntă 
omul nou și dău ex
presie unor trăiri 
etern omenești ca dra
gostea de natură, iu
birea. Multe din crea
țiile poetice care ne 
stau în atenție cintă 
faptele de eroism, vi
tejia străbunilor, jert
fa eroilor căzuți pe 
cimpurile de luptă la 
1877 pentru dobîndi- 
rea independentei na
ționale, exprimă sen
timentele de revoltă 
împotriva nedreptăți
lor sociale din trecut, 
evocă luptele țărani
lor ridicați la 1907 
pentru scuturarea a- 
păsătorului jug al îm
pilării și asupririi.

în diferite momente 
ale Festivalului națio
nal „Cintarea Româ
niei" pagina culturală 
a ziarului „Scînteia" a 
publicat, în limita spa
țiului disponibil, se
lecții din cele mai iz
butite creații poetice 
ale scriitorilor nepro- 
fesioniști.

Acești foarte nume
roși autori necunos
cuți,' care-și cultivă, 
cu discreție si modes
tie, înclinațiile lirice, 
sint. în colectivități
le unde trăiesc, adevă- 
rați agenți ai dragostei 
pentru poezie, pentru 
literatură, răspînditori 
ai valorilor neperisa
bile ale marelui scris 
românesc, entuziaști 
propagatori ai versu
lui inflăcărat lăsat 
moștenire de clasicii 
literaturii române, își 
consacră timpul liber

nu numai propriilor 
încercări, dar și orga
nizării de recitaluri, 
seri de poezie, recită 
și totodată atrag în 
marele fluviu al iubi
torilor literaturii noi 
și noi adepți. Sint toa
te acestea aspecte 
demne de toată lauda 
ale multiplei lor acti
vități izvorîte din ta
lent, dăruire, entu
ziasm. Desigur, printre 
sutele, multele sute 
de creionări în versuri 
trimise dih toate col
turile țării se pot in- 
tilni și încercări mai 
puțin izbutite. Lucru 
firesc. Dar nu asta 
este important de pus 
în evidență ; ceea ce 
se cere subliniat este 
acel nobil efort al 
talentelor din popor de 
a pătrunde în tăinuitul 
și fascinantul univers 
al iambilor și trohei
lor. pasiunea cu care 
oamenii simpli se stră
duiesc să dea sim- 
țămintelor lor de dra
goste fată de patrie, 
de marile înfăptuiri 
ale poporului, fată de 
conducătorul partidu
lui și statului veșmint 
poetic. Unii scriu în 
metrică populară, alții 
în vers clasic, se întîl- 
nesc încercări in vers 
alb ; indiferent însă 
de forma de expresie 
aleasă, este remarcabi
lă străduința de a se 
găsi, in modalitățile 
specifice vorbirii poe
tice, cuvîntul apt să 
redea cel mai plastic 
și mai emoționant 
ideea căutată, simță- 
mintul pe care creato
rul încearcă să-1 ex
prime. Și adăugăm : 
risipă de fantezie, bo
găție de metafore, 
descoperiri surprinză
toare de rime, abateri, 
cu găsiri originale, de 
la rigorile prozodiei.

Fenomen nu numai 
demn de subliniat, ci 
meritoriu, căruia i se 
cuvine toată lauda. Și 
nu numai pentru că 
el relevă un efort de 
înălțare spre zone
le exprimării poetice 
sau pentru că ar 
confirma ideea că ro
mânul e născut poet,' 
ci pentru că simțim- 
in lectura acestor pro
duse ale imaginației 
și ale sufletului — sau 
in orice caz in sub
stanța celor mai multe 
dintre acestea — un fiori 
liric sincer, autentic, o 
decantare "de senti
mente exprimînd trăiri 
nobile, avînd ca sursă 
viața adevărată, așa 
cum pulsează ea in 
inima și conștiința 
oamenilor, minunății 
oameni ai patriei 
noastre, liberi să trâ- 
iască și să gindească 
in deplină libertate in 
tara care este pe de
plin a lor.

Am numi rezultatele 
acestui travaliu, aces
te Poezii din popor, 
flori ale spiritului.

N. POPESCU- 
BOGDĂNESTI
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în timpul unei manifestații antifasciste din București 1933: forțele de represiune intra 
în acțiune

Tradiții revoluționare, împliniri ale prezentului
(Urmare din pag. I)

în spațiul dintre hale Se 
încarcă de zor compresoare 
abia ieșite din halele 
de fabricație : „Produsele 
noastre destinate exportu
lui".

Aici, pină in 1944, se re
para material rulant. Din 
1949 „Timpuri noi" își ca
ută drumul unei profilări, 
incepind producția de mo
toare și compresoare. Pri
mul motor semidiesel de 
25 C.P., cu o greutate în jur 
de 800 kg, are drept act de 
naștere primul an după 
ce muncitorii au devenit 
stăpînii uzinei. Azi, ne spu
ne Constantin Barbu, mun
citor în anul naționalizării, 
acum inginer, secretar ad
junct al comitetului de par
tid. executăm aici peste 46 
tipodimensiuni de motoare 
și compresoare. Marca 
„Timpuri noi" o aflăm pe 
grupuri electrogene, exca
vatoare, locomotive, insta
lații petroliere, destinate 
exploatărilor miniere etc. 
Absolut tot ce se' execută 
azi în întreprindere, alături 
de marca amintită,' poartă

marca concepției proprii a 
colectivului. Este inteligen
ța in acțiune a stăpinilor, 
producătorilor și beneficia
rilor de azi ai întreprinde
rii care, față de 1965, pro
duc de zece ori mai mult 
și aspiră ca producția lor 
să fie și de zece ori mai 
bună. Este marca timpuri
lor noi în întreaga indus
trie românească, puternic 
dezvoltată în anii de con-ț 
structie socialistă, ani spre 
care ținteau combatanții 
bătăliilor de clasă de acum 
45 de ani.

împreună cu Mircea Stoi- 
culescu citim pe un panou : 
„în 1980, produsele noi și 
reproiectate vor reprezenta 
peste 80 la sută din totalul 
întregii producții". Aspira
ție pe măsura cincinalului 
revoluției tehnico-științi- 
fice.

— E un obiectiv posibil, 
e de părere strungarul scu
ler. Și argumentează în notă 
personală : „Acasă păstrăm 
o fotografie de-a tatei fă
cută la mașina de rectifi
cat. E o imagine dintr-un 
timp mai aproape de noi.

Pentru că nu se vede puz
deria de curele de trans
misie cu care era impinzit, 
înainte, atelierul. Tata n-a 
vrut o asemenea «aminti
re» și a așteptat mașina de 
rectificat. Dacă ar fi apu
cat să lucreze pină azi, se 
putea fotografia la o ma
șină cu comandă numerică 
ori program, la o mașină 
agregat....".

— Da, este un obiectiv 
posibil, se alătură acestei 
păreri și președintele con
siliului oamenilor muncii 
din întreprindere, Constan
tin Stanciu. Adunarea ge
nerală a oamenilor muncii, 
pe care o pregătim acum, 
își propune să dezbată toc
mai problemele moderniză
rii produselor noastre. A- 
dică ale transformării can
tității într-o nouă calitate. 
Avem deja formulate nu
meroase propuneri în a- 
ceastă direcție. Rămîne ca 
ele să fie validate de forul 
suprem de conducere mun
citorească, pentru ca, apoi, 
să punem umărul cu toții 
la înfăptuirea celor hotâ- 
rite tot de către noi...

în continuare, Mircea 
Stoiculescu se oprește in 
fața panoului de onoare :

— Să vi-i prezint pe 
cîțiva tovarăși de muncă, 
ne spune nu fără o undă 
de mîndrie în glas.

Sînt oameni care și-au 
cîștigat, prin merite deose
bite in producție, dreptul 
de exemplu la panoul de 
onoare. Constantin Crețu, 
bunăoară. Lucrează la tur
nătorie, ca modelor. „Are 
peste 40 de ani de muncă 
în Întreprindere". Ion Mihai 
apoi. „Mi-a fost coleg la 
profesională. Muncitor, ca 
și mine. Acum este secre
tarul comitetului de sindi
cat. Uitați-1 și pe Voicu 
Bratu. Lucrează- pe mașina 
la care s-a fotografiat tata. 
Coleg de secție, membru in 
comitetul de partid. Cel de 
aici e meșterul Constantin 
Ciobanu. Reprezentantul 
secției noastre în comitetul 
oamenilor muncii din între
prindere. îi cunosc bine pe 
fiecare. Muncim doar îm
preună. împreună moder
nizăm uzina, împreună ho- 
tărim cum să facem mai

Manifestări evocatoare ale luptelor 
muncitorești din ianuarie-februarie 1933
împlinirea a 45 de ani de la marile 

bătălii de clasă ale muncitorilor ce
feriști și petroliști prilejuiește orga
nizarea a numeroase manifestări evo
catoare.

în Capitală, la întreprinderea „Tri- 
codava" și Clubul T4 au fost prezen
tate expuneri, montaje muzical-lite- 
rare, recitaluri de versuri.

La Combinatul de utilaj greu Nico- 
lina-Iași și la Casa de cultură 
„Mihail Sadoveanu" din Pașcani au 
avut loc simpozioane, iar la comple
xul C.F.R.. întreprinderea de tricota
je și perdele Pașcani, grupul școlar 
Nicotină și la alte școli din Iași — 
întilniri cu muncitorii participanți la 
luptele ceferiștilor și petroliștilor.

Clubul C.F.R.-Ploiești a fost gazda 
unui simpozion, urmat de prezentarea 
filmului documentar „Eroii de ieri — 
ceferiștii". Alte evocări au avut loc. 
de asemenea, la cluburile petroliștilor 
de la Cîmpina, Băicoi, Boldești, 
Urlați, la rafinăriile din Ploiești, 
Brazi și Teleajen.

La Clubul regionalei de căi ferate 
din Galați, după evocarea „Mărturii

ale unui trecut glorios al clasei 
noastre muncitoare — Februarie 
1933". artiștii amatori ceferiști au 
prezentat montajul literar intitulat : 
„Nemuritorul Februarie".

La Casa de cultură a sindicatelor, 
la clubul întreprinderii de sirmă, 
cuie și lanțuri din Galați, precum și 
la școlile generale nr. 9, 22, 23 și 
altele din același municipiu au avut 
loc, de asemenea, evocări și progra
me artistice dedicate eroicelor lupte 
ale petroliștilor și ceferiștilor din ia
nuarie-februarie 1933.

O expoziție omagială de artă plas
tică inspirată de evenimentele din 
1933 a fost deschisă la Casa pionie
rilor si șoimilor patriei din Belcești, 
județul Iași.

La Școala generală nr. 1 din Tirgo- 
viște a fost organizată o adunare 
festivă pe tema „Ore eroice la Gri- 
vița", iar copiii de la Școala genera
lă din Ulmeni-Dîmbovița au prezen
tat montajul literar-muzical intitulat 
„Nu-i vom uita pe ceferiști și lupta 
lor".

