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SUB CONDUCEREA PARTIDULUI. A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi la 
amiază, pe V. I. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București, 
la cererea acestuia.

Ambasadorul sovietic a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul aniversării zilei sale de naștere, 
din partea tovarășului L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S. un cordial

si frățesc salut, calde felicitări, pre
cum si cele mai bune urări de sănă
tate și succes.

în același timp, ambasadorul a 
transmis, din partea lui L. I. Brejnev 
și a Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., convingerea profundă că 
dezvoltarea prieteniei si colaborării 
dintre P.C.U.S. și P.C.R.. dintre cele 
două țări si popoare va servi și în 
viitor intereselor U.R.S.S. și Româ
niei. socialismului, progresului și 
păcii în lumea întreagă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a adresat tovarășului

L. I. Brejnev. țelorlalti tovarăși din 
Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. un 
salut prietenesc si cele mai bune 
urări, iar poporului sovietic noi suc
cese pe calea edificării socialismului 
și comunismului în patria sa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat dorința ca 'legăturile dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
să se extindă și să se amplifice, in 
interesul reciproc, al cauzei socialis
mului. destinderii, colaborării și 
păcii.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(fo deceniu și jumătate de mari victorii 
în construcția socialismului,

de puternică afirmare a patriei noastre 
> pe arena mondială

ntr-o ambianță de puternică însuflețire Și 
avint creator, oamenii muncii din întreaga 

I tară — români, maghiari, germani și de 
I alte naționalități — strîns uniți în jurul 

partidului. își consacră întreaga energie 
Înfăptuirii cu succes a mobilizatoarelor sarcini 
ale dezvoltării economico-sociale a patriei socia
liste in acest an hotăritor al cincinalului. Noul 
an. 1979, este. în același timp, un an de deose
bite semnificații — este anul în care vom ani
versa împlinirea a 35 de ani de cînd. sub con
ducerea partidului nostru comunist, poporul ro
mân și-a dobindit libertatea, pășind cu fruntea 
sus spre marile împliniri ale socialismului ; 1979 
este, totodată, anul în care se va desfășura înal
tul forum al comuniștilor. Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, care va marca 
un moment de imensă însemnătate in viata pa
triei, în mersul ei neabătut înainte, pe calea în
făptuirii Programului partiduiui de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Retrospectiva acestor 35 de ani de istorie nouă 
și prefigurarea trecerii la o nouă treaptă a 
edificiului nostru socialist reliefează un bilanț 
grandios. Iar în această uriașă epopee a muncii 
și avîntului creator al poporului, condus de 
partid. se evidențiază în mod strălucit 
anii ultimului deceniu și jumătate, anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al partidului — 
perioadă care a intrat in mintea si sufletele 
noastre drept cea mai fertilă, cea mai bogată in 
înfăptuiri și victorii din întreaga istorie a tării. 
„CEL DE-AL IX-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN — sublinia to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU în raportul pre
zentat la Congres - VA RAMlNE ÎNSCRIS CU 
LITERE DE AUR ÎN ISTORIA ROMÂNIEI ; 
POPORUL ROMAN SE VA APROPIA ȘI MAI 
MULT DE PISCURILE ÎNALTE ALE CIVILI
ZAȚIEI. DE SOCIETATEA COMUNISTA !“

într-adevăr. suflul nou deschis de acest 
Congres și amplificat mereu. în acest deceniu si 
jumătate, de Congresele X și XI, de Conferin
țele Naționale ale partidului, a determinat un 
dinamism fără precedent, prefaceri într-adevăr 
uriașe în toate domeniile vieții economice, poli
tice și sociale, progrese grandioase în dezvoltarea 
României pe calea socialismului.

Este semnificativă in acest sens dezvoltarea 
accelerată a forțelor de producție, a bazei 
tehnico-materiale — domeniul hotăritor al pro
gresului societății Si înfloririi națiunii, temelia 
de granit a suveranității și independentei pa
triei. Industria României s-a dezvoltat, în ulti
mul deceniu și jumătate, intr-un ritm mediu 
anual de circa 12 la sută, unul dintre cele mai 
înalte ritmuri de creștere înregistrate în lume ; 
producția industrială a acestui an este de aproape 
50 de ori mai mare decît cea realizată în anul 
1938.

Caracteristice acestei dezvoltări sînt puternica 
afirmare a factorilor calitativi în valorificarea 
superioară, cu eficiență înaltă a resurselor țării, 
orientarea hotărîtă a operei de industrializare 
spre dezvoltarea ramurilor și subramurilor de 
vîrf, purtătoare ale progresului tehnic — elec
tronica. mecanica fină, industria mașinilor- 
unelte. petrochimia — modernizarea tuturor ra
murilor economiei pe baza celor mai noi cuceriri

ale revoluției tehnico-știintifice, concomitent cu 
eforturile pentru crearea unei agriculturi inten
sive, de înaltă productivitate.

De o deosebită importantă economică, politică 
și socială este consecventa1 cu care a fost urmă
rită în acest deceniu și jumătate dezvoltarea 
echilibrată, rațională a tuturor zonelor tării ; 
dacă in 1965 doar în 4 județe se realiza o pro
ducție industrială de peste 10 miliarde lei. in 
prezent, acest prag a fost trecut de 31 de județe, 
urmînd ca în 1980 să fie depășit de toate 
județele tării — ceea ce va asigura tuturor 
locuitorilor tării condiții tot mai bune de muncă 
și viată, posibilități superioare de a se bucura 
de binefacerile civilizației socialiste, consolidind 
baza economică a deplinei egalități în drepturi 
asigurate tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate.

Dinamismul fără precedent al dezvoltării eco
nomiei naționale în acest deceniu și jumătate 
confirmă strălucit justețea politicii partidului, a 
orientării susținute cu neabătută fermitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — de acumulare și 
repartizare a unei însemnate părți din venitul 
national pentru fondul de dezvoltare, pentru 
investiții — opțiune de înaltă responsabilitate 
patriotică pentru prezentul și viitorul națiunii, 
condiție esențială a apropierii României, 
într-un timp cit mai scurt, de nivelul țârilor 
avansate economic ale lumii.

Un factor de cea mai mare însemnătate în ob
ținerea acestor succese îl constituie atenția 
deosebită acordată in acest deceniu și jumă
tate rolului științei, ca forță motrice a societății.
(Continuare în pag. a Il-a)

Glasul libertății noastre
în ghenar, cînd România e de geruri încleștata, 
Srîul doarme-adînc în brazde și visează-n pacea lui 

olde mari — iar noi o vorbă știm de la bătrîni lăsată 
că nici nu e primăvară pînă cînd nici iarnă nu-i.

Ne-au bătut, în alte vremuri, alte vifore poporul — 
însă n-au putut să-i stingă facla sfintei năzuiri 
de-a sui, în slava slavei, al unirii tricolorul 
care azi ne luminează comunistele-mpliniri.

Nu putea decît pe viscol de ghenar ca să se nască, 
într-un sat cu streșini scunde, sub sărman coperămînt, 
cel ce-atît de mult iubește primăvara românească 
și dorește-a omenirii primăvară pe pămînt.

El ne e conducătorul ! Steagul lui e-al libertății I 
Glasul lui cînd sună-n lume e rostit de-al nostru gînd : 
— Hai, să dăm mînă cu mînă ca pe-acest meleag al vieții 
Primăvara omenirii să se-arate mai curînd.

Victor TULBURE

Luis Gomez Acebo, duce de Badajoz
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit. în ziua de 25 ianuarie, pe 
Luis Gomez Acebo, duce de Badajoz, 
care face o vizită în tara noastră.

La întrevedere a participat Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale.

A fost de fată Jose Carlos Gon- 
zales-Campo Dal-Re, ambasadorul 
Spaniei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu. din 
partea regelui Juan Carlos, un mesaj 
de prietenie si urări de sănătate si

fericire. De asemenea, oaspetele a 
arătat că suveranul Spaniei așteaptă 
vizita oficială în Spania a președin
telui Nicolae Ceaușescu, în conformi
tate cu înțelegerea stabilită între cei 
doi șefi de stat.

Mulțumind pentru sentimentele 
exprimate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat, la rîndul său, pe 
oaspete să adreseze un cordial salut 
regelui Juan Carlos si cele mai bune 
urări. Totodată, șeful statului român 
a arătat că așteaptă cu interes vizita 
sa în Spania și și-a exprimat spe
ranța ca, potrivit înțelegerilor ante
rioare, această vizită să se realizeze 
în cursul acestui an.

în timpul întrevederii au fost re

levate cu satisfacție progresele în
registrate în dezvoltarea și diversifi
carea relațiilor româno-spaniole pe 
multiple planuri. A fost exprimată, 
totodată, dprinta de a întări și adinei, 
în continuare, conlucrarea dintre 
România și Spania în folosul ambe
lor state și popoare, al cauzei păcii, 
securității, cooperării și înțelegerii în 
Europa si în întreaga lume. în acest 
cadru au fost evidențiate largile po
sibilități de cooperare economică, 
precum și de extindere a schimbu
rilor comerciale dintre întreprinderi 
românești și firme de stat sau parti
culare din Spania.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ministrul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi după-amiază, pe 
Aly Fahmy al Daghestani, ministrul 
transporturilor si comunicațiilor al 
R. A. Egipt, care face o vizită în 
tara noastră în fruntea unei delega
ții economice egiptene.

La întrevedere a luat parte Cor
nel Burtică. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

A participat, de asemenea. Hassan 
Abdel Aal Nayel, ambasadorul Egip
tului la București.

Oaspetele a mulțumit pentru între
vederea acordată și a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu din par
tea președintelui Anwar El Sadat un 
salut de prietenie si cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de pro
gres și bunăstare poporului român.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat șefului statului

egiptean al transporturilor
egiptean un salut prietenesc si cele 
mai bune urări, iar poporului egip
tean succes deplin în înfăptuirea as
pirațiilor sale de pace și prosperi
tate.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Egipt, 
dorința comună de a extinde și dez
volta conlucrarea fructuoasă dintre 
cele două țări, potrivit înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat, în folosul ambelor 
popoare, al păcii și cooperării inter
naționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale actua
le. îndeosebi legate de situația din 
Orientul Mijlociu. în acest cadru, 
oaspetele a exprimat Înalta prețuire 
pe care președintele Egiptului, între
gul popor egiptean o manifestă față

de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru activitatea deosebită și spri
jinul efectiv pe care șeful statului ro
mân le acordă înfăptuirii unei păci 
durabile și drepte în Orientul Mij
lociu.

De ambele părți a fost subliniată 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru o reglementare globală a si
tuației din Orientul Mijlociu, pentru 
încheierea unei păci trainice și echi
tabile în această zonă, pentru solu
tionarea tuturor diferendelor dintre 
state pe cale pașnică, pentru rezol
varea in interesul popoarelor a pro
blemelor care confruntă omenirea, 
pentru făurirea unor noi relații in
terstatale bazate pe egalitate în drep
turi și avantaj reciproc, a unei noi 
ordini economice internaționale care 
să asigure dezvoltarea liberă, de sine 
stătătoare a tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

înflăcărat militant revoluționar
Există în Istoria unui 

popor coincidente a că
ror semnificație își păs
trează actualitatea prin 
vreme. Aspirația de li
bertate și neatîrnare a 
românilor sau visul lor 
înaripat Intru unitatea 
națională și-au aflat prin 
secole personalitățile care 
să le întruchipeze pildui
tor. Cînd rostim Mircea 
cel Bătrin ne gîndirn, fi
resc. la marea sa pildă, 
la actele de vitejie insu
flate oștenilor săi, care au 
știut să scrie pe cîmpuri- 
le de luptă semnele de 
demnitate veșnică ale unui 
neam pentru care nimic 
nu putea fi mai presus 
decît libertatea. știind 
să-și apere „sărăcia și 
nevoile", știind că „tot ce 
mișcă-n tara asta" se 
cuvine să-i aparțină. Cînd 
rostim Ștefan cel Mare 
avem în fata privirilor 
imaginea unui mare cti
tor înlăuntrul neamului 
său. Cînd rostim Mihai Vi
teazul imaginăm, firesc, 
conturul ferm al marelui 
vis al unirii, iar brațul 
său avîntat spre înalt nu 
vrea să însemne un gest 
de bravură, ci un semn al 
hotărîrii și un semn că
tre timpurile ce aveau să 
vină. Acum două zile, 
tara a sărbătorit 12 dece
nii de la împlinirea isto
ricului act al unirii, nu
mele acestui act intrînd. 
firesc. în rezonantă cu a- 
cela al lui Alexandru 
Ioan Cuza.

Sînt cîteva din mulțimea 
personalitătilor-simbol ce

alcătuiesc marele pan
teon al cugetării și faptei 
pilduitoare.

Există în Istoria unul 
popor coincidente a căror 
semnificație își păstrea
ză mereu vie actualitatea 
prin vreme. Aspirațiile 
fundamentale ale poporu
lui se întîlnesc fericit cu 
personalitatea și faptele 
adînc meditate și vizionar

mîine trăiesc un senti
ment de demnitate și 
mindrie proprie, știind 
că în prezentul so
cialist năzuințele poporu
lui s-au întîlnit fericit cu 
tharea -personalitate a ce
lui învestit să-1 conducă 
spre izbinda acestora, că 
în fruntea partidului și a 
tării se află ca președinte 
al României și ca secretar

de Nicolae DRAGOȘ

proiectate în viitor de că
tre mari personalități.

Privind acum, în aceste 
momente de efort con
structiv. către ziua de azi 
și de mîine a poporului în 
a cărui ființă ne simțim 
parte egală la drepturi, dar 
și la datorii, avem motive 
adînci să afirmăm că din 
nou istoria demnă a țării 
este luminată de persona
litatea conducătorului ei, 
cel care și-a pus din anii 
tinereții gîndul, fapta și 
viata în slujba marilor 
idealuri ale clasei munci
toare, ale poporului în
treg. formîndu-se în acțiu
ne și luptă ca un exem
plar militant revoluționar, 
împlinind la anii maturi
tății creatoare un destin 
menit memoriei istoriei. 
Fiecare dintre cei ce știu 
privi cu adevărat fata 
timpului, fiecare dintre 
cei ce știu să lege organic 
ziua de ieri de ziua de azi 
și ziua de azi de ziua de

general al partidului un 
om de înaltă omenie, un 
comunist de pilduitoare 
consecventă și intransi
gentă revoluționară, un 
patriot înflăcărat, care știe 
că — înăltînd cu demni
tate numele țării sale în 
lume — contribuie la spo
rirea demnității ideii de 
socialism.

La 26 ianuarie, la ziua 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne 
alăturăm tării, ne îngemă
năm gîndul nostru gîndu- 
rilor tării, pentru a oma
gia cu căldura inimilor și 
profunzimea conștiințelor 
noastre munca titanică 
desfășurată de-a lungul 
deceniilor pentru binele 
tării, pentru gloria Parti
dului Comunist, străluci
tul exemplu de gînditor și 
revoluționar marxist, dă
ruirea supremă prin care 
— mutîndu-și locul de 
lucru în mijlocul poporu
lui — secretarul general

al partidului ne adresează, 
pentru ziua de astăzi și 
ziua de mîine. nobilul 
îndemn de a ne dedica cu 
pasiune, cu competentă și 
răspundere fătiririi unei 
patrii mereu mai prospe
re. afirmării în practică a 
ideilor socialiste. împlini
rii crezului revoluționar 
al înaintașilor.

Avem astăzi o tară 
nouă, liberă, independentă, 
socialistă. In aceste cuvin
te sintetizăm istoria con
temporană a României, 
visarea si munca unui 
popor. Iii aceste cuvinte 
știm să aflăm la loc de 
frunte contribuția inesti
mabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. rolul 
său esențial în elaborarea 
și înfăptuirea politicii 
partidului. în mobilizarea 
energiilor tuturor fiilor 
patriei, fără deosebire de 
naționalitate, pentru ca 
visul visat cu vremuri în 
urmă si cuprins apoi în 
cutezătoare documente- 
program să devină cartea 
de vizită incontestabilă a 
prezentului. In tot ce 
tara înfățișează astăzi mal 
de preț. în toate împlini
rile ei. știm, șe află gindul 
și fapta unuia din marii 
săi fii. meniți memoriei 
istoriei, al cărui nume il 
rostim cu totii cu senti
mentul că în el ne aflăm 
suprem întruchipate no
blețea aspirațiilor noastre 
Si certitudinea devenirii 
lor.

Operă 
politico-ideologîcă 

de inestimabilă valoare
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Cîntec
E Bărăganul leagăn greu de spice 
Cînd dimineața-i un cuibar de rouă 
Și soarele se rupe parcă-n două 
Peste grădini ascunse sub faguri de aglice.

Sînt munții fericiți ca niște prunci,
Le cresc luceferii sub casă, 
Ceahlăul și-a ales mireasă 
O neștiută rază dintre stelare lunci.

Sînt dealurile sigure de rod.
Livezi se-aprind înmugurind înaltul 
E-acest pămînt al meu cum nu e altul — 
Un cînt muiat în vise pe strune de rapsod.

Și inima a învățat să bată 
La bucurie și la asprul zbor, 
Comorile ce nasc sînt ale tuturor 
Să fie țara binecuvîntată.

Avem un steag pe care-l purtăm drept, 
Un vechi și neînfrînt popor,
Avem în fruntea noastră un brav cîrmuitor, 
Pe cel mai bun din toți și înțelept.