(Agerpres)

Imogine din întreprinderea care-și merită pe deplin numele: „Timpuri noi"... Foto : E. Dichiseanu

bine cutare ori cutare lucru. 
Unii dintre, muncitorii noș
tri locuiesc în zona asta, a 
Bercenilor. (Peste 500 de 
muncitori de la «Timpuri 
noi» s-au mutat, în ultimele 
două decenii, împreună cu 
familiile lor, în casă nouă). 
Berceni, locul copilăriei 
mele, unde s-a construit 
atit de mult îneît, ce să vă 
spun, trebuie să mă gindesc 
bine unde vreau să ajung 
cind iau troleibuzul".

— Stați Ia bloc ?
— Nu, în casa părinteas

că. Nu știu însă dacă voi 
face mai mult de un conce
diu la Govora, unde obiș
nuiesc să merg, pină să fie 
demolată. Pentru că se 
construiește din plin și în 
partea asta a Bucureștiului 
și am început deja să mă 
obișnuiesc cu ideea blocu
lui.

îl întrebăm pe interlocu

torul nostru la cit se ridică 
cîștigul său.

— La cit se ridică munca 
fiecăruia. Eu, după o ve
chime de 15 ani aici, reali
zez lunar în jur de 3 000 de 
lei. Anul trecut și retribu
ția noastră, a celor de la 
„Timpuri noi", a fost majo
rată cu 16 la sută.

Ne-am interesat ce în
seamnă acest procent pen
tru colectivul uzinei. Un 
venit anual suplimentar de

aproximativ 17 milioane 
lei...

La plecare trecem din 
nou pe lîngă placa de mar
mură fixată în unul din 
puținele ziduri vechi de la 
„Timpuri noi" — unitate 
industrială distinsă cu Or
dinul Muncii clasa I cu 
prilejul aniversării unui se
col de existență, de tradiții 
revoluționare. Pășim in- 
cărcați de realitatea nouă, 
din care am consemnat in

rindurile de față doar o 
frîntură. Este această reali
tate rezultatul firesc al des
tinului istoric al clasei con
ducătoare în societatea 
noastră, care a luptat, a în
vins și își pune acum în o- 
peră năzuința pentru care 
a dat atîta singe muncito
resc, atitea jertfe fierbinți : 
socialismul și comunismul 
pe pămîntul României.

Ilie TĂNASACHE
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MESAJE OE FELICITARE ADRESATE
fflHMMI iCOLM HMHSCO 
Excelenței Sale Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Tn numele guvernului și poporului Guyanei, vă transmit calde salutări 

frățești cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
îmi exprim convingerea sinceră că, sub conducerea dumneavoastră 

înțeleaptă și curajoasă, strînsele relații care în mod fericit există intre 
guvernele și popoarele noastre se vor dezvolta în viitor.

ARTHUR CHUNG
Președintele Guyanei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste
Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Comitetul Central al Partidului Comunist din 

din Turcia vă transmit felicitări cordiale și vă 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Poporul din România înaintează cu pași siguri pe calea socialismului, sub 
conducerea Partidului Comunist Român și a dumneavoastră. El acționează 
pentru dezvoltarea relațiilor frățești cu Uniunea- Sovietică și celelalte țări 
socialiste. Partidul Comunist Român ia parte la lupta pentru unitatea și 
solidaritatea partidelor comuniste și muncitorești din toate țările.

Republica Socialistă România joacă astăzi un rol important în lupta 
pentru destindere, pentru interzicerea armelor de distrugere in masă, cum 
este bomba cu neutroni, pentru o pace trainică. Ea militează pentru pace, 
democrație și socialism în lume. Republica Socialistă România sprijină lupta 
clasei muncitoare din Turcia și a poporului turc pentru independență 
națională, pace, democrație, progres social și socialism. Vă dorim noi succese 
în activitatea dumneavoastră de construire a socialismului și comunismului, 
sănătate și viață lungă.

România
I

Turcia și toți comuniștii 
salută in mod sincer cu

Secretarul general
al Partidului Comunist din Turcia

I. BILEN
★★

a 60 de ani de viață și peste 45 ani de activitate 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului

Cu prilejul împlinirii 
revoluționară, tovarășului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adre- 

at-e calde felicitări, urări de fericire și de noi succese in telegramele și 
mesajele trimise de Makawi Awad El Makawi, secretar general al Comitetu
lui Tineretului al Uniunii Socialiste Sudaneze și al Uniunii Tineretului Su
danez, dr. Adalbert Seifriz, președinte, și dr. Michael Rehs, director al Insti
tutului pentru relații culturale cu străinătatea din Stuttgart, dr. Hanid Kochr, 
președintele Institutului renano-vestfalic de relații cu străinătatea din Dort
mund, și Hermann Hassenburger, președintele societății vest-germane din 
cadrul institutului, Heinz Sigert, publicist din Viena. Johann Riemer, pre
ședintele Organizației sașilor transilvăneni din landul Hessa, dr. Herbert Buss, 
președintele serviciului pentru mediul înconjurător al landului Hessa, 
A. C. R. Cunliffe-Mitchard, președintele Consiliului de directori al firmei 
„Casroyle Limited" — Londra.

Cronica
în perioada 8—14 februarie, o dele

gație a Organizației de turism a 
R.P.D. Coreene „Rehensa", condusă 
de Han Biang Un, director general, 
a efectuat o vizită în România. în 
acest timp oaspeții au avut convor
biri la Ministerul Turismului, au vi
zitat obiective turistice in București, 
pe litoral și pe valea Prahovei.

Marți a fost semnat acordul pri
vind colaborarea în domeniul turis
mului intre România 
reeană.

și R.P.D. Co-

★
seara, la 

din Capitală
cinematograful 
a fost prezen-

Marți 
„Studio" 
tat, în deschiderea „Zilelor filmului 
din R. F. Germania", lung-metrajul 
artistic „Lina Braake", in regia lui 
Bernhard Sinkel. Rolul manifestării 
în mai buna cunoaștere a producției 
cinematografice vest-germane actua
le, locul acesteia in cadrul schimbu
rilor culturale între cele două țări au 
fost subliniate în alocuțiunile rostite 
la spectacolul de gală de criticul de 
film Adina Darian și Johannes Ernst 
Lohse. însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R.F.G. la București.

zilei
La spectacol au participat repre

zentanți ai Consiliului Culturii si E- 
ducației Socialiste, al Ministerului A- 
facerilor Externe, oameni de cultură 
bucureșteni.

Au fost de față șefi de misiuni 
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

di- 
alți

dinîn programul „Zilelor filmului
R. F. Germania" se mai află înscrise 
lung-metrajele artistice „Viată pier
dută", „Pietonul" și „John Gluck
stadt". Aceeași selecție de filme va 
fi prezentată în orașele Piatra Neamț 
și Bacău.

★
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

a prezentat marți seara, în sala Ate
lier, cea de a șaptea premieră a ac
tualei stagiuni, de astă dată aparți- 
nînd patrimoniului literar al antichi
tății. Este vorba de comedia „Fata 
din Andros" de poetul latin Terențiu, 
reprezentată în traducerea lui Nico
lae Teică și versiunea scenică a lui 
Grigore Gonța, care semnează și 
regia.

(Agerpres)

terare dedicate luptei clasei
© noastre muncitoare din la-

nuarle — februarie 1933L v 19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Noi, femeile
20,20 Telecinemateca : „Orfeu !n

PROGRAMUL 1 Infern". Premieră pe țară.
Producție a studiourilor ame-

9,00 Teieșcoalâ ricane
10,00 Șoimii patriei 22,20 Telejurnal
10,10 întrebări șl răspunsuri
10,40 Teatru TV : „Meridian" de

Ian Solovic. .Producție a te- PROGRAMUL 2
levlzlunii din Bratislava

11.45 Telex 19,50 Desene animate
16.05 Teleșcoală 20,15 Artiști români contemporani:
16,35 Curs de limbă germană sculptorul Ion Vlasiu
17,05 Din țările socialiste 20,45 Bijuterii muzicale
17,25 Telecronlca pentru pionieri 21,15 Telex
17,45 Pagini muzicale 21,20 Coleg! de generație
18,20 „Cupa mondială" la schi al- 21,45 Simfonie pe zăpada

pin — probele masculine de 22,00 Inscripții pe celuloid. Reali-
coborire și slalom special de tăți ale civilizației. Film rea-
la KitzbUhel (Austria) lizat de televiziunea japo-

19,05 în cronica ta, tară. Pagini li- neză
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AVEM SPECIALIȘTI REPUTAȚI, DAR GlNDIREA Șl ACȚIUNILE LOR TREBUIE UNITE Șl DIRIJATE
Pentru reafirmarea puternică a handbalului

românesc pe scena mondială
Fiindcă nu credem în efectele po

zitive. ale stilului pompieristic în 
redresarea situației dintr-o disciplină 
sportivă, după acel nemulțumitor 
loc VII ocupat de reprezentativa de 
handbal la recentul Campionat mon
dial din Danemarca nu ne-am grăbit 
cu un potop de intervenții acide, ci 
ne-am propus să supunem dezbate
rii .așezate, in. f timp,, unele aspecte 
și probleme de fond ale lotului na
țional și ale campionatului intern. 
AceSta este, de altfel, și punctul de 
vedere al tehnicienilor și jucătorilor 
cu care am stat de vorbă pe îndelete 
în timpul deplasării în Danemarca, 
acesta este și spiritul desprins din 
comunicatul dat săptămâna trecută 
de Federația de handbal — care 
cheamă pe toți cei ce cunosc acest 
sport și-i vor numai binele să con
tribuie la găsirea „celor mai bune 
soluții pentru îmbunătățirea radicală 
a activității viitoare". Orientindu-ne 
spre ceea ce trebuie făcut pentru a 
evita greșelile de la ediția ’78 a 
campionatului niondial și a reveni 
in „prima linie" la Olimpiada ’80, 
Continuăm dezbaterea noastră in 
care am pornit de la opiniile mai 
multor persoane competente. Astăzi 
— despre specialiști și federație.

Handbalul românesc beneficiază de 
un cuprinzător pluton dc reputati 
specialiști, la nivelul cărora se ridică 
puțini tehnicieni din celelalte țări. 
Sint tehnicieni ce-au selecționat, 
pregătit șl condus in marile încer
cări încheiate cu mari succese ge
nerațiile de handbaliști români care 
timp de 16 ani au deținut suprema
ția în acest sport, ciștigînd patru 
titluri mondiale, două medalii de 
argint (una la Olimpiadă, alta la 
mondiale) șl o medalie de bronz (tot 

la mondiale). Ei se numesc loan 
Kunst-Ghermănescu, Nicolae Nedef, 
Oprea Vlase, Eugen Trofin, Cornel 
Oțelea — antrenori care au răspuns 
succesiv ori concomitent de pregăti
rile loturilor naționale — dar se 
numesc și Constantin Jude, Romco 
Sotiriu, Lascăr Pană, Ion Donca, 
Mihai Pintea sau altfel — antrenori 
rămași uneori anonimi dar care, ia 
cluburile lor din Timișoara, Cluj- 
Napoca, Baia Mare, Brașov. Bacău 
și alte orașe au muncit cu pricepere 
și rivnă ani și ani de zile pentru 
a depista tineri cu deprinderi pen
tru handbal și a-i forma ca handba
liști, buni 
de lotul 
vorba in 
făuritorii 
pentru că

de prima divizie sau chiar 
reprezentativ.

contextul actual 
și șlefuitorii de 
daca la succese

Aducem 
de toți 
talente 

au fost 
(ori ar fi trebuit să fie) numiți îm
preună, tot împreună trebuie să fie 
numiți și la eșec, pe umerii lor a- 
păsind acum, deopotrivă, sarcina 
redresării și relansării handbalului 
românesc pe orbita performanțelor 
supreme.

Pierderea finalei olimpice de la 
Montreal, dar mai cu seamă evoluția 
nesatisfăcătoard la campionatul mon
dial din Danemarca au dezvăluit 
citeva slăbiciuni dc fond ale mișcă
rii noastre handbalistice: numărul 
restrîns de jucători selecționabili, în 
ciuda răspindirii handbalului în mai

® CRIOGENIA. Sub 
acest nume, care desemnează în 
general tehnica producerii ar
tificiale a frigului („kryos" în
seamnă în limba greacă frig), 
se înțelege intr-o accepție mai 
nouă metoda îmbălsămării prin 
înghețare, fie la minus 79 de 
grade, cu ajutorul zăpezii car
bonice, fie la minus 196 grade, 
cu ajutorul azotului lichid. 
Este o metodă folosită in ulti
mul timp, in special in S.U.A., 
unde s-au și creat locuri spe
ciale, așa-numite „cryoto- 
riums", pentru depozitarea, in 
recipiente speciale, a corpuri
lor neînsuflețite înghețate. Con- 
sacrind un amplu articol me
todei de îmbălsămare prin ră
cire, pe care o consideră, pe 
bună dreptate, ca o bizarerie, 
ca o fantezie pe care și-o pot 
permite, după moarte, numai 
bogătașii, săptăminalul ,.Nouvel 
Observateur" arată totodată că.

decît în deceniul an- 
competitlv în evidentă

multe centre 
terior; nivelul 
descreștere in campionatul divizio
nar „A", campionat care-șl consumă 
interesul odată cu disputarea eternu
lui derbi Steaua—Dinamo ; scăderea 
preocupării cluburilor pentru inova
ții tehnico-tactice și pentru adapta
rea rapidă la tendințele moderne 
.pianifestate pe plan mondial ; pro
liferarea unei indiscipline tactice în 
rindlirile „noului val" și altele. 
Toate aceste scăderi, de care 
s-au făcut vinovați în primul rînd 
antrenorii de la cluburi, au ridicat, 
bineînțeles, greutăți aproape insur
montabile in fața antrenorilor de la 
lotul național. Antrenori care, la rîn- 
dul lor, au sporit prin nedorită con
tribuție personală „lanțul slăbiciuni
lor" : au renunțat pripit la cițiva 
mari jucători care ar fi dat echili-

Handbalul nostru in lumina
campionatului mondial 

și in perspectiva 
Jocurilor olimpice (II)

bru și strălucire echipei ; au ezitat 
prea multă vreme in definitivarea 
formației de bază ; n-au căutat stra
tegii imprevizibile pentru adversari ; 
n-au avut încredere in apărarea 
..5 -|- 1“, pe care au aplicat-o prea 
tirziu (dar care avea să se dove
dească eficientă și deci să ne tre
zească regrete) ; n-au manifestat, exi
gența cuvenită față de jucători.

S-ar fi putut evita toate aceste ne
ajunsuri ? Evident că da ! Tocmai de 
aceea le-am reamintit acum, spre a 
le evita in viitor. Tehnicienii noștri 
de valoare — care posedă cunoștințe 
și experiență ce-i fac solicitați și 
peste hotare să conferențieze, să edi
teze manuale de specialitate, să an
treneze echipe — dispun, .realmente, 
de capacitatea și- competenta de a 
depăși cu bine momentul critic ac
tual. Dar numai dacă se mobilizează 
toti si acționează uniți în gînd și-n 
faptă.

Nu s-ar putea spune că în pregă
tirea echipei reprezentative pentru 
campionatul mondial nu s-a lucrat 
in colectiv. Federația a avut buna 
idee de a convoca la Baia Mare (în 
timpul „Trofeului Carpați") mai 
muiți antrenori de la cluburi, pe care 
i-a consultat cu privire la modul in 
care trebuie să joace lotul 
Conducerea lotului a fost 
tată unui colectiv de 3 
prestigioși (care, așa cum 
statat și noi la fața locului, au lu
crat in înțelegere, fără să dea indica
ții în contradictoriu — cum s-a insi
nuat). Numai că intențiile bune, de 
a se lucra in colectiv, n-au fost duse 
pină la capăt. Antrenorul timișorean 
Constantin Jude — prezent în Dane
marca, împreună cu alți 5 tehnicieni 
de la cluburi — ne mărturisea mirat

național, 
incredin- 
antrenori 
am con-

în prezent, se desfășoară, în
tr-un șir de țări, cercetări în 
vederea suspendării, pentru o 
anumită perioadă, a funcțiilor 
vitale prin congelarea organis
mului la temperaturi foarte 
scăzute. în cazul cînd expe
riențele ar reuși, nu ar fi ex
clus ca, într-un viitor impre- 
vizibilj omul să-și realizeze u- 
nul din visurile sale străvechi : 
acela de a călători în timp. 
S-ar putea chiar imagina ipo
teza unor oameni care să-și 
propună, prin congelări și de
congelări succesive, să trăiască 
un număr anumit de ani, în 
diferite milenii, pină la epuiza
rea propriului „stoc" de timp 
fiziologic. „Aventura în timp" 
va deveni, astfel, tot atît de 
pasionantă ca și aventura în 
Cosmos.

© TRAFIKON. între
prinderile și institutele de cer

O societate bîntuită de flagelul violenței
După cum se știe, violența constituie una din maladiile acute ale 

societății capitaliste. In condițiile crizei economice, fenomenul ia pro
porții tot mal îngrijorătoare in diferite țări occidentale. Cu alte pri
lejuri, la această rubrică am reprodus extrase din ziare occidentale 
care relatau fapte caracteristice pentru valul de acte criminale comise 
îndeosebi de tineri, fie individual, fie in bande, sau reuniți în organi
zații teroriste, acționind in Franța, R.F.G., S.U.A. Publicăm astăzi 
pasaje din reportajele unui trimis special al ziarului „LE FIGARO" 
care se referă

In articolul
se spune :

la fenomenul violenței in Italia, 
intitulat „O patrulă de noapte pe străzile Romei"

miracol arhi- 
lucru

că nimic din. ce se stabilise în colec
tiv la Baia Mare nu se aplica la 
campionatul mondial. Pe de altă 
parte, cei trei antrenori ai lotului au 
fost puși în unele situații de a face 
nu ce considerau ei. ci ceea ce le-a 
impus conducerea federației (care are 
in frunte un alt mare tehnician, ce 
tine mult la opiniile sale). Ca să nu 
mai vorbim de faptul regretabil că 
de la efortul colectiv 38' pregătire â 
reprezentării handbalului nostru în 
competiția mondială a fost eludat 
apreciatul tehnician Oprea Vlase, cel 
care pusese umărul cu dragoste și 
pricepere la obținerea marilor tro
fee anterioare.

în handbal, cum spuneam, sîntem 
în situația fericită și invidiată de a 
avea o . serie de mari tehnicieni. Tre
buie să înțelegem însă că nu e su
ficient să-i avem, ci este imperios 
necesar să realizăm — pe planul re
zultatelor sportive — beneficiul ma
xim din unirea gindirii lor creatoare 
și a acțiunii lor practice. Ceea ce se 
cere forului nostru federal la ora 
actuală este de a nu patrona un „dialog 
al surzilor", ci de a asculta cu inte
res și respect pe fiecare om cu com
petentă și autoritate în handbal, de 
a iniția, încuraja și finaliza un co
locviu in care gindirca individuală să 
conducă la soluțiile colective cele mai 
fertile. Fiindcă, indiferent unde ac
ționează un specialist — la loturile 
naționale, la un club bucureștean 
ori la unul din cluburile din țară 
— cu toții trebuie să aibă același 
scop : propășirea în continuare a 
handbalului românesc și reafirmarea 
sa puternică pe scena mondială. Este 
necesară, desigur, înlăturarea cinstită, 
bărbătească a oricăror asperități — 
insă nu este suficient să nu mai 
existe asperități, este necesar în 
handbal — de fapt și în alte disci
pline, în general în sportul nostru — 
să se creeze și să se permanentizeze 
un climat sănătos dc gindire și ac
țiune colectivă.

Realitatea subliniază imperativul ca 
la federație, la C.N.E.F.S. antrenorii, 
tehnicienii să fie ascultați cu mai 
multă grijă, cu mai mult respect 
pentru opiniile lor. Rolul activistului 
in domeniul sportiv — indiferent de 
eșalonul în care a fost încadrat — 
este nu de a decide singur, nu de 
a da indicații tehnico-tactice specia
liștilor. ci tocmai de a capta ideile, 
de a facilita circulația lor si a asi
gura traducerea in practică a rodului 
gindirii colective. Așa cum este bine 
ca tehnicienii să fie ascultați cu a- 
tenție, tot așa este bine ca și aceștia 
să aibă opinii și personalitate, să se 
„bată" pentru ideile lor — fără a 
uita, totuși, că, dincolo de interesele 
personale ori de club, trebuie să pri
meze interesele generale ale 
lului românesc.

Nu pledăm, se înțelege, 
pulverizarea răspunderilor, 
focul răspindit in prea multe 
nu încălzește. Gindirea să fie colec
tivă. iar aplicarea deciziei și răspun
derea pentru aplicarea ei întocmai să 
fie individuală — să revină, adică, 
acelora învestiți special *

în cîteva rînduri
• începînd de la 

dispută în Capitală 
„Progresul" din str. 
partida amicală internațională de 
fotbal dintre formațiile Progresul 
București și Etar Tîrnovo (R.P. Bul
garia).

Tot astăzi — pe stadionul Giulești, 
de la ora 15,30 — un meci amical 
care cu zece ani în urmă reprezenta 
un eveniment fotbalistic : Rapid — 
Petrolul Ploiești.

O Continuîndu-și turneul în Alge
ria, echipa de fotbal Sportul Stu
dențesc din București a întîlnit for
mația „I.E.S.", deținătoarea cupei si 
cîștigătoarea campionatului algerian. 
Fotbaliștii români au obținut victo
ria cu scorul de 3—1.

ora 15, astăzi se
— pe stadionu1 
Dr. Staicovici —

Un atractiv complex sportiv 
la dispoziția bucureștenilor

Unul dintre cele mai atractive 
complexe sportive bucureștene — 
mult solicitate în acest sezon — se 
află lingă Hotel Parc (Piața Scîn- 
teii — autobuz 31 R). Amatorii au la 
dispoziție un modern bazin de înot, 
sală de gimnastică, piste de popice 
și bowling, săli de saună și masaj, 
un centru de închiriat echipament și 
material sportiv. Activitatea acestui 
complex sportiv se desfășoară zilnic 
(cu excepția zilei de luni) între orele 
10 și 24.

La Roma, în acest 
tectural, crima a devenit un 
obișnuit, practicat la scară indus
trială. Aici să săvîrșesc furturi de 
mașini (evidența acestora nici nu se 
mai ține), atacuri înarmate (3 416 în 
anul trecut în întreaga peninsulă), 
furturi obișnuite (2 160 000 înre
gistrate) și răpiri (75 în 1977) care, 
potrivit datelor oficiale, au adus ră
pitorilor 30 miliarde lire.