Prin el și cutezanța și munca-s mai de preț 
Urcușul, deși greu, e mai ușor.
Fii mîndră de al tău conducător,
Tu, țară nepereche, cu-al tău destin măreț,

Valeriu BUCUROIU
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On deceniu și jumătate 
de mari victorii in 

construcția socialismului

VĂ PREZENTĂM UN NOU OBIECTIV INTRAT ÎN FUNCȚIUNE:

Fabrica de ciment de la Tașca-Bicaz

(Urmare din pag. I)
Este un merit Imens al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi subliniat 
că socialismul se poate construi nu
mai asimilînd tot ce este mai înain
tat în gîndlrea și practica socială si 
de a fi orientat precumpănitor cer
cetarea științifică spre domeniile de 
importantă decisivă pentru progre
sul societății. în primul rind spre 
continua dezvoltare a bazei tehnico- 
materiale a noii orinduiri. Prin 
această prismă a fost creată o largă 
rețea de unități de cercetare în toate 
zonele țării, a fost îmbunătățită or
ganizarea activității acestora, s-a ur
mărit integrarea tot mai strinsă a 
cercetării cu invătămintul și pro
ducția. Apreciată ca factor hotărîtor 
al dezvoltării tuturor forțelor de pro
ducție, știința românească, puternic 
sprijinită și stimulată, devine tot mai 
mult o forță de producție, preocu
parea pentru încorporarea cuceriri
lor sale in viata economică găsin- 
du-și expresie în faptul că actualul 
cincinal a fost definit sintetic cinci
nalul revoluției tehnico-științifice.

Pe baza trainică a acestei dezvol
tări economice impetuoase a crescut 
substantial nivelul de trai al poporu
lui — preocupare fundamentală a 
partidului nostru, telul suprem al 
politicii sale. Semnificativ este faptul 
că în perioada 1966—1980 veniturile 
globale ale populației cresc de peste 
trei ori. Tocmai ca rezultat al dez
voltării accelerate a economiei in 
actualul cincinal a fost posibilă 
alocarea suplimentară, peste pre
vederile inițiale ale planului cin
cinal, a circa 40 miliarde lei pentru 
majorarea fondului de retribuții al 
oamenilor muncii, ceea ce asigură 
sporirea retribuției medii reale cu 
32 la sută, fată de 20 la sută cit se 
stabilise initial. Definitoriu pentru 
preocuparea partidului de creștere a 
nivelului de trai al poporului este si 
amplul program al construcțiilor de 
locuințe ; in anii 1966—1975 au fost 
construite aproape 1.4 milioane locu
ințe noi — în mediul urban și rural
— iar alte 1,255 milioane locuințe vor 
fl construite în actualul cincinal.

Majorarea considerabilă — de a- 
proape patru ori — a cheltuielilor 
statului din fondurile sociale de 
consum, lărgirea sistemului de gra
tuitate a asistentei medicale, ca și 
a celui de pensii, numeroasele înles
niri acordate pentru creșterea si 
educarea copiilor etc., sînt, de aseme
nea, înfăptuiri care ilustrează pro
gresele realizate pe calea îmbunătă
țirii nivelului de trai, a făuririi 
unor condiții de viată tot mai civili
zate pentru toti' cei ce muncesc.

A cunoscut prefaceri fundamentale 
Invătămintul de toate gradele, care 
asigură poporului nostru un nivel de 
instruire dintre cele mai avansate, 
au înregistrat o puternică înflorire 
tn acești ani cultura, întreaga viată 
spirituală, litetar-artistică • a - tării.

Evocîndu-se marile "victorii' alt» 
acestui deceniu si jurtiătate. sfe cuvin 
reliefate uriașele progrese realizate 
în adincirea democrației socialiste. 
Aceasta este perioada în care au fost 
create noile forme și structuri de 
conducere democratică a întregii 
vieți economico-sociale —. astăzi so
cietatea noastră dispunînd. atit la 
nivel național, cit și la nivelul uni
tăților economico-sociale. al orașelor 
și comunelor, de un cadru organi
zatoric unic în felul său. care asigură 
efectiv tuturor oamenilor muncii cele 
mai largi posibilități de a participa 
la conducerea statului, a treburilor 
obștești.

Ca o trăsătură distinctivă dintre cele 
mai caracteristice acestei perioade se 
evidențiază ampla si rodnica activi
tate desfășurată pentru făurirea unui 
om nou. caracterizat printr-o înaltă 
conștiință socialistă, cu larg orizont 
cultural și un profil moral înaintat. 
In această privință, de o uriașă 
importantă se dovedește Codul eticii 
și echității socialiste, elaborat din ini
țiativa și sub nemijlocita conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Promovînd cu neslăbită fermitate și 
principialitate spiritul eticii si echi
tății socialiste în toate domeniile 
vieții noastre sociale, secretarul ge
neral al partidului prefigurează ima
ginea societății comuniste de mîine
— ca societatea cea mai dreaptă și 
mai umană pe care a cunoscut-o 
omenirea.

Toate aceste victorii, toate aceste 
succese istorice, toate aceste înfăptuiri 
grandioase care au schimbat imagi
nea tării, a orașelor și satelor și au 
înnobilat profilul spiritual al omului 
sint rezultatul întăririi continue a 
partidului, ale cărui rînduri au cres
cut și s-au consolidat și măi mult în 
această peribadă. Ele sînt rezultatul 
dezvoltării și perfecționării rolului 
conducător al partidului — rol, care 
potrivit viziunii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se realizează tot mai mult, 
în etapa actuală, prin integrarea or
ganică a partidului în viața societății. 
Aceste victorii sînt rezultatul înfăp
tuirii neabătute de către întreaga na
țiune a politicii partidului, care asigură 
în mod consecvent aplicarea creatoare 
a adevărurilor fundamentale ale ma
terialismului dialectic și istoric, ale 
socialismului științific, potrivit parti
cularităților specifice României.

în acest deceniu și jumătate, poli
tica partidului a fost in mod or
ganic elaborată prin consultarea 
permanentă a poporului, cu partici
parea sa nemijlocită, dialogul viu cu 
masele cele mai largi, atragerea lor 
la dezbaterea tuturor problemelor 
care privesc dezvoltarea țării, afir- 
mindu-se ca principala metodă de 
conducere. Răspunzind în cel mai 
înalt grad intereselor vitale ale na
țiunii, politica partidului este privită 
de popor ca propria sa politică.

Mai puternic ca oricînd s-a vădit 
în răstimpul acestei extrem de fecunde 
perioade, ca o realitate fundamentală a 
societății noastre și un izvor al for
ței ei de neînvins, unitatea indiso
lubilă dintre partid și popor, faptul 
că partidul și poporul formează un 
singur trup, un singur cuget, o 
singură voință.

IN elaborarea ACESTEI PO
LITICI și Înfăptuirea sa cu 
succes, în întărirea organi
zatorică ȘI POLITICĂ A PARTI
DULUI, ÎN OBȚINEREA A ABSO
LUT TUTUROR VICTORIILOR 
GRANDIOASE ALE ACESTUI DE
CENIU ȘI JUMĂTATE CARE A 
SCHIMBAT ATÎT DE PROFUND ÎN 
BINE DESTINELE PATRIEI NOAS
TRE ȘI ALE POPORULUI. MERI
TELE PRINCIPALE ȘI ROLUL 
HOTĂRÎTOR REVIN TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. Prin în
treaga sa activitate în fruntea parti
dului și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a afirmat ca un înflăcă
rat promotor al noului, un militant 
hotărît împotriva a tot ceea ce este 
învechit, depășit de realitate, a tot 
ceea ce frînează mersul înainte, 
veghind neobosit ca întreaga politică 
a partidului să fie cu adevărat ema
nația voinței și aspirațiilor clasei 
muncitoare, ale poporului. în deplină 
concordantă cu cerințele vremii, cu 
schimbările care au loc în societate.

Vasta activitate desfășurată de 
secretarul general al partidului pe 
tărimul gindirii social-politice, al 
generalizării teoretice a practicii re
voluționare — activitate concretizată 
în elaborarea și fundamentarea a 
nenumărate noi teze și concepte de 
cea .mai mare valoare teoretică și 
practică cu privire la problemele de 
bază ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism — a înar
mat partidul și poporul cu orientări 
principiale și clare, a îmbogățit te
zaurul socialismului științific, patri
moniul cunoașterii științifice și crea
ției istorice a epocii noastre, ilus- 
trînd pregnant personalitatea sa ca 
înflăcărat militant si conducător co
munist. si. totodată, ca eminent om 
de știință, recunoscut nu numai în 
tară, ci și pe plan mondial.

în același timp sînt bine cunoscute 
întregului popor atributele personali
tății tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— înalta principialitate, dinamismul, 
energia clocotitoare, dăruirea de 
sine, fermitatea în urmărirea scopu
rilor propuse. Dînd un înalt exemplu 
personal, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a inspirat partidului un stil de 
muncă ce are drept trăsături defini
torii legătura indisolubilă cu masele 
largi ale ponorului, consultarea per
manentă a oamenilor muncii și atra
gerea lor activă la întreaga activitate 
de conducere, investigarea aprofun
dată a realităților, examinarea minu
țioasă a problemelor, abordarea lor 
.intr-o viziune do largă perspectivă.

întreaga viată și activitate a secre
tarului general, din fragedă tinerețe, 
se constituie într-un înalt model de 
revoluționar, caracterizat prin sluji
rea plină de abnegație a clasei mun
citoare și intereselor întregului popor, 
prin fierbinte patriotism și nedezmin
țit spirit internationalist. Promotor 
hotărît al umanismului revoluționar, 
al principiilor eticii și echității so
cialiste, el oferă, prin întreaga sa 
viafă și activitate, comuniștilor, tu
turor militantilor revoluționari, tutu
ror oamenilor muncii cel mai înalt 
exemplu de materializare a acestor 
principii, de nemărginit devotament 
și înaltă răspundere fată de cauza 
socialismului și comunismului.

De activitatea neobosită, clocoti
toare, a secretarului general al parti
dului, președintele republicii, de- în
treaga politică externă de pace și 
colaborare a României sînt direct, 
indisolubil legate marile succese ob
ținute în acest deceniu și jumătate 
în afirmarea patriei noastre socialiste 
pe arena mondială. Se. poate spune 
cu deplin temei că niciodată, în în
treaga sa istorie. România nu s-a 
bucurat de o asemenea înaltă apre
ciere, stimă și prețuire, niciodată n-a 
avut atiția prieteni' ca în prezent. Pe 
toate meridianele globului, numele 
președintelui tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este rostit cu profund res
pect. semnificînd înalta considerație 
fată de una din personalitățile proe
minente ale vieții politice contempo
rane. față de militantul înflăcărat și 
dirz pentru idealurile înaintate ale 
omenirii.

Dinamismul politicii noastre exter
ne. imprimat de activitatea prodi
gioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. își găsește una din eloc
ventele sale expresii în faptul că as
tăzi România are relații cu un număr 
de state de aproape două ori mai 
mare decît înaintea Congresului al 
IX-Iea — 130 fată de 67.

Potrivit liniilor directoare ale Con
greselor partidului, orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. România 
situează statornic în central politicii 
sale externe dezvoltarea și adincirea 
prieteniei, solidarității și colaborării 
multilaterale cu toate statele socia
liste, militînd ferm pentru întărirea 
unității lor. Atenția deosebită acor
dată întăririi legăturilor cu noile 
state independente, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele nealiniate 
a făcut ca aceste relații să cu
noască o dezvoltare vertiginoasă, 
inscriindu-se ca un capitol deosebit 
de important, de amplă perspectivă, 
în istoria relațiilor internaționale ale 
României. Concomitent, s-au extins 
continuu relațiile cu statele capita
liste. inclusiv cele mai avansate eco
nomic, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, în 
spiritul coexistentei pașnice.

Un rol determinant în dezvoltarea 
întregului ansamblu al relațiilor ex

terne ale României au avut vizitele 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în zeci și zeci de țări ale 
lumii, practic pe întregul glob — 
manifestări memorabile de priete
nie dintre poporul român și po
poarele țărilor respective. Trata
tele. declarațiile solemne, celelalte 
documente semnate cu aceste pri
lejuri, ca de altfel și cu ocazia vi
zitelor în România a numeroși șefi 
de state și guverne, au creat teren 
fertil colaborării bilaterale, conlucră
rii pe arena internațională în inte
resul destinderii, înțelegerii și păcii.

Fără îndoială că una din principa
lele surse ale creșterii imense a pres
tigiului României in acești ani o con
stituie activitatea perseverentă des
fășurată de partidul și statul nostru, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru promovarea noilor relații Inter
statale, bazate pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, pentru respectarea strictă, ca 
principiu cardinal, a dreptului fiecă
rui popor de a fi deplin stăpin pe pro
priile destine.

Participînd activ la viata interna
țională. România s-a impus, prin spi
ritul constructiv și pozițiile princi
piale susținute în abordarea marilor 
probleme ale lumii contemporane, 
prin preocuparea constantă de a se 
găsi acestora soluții corespunzătoare 
cu interesele tuturor popoarelor.

Cronica acestor ani consemnează ca 
unul din meritele cele mai mari ale 
partidului și statului nostru, personal 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
fermitatea si abnegația cu care a 
militat și militează pentru apărarea 
păcii — bunul suprem al omenirii — 
pentru a feri civilizația contempora
nă de spectrul unui nou război mon
dial pustiitor, pentru înfăptuirea unei 
securități reale și unei colaborări 
rodnice pe continentul european, in 
regiunea Balcanilor, din care facem 
parte. în lumea întreagă.

v Sînt bine cunoscute spiritul de înal
tă răspundere pentru destinele civili
zației umane, perseverenta neobosită 
și fermitatea cu care secretarul ge
neral al P.C.R., președintele republi
cii, abordează problema dezarmării, 
propunerile prezentate din inițiativa 
sa pentru oprirea cursei înarmărilor, 
reducerea cheltuielilor militare, tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare, în primul rînd nucleară, confi- 
gurînd un program practic și cuprin
zător, concret și realist, conform cu 
interesele vitale ale tuturor po
poarelor. Cu. o înaltă principialitate, 
cu o rară tenacitate. România socia
listă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru stingerea focarelor 
de încordare și conflicte, pentru re
glementarea diferendelor dintre state 
pe căi politice, prin tratative — ca 
unica metodă rațională, care permite 
cristalizarea de soluții reciproc ac
ceptabile. cruțarea popoarelor de 
grele suferințe, concentrarea efortu
rilor acestora în direcția dezvoltării 
pașnice. Cu stăruință neabătută, 
partidul nostru, secretarul său gene
ral au evidențiat marea însemnătate 
a problemei subdezvoltării, lichidării 
decalajelor dintre state, ca problemă 
majoră de care depinde nu numai 
îmbunătățirea condițiilor de existen
tă a sute și sute de milioane de oa
meni, dar și progresul întregii uma
nități, înseși perspectivele de viitor 
ale cauzei păcii. în acest sens con
stituie un mare merit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, larg recunoscut 
pe plan internațional, de a fi elabo
rat un concept cuprinzător și armo
nios privind noua ordine economică 
și politică internațională, modalitățile 
și căile concrete de acțiune în acest 
sens, activitatea intensă desfășurată 
în slujba acestui tel.

In politica sa internațională Româ
nia socialistă, partidul nostru por
nesc consecvent de la rolul ho
tărîtor al popoarelor, de a căror 
participare și acțiune depinde în 
mod hotărîtor cauza păcii si pro
gresului. Subliniind permanent în
semnătatea decisivă a acestui fac
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează permanent forțelor sociale 
înaintate, popoarelor lumii chemarea 
vibrantă la unire si acțiune comună, 
la oonlucrare strînsă, în numele în
făptuirii aspirațiilor vitale ale ome
nirii. pentru întărirea colaborării și 
solidarității dintre toate forțele 
antiimperialiste, progresiste si demo
cratice, care se pronunță pentru o po
litică nouă, pentru libertatea, secu
ritatea și pacea popoarelor.

★
Marile realizări obținute în dece

niul și jumătate care a trecut de la 
Congresul al IX-lea în construcția 
socialismului in patria noastră, suc
cesele strălucite obținute în afirma
rea României pe arena internaționa
lă constituie pentru comuniști, pen
tru toti cetățenii, fără deosebire de 
naționalitate, un nesecat izvor de 
mindrie patriotică. un puternic 
imbold în munca și lupta pentru noi 
și noi înfăptuiri. Sentimentul de pro
fundă și deplină încredere în viitor 
pe care îl nutrește întregul nostru 
popor îsi are temeiul în faptul că 
are drept călăuză un partid încercat, 
călit în lupte, iar in fruntea acestuia 
— un vajnic și strălucit conducător 
care întruchipează gindurile si voința 
de progres si pace ale națiunii noas
tre, idealurile înaintate ale în
tregii omeniri — PE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Unit ca tui singur om tn jurul 
partidului, al conducătorului stimat 
și iubit, poporal român pășește îna
inte ferm si hotărît spre obiectivul 
său glorios : edificarea socialismului 
și comunismului în scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România.