...Patrula „Pantera", o „squadra 
volante" (brigadă mobilă), condusă 
de căpitanul Lago, este — teoretic — 
specializată in cazuri de crimă ; dar 
de cităva vreme lucrează fără ale
gere, intr-atita a crescut statistica 
infracțională. în șase ore de noapte, 
cît timp patrula străbate străzile 
largi sau înguste ale cetății antice, 
ea va înregistra o suită neîntreruptă 
de apeluri intr-ajutor și anunțuri 
despre situații primejdioase, de 
drame uneori minore, alteori foarte 
grave, de-a lungul unui drum haotic 
pe care doar răufăcătorii și polițiștii 
par să-1 cunoască.

în astfel de momente descoperi o 
altă Romă, căci noaptea orașul are 
un alt chip, mai trist, mai dur, mai 
înfricoșător. începînd de la orele 11. 
seara, orașul pare nelocuit. Piața 
Spaniei, cu magazinele sale de lux, 
este goală. Grădinile Pincio sînt re
gatul travest.iților și prostituatelor ; 
iar Piazza Navone este refugiul ul
timilor drogați care se vor prăbuși 
ca niște marionete turmentate la pi
cioarele palatului Farnese.

Pornim — arată autorul reportaje
lor — pe străduțe întunecate, unde 
toate magazinele au obloane de fier 
trase. Ajungem intr-o piață pustie. Să 
fie oare așa din cauza nopții sau a 
luminii triste pe care o împrăștie fe
linarele ? Palatele trandafirii ale Ro
mei au căpătat o tentă lividă, sinis
tră. Un paznic iese din întuneric și 
ne spune că de 10 minute a dispă
rut un Mercedes. Lago ridică din 
umeri, urcă din nou in mașina Alfa 
Romeo a poliției și își pregătește 
pistolul mitralieră. „Mercedesul tre
buie să fie de acum la periferie", 
explică el. Hoții l-au dus într-un loc 
dinainte convenit. Ei vor încasa mii
ne intr-un bar 300 000 de lire. Ur
marea este clasică : mașina va fi de
montată, revopsită și expediată peste 
graniță în mai puțin de trei ore.

Vînătoarea continuă. Patrula își 
caută vina tul șl. in sfîrșit, il găsește. 
Dintr-o săritură, căpitanul Lago, cu 
pistolul jn mină, somează patru ti
neri să se întoarcă cu fața la zid. 
Adjunctul său a și stabilit legătura 
cu centrul, o sală climatizată. ultra
modernă de la etajul V al Prefectu
rii. veritabil laborator al crimei, unde 
oameni in halate albe verifică cu a- 
jutorul computerelor, in mai puțin de 
30 de secunde, identitatea tinerilor. 
Cei ~ patrii bandiți cămin impasibili, 
arborînd doar o-expresie ostilă. Căpi
tanul de poliție începe interogatoriul 
și, în acest timp, o mașină a comisa
riatului loca] sosește la fața locului, 
iar alta o urmează într-un tur de 
recunoaștere 
constata alte 
magazine.

...Și rondul 
miezul nopții 
un om. Căpitanul își amintește că 
acum patru ani, cînd a intrat in 
patrulă, cinematografele se închideau 
tirziu, iar cluburile de noapte erau 
deschise pină dimineața. Acum totul 
e altfel. Este adevărat că a interve-

nit criza economică, dar aceasta nu 
explică totul. Adevărul este că oa
menilor le este teamă să circule, 
căci prea adesea la colțul străzii sînt 
somați să-și predea portmoneul sub 
amenințarea pistolului.

Cei ce amenință nu au mai mult 
de 15 ani. Tocmai aceasta uimește 
cel mai mult. Tinerețea fragedă a 
delincvenților. Oamenii își blindează 
ușile, pun tot felul de încuietori la 
mașini și lanțuri în jurul volanelor ; 
nu țin bani în casă. Nici îndrăgos
tiri nu riscă să mai zăbovească pe

O crimă la fiecare trei minute; pa
trulele polițienești care circulă tot 
timpul nopții nu pot să asigure 
securitatea celor 2,5 milioane de 

locuitori ai Romei

Capitoliului. Poliția le face 
circule. Altfel pot fi jefuiți. 
violul a devenit un lucru 
Cît privește însă burghezia

terasele 
semn să 
Și-apoi, 
obișnuit, 
bogată, ea este discretă. Din cauza 
creșterii numărului de răpiri, ea își 
ascunde progeniturile în Elveția, ca, 
de altfel, și capitalurile.

Aparatul de radio de la bordul ma
șinii de patrulare al brigăzii mobile 
continuă să comunice : o altă mașină 
furată ; un francez și un marocan 
arestați (erau drogați) ; un autoca
mion transportînd produse alimentare 
care s-a volatilizat ; o tentativă de 
viol ; trimiteți o ambulanță ș.a.m.d.

La un moment dat, Lago și înso
țitorul său răsuflă ușurați... Pentru 
ei toate acestea sînt lucruri obiș
nuite. Miine va fi mai complicat...

Dar brusc, la prima intersecție — 
crima. O crimă pe via Serafini. Vic
tima zace pe. caldarîm. Cu două

gloanțe în cap. Un necunoscut a pîn- 
dit-o și a asasinat-o. De ce ? Nu se 
știe deocamdată. Aici se ucide și 
pentru citeva lire. Poate pentru 
procurarea de droguri. La Roma 
10 000 de persoane se droghează. Iar 
o injecție cu heroină costă 30 000 lire 
în piața Pantheonului.

...Se luminează de zi. O parte din 
cei 6 000 de polițiști ai orașului își 
încheie misiunea. De miine o vor lua 
de la capăt.

Si mai periculoasă decît violența 
cotidiană este însă violenta la care 
se dedau bandele de teroriști. Tero
rismul bintuie nu numai la Roma, ci 
și in celelalte mari orașe ale țării, 
la Milano, la Torino și alte localități. 
Numai in cursul acestui an au căzut 
victimă atentatelor teroriste 38 de 
persoane. în timp ce alte 26 au fost 
răpite. Bandele fasciste ale mișcării 
sociale italiene (M.S.I.) se iau la în
trecere cu bandele anarhiste cu nume 
din cele mai fanteziste, cum ar fi 
„Nucleele armate proletare", „Prima 
linie" sau chiar „P. 38", după cali
brul pistoalelor pe care le folosesc. 
Aceste bande de anarhiști, care nu 
au nimic cu proletariatul, sînt autorii 
atentatelor împotriva ziariștilor Indro 
Montanelli, din Milano, ale cărui pi
cioare au fost secerate de gloanțe, și 
Carlo Casalegno. director adjunct al 
cotidianului „La Stampa", care a de
cedat în urma rănilor căpătate. între 
timp, grupurile de extremiști și-au 
extins acțiunile, ucigînd fără discri
minare mici funcționari, contramaiș- 
tri, membri ai personalului tehnic al 
uzinelor, astfel ca nimeni să nu ss 

simtă în siguranță in tară.
ciuda unei desfășurări aprecia- 
de forte, autoritățile se dove- 
neputincioase. Numai in cursul 

anului trecut, poliția a confiscat 4 800 
de revolvere, 1051 de puști. 5 tone 
de explozibil, patru mortiere și un 
tun... Toate acestea reprezintă numai 
o picătură intr-un ocean. Violențele 
continuă.

Care este rădăcina acestei situații ? 
Un sociolog, profesorul Ferraroti, se
sizează în bună parte adevărul a- 
tunci cînd declară : „De patru ani mă 
ocup de problema violenței. Toată 
lumea mă sfătuiește să tac din gură, 
dar faptele sînt fapte și nu le poți 
ocoli. Tineretul nostru este un tine
ret fără speranță. 70 la sută din șo
meri sînt posesorii unei diplome. Din 
cei 675 000 de solicitanți, înregistrați 
în luna ianuarie, statul nu a putut 
oferi slujbe decît unui număr de 
1 250. La aceasta trebuie să adăugăm 
pornografia și valul de violență pro
pagate prin televiziune și alte mij
loace de răspîndire în masă a infor
mațiilor".

„Terorismul răsare ca iarba printre 
ruine" — scrie o publicație extremis
tă italiană. într-un fel este adevă
rat. numai că în loc de iarbă ar tre
bui să se spună scaieți, care, ca sim
bol. corespund mult mai bine situa
ției existente. în trecut Roma era 
considerată ca orașul specific al așa- 
numitei „Dolce vita". Astăzi își fac 
apariția zorile unei alte „Dolce vita". 
A pistolului de calibru 38 —_își în
cheie trimisul ziarului 
reportajele sale.

„Le Figaro'

1 ■'< ’■

handba-

pentru 
fiindcă 
scintei

în acest sens.
G MITRO1

Șl O ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ;

prin cartier, pentru a 
eventuale spargeri la AL TREILEA MAGISTRAT ASASINAT LA ROMA
continuă, 
și nu se

E trecut de 
zărește nici

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 februarie. Invțară : Vremea va 
continua să se răcească ușor in toate 
regiunile țării. Cerul va fi mal mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de ninsoare, mai frec
vente in Banat, Crișana, Transilvania, 
Maramureș și Moldova și sub formă de

ploaie, lapoviță și ninsoare în celelalte 
regiuni. Vintul va sufla moderat, cu 
viteze intre 30--35 km/h și cu intensifi
cări în zona de munte, unde va atinge 
80—100 km/h predominind din sectorul 
estic. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborite, iar maximele între minus 3 și 
plus 7 grade. La munte va ninge visco
lit. In București : Vremea se va răci 
ușor. Cerul va fl mai mult noros. Vor 
cădea precipitații slabe, mai ales sub 
formă de ploaie și lapoviță.

ROMA. — Marți dimineața a 
fost ucis, în plină stradă, magistra
tul italian Riccardo Palma — anun
ță agențiile de presă, precizind că 
este cel de-al treilea caz de asasi
nare a unui magistrat, incepind din 
iunie 1976, in Italia.

„Asasinatul s-a desfășurat potri
vit unui scenariu aproape clasic în 
Italia — relevă agenția A.F.P. Un 
automobil a blocat vehiculul ma
gistratului. Acesta pleca de la do
miciliu pentru a se duce ca în 
fiecare dimineață la biroul său de 
la Ministerul Justiției. Din automo
bil au sărit trei indivizi înarmați 
care au deschis focul. Victima, 
atinsă de mai multe gloanțe de mi
tralieră, s-a 
vehiculului

prăbușit la volanul 
său".

în mai puțin de o oră, atentatul 
a fost revendicat, telefonic, de o 
grupare teroristă, „apropiată — 
precizează agenția — de gruparea 
clandestină Baader-Meinhof din 
R.F.G.", cunoscută pentru actele ei 
teroriste.

Un comando al aceleiași grupări 
a ucis, Ia 8 iunie 1976, pe procuro
rul republicii, Francesco Coco. Un 
alt magistrat, Vittorio Occorsio, a 
fost asasinat, la 10 iulie 1976, de 
către un comando al grupării neo
fasciste „Ordinea nouă".