A fost aprins focul la primul 
cuptor de clincher de la Fabrica 
de ciment Tașca-Bicaz, important 
obiectiv economic al actualului cin
cinal. Despre eforturile depuse pe 
acest mare șantier de colectivul 
Trustului de construcții industriale 
din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, de montorii Trustului de mon
taj utilaj chimic București, de for
mațiile de lucra ale beneficiarului, 
despre munca lor plină de abnega
ție și dîrzenie se pot spune, desi
gur, multe lucruri de laudă. Ne 
vom rezuma, pentru Început, la 
cîteva :

® cimentul folosit de construc
tori va fi produs de noua fabrică 
în numai 15 zile ;

• în această lucrare s-au mai in
corporat 21 000 tone de otel-beton, 
600 tone conducte și armături, 10 000 
tone confecții metalice ; s-au exe
cutat lucrări, de săpături și umplu
turi însumind 350 000 mc;

• cele 19 500 tone utilaje, de di
verse gabarite — de la 1 kg la 
260 tone — au fost realizate iu 
proporție de peste 90 Ia sută in 
țară, principalii furnizori fiind în
treprinderea de mașini grele, în
treprinderea de ventilatoare și 
„Automatica" din București. Com
binatul industrial Bistrița. între
prinderile „Progresul" din Brăila, 
„Electroputere" din Craiova, de 
motoare electrice Pitești ;

Tinerețea din beton și sticlâ a strâvechei Timișoara Foto : E. Dichiseanu

Realizările colectivului secției fur
nale 1—4, de la Combinatul side
rurgic Galați, au fost anul tre
cut inegale. Pe de o parte, la 
furnalele 1, 3, 4 s-a realizat o pro
ducție suplimentară de peste 12 000 
tone-fontă, iar pe de alta, la furna
lul nr. 2 — unde a fost prelungită 
cu trei luni reparația capitală — s-a 
înregistrat un minus de producție de 
circa 74 000 tone fontă. Aceasta a 
făcut ca. pe ansamblul secției, anul 
1978 să se încheie cu un minus de 
producție de peste 61 000 tone fontă, 
într-un înalt spirit de exigență, in 
adunarea oamenilor muncii din sec
ția amintită s-au mai relevat și alte 
aspecte care — toate — nu pot ca
racteriza decît ca nesatisfăcătoare 
activitatea desfășurată aici anul tre
cut. Astfel, opririle accidentale (din 
diverse cauze : tehnologice, meca
nice, electrice sau legate de greu
tățile existente în preluarea fon
tei lichide de către otelării etc.) au 
însumat 4,65 la sută din timpul ca
lendaristic, ceea ce, tradus în pro
ducție, înseamnă un minus de 187 000 
tone de fontă. Pe bună dreptate spu
nea inginerul Ștefan Banii, șeful 
secției,<că ar fi fost de ajuns „sal
varea" Jtie și numai a unei treimi din 
această pierdere pentru realizarea 
planului de producție pe amil tre
cut.

Este de notat, de asemenea, depă
șirea consumului planificat de cocs 
— cu 23 kg pe tona de fontă — 
ceea ce a determinat si înregistrarea 
unei depășiri a cheltuielilor de pro
ducție cu 173 milioane lei. La aceasta 
trebuie adăugate și cele 16 000 ore/om 
absente nemotivate, precum și cali
tatea neoorespunzătoare a unui im
portant volum de fontă produsă. 
Existau deci suficiente motive care 
să determine o analiză responsabilă, 
deosebit de critică și autocritică, a 
activității din anul trecut, pentru a 
se trage maximum de învățăminte 
în vederea redresării situației în 
acest an. Să mai precizăm că pro
ducția planificată a anului 1979 tre
buie să fie cu 20 la sută mai mare 
decît cea realizată aici anul trecut, 
planul apropiindu-se astfel foarte 
mult de atingerea capacității pro
iectate a furnalelor de 1700 mc.

Se poate afirma că în adunare s-a 
făcut o oarecare analiză a situa
ției, dar — din păcate — nu în- 
tr-atît de viguroasă incit să ofere 
garanția că în acest an furnalele 
1—4 și întreaga uzină vor realiza 
principala sarcină ce li s-a încredin
țat : elaborarea unei producții rit
mice de fontă de 17 700 tone zilnic, 
cantitate care să asigure o activitate 
constant ritmică Ia oțelării.

Cu toată tăria s-au evidențiat 
unele cauze existente în afara sec
ției : calitatea cocsului, a minereului 
de mangan, a unor piese de schimb 
etc. „Asigurarea necorespunzătoare 
cu oale de zgură, preciza inginerul 
Mihai Chiriac, șef de secție pe 
schimb, există nu de azi, de ieri. 
Trebuie să dispară oalele de zgură 
crăpate, care figurează doar scriptic 
între utilajele ce ne sînt puse la dis
poziție. pentru că noi nu ne putem

• dacă alte fabrici de ciment cu 
aceeași capacitate, realizate ante
rior în tară, au fost construite în 
60—70 de luni, fabrica de Ia Tașca 
a intrat iu funcțiune in numai 38 
de luni. Anual, se vor putea con
strui cu cimentul de la Tașca 80 000 
de apartamente sau alte obiective 
economice și social-culturale.

— Sîntem bucuroși că am făcut o 
treabă bună, ne spune ing. Nicolae 
Gh. Marin, șeful șantierului. Uita- 
ti-vă la structurile de beton ale 
construcției care sînt realizate, 
după tehnologii moderne, cu un fi
nisaj superior încă de la turnare. 
Nicăieri în fabrică nu veți întîlni 
tencuieli.

într-adevăr. gradul superior de 
finisaj al lucrărilor a constituit o 
problemă de ambiție' a constructo
rilor și a adus importante economii. 
De fapt, nu numai in acest caz, ci 
pe întreg parcursul lucrărilor au 
trebuit rezolvate probleme tehno
logice dificile, de ridicată comple
xitate. De pildă, la sectorul mori
lor de făină și reconcasare calcar, 
trei specialiști — Andrei Ardely, 
Eugen Bllu și Gheorghe Bîpgovea- 
nu — au propus o nouă metodă de 
realizare a planșeelor grele din be
ton armat monolit, scurtînd timpul 
de execuție cu 30—40 la sută. Un 
alt exemplu ; obiectivul concasare 
marnă trebuia fundat într-o pînză 
de apă adîncă de 5 metri. Soluția 
din proiect prevedea evacuarea a- 
pelor din săpătură cu ajutorul unor 
instalații din import. Soluția mais
trului Viorel Gheorghiu și a ingi

folosi de ele si mai rău ne-ncurcă 
treburile. Totodată, noi înșine tre
buie să facem mai mult pentru in
troducerea noului în producție, dar 
pgpțru aceasta ar fi necesar să știm 
ce si cum se face în uzine similare 
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din alte țări...". „într-adevăr. cu oa
lele de zgură așa stau lucrurile, a 
confirmat și furnalistul Iosif Moldo- 
veanu. însă pe mine m-a frapat ci
fra asta de 16 000 ore/om ăbsențe 
nemotivate. Este foarte mare ! Ceva 
trebuie făcut împotriva indisciplinei, 
deoarece cu duhul blindetii nu se mai 
poate lucra...". Opinia de mai sus a 
fost îmbrățișată și de alti vorbitori. 

nerilor Nicolae.. Gh. Marin și Aurel 
Rusei — și anume, folosirea reliefu
lui terenului pentru scurgerea li
beră a apei — a fost simplă și a 
adus o economie de 4 milioane lei.

Bune aprecieri se cuvin și mon- 
torilor. Oamenii afirmă, și pe bună 
dreptate, că precizia de montaj de 
la morile de făină rivalizează cu 
precizia necesară la montarea unui 
ceasornic. Un adevărat record de 
precizie in montaj s-a obținut și la 
cuptorul de clincher nr. 1.

Solicităm inginerului Vasile So- 
rescu citeva precizări în legătură 
cu noua fabrică :

— Procedeul tehnologic constă în 
fabricarea cimentului pe cale us
cată, care asigură un consum de 
combustibil cu circa 30 la sută mai 
redus față de procedeul umed fo
losit la vechea unitate de la Bicaz. 
Atit utilajele, cit și tehnologia au 
fost perfecționate în funcție de 
experiența căpătată la fabricile si
milare construite la Fieni și Deva. 
Pentru protecția antipoluantă au 
fost prevăzute electrofiltre. cicloa
ne. filtre cu saci prin care se scon
tează să se realizeze o desprăfuire 
în proporție de 95—97 la sută, tn 
afară de construcția propriu-zisă a 
fabricii, s-au deschis noi fronturi 
de exploatare în cariera de calcar 
și marnă Bicaz-chei, iar pentru 
aducerea acestor materii prime s-a 
realizat o cale ferată normală, pe 
o lungime de circa 30 km.

— Ce fel de sortimente de ci
ment veți fabrica 7 

între care maistrul granulator Miron 
Munteanu, maistrul Octavian Roth 
Si alții, ceea ce subliniază atît im
portanta problemei, cît și necesita
tea luării unor măsuri Imediate în 
această privință. „Să spunem aici,

menționa subinginerul Ion Melcioiu, 
că uneori producția furnalelor noas
tre s-a desfășurat în salturi. Aceasta 
le-a dereglat mersul, a condus la 
consumuri mari de cocs, la arderea 
gurilor de vînt, într-un singur an 
fiind arse 244 guri de vînt Sînt lu
cruri pe care le știți foarte bine. Le 
aduc acum în discuție pentru a sub
linia necesitatea ca asemenea ne

— în prima fază, cu precădere, 
acele sorturi de ciment necesare 
pentru construcții și drumuri. îri a 
doua fază, după atingerea parame
trilor proiectați, se vor realiza și 
cimenturi speciale cu rezistențe 
inițiale mărite.

— Cum s-a pregătit beneficiarul 
pentru ca noul obiectiv economic 
să lucreze din plin ?

— Mai întîi. pe perioada execu
tării lucrărilor, au fost detașați la 
șantierele de construcție si montai 
o serie de lăcătuși, zidari, șamo- 
tori. electricieni, care de acum în
colo . vor răspunde de întreținerea 
și repararea utilajelor fabricii. Ca
drele tehnice din combinat au a- 
cordat asistentă atît la montaj, cit 
și la probele mecanice. în acest 
fel. o bună parte din cei care vor 
lucra în fabrică sînt de pe acum 
familiarizați cu utilajele.

Am mai aflat că la Bicaz s-a 
construit pentru muncitori un nou 
cartier de locuințe — Dodeni. Li
ceul teoretic din Bicaz s-a trans
format in liceu industrial cu spe
cialitatea materiale de construcții 
și in curind urmează să-și extindă 
dimensiunile.

...Un semnal scurt, cîteva co
menzi precise, mișcări sigure șl 
masivele agregate sînt puse în 
funcțiune. Prima linie de la Fabrica 
de ciment din Tașca-Bicaz a intrat 
în producție.

Corneliu CĂRLAN 
Constantin BLAGOV1C1

ajunsuri să fie total eliminate în 
acest an...“.

Alti vorbitori — Alexandru Tătă- 
rușanu, șef de atelier. Dumitru 
Struță, instalator, Vasile Roșu, șef 
de echipă lăcătuși. Dumitru Crețu, 
furnalist, Victor Nichiteanu, instala
tor — au făcut, intre altele, propu
neri judicioase pentru bunul mers al 
activității în acest an. propuneri ce se 
referă la : mai buna întreținere a 
agregatelor, creșterea responsabilită
ții pînă la nivel de echipă și om al 
muncii în ceea ce privește respecta
rea consumurilor de cocs, energie 
electrică. îmbunătățirea condițiilor de 
lucru prin perfectionarea funcționă
rii electrofiltrelor, prin introducerea 
unor mijloace de eliminare a efor
tului fizic, asigurarea funcționării 
lifturilor de materiale la toate cele 
patru furnale de 1 700 mc, recupe
rarea integrală a scoarțelor de fontă, 
care mai sînt trimise în prezent la 
halda de zgură și altele.

Totuși, aceste intervenții, cît șl 
propunerile din planul de măsuri nu 
au îmbrățișat întreaga gamă de 
aspecte, totalitatea cauzelor ce 
trebuie eliminate în scopul asi
gurării în acest an a unei produc
ții zilnice ritmice. în adunare nu 
s-au stabilit măsuri concrete vizînd 
întărirea disciplinei de producție 
sau ridicarea pregătirii profesionale 
a întregului personal al secției. Ne-a 
făcut impresia că însuși directorul 
uzinei furnale-aglomerare, ing. Ion 
Dinu, altfel un specialist de mare 
reputație, nu a pus cu toată tăria de
getul pe rană în intervenția sa. Nu 
cu fraze de genul : „trebuie să eli
minăm abaterile" sau „sîntem încă 
blînzi cu cei indisciplinati" sau „nu 
putem fi toleranți cu cei care gre
șesc" poate fi îndreptată starea dis
ciplinară, ci prin măsuri concrete, 
ferme, cu eficientă imediată. Aceeași 
cerință se impune și în direcția pro
movării noului în producție, a depis
tării unor soluții tehnice si tehnolo
gice capabile să elimine o seamă de 
cauze-frînă în desfășurarea ritmică 
a producției.

Nu este mai puțin adevărat că si 
aprovizionarea tehnico-materială tre
buie îmbunătățită, sarcină ce tre
buie să stea in atenția uzinelor cocso- 
chimice. de piese de schimb și re
parații siderurgice, de exploatare 
transporturi uzinale și altele.

Rămîne ca. în adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor muncii 
pe uzină și pe combinat, delegații 
secției să dezbată cu mai multă res
ponsabilitate problemele esențiale 
ale producției, astfel încît cerința 
ritmicității zilnice să aibă supor
turi reale și solide, să fie susținută 
de măsuri eficiente, sigure în toate 
sectoarele de activitate. De aceasta 
depinde în foarte mare măsură des
fășurarea normală a producției in 
celelalte sectoare ce succed furnale
lor, adică în oțelării și laminoare, 
acolo unde se finalizează producția 
Combinatului siderurgic de la Galați.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

< ■'
6 500 tone cărbune pes

te prevederi. Minerii din Lu_ 
peni. care au lansat chemarea la 
întrecere către toate unitățile din
industria minieră, s-au angajat ple
nar in lupta pentru a da patriei 
mai mult cărbune. Acordînd 0 deo
sebită atenție folosirii intensive a
tehnicii din dotare și a timpului de
lucru, harnicul colectiv al minei 
Lupeni a realizat peste prevederile 
de plan pînă ieri dimineață 6 524 
tone de cărbune cocsificabil de bună 
calitate. (Sabin Cerbu).

Motorul diesel 2000 în 
montaj final. La Reșița se rea* 
Uzează montajul final al celui de-al 
2 000-lea motor diesel de mare ca
pacitate. în prezent, la Reșița se 
fabrică 20 de variante de motoare 
avînd între 1 250 și 4 000 CP, folo
site deopotrivă in tracțiunea fero
viară. propulsia navelor fluviale și 
maritime, a grupurilor electrogene 
pentru foraj terestru și marin și 
a marilor platforme industriale. 
(Nicolae Cătană).

Oțeluri superioare. La ®-

telăria electrică nr. 1 a Combinatu
lui de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște a fost pusă in funcțiune in
stalația de retopire electrică sub 
zgură a otelului. Pe baza acestei 
tehnologii avansate, secția va ela
bora oțeluri cu un grad ridicat de 
puritate și omogenitate, a căror va
loare va fi de trei ori mai mare 
decît cea a oțelurilor aliate produ
se pînă în prezent aici» (Gh. Ma
nea).

Trei noi capacități de
producție. Pe platf°rma indus-

trială a municipiului Botoșani au 
fost puse în funcțiune trei noi ca
pacități de producție. Astfel, prin in
trarea în circuitul productiv a unei 
secții de asamblare cu o capacitate 
de 2 000 tone anual, întreprinderea 
de șuruburi a atins parametrii pro
iectați initial. La întreprinderea 
„Integrata" a început să producă 
secția țesătorie, cu o capacitate a- 
nuală de 700 tone. De asemenea, a 
fost dată în funcțiune și prima sec
ție de producție a întreprinderii 
de articole tehnice din cauciuc, 
aceasta urmînd să realizeze anual 
un volum de 700 tone produse. 
(S. Ailenei).

Cresc digurile viitorului 
port Constanța Sud—Agi- 
gea Prin transportul pe apă al 
pietrei nesortate, care se folosește la 
construcția digurilor noului port 
Constanta Sud-Agigea, se dublează 
ritmul de muncă. în acest scop se 
utilizează șalandeie-hidroclap de 
construcție românească, care trans
portă o încărcătură egală cu cea a 
unei garnituri de tren cu 30 vagoa
ne. Ajunsă la destinație, această 
ambarcațiune se desface în două, 
evacuînd în mai puțin de un mi
nut întregul transport. Se estimea-

ză că. prin aplicarea acestei tehno
logii originile, se reduce la jumă
tate timpul necesar construirii di
gurilor. (George Mihăescu).

A început construcția 
unei noi hidrocentrale. 
Pentru valorificarea mai completă 
a potențialului hidroenergetic de 
pe Someș a Început construcția 
unei noi hidrocentrale ce va avea 
un hidroagregat de 12 MW. Barajul 
de acumulare al noii hidrocentrale 
va contribui și la îmbunătățirea a- 
limentării cu apă potabilă a mu

nicipiului Cluj-Napoca. (Alexandru 
Mureșan).

Produse realizate pen
tru întîia dată în țară. De 
curînd, la întreprinderea mecanică 
din Drobeta-Turnu Severin a în
ceput fabricația de serie, pentru 
întîia dată în țară, a rezervoarelor 
de aer pentru frîna automată a va
goanelor și locomotivelor. în pre
zent. colectivul unității realizează 
30 tipuri de asemenea produse. 
(Virgiliu Tătara).
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OPERA POLIIICEHDEOLOGICA DE INEST!MABIIA VALOARE
exprimind aplicarea creatoare a principiilor socialismuloi științific la condițiile concrete ale României

Dînd un uriaș Impuls gîndirii vii a partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adus și aduce o contribuție 
de inestimabilă valoare la dezvoltarea socialismului știin
țific, a gîndirii materialist-dialectice, la generalizarea teo
retică a experienței revoluției și construcției socialiste în 

România, la analiza și interpretarea principalelor fenomene 
și procese caracteristice lumii contemporane.

Aflată la baza întregii politici interne și internaționale 
a partidului, gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vasta operă teoretică a secretarului general 

al partidului concretizată în cele 15 volume apărute pînă 
acum din seria „România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate" reprezintă un strălucit 
aport al partidului nostru la tezaurul de idei al socialis
mului științific, al teoriei și practicii revoluționare.

Un concept înaintat în sprijinul dezvoltării 
conștiinței socialiste și făuririi omului nou, 

înfloririi științei și culturii

Analiză magistrală a marilor probleme 
ale omenirii, strălucită sinteză a aspirațiilor 
de pace și progres ale popoarelor lumii

Apariția recentă In colecția „Din gîndirea 
social-politică a președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU" a volumului „Dezvoltarea în- 
vățămintului, științei $1 culturii in Româ
nia" reprezintă un eveniment de o impor
tanță fundamentală in viata noastră soc'ial- 
culturaiă. îmbogățind dintr-o perspectivă 
revoluționară, originală, novatoare, dinami
ci gîndirea științifică socialistă despre în- 

ițămînt, știință și cultură, președintele 
,licolae Ceaușescu ne dă o imagine amplă, 
cuprinzătoare a drumului parcurs pe acest 
tărîm, a realizărilor multilaterale obținute 
în acest domeniu In anii socialismului și 
deschide ample perspective teoretice și 
practice dezvoltării vieții noastre spirituale, 
îmbogățind-o necontenit. Ceea ce caracte
rizează sistemul de gindire al președintelui 
tării noastre este faptul că ideile sale își au 
totdeauna izvorul în viata. în realitatea fe
nomenelor sociale văzute necontenit în a- 
firmarea lor dialectică, multilaterală. Toc
mai de aceea putem spune că avem în față 
o expresie strălucită a gîndirii revoluționare 
marxiste, aplicate creator la condițiile și 
împrejurările specifice ale țării noastre, o 
expresie a unei gindiri materialiste despre 
lume și viață care tine seama de cerințele 
dezvoltării societății, ale progresului social, 
ale înaintării pe calea socialismului și a co
munismului. In același timp, volumul re
flectă o dată mal mult personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. care, prin ac
tivitatea sa neobosită, dinamismul prezen
ței sale, profunzimea analizelor, realismul 
observațiilor, cunoașterea nemijlocită a pro
blemelor pe care le ridică fiecare domeniu 
al vieții noastre, ca și larga deschidere a 
orizontului său de cunoaștere către tradi
țiile științei, artei șl literaturii universale 
— a îmbogățit cultura românească de astăzi, 
cultura lumii contemporane cu un sistem 
de valori original, fecund ce și-a aflat un 
larg ecou național și internațional.

Fără îndoială, este dificil ca într-un spa
țiu restrlns să rezumăm bogăția si multitu
dinea ideilor cuprinse în acest volum. Ceea 
ce am vrea să subliniem în primul rind este 
piatra unghiulară a gîndirii sale din care 
pornesc cu o riguroasă consecventă toate 
aprecierile sale despre învățămtnt. știință 
și cultură : „Pornind de la considerentul că 
menirea istorică a socialismului este nu nu
mai eliberarea omului de exploatare șl a- 
suprlre, asigurarea bunăstării lui materiale 
și spirituale, ei și făurirea unei civilizații 
superioare, partidul și statul nostru asigură 
dezvoltarea și perfecționarea continuă a în- 
vățămintului, științei, culturii, legarea tot 
mai strinsă a acestora de cerințele concrete 
ale societății, intensificarea tot mai puter
nică a vieții spirituale a poporului, fău
rirea suprastructurii noi a orinduirii pe care 
o edificăm". De aceea. în concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu învățămîntul 
reprezintă principalul factor de educație și 
cultură, conducătorul țării noastre confe- 
rindu-i nu numai rolul de transmitere a 
cunoștințelor, ci și pe acela de a forma omul 
nou. înzestrat cu o concepție revoluționară 
despre lume și viață. „Școala cu adevărat 
umanistă este cea care asigură formarea 
profilului nou. complex și multilateral al 
omului orinduirii socialiste bazate pe o 
înaltă civilizație și cultură, pe afirmarea 
plenară a personalității umane în sfera 
creației sociale". Asupra acestei idei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu insistă, expli- 
cînd de ce partidul, societatea noastră dau 
o atît de mare atenție învățămîntului : 
„Punem un mare accent pe învățămint 
pentru că, pină ia urmă, baza formării o- 
mului nou o constituie invățămintul".

Caracterul dinamic, social al gîndirii 
președintelui Ceaușescu, faptul că ea a im
pulsionat progresul în toate domeniile vieții 
noastre se dovedește cu strălucire și de a- 
ceastă dată. Fie că este vorba de organi
zarea Învățămîntului. de metodele de pre
dare, de integrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția, de dezvoltarea cultu
rii. a formelor ei de manifestare, de pro
movare a creației, președintele Nicolae 
Ceaușescu așază la baza tuturor acestor 
procese ideea concordantei pe care toate 
aceste părți componente ale vieții sociale 
le au cu dezvoltarea economică națională, 
a forțelor de producție, a dezvoltării mul
tilaterale a întregii noastre societăți. Ideea 
perfecționării continue a tuturor acestor 
domenii, ca de altfel a întregului angrenaj 
al vieții noastre sociale, străbate această lu
crare care dovedește încă o dată că forța 
gîndirii revoluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu 6tă tocmai în capacitatea sa de a 
fi un promotor al noului pe toate tărîmu- 
rile de activitate, de a lupta necontenit 
pentru perfecționarea metodelor de organi
zare. astfel încti toate aceste elemente ale 
suprastructurii noastre să nu rămînă în 
urma dezvoltării societății, să progreseze 

„în concordantă cu cerințele economiei na
ționale și vieții sociale".

Ca o urmare logică, firească a gîndirii 
sale, îndreptată necontenit spre promovarea 
noului, președintele Nicolae Ceaușescu sub
liniază că „Ia baza întregii noastre activi
tăți economico-sociale trebuie să așezăm 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
moderne. Nici nu se poate concepe, de alt
fel. făurirea unei orînduiri sociale avansate 
care să nu aibă la temelie tot ceea ce a 
creat omenirea mai bun în domeniul cu
noașterii".

E o altă idee fundamentală a cărții pe 
care o reîntîlnim nu numai în domeniul 
învățămîntului. ci și al științei și culturii, 
al literaturii și artei, constituind una din 
trăsăturile sistemului său de gindire. al ac
țiunii sale de conducător al partidului și 
statului nostru. încă o dată se verifică ade
vărul'subliniat de toți cei care au studiat

Dezvoltarea 
mvațammtuiw,

și culturii 
Ai România 
axrunâ jwnci..... ■
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opera sa, și anume consecvența ei exempla
ră. fuziunea nedezmințită între teorie si 
practică, ap licăr 6a fermă, neabătută a prin
cipiilor expuse în toate sectoarele vieții 
noastre. Dezvoltată pe larg în capitolul Par
ticiparea României la schimbul mondial de 
valori spirituale, această idee pornește de 
la realitatea expusă cu claritatea și forța de 
convingere care sînt caracteristice președin
telui Nicolae Ceaușescu : „în epoca con
temporană. cind știința a căpătat un carac
ter universal, nu se mai pot concepe des
fășurarea izolată a muncii de cercetare, ig
norarea evoluției gindirii științifice din alte 
țări, a rezultatelor ce se obțin într-un do
meniu sau altul al cercetării și practicii 
mondiale". Schimbul de valori tehnice, știin
țifice. culturale, circuitul internațional de 
informații de orice natură pe acest tărîm nu 
se realizează numai îptr-un singur sens. A- 
plicînd în mod neabătut Ideile sale privitoa
re la egalitatea în drepturi a fiecărei națiuni, 
a fiecărui popor, idei pentru care a militat 
cu un exemplar curaj pe arena internațio
nală. cucerindu-și un prestigiu mondial re
cunoscut deopotrivă de mari personalități 
alb - vieții politice și intelectuale de peste 
hotare, de largi cercuri ale opiniei publice, 
președintele Nicolae Ceaușescu afirmă cu 
elocventă un adevăr cu valoare de axiomă : 
„Istoria societății omenești demonstrează 
că toate popoarele, mari sau mici, și-au 
adus prin inteligența, talentul și forța de 
creație spirituală contribuția la sporirea 
tezaurului științific și artistic al umanității. 
Nu o dată popoarele mici s-au făcut cunos
cute și prețuite prin realizările lor remar
cabile, au dat numele lor unor Întregi epoci 
istorice. Istoria universală apreciază o na
țiune după contribuția adusă Ia cunoaștere, 
după valoarea moștenirii materiale și spiri
tuale ce o lasă, după rolul pe care-I joacă 
în domeniul progresului și civilizației".

Prezenta președintelui tării noastre In 
mijlocul creatorilor, dialogul continuu, ne
mijlocit pe care l-a avut necontenit cu toți 
cei ce s-au dedicat activității culturale și 
artistice reprezintă una din realitățile emo
ționante ale vieții spirituale românești din 
ultimii ani, chezășia marilor progrese, a 
unor realizări de certă valoare ce s-au ob
ținut în acest răstimp. S-a spus, și pe bună 
dreptate, iar actuala culegere confirmă ple
nar acest adevăr, că epoca din 1965 încoace 
poate să fie numită pe drept cuvînt în cul
tura noastră epoca Ceaușescu. Și aceasta 
deoarece președintele tării a conferit cul
turii un rol de seamă în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. în mode
larea trăsăturilor de caracter ale omului 
nou. ale concepției sale revoluționare des
pre lume și viață. „Socialismul — spune 
președintele Nicolae Ceaușescu — este orin- 
duirea celei mai înaintate culturi umanis
te ; el se bazează pe cea mai înaintată ști
ință despre natură și societate, materialis
mul dialectic și istoric, se inspiră din tot 
ceea ce a creat mai măreț gîndirea omeni
rii de-a lungul timpurilor, precum și din 
marile realizări ale cunoașterii epocii noas
tre".

Concepția despre literatură șî artă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu are la te
melia ei principiul conducerii de către par
tid a culturii, caracterul ei angajat, promo
varea principiilor umanismului revoluțio
nar : „Conducerea și Îndrumarea de către 
partidul nostru a artei este o necesitate Im
perioasă, ea este menită să asigure ca arta 
și literatura din țara noastră să servească 
cauzei socialismului și progresului. înțele
gem realizarea acestui rol Îndrumător în 
dezvoltarea artei nu prin Impunerea unui 
anumit stil sau unei anumite maniere de 
creație, ci prin desfășurarea unei largi ac
tivități politico-ideologice, prin grija pen
tru îndeplinirea misiunii sociale a artiști
lor, a scriitorilor, pentru fuziunea deplină 
a literaturii, a tuturor artelor cu marile 
preocupări ale poporului român, cn gran
dioasa operă socială pe care o întreprind 
oamenii muncii din țara noastră".

Paginile pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a dedicat de-a lungul ac
tivității sale literaturii și artei repre
zintă o cunoaștere lăuntrică a feno
menului, o percepere a lui in tot ceea ce. 
are el caracteristic, particular. Tocmai de 
aceea, considering arta si literatura ca 
„părți componente ale conștiinței sociale", 
președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat 
mijloacele specifice prin care ele actione.a- 
ză asupra oamenilor. Tocmai de aceea se
cretarul general al partidului a insistat a- 
supra faptului că : „avem nevoie de o li
teratură și o artă care să redea cît mai co
lorat și cît mai divers din punct de vedere 
artistic realitatea contemporană, viața con
structorilor socialismului, succesele si bu
curiile lor. greutățile și lipsurile existente, 
mentalitățile înapoiate si viciile condamna
bile ale unor oameni". Pornind de la aceeași 
concepție revoluționară despre lume și via
tă. președintele Nicolae Ceaușescu a com
bătut deopotrivă operele care vor „să în
frumusețeze realitatea, să prezinte viata în 
culori trandafirii", dulcegăriile artistice, 
idilismul dăunător pentru dezvoltarea 
„spiritului și a combativității revoluționare 
a omului socialist", ca si arta care neagă 
realitățile, le deformează. înfățișînd in cu
lori cenușii viata și munca eroică a po
porului nostru, considerînd cu deplin temei 
că „o asemenea artă are, de asemenea, un 
caracter bolnăvicios și, ca atare, este 
profund dăunătoare".

Teoria literară românească, estetica mar
xistă au cunoscut prin contribuțiile de pres
tigiu ale tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
etapă nouă a afirmării lor. s-au îmbogățit 
profund prin idei revoluționare, care au 
deschis culturii noastre căi largi de afir
mare, de realizare plenară. Epoca Ceaușescu 
în cultura noastră reprezintă epoca în 
care am devenit conștient! de tot ceea ce a 
dat mai bun. mai valoros poporul român 
umanității, de tot ceea ce geniul nostru na
țional a creat din îndepărtate milenii. Res
pectul. dragostea. înflăcărarea cu care 
Nicolae Ceaușescu a rostit numele celor 
mai mari creatori ai poporului român sînt 
exemplare pentru noi toți și vădesc faptul 
că în ființa sa sălășluiește tot ce are mal 
bun ființa românească.

Apariția noului volum din gindirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu reprezintă o 
contribuție esențială la îmbogățirea tezau
rului ideologiei marxiste revoluționare, ră- 
mînînd un îndreptar de neprețuit pentru 
munca noastră, pentru dezvoltarea creației 
științifice și artistice românești.

Valeriu RÂPEANU

în ambianța acestor zile, marcate de efor
turile însuflețite ale întregii noastre națiuni 
pentru înfăptuirea importantelor sarcini 
economico-sociale ale acestui an de însem
nătate hotărîtoare pentru întregul cincinal, 
un remarcabil eveniment editorial vine să 
evidențieze, o dată mai mult, legătura or
ganică, indisolubilă dintre politica internă 
și cea externă, vocația constructivă ca 
atribut comun al acestora, preocuparea 
neabătută a partidului și statului nostru, a 
secretarului general al partidului, președin
tele republicii, pentru statornicirea clima
tului de pace, liniște și securitate la care 
aspiră întreaga omenire, necesar în mod 
vital desfășurării vastei opere de edificare 
socialistă, dezvoltării libere și independente 
a tuturor națiunilor. Este vorba de apariția 
unui nou volum din colecția, recent inau
gurată de Editura politică, cuprinzînd texte 
alese din gîndirea social-politică a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, volum intitulat 
„Procese șl tendințe fundamentale ale dez
voltării mondiale contemporane".

Volumul se caracterizează prin marea 
bogăție de idei și teze teoretice noi cu pri
vire la marile procese ce definesc dezvol
tarea lumii contemporane. Dacă ar fi să 
exprimăm o concluzie de ansamblu, se poa
te afirma că întreaga operă teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu luminează 
puternic personalitatea sa de om politic de 
talie internațională, vocația de mare con
ducător, de militant de prim rang al miș
cării comuniste și muncitorești. Selecția de 
texte incluse în volum evidențiază preg
nant fermitatea, dăruirea și pasiunea comu
nistă ale secretarului general al partidului, 
președintele republicii, puse în slujba in
tereselor fundamentale ale poporului român 
și, totodată, realismul, capacitatea de in
vestigare științifică asupra sensului adine 
al prefacerilor ce au loc în viața interna
țională, gîndirea vie, originală, spiritul no
vator și clarviziunea obiectivelor și căilor 
de acțiune pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de pace, independență și progres ale în
tregii omeniri.

Selecția de texte Incluse în volutti Îm
brățișează o arie vastă de probleme de cea 
mai mare iniportanță ale dezvoltării con
temporane, ele fiind structurate in șapte 
mari capitole : caracterul și conținutul epo
cii contemporane ; procesul trecerii popoa
relor la socialism ; mișcarea națională de 
eliberare, rolul noilor state independente, al 
țărilor in curs de dezvoltare, al statelor 
nealiniate în viața internațională oontem- 
porană ; adîncirea crizei sistemului capita
list ; revoluția tehnico-științifică — impli
cații și consecințe ; forțele revoluționare, 
progresiste, democratice in lumea contem
porană ; creșterea rolului națiunii in lumea 
contemporană.

Textele selectate în volum pun în eviden
tă mutațiile majore intervenite in raportul 
mondial de forțe, determinate de intensifi
carea procesului revoluționar de transfor
mare economico-socială a lumii. Prezintă. în 
acest sens, o deosebită importanță eviden
țierea. cu deosebită claritate, pe baza argu
mentelor noi. furnizate de viață, a faptului 
că în viata internațională se accentuează 
confruntarea dintre principalele două ten
dințe ce se manifestă în lumea de azi : pe 
de o parte, afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a pune capăt vechii 
politici imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste de forță și dictat, de a trăi și a 
se dezvolta liber și independent, de a fi 
deplin stăpine pe propriile destine — și, 
pe de altă parte, tentativele cercuri
lor imperialiste, retrograde de a frîna 
transformările progresiste, de a reîmpărți 
lumea în sfere de influență și dominație. 
Această confruntare a devenit tot mai acută 
în condițiile agravării fenomenelor de criză 
care cuprind toate sferele vieții economico- 
sociale ale societății bazate pe exploatare, 
înfățișînd deschis fenomenele în toată com
plexitatea lor, punînd în evidență pericolele 
existente, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază, totodată, cu toată claritatea, fap
tul că stă în puterea forțelor progresiste, 
antiimperialiste, a popoarelor să orienteze 
viata internațională într-o direcție nouă, 
să-și asume răspunderea istorică de a asi
gura mersul înainte al omenirii pe calea 
progresului șl civilizației.