Asasinarea magistratului Riccar
do Palma a produs o vie emoție in 
opinia publică progresistă, care — 
ca și în cazurile precedente — con
damnă ferm asemenea practici de 
natură să facă jocul cercurilor 
celor mai reacționare.

ardelenii : 
13,30; 15,45;
— 9; 11,15;
BUCUREȘTI 

15,45; 18; 20,15, 
' : CENTRAL

— 9,15; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 
9,30, Trăind în libertate — 11; 13; 
14.45; 16,30; 18,15, Melodiile nopții 
albe — 20 : DOINA.
• Rocco și frații săi : FEROVIAR
— 9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 
9,15; 12,30; 16; 19,15, MODERN — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Aripioară sau picior? : BUCEGI
— 9; 11,15; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
q Sandokan — tigrul Malayeziei : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20.45, LU
CEAFĂRUL — 8,45; 11; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
e Trepte pe cer : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 11,30; 13,30; 16; 18; 20. 
e Benjl : FLACĂRA — 9,30.
• Nicholas Nickleby : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Revoltă in Cosmos : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Profetul, aurul și 
PATRIA — 9; 11,15; 
18; 20,15, FAVORIT 
13,30; 15,45; 18; 20,15, 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45
• Frumoși și nebuni :

• Marele Gatsby : CAPITOL, 
9,30; 12,30; 16; 19,15.
q Hamlet : BUZEȘTI — 9;
19.
© Rîul care urcă muntele 
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
© Scaramouche : ARTA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
© Ziua gloriei : GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Judecătorul din Bodrum : GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Tunurile din Navarone — 10;
13, Lina Braake (în cadrul „Zilelor 
filmului din R.F.G.'4) — 16; 18; 20: 
CINEMA STUDIO.
• Ilustrate cu flori de cîmp —
9,45, Momentul — 11,45, Viața lui 
Pasteur — 14; 16,15, Lord Jim (am
bele serii) — 18,30 : CINEMATECA. 
© Comoara din lacul de argint ; 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; .........
15,45; 18; 20.
© Acțiunea „Autobuzul44 :
RITA -r 9; 11; 13,15; 15,30; 
20, COTROCENI — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Lupta pentru Roma : VICTO
RIA — 9; 12; 16; 19.
© Evadați din viitor : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

12; 16;

13,30;

MIO- 
17,45; 
13,30; 
11,15;

• Condurul și trandafirul : COS
MOS — 15,30; 19.
• Rudin : FLOREASCA -
18; 20. •
o Domnișoara Robinson — 9,
Castelul de nisip — 11; 13,15; 15,30;
18; 20.15 : FLAMURA.
• Alegerea ginerelui : LIRA — 
15.30; 13; 20,15.
• Al șaptelea continent : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.
e Matriarhat : DRUMUL SĂRII — 
16; 18: 20.
• Mama : MUNCA —
16; 18; 20.
• Poruncă întunecată
— 16; 18; 20.
• Schmidt tace... șl
POPULAR — 15,45 ; 18.
• Iarba verde de acasă 
GREȘUL — 16; 18; 20.
• împușcături sub clar dc lună 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.

15,30;

(sala mică a Palatului) ; Recital 
de sonate : Mihai Constantinescu 
— vioară, Doina Micu — plan — 
20.
• Opera Română : Răpirea din 
Serai — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala

: interviu —

io;

nu

12; 14;

PACEA

face j

PRO-

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19, (sala mică) : Autobiografie — 
19,30.
• Filarmonica „George Enescu"

Grădina Icoanei)
19,30. 1
• Teatrul Mic : 
gamma asupra 
19,30.
• Teatrul de comedie : Pilcul
19,30. ‘
• Teatrul „Nottara" (sala 
gheru) : Barbarii — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Războiul 
cil — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C.
nase“ (sala Savoy) : Revista 
paiațe — 19,30, (sala Viril...
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sicilia
na — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „An
dersen — 7 povești" — 10.o Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 
10, Omulețul de puf — 17.
• Circul București ; losefini șț a- 
rena magică — 19,30.
• Studioul de teatru al l.A.T.C. : 
Kean — 19.

Efectul razelor 
anemonelor —

Ma-

va-
Tă

cu 
Victoria) :

cetări din domeniul transpor
turilor din Ungaria vor bene
ficia de o invenție destinată să 
înlesnească circulația rutieră. 
Este vorba de o „cutie neagră", 
denumită „Trafikon", care ser
vește pentru fixarea pe o ban
dă magnetică a datelor mașinii 
— încărcătura, distanța par
cursă, combustibilul consumat, 
etc. — ca și pentru stabilirea 
circumstanțelor unui eventual 
accident Trei sferturi din in
formațiile înscrise în prezent 
pe foile de parcurs pot fi astfel 
stocate pe banda magnetică. 
Ea oferă rapid serviciului spe
cial de circulație detalii cu pri
vire la cursa efectuată zilnic, 
distanța parcursă, locurile de 
staționare a mașinii, traseul 
ales. „Trafikon" indică, de ase
menea, viteza cu care mașina 
a parcurs ultimii metri critici 
în cazul unui accident.

• STICLA LA 1000 
GRADE CELSIUS. ° £irmă 
vest-germană a realizat o sticlă 
specială, denumită „Pyram", 
care are calitatea de a rezista 
timp de două ore la tempera
turi de 1 000 grade. Ea este 
destinată în special construc
țiilor, datorită marelui coefi
cient de siguranță pe care il 
oferă în caz de incendii — sti
cla respectivă puțind rezista cel 
puțin atît cît și un perete in
terior cuprins de flăcări. Se 
știe că sticla obișnuită se 
sparge la puțin t.imp după iz
bucnirea unui incendiu.

© „RADIO CITY" VA 
DISPĂREA. Cea mai mare

sală de cinematograf din lume 
„Radio City Music-Hall" din 
New York, cu o capacitate de 
peste 6 000 de locuri, urmează 
a fi demolată. Pe locul ei se va 
ridica un zgîrie-nori, unde își 
vor avea birourile un șir de 
firme comerciale. Ani de zile 
„Radio City" a fost, pentru tu
riști. una dintre principalele 
atracții newyorkeze. Știrea a- 
propiatei demolări a acestui e- 
dificiu a adus un aflux de pu
blic, dornic de a-și lua rămas 
bun de la acest reper al vieții 
culturale americane.

© FESTIVALUL MU
ZICAL INTERNATIONAL 
DE LA DRESDA. Intre 20 
mai și 4 iunie, la Dresda, în

R.D.G. se va desfășura prima 
ediție a unui Festival muzical 
internațional, care urmează să 
devină o manifestare anuală. 
Se scontează pe participarea 
unui mare număr de muzicieni 
cunoscuți, între care Herbert 
von Karajan, dirijorul orches
trei Filarmonicii din Berlinul 
Occidental.

® NICOTINĂ SI 
AUZUL. Procedind cu ajuto
rul unor analizor! electronici la 
întocmirea audiogramei a 97 de 
artiști instrumentiști ai orches
trei simfonice din Lausanne, 
medici elvețieni au făcut o 
descoperire neașteptată. Ei au 
ajuns la concluzia că auzul 
instrumentiștilor fumători este 
considerabil mai slab în com
parație cu al nefumătorilor, 
încă un argument care pledea
ză în favoarea renunțării la 
fumat.

® RECORD DE SI
NUCIDERI. Potrivit datelor 
Biroului Central de Statistică 
din Suedia, în cursul anului 
1976 numărul sinuciderilor din 
această țară a depășit numărul 
accidentelor mortale de circu
lație. într-adevăr, și-au pierdut 
viața în anul respectiv pe șo
selele suedeze 1 240 de persoa
ne, în timp ce autoritățile po
lițienești au înregistrat 1 558 
cazuri de sinucideri.

® VULTURII Șl PO
LUAREA. Vulturul pleșuv 
american, simbol național al 
S.U.A. din 1782, este pe cale 
de dispariție, 43 de state fede
rale din cele 50 declarîndu-1 
specie ocrotită de lege. Urmă
rit de vinători, alungat de ur
banizare și agricultură, de po
luarea atmosferei din regiuni

le unde se aclimatizase, vulturul 
american nu mai are șanse de 
supraviețuire decît în Alaska. 
Aici se consideră că trăiesc nu
mai 7 000 de familii. Așadar, 
falnicele păsări care odinioară 
populau înălțimile munților a- 
mericani, nu au mai rămas 
astăzi, din păcate, decît.. sim
boluri.

® DEPOZIT URANI- 
FER. în nordul Australiei, > 
32 km est de orașul Darwin, a 
fost descoperit un mare zăcă- 
mint de minereu de uraniu. Se 
apreciază că noul zăcămînt, si
tuat în regiunea Alligator Ri
vers, ar conține 1 milion tone' 
de oxid de uraniu. Potrivit A- 
genției Internaționale pentru 
Energia Atomică, în următorii 
15 ani. Australia va acoperi a- 
proape 20 la sută din nevoile 
de uraniu ale lumii occidentale.
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REUNIUNEA DE LA BELGRAD

MM principal-elaborarea 
unui document final politic fe sulistantâ 

Intervenția șefului delegației române
BELGRAD 14 — Trimisul special 

Agerpres transmite : în ședința ple
nară de marți după-amiază a reu
niunii de la Belgrad a reprezentan
ților țărilor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa (C.S.C.E.), un mare nu
măr de delegații și-au expus punc
tul de vedere în legătură cu rezul
tatele obținute în procesul de ne
gociere.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a prezentat modul în care țara 
noastră concepe lucrările reuniunii de 
la Belgrad, locul și importanța a- 
cesteia în procesul de aplicare a Ac
tului final, de întărire a securității 
și dezvoltare a cooperării pe conti
nent. Reprezentantul țării noastre a 
subliniat, în primul rînd. că obiecti
vul principal al reuniunii, definit prin 
Actul final și prin deciziile întîlni- 
rii pregătitoare de anul trecut, îl con
stituie elaborarea unui document fi
nal politic de substanță, care să cu
prindă decizii și măsuri concrete me
nite să stimuleze în viitor aplicarea 
Actului final, ceea ce ar contribui la 
întărirea securității și dezvoltarea 
cooperării în Europa, la consolidarea 
cursului destinderii, care este încă

Pentru transformarea Mediteranei într-o mare 
a păcii și colaborării internaționale 

Conferința internațională de la Atena
ATENA 14 (Agerpres). — La Atena 

s-a desfășurat Conferința internațio
nală privind pacea, securitatea și 
cooperarea în Mediterană, la care au 
luat parte reprezentanți ai mișcări
lor pentru pace și ai altor forțe po
litice din țările riverane, precum și 
din afara regiunii, interesate in in
staurarea în această regiune a unui 
climat de pace și colaborare între 
națiuni.

în cadrul lucrărilor conferinței, re
prezentanții țării noastre au relevat 
că România socialistă, opinia publică 
din tara noastră acordă o atenție 
specială păcii și securității in Medi
terană, ca și in zona Balcanilor. S-a 
subliniat, de asemenea, însemnătatea 
eforturilor pe plan european pentru 
transpunerea în viață a normelor și

„Edificarea unei noi ordini economice 
internaționale ar corespunde 

intereselor tuturor popoarelor1'
declară secretarul general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Luni au fost inaugurate lucrările 
Comitetului plenar pentru promova
rea unei noi ordini economice inter
naționale. într-un mesaj adresat co
mitetului cu acest prilej, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
chemat la reorganizarea relațiilor 
economice internaționale, la elimi
narea din sfera acestor relații a dis

Lucrările celei de-a XXX-a sesiuni a Comitetului 
de Eliberare al Organizației Unității Africane

TRIPOLI 14 (Agerpres). — Inaugu- 
rînd lucrările celei de-a XXX-a se
siuni a Comitetului de Eliberare al 
Organizației Unității Africane, care 
se desfășoară la Tripoli, Moammer 
El Geddafi, secretar general al Con
gresului General Popular al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste, a avertizat că „există posibili
tatea ca forțele colonialiste să rein
tre în Africa pe fereastră, după ce 
au fost scoase pe ușă".