întreaga evoluție a vieții internaționale 
pune în evidență rolul tot mai important 
ce revine țărilor socialiste în dezvoltarea 
Istorică, în schimbarea raportului de forțe 
pe plan mondial in favoarea cauzei pro
gresului și păcii. Tocmai în acest sens se 
subliniază în volum înalta misiune ce re
vine țărilor socialiste — de a demonstra 
superioritatea socialismului în fapte, prin 

felul cum sînt soluționate problemele pro
gresului multilateral al societății, ale dez
voltării economice, științifice, culturale, ale 
democrației socialiste, făuririi omului nou 
și, totodată, în afirmarea noilor relații in
ternaționale de egalitate și echitate — re
lații menite să prefigureze modelul rapor
turilor viitoare, cînd socialismul va triumfa 
pe întregul glob.

In modul deschis și principial, propriu 
stilului de gîndire și acțiune al secretaru
lui general al partidului nostru, lucrările 
cuprinse în volum relevă că în dezvoltarea 
relațiilor dintre țările socialiste. în abor
darea problemelor edificării noii orînduiri 
sau în interpretarea unor procese sau fe
nomene ale vieții internaționale pot să a- 
pară și apar păreri diferite, puncte de ve
dere deosebite și chiar divergente. Dar, în 
mod deosebit de stăruitor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că aceste deosebiri nu

trebuie să constituie surse de tensiune, nu 
trebuie să afecteze dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare. Potrivit acestei po
ziții de principiu, secretarul general al 
partidului relevă necesitatea de a se face 
totul pentru depășirea divergențelor, pen
tru soluționarea lor pe calea discuțiilor, a 
tratativelor directe de la partid la partid, 
de la țară la țară, pentru restabilirea si 
întărirea unității țărilor socialiste.

In acest spirit, România acționează con
secvent pentru dezvoltarea prieteniei, co
laborării și solidarității cu toate țările so
cialiste, militează pentru întărirea unității 
și conlucrării lor. Evidențiind această op
țiune programatică a politicii externe a ță
rii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază că P.C.R. nu a conceput și nu 
concepe lărgirea relațiilor cu o țară socia
listă în dauna raporturilor cu altele, rela
țiile cu toate statele care făuresc noua 
orinduire completîndu-se într-un ansam
blu unitar, la baza căruia stă politica noas
tră principială, fermă și consecventă, în
dreptată spre întărirea unității tuturor ță
rilor socialiste.

Printre marile transformări progresiste, 
revoluționare în viața omenirii, care au în- 
rîurit și înrîuresc profund raportul de for
țe pe plan mondial, se înscrie constituirea 
noilor state independente. Cu numeroase 
prilejuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, așa 
cum atestă bogatele extrase din cuvintările 
sale, cuprinse în volum, a evidențiat ca o 
sarcină istorică a mișcării revoluționare, a 
țărilor socialistei a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor progresiste 
necesitatea sprijinirii acestor state pentru 
lichidarea stării de subdezvoltare și înain
tarea lor pe calea făuririi unei vieți libere 
și prospere, pentru făurirea unei noi or
dini economice internaționale. Relevînd 

temeiurile acestui imperativ, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că solidari
tatea cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate constituie o continuare a 
solidarității cu mișcarea de eliberare națio
nală și o parte inseparabilă a luptei împo
triva politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru apărarea indepen
dentei popoarelor, pentru dreptul fiecărei 
națiuni de a fi stăpînă pe destinele sale.

Selecția de texte privind procesul trecerii 
popoarelor la socialism evidențiază preg
nant originalitatea, modul viu, deschis, 
străin oricăror concepții rigide și excluzînd 
orice tipare prestabilite, în care sînt abor
date aspectele esențiale ale transformării 
revoluționare, progresiste a societății — 
temă de excepțională însemnătate a dezba
terii contemporane de idei. Și nu este în
tâmplător că în scrierile sale întîlnim, ca 
un laitmotiv, sublinierea spiritului creator 
ca atribut vital al unei autentice gindiri 
materialiste, ca trăsătura definitorie a so
cialismului științific. Pornind de la legită
țile și adevărurile universal valabile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu dezvoltă în lucră
rile sale teza diversificării căilor și for
melor de trecere Ia noua orinduire, potrivit 
înseși imensei varietăți de condiții istorice, 
naționale și sociale atît de diferite de la 
o tară la alta.

Una din contribuțiile originale esențiale 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la te
zaurul de idei al materialismului dialectic 
și istoric, la îmbogățirea socialismului ști
ințific o constituie teza despre rolul pro
gresist al națiunii în epoca actuală și in 
perspectiva dezvoltării sociale. In condițiile 
în care se fac nu puține încercări de a 
nega sau subaprecia rolul Istoric al națiu
nii, capătă deosebite semnificații ideologice, 
politice și practice ansamblul coerent ar
gumentat, concepția armonioasă a secreta
rului general al partidului nostru cu pri
vire la faptul că acest rol nu numai că nu 
se diminuează, ci se dezvoltă și mai mult 
în socialism, textele Incluse în volum evi
dențiind trăsăturile distinctive și căile de 
dezvoltare ‘a națiunii socialiste. Patriot și 
internaționalist consecvent prin întregul său 
mod de gîndire și acțiune, secretarul gene
ral al partidului subliniază, cu consecventă, 
că dezvoltarea națiunii socialiste, pe de o 
parte, și principiile solidarității internațio
nale nu numai că nu se exclud, ci, dimpo
trivă, se află într-o strinsă unitate dialec
tică, patriotismul fiind „una din trăsăturile 
esențiale, fundamentale ale internaționalis
mului". „Nu poți fi internaționalist dacă nu 
îți iubești propria națiune, dacă nu lupți 
pentru eliberarea ei, pentru făurirea națiu
nii noi, socialiste și comuniste. Tot astfel, 
nu poți să fii un bun luptător pentru inte
resele națiunii tale dacă nu acționezi cu 
fermitate pentru dezvoltarea colaborării cu 
celelalte națiuni pe baza deplinei egalități 
în drepturi și respectului reciproc".

Un loc important in cuprinsul volumului 
îl ocupă extrasele din lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reliefînd ideea că soli
daritatea internațională a căpătat un con
ținut larg, încluzînd dezvoltarea colaborării 
cu toate forțele revoluționare, progresiste, 
democratice ale lumii contemporane. Iar 
întreaga operă teoretică a secretarului ge
neral al partidului este străbătută ca un fir 
roșu de sublinierea imperativului intăririi 
unității și solidarității aoestor forțe în lupta 
pentru înfăptuirea năzuințelor de pace, li
bertate și progres ale tuturor popoarelor. 
„Desfășurarea vieții internaționale, arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiază cu 
putere de lege că progresul economico-so- 
cial al fiecărui popor, cauza luptei antiim
perialiste impun unitatea tuturor forțelor 
progresiste naționale, a tuturor forțelor an
tiimperialiste pe plan mondial".

Abordînd aspecte atît de diferite, de com
plexe, ale dezvoltării contemporane, selec
ția de texte pune în relief, ca o concluzie 
fundamentală, că soluționarea marilor pro
bleme ale lumii depinde în mod hotărîtor 
de popoare, adevăratele făuritoare ale isto
riei. In acest spirit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu evidențiază ca un comandament 
major hotărîrea partidului nostru de a face 
totul pentru amplificarea acțiunilor forțelor 
democratice, progresiste în vederea edifi
cării unei lumi a păcii, progresului șl civi
lizației. Este un nobil legămînt al comuniș
tilor români, încrustat în conștiința con
temporaneității prin cuvîntul de înaltă au
toritate al secretarului general al partidu
lui, președintele republicii noastre socia
liste, cuvînt stimat și prețuit pe toate 
meridianele globului.

Dumitru ȚINU
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EXIGENȚA
Șl DĂRUIREA COMUNIȘTILOR
- izvorul succeselor din primii doi ani 

de activitate ai unui tînăr colectiv

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

I Omenie i
I
I
I
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„Nici azi, după mai bine 
trei ani — ne scrie 
Ștefan din municipiul 
Gheorghiu-Dej — nu știu cum 
s-a intimplat in clipa cind am 
căzut in gol de la înălți
mea de 17 metri. Dus de urgen
ță la spitalul din localitate, 
am stat in comă trei săptă- 
mini. Au fost necesare nu
meroase investigații si interven
ții medicale. Dar, mai presus de 
toate, salvarea vieții mele se da
torează omeniei fără seamăn a 
întregului personal sanitar, care 
a vegheat la capătiiul meu 
zi și noapte. Iată de ce acum, 
cind am fost redat vieții, fami
liei și societății, fie-mi îngăduit 
să le mulțumesc din toată inima 
celor care m-au ajutat să ajung 
la frumoasa vîrstă de 25 de ani". 
Mulți înainte !
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„Ferestre" 
în... pereți

Aflăm de la Gicu Bălăci 
Drobeta-Tumu Severin : 
mutat intr-un apartament pro
prietate personală in blocul P 9 
din cartierul Crihala. Asta s-a 
intimplat acum patru ani de zile. 
Și tot de atunci au apărut fi
suri in pereți. La fața locului au 
fost chemați constructorii, înso
țiți de reprezentanți ai între
prinderii județene de gospodă
rie comunală și locativă. Am 
scris și la gazeta locală -Viito
rul-. A fost și un proces care 
s-a încheiat in favoarea mea. 
Dar constructorii n-au mai ve
nit să-și vadă isprava".

Poate vor veni acum ! Pină nu 
trece și iarna asta...

din 
,M-am
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— Unde vă aflați in acel mo
ment ? — a întrebat judecătorul.

— Declar că in acel moment 
mă aflam la fața locului — a 
răspuns martorul Vasile Pașcaș, 
din Biertan-Sibiu.

— Și ce ați văzut ?
— Declar că am văzut cu ochii 

mei cum pirîtul Axente Liviu a 
lovit-o pe reclamanta Lucreția.

In baza acestei declarații, lui 
„Liviu Axepț.e j.-a fost dată o a- 
mendă pedală de 3 000 ăe'lăi.

„Dar declarația martorului — 
ne scrie Mircea Pașca, procuror 
șef din Mediaș — s-a dovedit 
ulterior total nefondată. Respec
tivul martor nici nu fusese 
măcar la fața locului, iar Liviu 
Axente nu lovise pe nici o Lu- 
creție. Fapt pentru care respec
tivul martor s-a pomenit, la 
rindu-i, acuzat, judecat și con
damnat".

A aflat ce-a căutat.

I
I
I
I
I
I
I
I

Deși a luat locul unei vechi și mo
deste fabrici, cunoscută mai mult de 
localnici. întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Buzău este o uni
tate nouă prin toate atributele 
sale : personal muncitor tînăr, hale 
moderne, produse de tehnicitate 
complexă destinate altor uni
tăți industriale din tară și de pe 
alte meridiane. întreprinderea își 
Întregește fizionomia cu noi com
partimente. Unul din ele este și sec
ția de pregătire a fabricației, verigă 
cheie in înlănțuirea mecanismelor de 
producție. Geneza, dezvoltarea și ma
turitatea organizației de partid de 
aici pe care ne-am propus să le ur
mărim sint intr-un fel semnificative 
pentru întregul detașament al co
muniștilor din întreprindere.

...Cu doi ani in urmă, simultan cu 
înființarea secției, cei peste 170 de 
membri de partid au trecut la con
stituirea organizației lor. Oamenii, 
veniți din locuri, de muncă diferite, 
nu se cunoșteau prea bine între ei. 
Un inconvenient ? De neluat în 
seamă atunci cînd primează voința 
de a porni cu minecile suflecate la 
treabă. $i apoi să nu uităm că unii 
comuniști aveau state de bogată ex
periență profesională și in munca de 
organizație. Nu același lucru se pu
tea spune despre o bună parte a 
muncitorilor, necaliflcați sau cu o 
calificare sumară, unii dintre ei 
aflați la prima întîlnire cu o ac
tivitate industrială.. Tocmai de aceea 
formarea unui colectiv- închegat, dis
ciplinat. capabil să mînuiască mașini 
si utilaje complicate se impunea ca 
premisă esențială în startul activită
ții comuniștilor. Bineînțeles, a fost 
nevoie de perseverentă, tenacitate, 
de dăruire și entuziasm, împletite 
cu știința organizării producției.

Valorificarea experienței comuniș
tilor în munca cu oamenii a consti
tuit, de fapt, sensul tuturor acțiuni
lor inițiate la început de drum. 
Pentru ca forța de înrîurire a mem
brilor de partid să fie omniprezentă 
in toate sectoarele, s-a ales o struc
tură organizatorică adaptată la sche
ma secției. Au urmat, eșalonat, pri
mele adunări generale de la înființa
rea secției, care au ales pe membrii 
celor patru birouri ale organizațiilor 
de bază și ai comitetului de partid 
din rîndul comuniștilor cu cea mai 
bogată experiență politică și profe
sională. Primele dezbateri s-au con
centrat apoi asupra viitorului ime
diat șl de perspectivă, s-au evaluat 
în mod realist forțele șl posibilită
țile secției, ale oamenilor. Toate tre
cute într-un detaliat plan de mă
suri, mai degrabă un program con
cret de lucru.

Dar, oricît de chibzuită și echilibrată 
ar fi conceperea cadrului organizato
rii,'cMcît de substanțiale hr fi planu
rile de măsuri, ele ișl justifică rostul 
numai printr-o activitate de partid 
vie. de conținut. îndreptată spre so
luționarea problemelor de fond pe 
care le implică formarea unui colec
tiv de muncă. De aceea, oomuniștii 
din noua secție nu și-au îngăduit o 
perioadă de adaptare, de pretexte 
cvasiobiectlve de felul „să avem

răbdare, că sîntem la început", „n-a
vem încă oameni pregătiți", etc., 
etc. încadrîndu-se în exigențe
le disciplinei de partid, ei au abor
dat frontal obiectivele fixate : orga
nizarea pe activități distincte a locu
rilor de muncă, folosirea cu maxi
mum de eficiență a suprafețelor de 
producție, desfășurarea riguroasă a 
fluxului de fabricație, pregătirea pro
fesională a noilor muncitori înca
drați, formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a personalului mun
citor, întărirea calitativă și numerică 
a organizației de partid.

„Nu ne-a fost șl nici nu ne este 
încă ușor, ne spunea secretarul co
mitetului de partid al secției. Gheor
ghe Dragnea, dar consider că dificul
tățile inerente începutului au fost 
depășite. Organizația noastră a tre
cut pragul maturității, fiind în pre
zent în stare să realizeze sar
cini tot mai complexe".' în străda
niile lor, comuniștii de aici au fost 
îndemnați, sfătuiți. unii chiar și cri-

AȚA DE PARTID
ticați de comitetul de partid din în
treprindere, de activiștii comitetului 
municipal de partid, mereu prezenți 
în mijlocul lor.

Astăzi, numărul personalului mun
citor este dublu fată de cel inițial, 
ajungînd la 1 200 de oameni ; odată 
cu extinderea secției au mai fost în
ființate încă două organizații de 
bază, iar rândurile comuniștilor au 
sporit cu peste o sută. în scurta cro
nică a colectivului s-au înscris nu 
puține episoade, momente de frămîn- 
tări, confruntări de idei din care 
s-au plămădit izbînzile în muncă. -De 
pildă. în urma unei largi dezbateri, 
după ce s-au exprimat o multitudine 
de păreri, sugestii și propuneri s-a 
trecut la organizarea sectorului de 
debitare centralizată. Ce a însemnat 
aceasta ? Reducerea cu 30 la sută 
a timpului de lucru, accelerarea 
transportului intern, economii de 
materiale echivalente cu necesarul de 
consum pentru patru zile dintr-o 
lună. Șl o altă inițiativă comunistă. 
Un colectiv de muncitori si tehni
cieni au conceput și au pus la punct 
o tehnologie unicat în tară pentru 
fabricarea coturilor de întoarcere 
destinate rafinăriilor, ceea ce a redus 
importul cu multe milioane lei va
lută anual.

Este în logica firii că toate acestea 
presupun pricepere, virtuozitate pro
fesională. în același timp șl o Ilus
trare a concretizării unuia din obiec
tivele începutului — calificarea și 
perfecționarea profesională. Nu mal 
puțin de 250 muncitori au fost for
mați la locul de ■muncă, altora 150, 
veniți din școala profesională șl li
ceul industrial al întreprinderii, li 
»-au transmis aici cu generozitate de 
către virstnici „tainele" meseriilor.

Spiritul revoluționar al fiecărui 
membru de partid ce se însumează 
responsabilității comuniste colectiva 
își găsește teren de afirmare în

atitudini. în intervenții operative 
asupra faptului cotidian din procesul 
de producție și din afara lui. Pildui
tor în acest sens este felul în care 
membrii de partid iau în grija lor 
tovărășească pe .cei care și-au expri
mat dorința de a intra în rîndurile 
comuniștilor. Cu tact și simț peda
gogic, ei deschid solicitanților un
ghiurile largi ale viziunii asupra in
tereselor generale, determină mo
duri de comportare proprii unei
etici superioare, declanșează spiritul 
lor de inițiativă. Lăcătușul Con 
stantin Mihai, de pildă, Îndrumat de 
maistrul Nicolae Davidoiu, a început 
să privească mai departe de pro
blemele locului și preocupări
lor sale de muncă. EI a venit cu 
ideea, mai apoi și aplicată, a creării 
într-un spațiu neutilizabil a unui 
punct pentru cuponarea reperelor. 
La rîndul său. Valeriu Fîstae, tra
sator. sprijinit de tovarășul lui 
de muncă, comunistul Constan
tin Dobre, trasator și el, a pro
pus înființarea unui sector de tra- 
saj, activitate dispersată pină atunci 
în toată secția. Nu sînt puțini aceia 
care, sosiți cu cîțiva ani în urmă din 
comunele învecinate, au devenit azi 
sudori și strungari cunoscuti pentru 
hărnicia și îndemînarea lor. Așa sînt 
Avram Drăgan, Constantin Dră- 
ghici, Ifrim Cazan și multi alții. 
Dar nu numai atît. Ei au obținut și 
atestarea gradului de sporire a con
științei muncitorești prin primirea 
lor în partidul comuniștilor.

Nu totul a mers ca pe roate. O 
privire retrospectivă asupra activită
ții organizației de partid scoate la 
lumină și unele neîmpliniri. Ar ft de 
amintit nerealizarea planului la unele 
repere și a indicilor de utiliza
re a mașinilor, unele dereglări In 
aprovizionarea tehnico-materială, pre
ocuparea inegală în ansamblul activi
tății organizațiilor de bază pentru 
gospodărirea cu simț de răspundere a 
materiilor prime ți materialelor, pen
tru reducerea consumului de energie 
electrică și combustibil. Aceste defi
ciența ar fi fost mai puține sau mai 
atenuate dacă membrii de partid din 
conducerea întreprinderii, reparti
zați în organizațiile do bază din sec
ție. nu s-ar fi limitat uneori la o pre
zentă sporadică și formală.

Punctele slabe din activitatea or
ganizației sînt cunoscute comuniști
lor. Au fost de pe acum luate mă
suri de remediere a unora dintre si
tuațiile amintite, vor urma altele. 
Noi exigente vor face necesare noi 
direcționări ale activității de partid. 
Organizația comuniștilor de la sec
ția de pregătire a fabricației din 
această unitate buzoiană nu mai este 
însă la început de drum, ci în plină 
afirmare a maturității sale. De alt
fel, cum a dovedit-o și pînă acum, 
ea va ști să depășească momentele 
grele, va ști să mobilizeze întregul 
colectiv pentru ca posibilitățile să 
fie trecute în sfera concretizărilor 
efective.

Constantin VARVARA 
Mihai BĂZU

Climatul de emulație din teatre 
sensibilitatea poporului nostru, esența și mișcarea so
cietății noastre. Dramaturgia istorică se îmbogățește eu 
lucrări ce actualizează momente de nimb eroic din 
trecutul national, demonstrînd că ziua de azi își înfige 
adine rădăcinile într-un trecut glorios, evenimente 
sărbătorite de curînd sau care vor fi aniversate în 
această perioadă : a 60-a aniversare a făuririi statului 
national unitar român, împlinirea a 35 de ani de la 
eliberarea tării, întimpinarea celui de-al XII-lea Con
gres al partidului.

Solidare in efort și ambiție, teatrele își propun, de 
asemenea, ca spectacolele reprezentative să fie reali
zate cu noile opere dramatice, care oferă posibilitatea 
unei mai largi valorificări a elanurilor de creativitate 
regizorală și interpretativă. In spiritul unei politici re
pertoriale care-și demonstrează justețea temeiurilor, 
spectacolele inspirate din repertoriul national vor be
neficia de o programare prioritară, contribuind la creț- 

■ terea numerică, dar și la diversificarea structurii pu
blicului.

Să mai adăugăm faptul că. paralel cu pregătirea pro
priei participări, teatrele — îndeplinindu-și o îndato
rire fundamentală — acordă sprijin artiștilor amatori 
să-și pregătească spectacolele în care ișl vor demonstra 
talentul pe scenele Festivalului.

Festivalul național „Cîntarea României", care con
cepe munca drept o artă a vieții, iar arta ca o sinteză 
culminantă a vieții, oferă teatrelor dramatice noi și 
puternici stimuli spre a-și dimensiona activitatea — 
printr-o reconsiderate plină de răspundere a opțiunii 
artistice — la parametrii cerințelor noii calități, impe
rativul acestor zile de vastă și intensă construcție so
cialistă.

In teatru, noua calitate înseamnă. In esență, crește
rea eficientei educative, o mai mare potențare a apti
tudinii de comunicare și comuniune cu publicul, reali
zabilă prin îmbogățirea sensurilor politice și umane 
ale repertoriului, printr-o mai puternică validare ar
tistică a acestuia, prin creșterea valorii estetice a spec
tacolelor, Aceste finalități au determinat un climat de 
emulație care favorizează exercitarea consecventă a 
exigenței actului de creație și definirea profilului și 
stilului colectivelor artistice. în mod firesc, reperto
riul este dominat de dramaturgia națională, consem- 
nindu-se o semnificativă Îmbogățire a numărului de 
piese noi, ale căror sensuri și aspirații sînt unificata 
sub cupola acelorași idealuri, apartinînd autorilor din 
toate generațiile. Cu deosebire relevant e însă faptul 
că această dramaturgie și-a extins perimetrul investi
gației, asumîndu-și un mai accentuat spirit contem
poran, captînd, în diversificate structuri dramatice, 
pulsul stenic al unei realități de muncă încordată și 
înfăptuiri pe măsură. Modelînd magma fierbinte a 
preocupărilor, speranțelor și îndrăznelilor prezentului, 
piesele surprind cu sporită forță artistică gîndirea și

Dramaturgi 
despre viitoarele lor 

spectacole 
Mircea BRADU t

„Inima" este o piesă dedicată ace
lei generații de luptători transilvă
neni care, la sfîrșitul veacului tre
cut. au contribuit esențial la înfăp
tuirea unității statului 
anonimi sau cunoscuti 
de istorie au arătat o 
triotică și un eroism 
care meritau orice osteneală pentru 
a-i aduce în conștiința contempora
nilor noștri. Dar „Inima" nu este 
numai o piesă care evocă. Am dorit 
să scriu o piesă contemporană, cu 
rezonantă în actualitate, cind se 
făurește, de fapt, pe baze noi. acea 
unitate monolitică a națiunii noas
tre pe care o doreau eroii de atunci. 
Aș putea spune că piesa se vrea o 
dezbatere între cei de atunci și cel 
de acum. Faptul că piesa va avea 
premiera în ziua în care se vor ani
versa 50 de ani de teatru românesc 
la Oradea este încă o dovadă că 
făuritorii unirii Transilvaniei cu 
România au fost și cei care au pus 
bazele acestui așezămînt de cultură 
— teatrul orădean. Semnificația du
blă a acestui eveniment dă aură 
sărbătorească premierei și emoțiile 
sînt mai mari, totodată.
I. D. S1RBU :

român. Eroi 
și păstrați 
dăruire pa- 
nețărmurit.
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Un cui 
al nimănui?
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„De cite ori citeam in rubrica 
-Faptul divers» că unii consu
matori găsiseră in borcane de 
iaurt, in conserve tot felul 
de corpuri străine — ne scrie 
Ioan Iosif — drept să vă spun, 
mă felicitam in gind că eu am 
fost ferit de astfel de neplăceri. 
Iată insă că, zilele' trecute, nici 
eu n-am scăpat. Am cumpărat o 
piine caldă și rumenă, am rupt o 
bucată, am început să mestec, 
dar... am rămas împietrit. Cred 
că ați ghicit ce-am pățit : era 
gata să înghit acest cui pe care 
vi-l trimit. Și, pe deasupra, mai 
e și ruginit".

Precizare : plinea fusese făcu
tă la brutăria din Figet-Timiș. 
Ne uităm la corpul delict.. Un 
cui ca orice cui. Dar al cui ?
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cinema
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De necrezut!
Ne scrie S. Ion din Rimnicu 

Vilcea : „Am asistat deunăzi 
la un control al miliției efec
tuat la stația autoservice din lo
calitate. Au fost descoperite 
nu mai puțin de 10 (zece) 
certificate de înmatriculare a 

atâtea autoturisme, uitate 
de posesorii lor. toți 

București. Și asta, nu de 
de alaltăieri, ci de luni și 
de zile, lată numerele lor : 

3-B-3930 ; 5-B-4368 : 
5-B-S953 ; 6-B-2757 ; 
7-B-7655 ; 8-B-7120 ;

i

i
I

tot 
aici, 
din 
ieri, 
luni
l-B-4342 ;
5- B-5803 ;
6- B-9533 t . .
W-B-8612. Se știe că, in lipsa 
acestor documente, respectivii 
n-au cum se justifica in fața 
organelor de control că sint 
posesorii amintitelor mașini. 
Și-atunci ?“.

Atunci, punct și de la capăt...

Din te miri
I
I
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ce»«»
„In comuna Brănești, județul 

Gorj — ne incunoștințează 
C. Banța. președintele jude
cătoriei Tg. 3iu — trăiau, 
de ani de zile, in bună 
pace, doi vecini, doi tizi Dumi
tru : Diaconescu și Văduva. La 
un moment dat. intre cei doi a 
intrat dihonia. Dumitru Văduva 
il acuza pe Dumitru Diaconescu 
precum că pomii acestuia ar 
face umbră viței de vie din o- 
grada lui. La rindu-i. Dumitru 
Diaconescu il acuza pe Dumitru 
Văduva de cite și mai cite. Și 
uite-așa. s-au luat la ceartă, iar 
de la ceartă au ajuns la bătaie. 
Urmarea a fost cu... cintec pen
tru amândoi : Diaconescu a ză
cut la pat aproape două luni de 
zile, iar Văduva, in urma pro
cesului care a avut loc. va lipsi 
din sat un an de zile".

Și cind te gîndești că totul 
pornit din te miri ce. de la 
umbră, din nimic...

Petre POPA
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Constantin MĂCIUCA
director adjunct al Direcției artelor 
și instituțiilor de spectacole

Premiere
început de an

• Drumuri în cumpănă : SCAI*A
— .15,30; 17.45; 20, GRIVITA — 
15,15; 17.45: 20.
• Poveste ele dragoste șî onoare j
CINEMA STUDIO — 10: 12; 14;
16; 18: 20.
• Poliția este învinsă: SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Detectiv particular : PATRIA
— 15,30; 18; 20, BUCțJREȘTl 
15.45; 18; 20,15.
« Cînd alături este un bărbat ; 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
• Conspirația tăcerii : LUCEAFĂ
RUL — 15,45; 18; 20, FESTIVAL — 
15,45; 18; 20.15, MELODIA — 15.45; 
18; 20,15.
• Vlad Țepeș ; FEROVIAR —
15,30; 19, GLORIA — 16; 19, AU
RORA — 16; 19. <
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14.30; 17,30; 20,15. GIULEȘTI — 
14,30; 17,30; 20,15, TOM1S — 14.30; 
17,30; 20,30.
• Piedone, comisarul fără armă 
și Comisarul Piedone la Hong- 
Kqng : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Totul pentru fotbal : VICTORIA
— 15,30; 17,45; 20. COTROCENI — 
15,30; 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub clar de
lună ; EXCELSIOR — 1Ș.45; 18;
20,15. MODERN — 15; 17.30; 20,
FLAMURA — 15,45; 18: 20.
• Sonată pe malul lacului : CEN
TRAL — 15; 17,30 : 20.

• Tom și Jery — 15: 16.30, îm
pușcături sub clar de lună — 18; 
20 : DOINA.
• Cele patru nunți ale Iul Marl- 
sol : EFORIE — 15; 17,30; 20.
• Avocata : BUZEȘTI — 15,15;
17,30; 20.
• Ochii shivanei: DACIA — IB; 
17,30; 20.
• Din nou împreună : LIRA 
15,30; 18; 20, ARTA — 15,30; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna ; BUCEGI
— 15,15; 17,45; 20, VIITORUL — 
15; 17,30; 20.
• Ecat-erina Teodorolu t FEREN
TARI — 15; 17,15; 19,30. COSMOS
— 15; 17.30; 20.
• Al treilea jurămînt : DRUMUL 
SĂRIT — 16; 19.
• Agentul liniștit t PACEA — 16; 
18; 20.
• Dueliștii l FLOREASCA — 15;
17,30; 20.
• Te oblig să trăiești : POPULAR
— 15; 17,30; 20.
• Orașul fantomă : VOLGA — 15: 
17,30; 30.
• Cascadorii : MIORIȚA — 15.30; 
17.45 : 20. MUNCA — 15: 17.30; 20.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : FLACARA — 15: 17.
• Dialog peste ani : PROGRESUL
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică): Căsătoria — 19,30;
(sala Atelier) : Elegie — 19.

• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica 
„Banatul" din Timișoara. Dirijor; 
Karol ANBILD (R.P. Polonă). So
liști ; Ioana Mogoș, Stela Dinu- 
lescu — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă ; Cartierul 
de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sala 
Grădina ) Icoanei) : Furtuna — 
19,30
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița în sac — 19,30; (sala 
Studio) : Contratimp — 19.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu* : Tntort 
din singurătate — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică* : Omulețul 
de puf — 17.
• Circul București : Bravo circul!
— 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul în patru colțuri — 19,30.

Acțiunea piesei mele „Pavană 
pentru un covor ucis" se petrece in 
seara zilei de 15 august 1944, in
tr-o familie destul de înstărită din- 
tr-un oraș, undeva în spatele fron
tului. E vorba de o piesă despre 
război, împotriva războiului : de o 
piesă in care autorul reflectă dis
ponibilitatea largă a poporului ro
mân de a-și înfăptui idealurile. Ple- 

—cînd -de la citeva conflicte mărunte 
de familie am încercat să realizez o 
analiză a conștiințelor surprinse in ' 
momente limită, de cumpănă isto
rică. Din planul psihologic al afec
telor. prin sfera tensiunilor de clasă, 
să ajung la dezbaterea unor impor
tante probleme morale și politice. 
Autorul speră că a scris o piesă 
despre cinstea, luciditatea și mai 
ales jertfa acelor eroi anonimi care 
fac istoria. Bineînțeles, dincolo de 
toate aceste bune intenții, am dorit 
să scriu în primul rind o piesă fru
moasă, care să fie actuală, convin
gătoare. emoționantă și dacă se 
poate deloc plicticoasă sau conven
țională.

CE PREGĂTEȘTE COLECTIVUL 
TEATRULUI „GIULEȘTI", 

laureatul premiului I la prima 
ediție a Festivalului național 

„Cîntarea României" ?
Ne răspunde Elena DELEANU,

directoarea teatrului:
Aflîndu-ne în plină desfășurare 

a celei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cântarea României", 
și teatrul nostru dorește să rămînă 
în „plutonul fruntaș". Spectacolele 
pe care le prezentăm în cele trei 
săli ale teatrului (Sala Giulești, 
Studio 74 și Majestic) obligă colec
tivul la eforturi din ce în ce mai 
mari — atît în ceea ce privește 
cantitatea muncii depuse, dar mai 
ales sporul de calitate pe care-1 
cere publicul azi. De aceea repe
tăm concomitent mai multe piese. 
Acum sînt in repetiție șase — în 
diverse stadii.

Deci, in prima perioadă, după „A 
cincea lebădă" de Paul Everac. care 
va fi prima premieră, vor vedea lu
mina rampei comedia bulgarului 
Stratiev „Sacoul <le velur", drama 
lui Sofocle „Oedip Rege" și „O 
noapte furtunoasă" de I. L. Cara- 
giale.

TEATRUL ..BU
LANDRA" ne invită la 
premiera piesei „Fur
tuna" de Shakespeare, 
în regia și decorul lui 
Liviu Ciulei și în in
terpretarea lui George 
Constantin (Prospero), 
Mariana Mihut (Mi
randa), Victor Reben- 
giuc (Caliban). Florian 
Pittiș, Ion Caramitru, 
Ovidiu Iuliu Moldo
van, Ion Cocieru, Fory 
Etterle, Dumitru Ono- 
frei, Mircea Diaconu, 
Ștefan Bănică 
Costume : Doina 
vinta.
• De curînd, 

TEATRUL MIC a 
loc premiera 
raiul englezesc". Regia: 
Sanda Mânu. Sceno
grafia : Virgil Luscov 
și Theodora Dinu- 
lescu. Cu : Mitică Po
pescu, Tatiana Iekel, 
Rodica Tăpălagă, Val 
Condurache, Magda 
Popovici, Vistrian Ro
man.
• TEATRUL „NOT

TARA" și-a început 
seria spectacolelor cu 
„Mîța-n sac" de Geor
ges Feydeau. Regia : 
Dan Micu, Scenogra
fia : Lidia Radian. în 
distribuție : Horatiu
Mălăele, Ioana Mano- 
lescu, Victor Ștrenga- 
ru, Marga Barbu, Ion 
Punea, Dana Dogaru, 
Valeriu Preda, Ion 
Porsilă.
• La TEATRUL 

NAȚIONAL DIN 
CLUJ-NAPOCA. o in
teresantă premieră a 
dramaturgiei origi
nale : „A treia țeapă" 
de Marin Sorescu, 
spectacol realizat în 
regia lui Mircea Ma
rin șl scenografia lui 
Th. Ciupe,

La rîndul său. TEA
TRUL MAGHIAR DE 
STAT DIN CLUJ- 
NAPOCA prezintă 
„Casa bătrînă" de 
Csikl Lăszld. Regia 
spectacolului este sem
nată de Gheorghe Ha
rag.