Interesele păcii 
si securității 
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internaționale impun

Eforturi sporite pentru o 
a sesiunii speciale a 0. N. U.

temeinică pregătire 
consacrate dezarmării

Lucrările Comitetului pregătitor al 
sesiunii speciale a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrate dezarmării 
sint urmărite, în faza importantă în 
care au ajuns,, cu un îndreptățit in
teres de opinia publică din țara noas
tră, alături de cercurile cele mai largi 
ale opiniei publice mondiale.

Pe bună dreptate, popoarele lumii 
văd in viitoarea sesiune — rod al 
unei inițiative a României, împreună 
cu alte state — o ocazie istorică de 
a se pune capăt cursului atit de pri
mejdios pe care îl marchează spirala 
tot mai vertiginoasă a înarmărilor 
clasice și în special nucleare, de a se 
înlătura spectrul unor conflagrații 
pustiitoare, prin realizarea unei co
tituri radicale, ferme, hotărite in 
procesul, pînă acum atit de steril, al 
negocierilor de dezarmare. Pentru ca 
aceste așteptări ale popoarelor să fie 
împlinite se impune cu cea mai mare 
stringență să se asigure sesiunii spe
ciale o pregătire cit mai minuțioa
să, mai temeinică și cuprinzătoare, 
în fond, rezultatele oricărei reuniuni 
de asemenea anvergură se prefigu
rează, în bună măsură, in rezultatele 
deliberărilor de fond ce o preced — 
de aici decurgînd și însemnătatea 
deosebită a lucrărilor comitetului pre
gătitor.

în baza evoluțiilor de pînă acum, 
se poate aprecia că aceste lucrări au 
luat un start bun, in primul rînd 
prin asigurarea unei atmosfere con
structive, prin cristalizarea Unor 
structuri și proceduri democratice de 
dezbateri. Comitetul — din care fac 
parte 54 de membri, între care și 
România — și-a organizat activitatea 
in cadrul a patru organisme de lu
cru. avînd ca sarcină elaborarea ce
lor trei documente ce urmează a fi 
prezentate spre dezbatere și aproba
re sesiunii specialeDECLARAȚIA 
CU PRIVIRE LA DEZARMA
RE ; PROGRAMUL DE ACȚIUNE ; 
STRUCTURILE I)E NEGOCIERI.

In spiritul orientărilor fundamen
tale ale Congresului al XI-lea al 
partidului, care au definit o concep

fragil. Numai un astfel de document 
va fi în măsură să asigure dinami
zarea procesului de aplicare a Actu
lui final și continuarea cu succes a 
procesului de cooperare multilatera
lă inițiat prin semnarea Actului fi
nal al C.S.C.E.

Cu acest obiectiv principal In cen
trul preocupărilor reuniunii, cu ho- 
tărîrea tuturor delegațiilor de a lua 
în considerare toate propunerile și 
inițiativele concrete prezentate de-a 
lungul procesului de negociere și cu 
participarea directă, nemijlocită a tu
turor delegațiilor la toate fazele de 
negociere se va ajunge la elaborarea 
unui document echilibrat, de sub
stanță și într-o perioadă de timp re
zonabilă — a precizat șeful delega
ției române.

în intervențiile lor. numeroase de
legații. cum sint cele ale U.R.S.S., 
RiF.G., Danemarcei. Poloniei. S.U.A., 
Iugoslaviei. Maltei și altele, s-au pro
nunțat pentru intensificarea procesu
lui de negociere, pentru găsirea, pe 
toate căile posibile, a unor formu
lări care să dea satisfacție tuturor 
delegațiilor și care. în final, să se 
constituie intr-un document echili
brat. substanțial.

principiilor cuprinse in Actul final 
de la Helsinki, precum și necesitatea 
ca popoarele să acționeze intens 
pentru transformarea Mediteranei 
intr-o mare a păcii și colaborării, 
eliminîndu-se orice sursă de încor
dare și conflict în această zonă a 
lumii.

Relevind legătura firească ce exis
tă intre securitatea europeană, situa
ția din Mediterană și Orientul Mij
lociu, reprezentanții români au sub
liniat poziția consecventă, profund 
constructivă și principială adoptată 
de România în legătură cu necesita
tea de a se rezolva pe cale politică 
situația din zonă, pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile, care să 
permită popoarelor respective să se 
dedice muncii pașnice, progresului 
lor economic și social.

criminărilor. dictatului și inegalită
ților. El a reliefat că edificarea unei 
noi ordini economice internaționale 
ar corespunde intereselor progresului 
social și economic al popoarelor, jn 
special al popoarelor țărilor in curs 
de dezvoltare, ar contribui la extin
derea comerțului pe baza egalității 
și avantajului reciproc.

Trecînd în revistă o serie de 
puncte de încordare de pe continent. 
Moammer El Geddafi a spus că 
aceste chestiuni sînt „strict africane" 
și popoarele continentului trebuie să 
respingă orice tentativă de imixtiu
ne din exterior. Referindu-se la con
flictul dintre Somalia și Etiopia, 
șeful statului libian a spus că aceas
tă dispută trebuie soluționată „la 
nivel bilateral și multilateral, dar în 
orice caz în cadrul Organizației Uni
tății Africane".

ție unitară, închegată, cu privire la 
necesitatea dezarmării, stabilindu-se 
pe această bază un program cuprin
zător de măsuri, difuzat la sesiunea 
din 1975 a Adunării Generale a 
O.N.U. sub forma cunoscutului docu
ment de poziție. România a prezen
tat, încă în prima fază a dezbateri
lor comitetului, proiecte proprii a- 
supra fiecăruia din cele trei docu
mente menționate, proiecte primite 
cu interes și apreciere de celelalte 
state membre.

Se cuvine a sublinia că ideile avan
sate de România sint amplu reflec
tate in schițele comparative ale prin
cipalelor prevederi din documentele 
de lucru prezentate de diferite țări și 
grupuri de țări. Este o confirma
re a caracterului realist al ideilor și 
propunerilor românești, a faptului că 
ele dau răspunsuri concrete, eficien
te unor cerințe arzătoare, ceea ce le 
conferă valoarea unor elemente de 
referință în procesul de elaborare a 
documentelor. Au fost reținute în 
mod deosebit ideile și propunerile ro
mânești privind înghețarea și apoi 
reducerea bugetelor militare ; inter
zicerea, reducerea treptată și, în per
spectivă, eliminarea arsenalelor nu
cleare și a altor arme de distrugere 
în masă ; crearea de zone de pace și 
colaborare lipsite de arme nucleare ; 
adoptarea unor măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare in Euro
pa ; sporirea rolului O.N.U. ca forul 
cel mai larg și reprezentativ în ce 
privește abordarea eficientă a dezar
mării etc.

Totodată, și-au găsit o oglindire co
respunzătoare și propunerile prezen
tate de alte țări și grupuri de țări. 
Am menționa, cu titlu de . exemplu, 
propunerile țărilor nealiniate, subli
niind în mod deosebit primatul 
dezarmării nucleare sau propunerea 
suedeză de a se întocmi, sub egida 
O.N.U., un studiu special consacrat 
relației de capitală însemnătate 
dezarmare-dezvoltare — propunere 
care se constituie ca o continuare a 
cunoscutei inițiative românești pri

ORIENTUL MIJLOCIU

© Precizările purtătorului de cuvînt al Casei Albe în problema 
implantărilor israeliene în teritoriile arabe ocupate ® Declarațiile 

primului ministru al Israelului la o conferință de presă
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută luni după- 
amiază, purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Jody Powell, a precizat că afir
mațiile făcute la 10 februarie de se
cretarul de stat, Cyrus Vance, cu 
privire la așezările israeliene din te
ritoriile arabe ocupate reprezintă „o 
reafirmare a poziției guvernului 
S.U.A. asupra acestei probleme ; a- 
ceastă poziție a fost repetată in mod 
public sau particular de diferite ofi
cialități americane, din septembrie 
1967 și pină azi". El a adăugat că, 
potrivit acestui punct de vedere, gu
vernul S.U.A. a considerat și consi
deră că „aceste așezări reprezintă un 
obstacol în calea păcii, sînt contrare 
dreptului internațional, iar perspecti
vele pentru o pace justă și durabilă 
în Orientul Mijlociu ar fi mai evi
dente dacă se pune capăt acestei ac
tivități de stabilire a unor așezări 
umane". Jody Powell a subliniat că 
nu există nici o contradicție între 
afirmarea poziției S.U.A. și vreo de
clarație făcută vreodată de președin
tele Carter, in mod public sau parti
cular. inclusiv în cursul vizitei pre
mierului Begin în Statele Unite, in 
decembrie trecut.

Purtătorul de cuvînt a afirmat că 
această declarație a fost necesară 
pentru a prezenta lucrurile in mod 
clar și ea a fost aprobată de pre
ședintele Carter. El a precizat că, in 
ciuda aprecierilor în privința poziției 
S.U.A. față de diferite aspecte ale 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
rolul Statelor Unite de mediere și de 
facilitare a unor acorduri va conti
nua.

★
Pe de altă parte, adjunctul secre

tarului de presă al Departamentului 
de Stat. Kenneth Brown, comentind 
aprecierile făcute de ministrul de 
externe israelian. Moshe Dayan, cu 
privire la poziția S.U.A. în această 
privință, a subliniat : „Cred că avem 
opinii diferite de cele ale Israelului 
în privința așezărilor, dar continuăm 
să credem că ambele părți doresc ca 
noi să jucăm un rol în cadrul nego
cierilor".

TEL AVIV 14 (Agerpres). — „Deo
sebirile noastre de vederi cu secre
tarul de stat Cyrus Vance, declara
țiile sale și răspunsul guvernului nu

Un apel al șefului 

la rațiune și
BEIRUT 14 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri al Libanului a aprobat 
luni un proiect de lege prevăzind 
crearea in țară a unei Curți speciale 
mixte de securitate siriano-libaneze.

Acest tribunal special, format din 
magistrali libanezi și sirieni. îi va 
judeca pe cei răspunzători de luptele 
de săptămina trecută in regiunea ca
pitalei intre militari ai armatei liba
neze și militari sirieni din Forța a- 
rabă de descurajare (F.A.D.).

Kuweitul își reafirmă 
politica de nealiniere

KUWEIT 14 (Agerpres). — în pri
mul său discurs public în calitate de 
emir al Kuweitului, șeic Jaber Al- 
Ahmed Al-Sabah a declarat că va 
onora „angajamentele față de frații 
arabi, va promova încrederea și în
țelegerea reciprocă, va respecta re
zoluțiile arabe adoptate la nivel înalt 
și va rămine credincios poporului 
palestinian reprezentat de Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei". 
Emirul Kuweitului a reafirmat — de 
asemenea — politica de nealiniere a 
tării sale, declarînd că „noi nu vom 
face nici o discriminare intre Est și 
Vest".

în ceea ce privește politica petro
lieră. șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Sa
bah a spus : „Vom continua să du
cem o politică de exploatare mode
rată a resurselor noastre naturale, 
pentru că ele constituie principala 
sursă de venituri a țării".

vind consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor.

Se poate astfel considera că, în po
fida anumitor încercări de a se su- 
praaprecia măsurile adoptate pină a- 
cum in domeniul controlului înarmă
rilor și limitării armamentelor, în an
samblul său, comitetul pregătitor se 
constituie într-un veritabil laborator 
unde se plămădesc și se cristalizea
ză abbrdări, unghiuri de atac și mo
dalități de rezolvare a multiplelor 
laturi ale vastei problematici a 
dezarmării.

Trebuie însă arătat că activitatea 

® Inițiative, propuneri, idei, în perspectiva 
apropiatei reuniuni ® Confirmări ale justeții 
și realismului pozițiilor României socialiste

de redactare în comitet evidențiază 
incă serioase rămineri in urmă. Pină 
în prezent s-a pus la punct numai 
introducerea comună la cele trei do
cumente de bază, procesul de elabo
rare a conținutului propriu-zis al 
acestora aflindu-se incă în fază inci
pientă. Or. potrivit programului sta
bilit. actuala etapă a lucrărilor comi
tetului urmează să ia sfirșit la 24 
februarie, pînă la încheierea sa mai 
răminînd, așadar, nouă zile (ultima 
etapă este programată să se desfă
șoare în lună aprilie). De aceea, este 
necesar să se intensifice ritmul lu
crărilor, să se depună toate efortu
rile pentru pregătirea unor documen
te cit mai consistente, care să răs
pundă intr-un grad cit mai înalt 
scopului urmărit.

în mod firesc, sesiunea specială a 
O.N.U. și pregătirile in vederea ei 
— eveniment principal al actualită
ții — își pun amprenta asupra tu
turor forurilor, reuniunilor și orga
nismelor, care, într-un fel sau al
tul, dezbat sau au contingență cu 

au modificat nimic în procesul des
tinderii". a precizat primul ministru 
al Israelului, intr-o conferință de pre
să ținută la Tel Aviv. Menahem Be
gin a reamintit că președintele Car
ter „a fost informat cum se cuvine 
in cursul intilnirii noastre din de
cembrie" și a afirmat, de asemenea, 
că, la epoca respectivă, partea ame
ricană nu lăsase nici un moment să 
se Înțeleagă, așa cum a spus Vance 
la 10 februarie, că „așezările israe
liene nu trebuie să mai ființeze". 
„Există deci in această declarație o 
schimbare de atitudine a administra
ției" americane, a spus Begin. Pre
mierul israelian a subliniat „rolul 
important jucat de Statele Unite jn 
contactele de pace din Orientul Mij
lociu". „Relațiile de prietenie care 
leagă Statele Unite și Israelul — a 
apreciat el — sint foarte puternice și 
nu există nici un motiv ca ele să nu 
fie continuate ; un schimb de cuvin
te, chiar dure, nu ar putea să le 
afecteze".

„îl așteptăm la Ierusalim — a spus 
el — pe secretarul de stat adjunct, 
Alfred Atherton, care va fi bineve
nit pentru continuarea eforturilor in 
direcția unui acord asupra Declara
ției de principii isrâeliano-egiptene". 
Menahem Begin a exprimat, totoda
tă, speranța că lucrările comitetelor 
politic și militar vor putea fi relua
te curind la Ierusalim și Cairo.

Referitor la întîlnirea președintelui 
Sadat cu șeful opoziției israeliene, 
Peres. Begin a menționat că a apro
bat „întru totul" această întîlnire, des
pre care Peres l-a informat telefonic, 
urmind a-i prezenta o relatare mai 
detaliată cind va reveni în Israel. în 
ce privește invitarea lui Peres la 
Cairo de către președintele Sadat, a 
continuat Begin, consider această e- 
ventuală vizită a șefului opoziției 
israeliene ca foarte pozitivă. Pe de 
altă parte, primul ministru israelian 
a dezmințit știrile referitoare la pro
iectata intilnire tripartită Carter—Sa
dat—Begin.

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
„Cele nouă țări membre ale Pieței 
comune și-au exprimat deja in mod 
clar opoziția față de noile colonii 
evreiești instalate de guvernul israe
lian in teritoriile ocupate", a decla
rat Knud Boerge Andersen, ministrul 
afacerilor externe al Danemarcei.

statului libanez 
înțelegere

Proiectul de lege a fost supus marți
Parlamentului libanez spre aprobare.

în cadrul reuniunii consiliului, 
președintele Libanului „a deplins in
cidentele ce s-au produs între frați 
devotați și sinceri" și a adresat un 
apel pentru depășirea divergențelor. 
„Este necesar ca această criză să - fie 
soluționată fn funcție de interesele 
statului, cu simțul răspunderii și în 
spiritul cerințelor situației actuale" 
— a subliniat Elias Sarkis.

ADDIS ABEBA

Conferința de presă a președintelui Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etiopiei

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres — 
Corespondență de la Radu Bogdan) : 
în cursul unei conferințe de presă 
organizate la Addis Abeba, președin
tele Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei, lt-col. Men- 
gistu Haile Mariam, a declarat că 
Etiopia nu vrea decît să-și elibereze 
propriul teritoriu, nu are aspirații 
expansioniste. Soluția pe care noi o 
indicăm, a arătat . Mengistu Haile 
Mariam, este simplă : neamestecul în 
treburile interne ale altor state și 
popoare. Războiul defensiv va mer
ge, în ce ne privește, doar pină la 
granița cu Somalia.

această problematică. O semnifica
ție deosebită prezintă. în această 
lumină, lucrările Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, reluate la 
numai o săptămînă după ce comi
tetul pregătitor și-a început actuala 
fază a dezbaterilor. Pe bună dreptate, 
în perspectiva sesiunii speciale s-a 
conturat și mai pregnant, ca un curent 
predominant in rîndurile marii ma
jorități a membrilor Comitetului de 
la Geneva, necesitatea unui reviri
ment real în activitatea acestui for 
care, în decursul celor 16 ani de 
existență (și pe parcursul a aproape

800 de ședințe), a consemnat din pă
cate un bilanț nesatisfăcător, reducin- 
du-se, după cum arăta secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, la 
măsuri de limitare sau control al anu
mitor înarmări, in locul unor pași e- 
fectivi de dezarmare. Numeroși au fost 
delegații — ar fi de ajuns să-i nu
mim pe cei ai Suediei și Mexicului 
— care, sub prisma acestei necesi
tăți, a-u arătat, alăturîndu-se astfel 
punctului de vedere al României, că 
unicul criteriu de apreciere la apro
piata sesiune specială a O.N.U. a 
eficienței Comitetului de la Geneva 
va fi aportul său concret la bloca
rea spiralei înarmărilor, subliniind, 
totodată, necesitatea îmbunătățirii 
hotărite a modului de organizare și 
funcționare a acestui for, inclusiv 
prin introducerea principiilor demo
cratice de lucru, care și-au dovedit 
viabilitatea la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Este, de altfel, semnificativ că, în 
timp ce la New York și la Geneva 
aveau loc aceste dezbateri, discuții

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DL MINIȘTRI AL SIRIEI 
L-A PRIMIT PE VICEPRIM-MINISTRUl GUVERNULUI ROMÂN

DAMASC 14 (Agerpres). — Tova
rășul Emil Drăgănescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. conducătorul delegației gu
vernamentale române la lucrările ce
lei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-si- 
riene de cooperare economică, știin
țifică și tehnică, a fost primit de 
Abdel Rahman Khleifawi, membru 
al Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene.

în cadrul convorbirii a fost eviden
țiat rolul hotărîtor al întîlnirilor de 
la București și Damasc ale președin
ților Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad in stabilirea bazelor trainice 
ale continuei dezvoltări și adinciri a

Vizita delegației Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste in R. F. Germania

BONN 14 (Agerpres). — Delegația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, condusă de tova
rășul Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național al 
F.U.S., care face o vizită de prie
tenie în R. F. Germania, la in
vitația conducerii Partidului Liber 
Democrat, s-a intîlnit cu ministrul 
federal al economiei. Otto Graf 
Lambsdorff, și cu Martin Gruner, 
secretar de stat la Ministerul Econo
miei, președintele părții R.F.G. în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică, industrială si 
tehnică dintre România și R.F.G.

P. C. din Austria 
despre situația 

economică a țării
VIENA 14 (Agerpres). — într-o 

cuvîntare rostită la Graz, președin
tele P.C. din Austria, Franz Muhri, 
ș-a referit la situația economică a 
țării, menționind fenomenele de criză 
ce se manifestă în diferite sectoare 
economice, îndeosebi in siderurgie, 
creșterea deficitului comercial, pre
cum și faptul că, la sfîrșitul lunii ia
nuarie. potrivit datelor oficiale, exis
tau 91 000 de șomeri. Vorbitorul a 
arătat că, în cazul în care politica 
economică nu va suferi modificări, 
există pericolul intensificării pe mai 
departe a fenomenelor de criză. Co
muniștii, a subliniat vorbitorul, mili
tează pentru transformări economice 
profunde, ameliorarea condițiilor de 
muncă, ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Abordînd apoi problemele legate 
de situația din Eritreea, vorbitorul a 
declarat : Consiliul Militar Admi
nistrativ Provizoriu a făcut tot ce 
este posibil pentru o soluție pașnică, 
pe baza Declarației politice asupra 
Eritreei din mai 1976. Grupurile se
cesioniste au interpretat drept o slă
biciune propunerile noastre de pace. 
Aceste grupuri trebuie să înțeleagă 
că vom face în continuare eforturi 
pentru o soluție pașnică. Iar dacă 
va fi necesar, războiul va continua 
timp de generații. în orice caz, su
veranitatea și integritatea teritoriu
lui nostru național nu constituie o- 
biect de negocieri.

le de la Belgrad ale reuniunii re
prezentanților statelor participante 
la Conferința general-europeană evi- 
dențiau, la rindul lor, însemnăta
tea cardinală a măsurilor de de
zarmare și dezangajare militară, 
ca parte integrantă a unei secu
rități autentice pe continentul nos-, 
tru. unde se află cea mai mare con
centrare de forțe armate și arsena
le militare.

în această ordine de idei, a reți
nut atenția propunerea formulată de 
reprezentantul Franței de a se con
voca o conferință europeană de de
zarmare — ca parte integrantă a ți
nui plan mai larg ce urmează să fie 
prezentat la sesiunea- specială a 
O.N.U. și care mai prevede, intre al
tele, transferarea dezbaterilor asupra 
dezarmării din Comitetul de la Ge
neva in cadrul unui for complet in
tegrat în cadrul O.N.U.
' Paralel cu acțiunea guvernelor se 

înregistrează și un șir de inițiative 
din rîndurile opiniei publice, in Ja
ponia, de pildă, fiind in plină des
fășurare o campanie pentru.stringe- 
rea unui număr de 30 milioane de 
semnături pe un apel in favoarea 
încetării rapide a cursei înarmărilor 
și interzicerii armelor nucleare — 
care să fie inaintat sesiunii speciale.