ș.a. 
Le-

la 
avut 

„PIu-

• La TEATRUL 
NAȚIONAL DIN 
TÎRGU MURES a 
avut loc premiera pie
sei „Totul în grădină" 
de Edward Albee în 
interpretarea secției 
maghiare.
• TEATRUL „AL. 

DAVILA" din Pitești 
și-a invitat recent pu
blicul la un spectacol 
experimental, realizat 
de dramaturgul Paul 
Everac pe trei texte 
proprii. Spectacolul, 
intitulat „Streap-tease 
pe ring", are loc în 
sala Studio.
• TEATRUL „VIC

TOR ION 
BÎRLAD 
una din 
cele mai 
lucrări ale 
Lovinescu, 
sfărimată".

POPA" DIN 
a abordat 
primele și 
prestigioase 
lui Horia 

„Citadela 
Regia :

la teatrul „Bulandra1„Furtuna"

■ '

■ ■■

SS»
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„A treia țeapâ" — la Naționalul clujean

Cristian Nacu. Sceno
grafia : Delia loaniu. 
Din distribuție fac 
parte : Ștefan Tivo- 
daru. Marina Banu, 
Titorel Pătrașcu. Sma- 
randa Herford, 
Rizescu, Maria 
daru, Aurelian 
Gh. Doroftei. 
Tomiță și Paul 
ghiu (debut).

• Deschiderea anu
lui teatral 
BRĂILA s-a 
spectacolul 
Iii". comedie 
Rebreanu 
pentru prima dată în 
anul 1926). Regia : Pe
tre Popescu. Sceno
grafia : Radu Corcio- 
va. în distribuție : Du
mitru Pîslaru. Gina 
N icoiae, Mihai Stoi- 
cescu. Marin Benea. 
Ruxandra Petru. Ana 
Cristi, G. Moldovan, 
Victor Ianculescu.

Milena 
Tivo- 
Napu, 
Dana 

Gheor-

1979 la 
făcut cu 
„Aposto- 
de Liviu 

(prezentată

• TEATRUL DE 
STAT DIN ARAD a 
prezentat_ recent pre
miera ~ 
bani" 
Regia : 
rescu. 
Cornel 
rolurile 
Larisa Stase Mureșan. 
Nicolae Nicolae. Dar. 
Antoci. Vasile Grădi- 
naru. Emilia Dima 
Jurca, Teodor Vușcan, 
Alex. Fierăscu, Mari- 
lena Taraș, Iulian Co- 
pacea.

Altă premieră a tea
trului arădean : „Me
najeria de slclă" 
de Tenessee Williams. 
Regia : Mircea D. 
Moldovan. Interpret! : 
Elena Drăgoi, Mariana 
Miiller. Ion Petrache, 
Virgil Miiller. Decoru
rile : Onisim Colta ; 
costumele : Eva Gy6r- 
ffy.

„O femeie cu 
de G. B, Shaw. 

Sorin Grigo- 
Scenografia : 
Ionescu. în 

principale :

Nu numai stilul 
de muncă 

era defectuos...
Colectivul secției de 

izolatori electrici din 
sticlă Botoșani, afir
ma intr-o scrisoare 
Hie Rotaru, munci
tor la această unitate, 
ar putea obține rezul
tate mai bune in 
producție. în activi
tatea cultural-educa- 
tivă. Neajunsurile e- 
xistente in organizarea 
si desfășurarea muncii, 
în aprovizionarea cu 
materiale și în desfa
cerea produselor ar fi 
înlăturate mal repede 
dacă conducerea sec
ției ar adopta un stil 
de muncă corespunză
tor si s-ar consulta in 
mai mare măsură cu 
membrii colectivului, 
dacă alte cadre cu 
muncă de răspundere 
s-ar preocupa îndea
proape de rezolvarea 
problemelor de bază

ale unității Si nu a in
tereselor personale.

Din răspunsul Co
mitetului municipal 
Botoșani al P.C.R., că
ruia i s-a trimis scri
soarea spre soluțio
nare. aflăm că in 
urma verificărilor fă
cute de un colectiv de 
activiști de partid s-a 
confirmat că. intr-a
devăr. la această sec
ție au existat neajun
suri în desfășurarea 
procesului de produc
ție. a activității poli
tice și cultural-educa
tive. Șeful secției. Pe
tru Andrieș. a tolerat 
abateri de la discipli
na muncii, iar secre
tarul organizației de 
partid. Ștefan Ciornei, 
a dat dovadă de lip
să de fermitate si răs
pundere în activitate, 
a executat în uni
tate. împreună cu alte 
persoane, lucrări de 
Întreținere a autotu
rismelor proprietate 
personală. Controlul a 
scos, de asemenea, la 
iveală că secretarul

organizației U.T.C. și 
președintele comitetu
lui sindicatului au 
desfășurat o activi
tate nesatisfăcătoare.

Analizînd concluziile 
rezultate, secretariatul 
comitetului municipal 
de partid a hotărît 
sanctionarea cu mus
trare a șefului secției 
și a secretarului orga
nizației de partid, în
locuirea din funcția 
de secretar U.T.C. a 
lui Aurel Marusac și 
punerea sa în discu
ția adunării generale 
U.T.C.. care l-a sanc
ționat cu vot de blam 
cu avertisment. înlo
cuirea lui Nicolae Tă- 
năsucă din funcția de 
președinte al comite
tului sindicatului. Re
zultatul verificărilor si 
măsurile adoptate au 
fost aduse la cunoș
tința colectivului sec
ției izolatori.

Biroul comitetului 
municipal de partid — 
se arată în răspuns — 
va acorda, in conti
nuare. sprijin colecti

vului acestei secții 
pentru îmbunătățirea 
activității sale.

Locatari 
și constructori — 

față în față
Comitetul asociației 

locatarilor din blocul 
E 11. cartierul Găvana 
II din Pitești, semnala 
intr-o scrisoare că în
tâmpină greutăți în 
buna gospodărire si 
întreținere a locuințe
lor datorită unor de
fecțiuni de construcție 
pe care nu le pot 
remedia fără spriji
nul întreprinderilor de 
specialitate.

Trustul de construc
ții Argeș, care a solu
ționat această sesi
zare. a răspuns că a 
luat, împreună cu în
treprinderea județeană 
de gospodărie comu
nală si locativă. mă
suri de înlăturare a 
defecțiunilor. (în con
tinuare sînt enumerate

lucrările de reparații 
și de revizii efectuate, 
de Întreținere a blocu
rilor și încălzire a a- 
partamentelor).

Prin măsurile apli
cate este asigurat lo
catarilor confortul ne
cesar, aceștia decla- 
rindu-se mulțumiți — 
se arată în răspuns.

Pagubele au fost 
recuperate

într-o scrisoare se 
sesiza că la statia de 
utilaj transport din 
cadrul Trustului de 
constructii-montaj și 
reparații în industria 
chimică București s-au 
comis nereguli in ce 
privește acordarea 
concediului de odihnă, 
sporului de vechime, 
categoriilor și trepte
lor de retribuire, in 
dauna unității. De 
exemplu, lui C. Va
sile, muncitor la ate
lierul Ocna Mureș, i 
s-au acordat 69 de zile 
concediu de odihnă.

pentru perioada 1974- 
1977, plătindu-i-se pes
te 5 000 lei. deși in 
acest timp a executat 
o pedeapsă penală de 
aproape doi ani, iar 
altor persoane li s-au 
acordat concedii cu 
durate mai mari decit 
aveau dreptul legai, 
în sesizare se mențio
na, totodată, că se 
tergiversează trage
rea la răspundere a 
celor vinovați și recu
perarea pagubelor.

In urma cercetări
lor efectuate. Direc
ția organizare șl con
trol din Ministerul In
dustriei Chimice ne-a 
adus la cunoștință ur
mătoarele : Consta-
tîndu-se asemenea ne
reguli, conducerea 
trustului a dispus e- 
fectuarea unei revizii 
de fond la statia de 
utilaj transport. Cu 
acest prilej, organele 
de control financiar 
intern au depistat și 
alte plăți nelegale și, 
ca atare, s-au emis 
decizii de imputare a

sumelor Încasate ne- 
cuvenit. Conducerea 
trustului a hotărît 
sanctionarea celor vi- 
novați de comiterea 
acestor ilegalități. Cu 
ocazia controlului s-au’ 
luat și alte măsuri de 
prevenire a unor ast
fel de abateri.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Miliția municipiu

lui Iași : Efectuîn- 
du-se un control eco
nomic, pe baza sesi
zării primite, la res
taurantul expres „Bis
trița" din Iași s-au 
găsit la vînzare brîn- 
zoaice șl șnițele sub 
gramajul normal, iar 
unele feluri de mîn- 
care se vindeau cu 
un preț mai mare de- 
cît cel legal stabilit. 
Despre aceste nere
guli a fost informată 
conducerea I.C.S.A.P. 
Iași, care a dispus ca 
Dumitru Iosub să fie 
retrogradat din func

ția de șef de unitate 
pe o perioadă de trei 
luni, în cea de vinză- 
tor la alt restaurant, 
iar Maria Plăcintă, bu
cătar gestionar, să fie 
sancționată disciplinar.

• Comitetul execu
tiv al Consiliului 
popular al județului 
Teleorman, răspun- 
zînd unei scrisori a- 
dresate de Ion Ignă- 
tescu, precizează : 
Pentru comuna Plopii 
Slăvitești sînt prevă
zute în planul de e- 
lectrificări rurale pe 
anul 1979 extinderi 
de rețele in valoare 
de 350 000 lei. Lu
crările vor începe în 
trimestrul I a.c.

• Comitetul execu
tiv al Consiliului popu
lar al județului Ba
cău, răspunzind unei 
sesizări referitoare la 
gospodărirea comunei 
Dămienești. arată că 
aici s-au construit în 
ultimii ani, prin con
tribuție bănească, două

școli, dintre care una 
în satul Călugăreni. 
în acest sat se con
struiește în prezent o 
grădiniță pentru copii, 
iar în anii următori — 
un cămin cultural.

• Uniunea jude
țeană a cooperativelor 
agricole de producție 
Vaslui : Președintele 
C.A.P. Fălciu, Neculai 
Patriche, nu s-a preo
cupat suficient de 
crearea unor condiții 
corespunzătoare ca
drelor de specialitate 
repartizate la această 
unitate, pentru care 
i s-a dat ultimul a- 
vertisment. De aseme
nea, uneori el nu a 
aplicat corect princi
piul conducerii colec
tive în luarea deci
ziilor și a avut com
portare arogantă. Pen
tru lipsurile manifes
tate in activitate a 
fost sancționat p« li
nie de partid.

Gheorghe 
PÎRVAN
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TELEGRAME DE FELICITARE ADRESATE SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cu cea 
mai mare satisfacție felicitări cordiale și vă exprim urări călduroase de fe
ricire personală, multă sănătate și realizări cit mai mari in activitatea dum
neavoastră consacrată bunăstării poporului român prieten.

îmi amintesc cu plăcere de întilnirea cu dumneavoastră și de convor
birile pe care le-am avut în timpul recentei dumneavoastră vizite in Iugosla
via. Sînt convins că prin eforturile noastre comune, în spiritul respectului și 
înțelegerii reciproce, se vor dezvolta continuu relațiile prietenești și se va 
întări colaborarea multilaterală dintre țările noastre socialiste vecine și din
tre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, ceea 
ce este in interesul nostru comun, in interesul socialismului, al păcii și co
laborării bazate pe egalitate în lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Sir ZELMAN COWEN
Guvernator general al Australiei

Cu prilejul Zilei naționale a Australiei vă transmit calde felicitări, 
împreună cu cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și pace poporului australian.

Exprim convingerea că relațiile prietenești dintre România și Australia 
vor cunoaște în viitor o dezvoltare tot mai puternică în toate domeniile de 
interes comun, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, securității, 
înțelegerii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Trei decenii de la încheierea primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între România și Polonia

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. Guver

nului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean, precum 
și al meu personal, vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 
61-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

îmi exprim încrederea că și în viitor relațiile frățești de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, țări și popoare ale noastre se vor întări 
și dezvolta și mai mult pe baza principiilor deplinei egalități și indepen
denței, în lupta comună împotriva imperialismului, pentru triumful măreței 
cauze a socialismului.

Folosind acest prilej, vă urez din inimă multă sănătate, fericire și succese 
tot mai mari în activitatea dumneavoastră de răspundere, consacrată înflo
ririi si dezvoltării Republicii Socialiste România, creșterii bunăstării poporu
lui român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului MALCOLM FRASER
Prim-ministru al Australiei

Vă rog să primiți, în numele guvernului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru dumneavoastră și guvernul 
australian cu ocazia Zilei naționale a Australiei.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 61-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre, în numele poporului guineez, 
al partidului și statului său, precum și in numele meu personal, călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și viață lungă, iar poporului 
prieten român urări de fericire.

Vă reafirmăm dorința noastră sinceră de a dezvolta tot mai mult raportu
rile de încredere, prietenie și strînsă colaborare care leagă atît de fericit țările noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Cu aproape două se
cole în urmă, la 26 ia
nuarie 1788, un grup 
de corăbii engleze a- 
tingeau țărmul Aus- 
traliei. eveniment care 
marca inaugurarea 
procesului de coloni
zare a acestui terito
riu îndepărtat De 
atunci, istoria aces
tei „lumi noi" de la 
antipozi a străbătut 
diverse etape — de la 
anii de pionierat, în 
care coloniști veniți 
aici din diverse colturi 
ale lumii au ridicat 
primele localități, și 
pînă in zilele noastre, 
cînd Australia se nu
mără printre tarile lu
mii cu un nivel înalt 
de dezvoltare.

Agricultura și creș
terea vitelor, ocupații 
tradiționale, continuă 
să reprezinte si astăzi 
sectoare importante ale 
economiei. concomi
tent cu extinderea sec
torului industrial. Pro
dusele agroalimentare 
furnizează 50.5 la sută 
din mărfurile destinate 
exportului. Australia 
fiind unul din cei mai 
mari producători din

lume de carne (a doua 
tară după Argentina, 
in ce privește carnea 
de vită). de lină (o 
treime din producția 
mondială), de zahăr 
(locul patru).

în ultimele trei de
cenii. industria s-a im
pus din ce în ce mai 
mult în ansamblul 
economiei australiene. 
Unul din factorii care 
au favorizat dezvolta
rea industrială este, 
fără îndoială, descope
rirea în subsolul țării 
a unor mari și variate 
resurse minerale: bau
xită. plumb, zinc, ni
chel. fier. cărbune, 
mangan. cupru, metale 
prețioase, gaze natura
le. țiței și. mai recent, 
uraniu. Ca una din 
trăsăturile politicii e- 
conomice australiene, 
in special in ultimii 
ani. se înscrie întărirea 
controlului național 
asupra propriilor bogă
ții. cît și o reorientare 
a comerțului. în sensul 
unei scăderi a ponde
rii partenerilor euro
peni tradiționali și 
creșterii schimburilor 
cu țările din sud-

estul Asiei și Pa
cific ; în aria acestei 
preocupări s-a înscris 
și extinderea legături
lor cu țările socialiste, 
inclusiv din Europa, 
dezvoltarea colaborării 
pe plan economic, ca 
și în alte domenii, po
trivit cerințelor coexis
tentei pașnice. do- 
vedindu-se reciproc 
avantajoasă.

între România și 
Australia s-au stator
nicit raporturi de prie
tenie și colaborare. în
temeiate pe stimă și 
respect reciproc. Con
tactele româno-austra- 
liene la diferite nive
luri. colaborarea fruc
tuoasă economică, cul
turală. comercială, di
versele documente în
cheiate în vederea lăr
girii acestei cooperări 
contribuie la o tot mai 
bună cunoaștere reci
procă. la creșterea și 
diversificarea schim
burilor, în interesul 
ambelor țări, spre bi
nele cauzei înțelegerii 
și păcii în întreaga 
lume.

M. S.

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al' Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Polone, întregului popor polonez, un cald salut tovără
șesc și sincere felicitări cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală româno-polon.

în cele trei decenii care au trecut de la semnarea Tra
tatului, relațiile de prietenie tradițională și colaborare 
multilaterală româno-polonă au cunoscut un curs con
tinuu ascendent.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre țările noastre, semnat la 12 noiembrie 1970,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
a marcat o etapă superioară în dezvoltarea colaborării 
politice, etonomice și tehnico-științifice dintre România 
și Polonia, în conlucrarea dintre partidele și statele 
noastre, in lupta comună pentru pace, destindere și 
cooperare internațională.

întîlnirile și convorbirile rodnice pe care le-am avut 
în ultimii ani. hotărîrile și înțelegerile la care am ajuns 
cu aceste prilejuri. Declarația semnată la Varșovia în 
mai 1977 au dat noi impulsuri extinderii și aprofundării 
legăturilor româno-polone în toate domeniile, spre binele 
popoarelor noastre. în interesul cauzei socialismului, păcii 
și securității in Europa și în lume.