Se poate astfel aprecia că apro
pierea acestei sesiuni a stimulat 
un proces fertil de căutări și iniția
tive, confirmind justețea punctului 
de vedere al țării noastre că abor- 
darea_ constructivă a problemei de
zarmării — ca și a oricărei alte pro
bleme majore a lumii în care trăim 
— impune participarea nemijlocită, 
aportul concret al unui număr cit 
mai mare de țări și popoare, numai 
pe această cale soluțiile elaborate 
puțind fi cu adevărat viabile.

Animată de hotărîrea de a-și adu
ce o contribuție cit mai substanțială 
la acest proces, România socialistă 
se afirmă ca unul din factorii cei 
mai activi în cadrul dezbaterilor 
pregătitoare ale sesiunii speciale, 
manifestind în permanență inițiati

raporturilor bilaterale, menite să 
contribuie la progresul ambelor țări 
și popoare. S-a făcut, de asemenea, 
un schimb larg de vederi asupra an
samblului relațiilor româno-siriene, cu 
referire specială la cooperarea eco
nomică și schimburile comerciale, 
relevîndu-se dinamismul acestora, 
expresie a încrederii și sentimente
lor de prietenie sinceră ce leagă po
poarele român și sirian.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, deose
bit de prietenească, a luat parte Ja
mil Shaya. membru al Comanda
mentului. Național al Partidului Baas 
Arab Socialist, vicepremier pentru 
probleme economice al guvernului 
sirian. A fost prezent Emilian Man- 
ciur. ambasadorul României în Siria.

Cu acest prilej au fost subliniate 
dezvoltarea ascendentă a raporturilor 
de colaborare economică dintre cele 
două țări, hotărîrea ambelor părți de 
a diversifica și adinei colaborarea si 
cooperarea economică româno—vest- 
germană.

în cadrul convorbirilor au fost 
apreciate bunele relații care se dez
voltă între România și R. F. Germa
nia. contactele dintre F.U.S. și 
P.L.D., in interesul înțelegerii si co
laborării între popoarele celor două 
țări, al cauzei păcii in Europa și în 
lume.

La întîlnire a participat ambasa
dorul României la Bonn. Ion Mo- 
rega.

P. C. din Marca Britanie 
condamnă activitatea 

extremiștilor de dreapta
LONDRA 14 (Agerpres). — Secre

tarul general al P.C. din Marea Bri
tanie, Gordon McLennan, luînd cu- 
vintul la un miting organizat la 
Sheffield, a arătat că „în următoa
rele luni, comuniștii britanici iși- vor 
amplifica lupta împotriva rasismului, 
care capătă în Anglia proporții din 
ce în ce mai îngrijorătoare, și a ac
tivității provocatoare a partidului de 
extremă dreaptă „Frontul național". 
Vorbitorul a condamnat declarațiile 
liderului Partidului conservator, care 
intr-o recentă cuvîntare a cerut să 
se pună capăt imigrării în Anglia 
a unor locuitori din fostele colonii 
britanice.

„Chemăm la unitatea comuniștilor 
și laburiștilor in lupta împotriva 
«Frontului național»", a subliniat el.

Convocarea
Congresului

P.C. din Sri Lanka
COLOMBO 14 (Agerpres). — La 

Colombo s-au desfășurat lucrările 
unei plenare a Comitetului Central 
al P.C. din Sri Lanka, la care s-a ho- 
tărit convocarea pentru zilele de 
22—26 martie a celui de-al X-lea 
Congres al partidului. Plenara a a- 
doptat. tezele pentru congres, un pro
iect de program și proiectul noului 
statut — documente ce vor fi pre
zentate spre examinare și adoptare 
de către participanții la congres.

Pieter Keuneman. secretar general 
al C.C. al P.C. din Sri Lanka, a rele
vat că sarcina fundamentală a viito
rului Congres al partidului va fi de a 
elabora o nouă platformă pentru apli
carea programului politic, care să 
contribuie la ralierea tuturor forțelor 
progresiste și democratice ale țării.

vă, spirit creator. în viziunea de 
largă cuprindere a partidului și sta
tului nostru asupra dezarmării, așa 
cum a fost ea fundamentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și cum a fost re
afirmată la Conferința Națională, im
portant este să se treacă de la de
clarații de intenții și discuții generale 
la mgsuri concrete, practice, de na
tură să permită o avansare treptată, 
dar continuă spre obiectivul final al 
dezarmării generale și totale și în pri
mul rind al dezarmării nucleare, sub 
un control internațional strict și 
eficace.

Este un obiectiv profund mobili
zator, care impune acțiunea conju
gată a forțelor celor mai largi iu
bitoare de pace. „Privim cu anumită 
speranță — declara in acest sens to
varășul Nicolae Ceaușescu — reuniu
nea Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, care urmează să aibă loc în 
prima parte a anului 1978, consacrată 
dezarmării. Sperăm că toate po
poarele și, desigur, guvernele, con
ducătorii acestor popoare vor în
țelege să vină Ia această reuniune cu 
dorința sinceră de a găsi soluții 
pentru oprirea cursei înarmărilor... 
Sperăm că 1978 va constitui cel pu
țin un început pentru a porni pe o 
cale nouă, reală, în direcția dezar
mării".

în acest spirit, România este ferm 
hotărîtă să contribuie din plin la 
pregătirea în condiții cit mai bune 
a sesiunii speciale, prin finalizarea 
unor documente clare, concrete, an- 
gajante, menite să asigure viitoarei 
reuniuni perspective optime de suc
ces. în mod simbolic, sesiunea spe
cială se va deschide în plină primă
vară. o adevărată „primăvară a spe
ranțelor", ca urmare a țelurilor nobi
le care stau în fața marelui forai na
țiunilor, reunit, pentru prima dată 
în istoria sa, într-o sesiune consa
crată dezarmării. Este răspunderea 
de seamă a tuturor statelor și po
poarelor de a face totul ca aceste 
speranțe să nu fie înșelate.

Romulus CĂPLESCU

Prezentarea României 
in „Enciclopedia 

Mexicului11
în editura mexicană „Impresara 

y Editora Mexicana" a apărut volu
mul al 11-lea al „Enciclopediei Mexi
cului", care cuprinde un amplu ca
pitol referitor la țara noastră. După 
prezentarea geografică sint evocate 
momente de referință din istoria 
poporului român : crearea prunu
lui stat dac centralizat și indepen
dent, unirea principatelor române, 
desăvirșirea procesului de unitate 
națională, la 1 decembrie 1918, crea
rea la 8 mai 1921 a Partidului Comu
nist Român, semnificația insurecției 
naționale antifasciste de la 23 Au
gust 1944, rolul P.C.R. și al forma
țiunilor patriotice in înfăptuirea ei, 
participarea României la războiul 
antihitlerist, precum și date ale evo
luției statului nostru in perioada de 
la eliberare și pină in prezent.

La capitolul privind relațiile româ- 
no-mexicane este evidențiată vizita 
in Mexic a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiind menționate docu
mentele semnate cu acest prilej. Este 
reprodusă, de asemenea, o imagine 
de la sosirea președintelui român in 
Mexic, primirea caldă făcută de 
populație tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
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de presă 

transmit:
Președintele Ciprului în 

vizită Ia Atena. Președintele 
Ciprului. Spyros Kyprianou, a sosit, 
marți, la Atena, într-o vizită oficială 
de patru zile. El urmează să aibă 
convorbiri cu conducătorii greci în 
legătură cu problema cipriotă, in 
perspectiva intilnirii dintre primul 
ministru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis, și premierul Turciei. Biilent 
Ecevit, in luna martie.

întrevedere chino-nord- 
americană. Huan Hua- ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
a primit delegația de congresmeni 
americani condusă de Henry Jack- 
son. senator democrat, aflată în vi
zită in R. P. Chineză — transmite 
agenția China Nouă.

Consfătuirea activului de
partid și de stat din R. P.

a adresat populației țăAngola
rii apelul de a aduce o contribuție 
de seamă la edificarea noii Angole, 
la apărarea cuceririlor ei revoluțio
nare. în raportul său la consfătuire, 
Agostinho Neto, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președintele R. P. 
Angola, a scos în evidență însemnă
tatea excepțională a soluționării sar
cinilor economice. O atenție deosebi
tă trebuie acordată avintului agri
culturii, asigurării cu produse alimen
tare a populației, a spus el.

La Muzeul de artă populară 
contemporană peruană din Lima 
s-a deschis o expoziție de artă popu
lară românească. La inaugurare, la 
care a luat parte un numeros pu
blic, a luat cuvintul profesorul 
Julio Castro Franco, președintele 
Asociației de prietenie și relații 
culturale peruano-române. A fost 
prezent Ion Comănescu, ambasado
rul țării noastre la Lima.

Președintele P.C. din Spa-
Dolores Ibarruri, căreia i s-a 

făcut la 11 februarie o intervenție 
chirurgicală pentru reamplasarea 
unui stimulator cardiac, a părăsit 
clinica unde a fost spitalizată. în 
buletinul medical, dat publicității la 
Madrid, se arată că starea sănătății 
ei este bună.

In rezoluția finală a Ple
narei C.C. al P.C. Mexican, 
care a avut loc la Ciudad de Mexico, 
se evidențiază necesitatea ca toate 
forțele democratice și progresiste din 
țară să-și consolideze unitatea și so
lidaritatea în lupta pentru un gu
vern democratic, pentru satisfacerea 
plenară a revendicărilor social-poli- 
tice și economice ale oamenilor mun
cii mexicani.

Cinci 
spaniole

partide politice
_ Partidul Socialist

Muncitoresc Spaniol, Partidul Comu
nist din Euskadi, Partidul Democrat 
Creștin Basc, Partidul Socialist 
Popular din Euskadi și Uniunea Cen
trului Democratic — au hotărît, la 
Bilbao, să ia contact cu ramura mi
litară a organizației separatiste basce 
E.T.A., pentru a-i cere să renunțe la 
lupta armată — informează A.F.P. 
Primele patru dintre aceste formații 
politice au hotărît, de asemenea, să 
ceară guvernului spaniol crearea 
„unui cadru care să permită o dez
voltare normală și liberă a vieții po
litice și civice" în Țara Bascilor.

Convenție a S.O.H.Y.O. 
La Tokio au inceput, miercuri, lu
crările celei de-a 56-a Convenții 
extraordinare a Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia, organi
zație care reunește 4 570 000 de mem
bri. Delegații vor dezbate sarcinile 
și strategia ofensivei de primăvară 
din acest an a oamenilor muncii ja
ponezi și vor elabora planul de ac
țiune al S.O.H.Y.O.

Convorbiri înke Iugosla
via ȘÎ CXE. La Bruxelles au în
ceput convorbiri între Iugoslavia și 
C.E.E. in legătură cu încheierea unui 
nou acord care să reglementeze rela
țiile părților în domeniul comerțului 
și cooperării economice.

Consiliul ministerial al 
Pieței comune ?i_a încheiat Iu- 
crările la Copenhaga. în cadrul dez
baterilor. participanții — miniștrii 
afacerilor externe din statele mem
bre — au procedat la o trecere în 
revistă a principalelor aspecte ale 
actualei situații politice și economice 
internaționale.
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