De ziua aniversării acestui eveniment important al 
relațiilor româno-polone, vă dorim dumneavoastră, dragi 
tovarăși, întregului popor polonez, noi și importante suc
cese în opera de edificare a societății socialiste dezvoltate 
pe pămintul Poloniei socialiste frățești.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a semnării Tra

tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre 
Republica Populară Polonă și Republica Socialistă Româ
nia transmitem Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, poporului frate român 
și dumneavoastră personal cordiale salutări și cele mai 
bune urări.

Constatăm cu satisfacție că, în perioada care a trecut 
de la semnarea Tratatului, relațiile dintre partidele și 
statele noastre, precum și legăturile de prietenie între

EDWARD
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

popoarele noastre s-au întărit și adincit. Principiile 
adoptate în Tratat constituie o temelie durabilă și indes
tructibilă a dezvoltării in continuare a acestor relații, 
pentru binele ambelor popoare, precum și in folosul în
tăririi unității statelor comunității socialiste.

Urindu-vă dumneavoastră, dragi tovarăși, și poporului 
român noi realizări in edificarea societății socialiste, ne 
exprimăm, totodată, convingerea că prietenia și colabo
rarea reciproc avantajoasă, care corespund intereselor vi
tale ale ambelor popoare, cauzei socialismului și păcii 
în lume, se vor dezvolta și întări multilateral în con
tinuare.

GIEREK HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

JAROSZEWICZ
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

★
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit o telegramă de 
felicitare, cu prilejul zilei sale de 
naștere, din partea lui Sayed Zaki, 
președintele Asociației de prietenie 
egipiteano-română, în care adresează 
„cele mai bune urări cu ocazia fe
ricitei aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, pentru nobilele 
dumneavoastră realizări, pentru mi
nunata dumneavoastră activitate în 
multiplele domenii ale vieții națio
nale și internaționale, activitate ce 
constituie o deosebită contribuție la 
întărirea păcii și justiției intre fiii 
popoarelor lumii".

în telegrama de felicitare a Aso
ciației de prietenie Sri Lanka-Româ- 
nia — semnată de Montaque Jaya- 
wickreme, președintele asociației,

Secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea

★
ministru al administrației publice și 
al afacerilor interne, Nissaka Wije- 
ratne. președintă de onoare, ministrul 
educației si învățămîntului superior, 
și Daya Weththasinghe, secretarul 
asociației — se exprimă „cele mai 
cordiale, felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate Excelenței Sale 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, mare 
promotor al păcii mondiale".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit, de asemenea, telegrame de 
felicitare de la Harry și Cappy Mor
gan — Fundația „Ambasadorii prie
teniei". prof. dr. Giancarlo Elia Va
lori, Krutnh Joan, muncitor din 
R.F. Germania, rabinul Arthur Schnei
der din S.U.A.. Elie Koupali, pre
ședintele Clubului „Racing" din Beirut.

PIOTR
Președintele

Plecarea delegației Partidului Comunist Finlandez
Joi dimineață a părăsit Capitala 

delegația Partidului Comunist Fin
landez. condusă de Oîavi Pojkolalnen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.Finlandez, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită in tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Mușat, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Prietenie trainică, colaborare multilaterală

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii India, Asociația de prietenie 
româno-indiană și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea au organizat o manifestare cul
turală. în cadrul acesteia a vorbit 
criticul de artă Adina Darian. A ur
mat un program de filme documen
tare indiene. Au participat membri 
ai conducerii Asociației de prietenie 
româno-indiene și ai I.R.R.C.S.. re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.

Au fost prezenți Ashok Kumar 
Ray, ambasadorul Indiei la București, 
membri ai ambasadei.

★
La București a fost semnat, joi, 

Protocolul de colaborare bilaterală 
anii 1979—1980 între Consiliul zia

riștilor din Republica Socialistă 
România și Asociația ziariștilor din 
Etiopia Socialistă. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Film : „Sub zece pavilioane”
11.30 Corespondenții județeni transmit...
11.50 Muzică corală
12,05 Telex
17,00 Telex
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Reportaj pe glob : Intîlnire cu 

India
19,20 1001 de seri

PROGRAMELE 1 șl 2
19.30 Telejurnal
20.00 Cuvintul tării
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Selecțiunl • din emisiunea „Album 

duminical”
17,40 Blocnotes — informații utilitare
18,00 Caseta cu imagini
19.00 Sintem stegarii tăi, partid.
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal

LISTA LISTA
libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV/1978

libretelor de economii cu ciștiguri 
în materiale de construcție, 

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul IV/1978

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîștigului

1. 848-1-212 35 000

2. 809-1-1333 15 000
3. 848-1-214 15 000
4. 864-1-778 15 000
5. 816-1-899 15 000

5 ciștiguri în valoare
totală de lei 95 000

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîștigului

1. 923-210-110 15 000
2. 907-118-249 5 000
3. 925-520-134 5 000
4. 918-210-22 5 000
5. 948-205-26 5 000
6. 902-904-2 5 000
7. 939-202-38 5 000

7 ciștiguri în valoare
totală de lei 45 000

LISTA
libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV/1978

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Cîștigurile obținute 

(în ordinea valorii lor) Valoarea cîștigului

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9. 

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

434- 103-787
435- 177-66 
434-103-1533
408- 1-34 
459-205-428
413-323-22 
419-1-294
415- 1-1004 
463-1-770
463- 1-96

466-1-1312 
459-1-3155
436- 202-171 
406-616-65 
459-1-4924

424-601-61 
447-1-363 
454-205-37 
462-201-881

403-809-188 
436-212-313 
459-1-3837 
427-1-1004 
424-104-452
409- 1-864

401-205-49 
432-1-663 
413-232-1
416- 1-1037 
450-213-15 
456-212-10 
441-1-172 
427-236-66 
431-103-1380
461- 208-1931
462- 202-45
464- 203-95
459- 1-4272
460- 1-1596
465- 1-108

EXCURSII ORGANIZATE

Croazieră pe Marea Nea
gră—Marea Egee—Mare? 

Mediterană
♦»

U.R.S.S. — Finlanda
«»
>•
»♦

Turul capitalelor țărilor 
socialiste (cu avionul)

ft

♦,
R. P. Bulgaria — Grecia

»•
**

R. P. Bulgaria — 
R.S.F. Iugoslavia

»»

EXCURSII INDIVIDUALE

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

10 700
10 700
10 700
10 700
10 700

8 750
. 8 750

8 750
8 750
8 750

7 425
7 425
7 425
7 425

6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

Excursie individuală

TOTAL 40 CIȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 315 950

Popoarele român și polonez mar
chează, azi. împlinirea a trei decenii 
de la încheierea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală intre cele două țări — act po
litic de mare însemnătate, care a 
exercitat o considerabilă influență 
asupra intensificării relațiilor de 
conlucrare prietenească pe multiple 
planuri.

Documentul de la 26 ianuarie 1949 
a consemnat ridicarea pe o treaptă 
nouă a tradiționalelor legături prie
tenești dintre cele două popoare, care, 
înfruntînd vicisitudinile istoriei, s-au 
găsit, nu o dată. împreună. în lupta 
pentru cucerirea libertății, pentru 
apărarea si afirmarea ființei lor na
ționale. pentru o viată mai bună. 
Aceste tradiții au fost potentate 
de relațiile strînse dintre mișcă
rile revoluționare, muncitorești, din
tre partidele comuniste din cele două 
țări, care au acționat pentru întă
rirea și dezvoltarea conlucrării dintre 
poporul român și poporul polonez, 
și-au manifestat solidaritatea și și-au 
acordat sprijin reciproc în bătăliile 
de clasă purtate împotriva exploa
tării și asupririi. în lupta împotriva 
imperialismului si fascismului, pen
tru eliberare națională si înfăptuirea 
obiectivelor luptei maselor populare. 
In anii construcției socialiste, conlu
crarea româno-polonă, așezată pe 
fundamentul trainic al comunității de 
orinduire. de ideologie și de țeluri, 
stimulată de prevederile înscrise in 
tratat, a dobîndit un conținut calitativ 
nou. s-a amplificat si diversificat 
continuu. îțnbrătisind deopotrivă do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural.

Așa cum au demonstrat experiența 
celor trei decenii. însăși viata, facto
rul determinant al acestui curs îl con
stituie raporturile de colaborare și so
lidaritate tovărășească dintre forțele 
politice care conduc opera de făurire 
a noii orinduiri in cele două țări, mul
tiplele contacte, rodnicele schimburi 
de păreri și experiență dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez. De cea mai 
mare importantă s-au dovedit întîl
nirile și convorbirile tovarășului

Nicolae Ceaușescu cu tovarășul 
Edward Gierek, care de fiecare dată 
au conferit noi dimensiuni prieteniei 
și colaborării multilaterale româno- 
polone. le-au deschis orizonturi și mai 
largi. Un moment de amplă semnifi
cație a marcat vizita efectuată in Po
lonia. in primăvara anului 1977, de 
delegația de partid și de stat a 
României, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca răspuns la vi
zita făcută in tara noastră de tova
rășul Edward Gierek, dialogul la 
cel mai înalt nivel conturind un am
plu program de lucru pentru extin
derea ansamblului relațiilor româno- 
polone, în interesul construirii socia
lismului și comunismului în țările 
noastre, al cauzei generale a socialis
mului. păcii si colaborării interna
ționale.

Subliniind însemnătatea vizitei, ca
racterul ei fructuos. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU exprima 
convingerea că acest eveniment „va 
marea o nouă etapă în dezvoltarea 
colaborării româno-polone. astfel 
incit aceasta să ofere un adevărat 
model de relații noi între state oare 
construiesc socialismul și doresc 
bunăstarea și fericirea popoarelor 
lor". La rîndul său, tovarășul 
EDWARD GIEREK, dind expresie sa
tisfacției față de rezultatele dialogu
lui la nivel înalt, arăta că acestea 
vor avea „o mare importantă pentru 
dezvoltarea, pe mai departe, a cola
borării egale în drepturi și reciproc 
avantajoase intre cele două state si 
popoare, deschizind noi perspective 
relațiilor noastre".

Adîncirea și diversificarea relații
lor româno-polone evidențiază în
semnătatea hotărîtoare și caracterul 
rodnic al noilor principii de relații 
interstatale — respectul independen
tei și suveranității, deplina egalitate 
în drepturi, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc, solidari
tatea si întrajutorarea tovărășească. 
Aceste principii sint înscrise la loc de 
frunte in cel de-al doilea Tratat 
româno-polon. încheiat in 1970 — in 
conformitate cu noile condiții istorice 
— ca și în Declarația comună semnată 
la nivel înalt in 1977, ele alcătuind i

temelia trainică a raporturilor dintre 
țările, partidele și popoarele noastre.

Relațiile româno-polone isi găsesc 
o puternică afirmare in colaborarea 
pe plan economic. Succesele de sea
mă dobîndite de cele două țări in 
dezvoltarea și modernizarea econo
miilor naționale. în general în spori
rea potențialului lor industrial. în în
florirea forțelor de producție, reali
zările remarcabile pe tărîmul știin
ței și tehnicii. întăresc continuu baza 
materială a conlucrării, asigură ex
tinderea, în ritmuri susținute, a co
laborării economice româno-polone. 
în acest sens, este semnificativ că. 
dacă în cincinalul precedent, volumul 
schimburilor economice s-a dublat. în 
actuala perioadă de cinci ani (1976— 
1980), prin înfăptuirea înțelegerilor la 
nivel înalt, acest volum va cunoaște 
o nouă creștere — de trei ori.

Se intensifică. în același timp, con
tactele și schimburile de experiență 
pe linie de partid, la nivel guverna
mental si parlamentar, pe linia orga
nizațiilor de masă si obștești, se ex
tinde aria conlucrării în domeniile 
culturii, științei, învățămîntului. se 
amplifică turismul ș.a.

Pe planul vieții internaționale. 
România si Polonia acționează pentru 
aplicarea prevederilor Actului final 
de la Helsinki, in vederea consolidă
rii destinderii. înfăptuirii unei secu
rități reale în Europa șl în lume, 
dezvoltă relațiile de solidaritate cu 
forțele revoluționare, democratice, 
progresiste, antiimperialiste. în lupta 
pentru progres social și pace.

Dezvoltarea fructuoasă a raportu
rilor de prietenie si conlucrare dintre 
România socialistă șl Polonia popu
lară răspunde intereselor ambelor 
noastre popoare, constituie o contri
buție la întărirea unității și solidari
tății tuturor țărilor socialiste. Cu 
prilejul aniversării de astăzi, comu
niștii, toți oamenii muncii din Româ
nia socialistă își exprimă certitudinea 
că aceste relații vor cunoaște și in 
viitor o înflorire continuă, în interesul 
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului.

Al. CAMPEANU

berlin: Schimb de experiență in domeniul culturii
BERLIN 25 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc o intîlnire a reprezen
tanților secțiilor culturale ale Comi
tetelor Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din unele țări 
socialiste. în cadrul căreia s-au fă
cut un schimb de opinii și experien
ță în scopul intensificării colaborării

și schimburilor de valori în dome
niu! culturii și artei.

Delegația P.C.R. a fost condusă de 
Dumitru Ghișe, membru al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Șefii delegațiilor au fost primiți de 
Kurt Hager, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.S.U.G.

ON U. Rezoluții împotriva apartheidului
Plata ciștigurilor se efectuează de 

către sucursalele și filialele C.E.C.
Titularii libretelor ieșite ciștigă

toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta. în condițiile 
Legii nr. 4/1973, prin unitățile unde 
își au locul de muncă, construirea 
de locuințe proprietate personală.

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte in 
cel mult 30 de zile de la data tragerii 
la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materiale
lor de construcție.

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursi
ilor individuale cîștigate doresc 
excursii organizate, au obligația să 
se prezinte în cel mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorti la sucursale
le și filialele C.E.C. pentru a li se 
elibera adeverința necesară îndepli

nirii formalităților în legătură cu 
efectuarea excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cit si 
pentru cele individuale, cîștigurile se 
plătesc în numerar.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat miercuri o serie de rezoluții 
vlzînd combaterea apartheidului prac
ticat de Republica Sud-Africană. 
Două dintre rezoluții cer Consiliului 
de Securitate să ia în considerare in
stituirea de urgentă a unui embar

go obligatoriu asupra livrărilor de 
petro) și produse petroliere destina
te R.S.A., precum și a altor sancțiuni 
economice. O altă rezoluție solicită 
Consiliului de Securitate să aibă in 
vedere adoptarea de măsuri mănite 
„să împiedice R.S.A. să producă arme 
nucleare".

DUPĂ NOILE ACTE 
DE VIOLENȚĂ

Demonstrații de protest 
în Italia

ROMA 25 (Agerpres). — în 
principalele orașe ale Italiei au 
avut loc demonstrații ale oamenilor 
muncii in semn de protest împotriva 
recrudescenței actelor de violentă. 
Demonstrațiile au fost prilejuite de 
asasinarea militantului comunist Gui
do Rossa. lider al sindicatului mun
citorilor de la uzinele „Italsider" din 
Genova. RosSa a fost ucis cu focuri de 
armă trase asupra sa de către mem
bri ai grupării teroriste autointitulate 
„Brigăzile roșii". La demonstrații au 
participat zeci de mii de persoane.

• CEL MAI LUNG 
TUNEL FEROVIAR DIN 
LUME, purtînd numele de 
Daishimizu, a fost terminat, 
ieri, în Japonia. El măsoară 22.3 
km. depășind cu 2,5 km tunelul 
Simplon, din Alpi, ce leagă El
veția cu Italia. Acest tunel este 
una din cele mai importante lu
crări de artă ale liniei ferate 
Tokio — Niigata, prin el urmind 
să treacă, începind cu anul vii
tor. trenul, de mare viteză 
„Joetsu" (acesta va străbate tu
nelul in 7 minute cu o viteză de 
200 km/h).

• VIRTUȚILE... CO
LESTEROLULUI. Colestero
lul. atît de combătut și hulit.

este totuși indispensabil orga
nismului uman, și anume In 
lupta acestuia împotriva cance
rului. Această descoperire sen
zațională a fost făcută de un 
grup de cercetători elvețieni din 
Lausanne. Ei au constatat că 
diminuarea excesivă a nivelului 
colesterolului conținut în mem
brana globulelor albe atrage 
după sine o scădere simțitoare 
a facultății limfocitelor de a 
distruge celulele canceroase.

• „TIMES" A REAPĂ
RUT... ÎNTR-O FORMU
LĂ INEDITĂ. La aproape 
două luni de la încetarea apa
riției ziarului britanic „Times" 
— precum șl a săptămâna
lului ..Sunday Times" — în 
urma unui conflict Intre patroni

șl sindicatul tipografilor. Ieri 
dimineața, cele două publicații 
și-au făcut reapariția într-o 
formulă inedită la chioșcurile 
londoneze. Sub titlul ușor mo
dificat „Times Challenger" (în 
traducere „Emulul lui Times") 
și respectiv „Sunday Times Re
porter". cele două publicații își 
datorează reapariția (intr-un ti
raj destul de ridicat, cite 100 000 
de exemplare fiecare) unei ini
țiative a redactorilor. Ele nu 
conțin informații despre Marea 
Britanie și nici știri din actuali
tatea internațională, ci articole 
despre conflictul de muncă, des
pre modalitățile de a readuce pe 
linia de plutire ambele publica
ții. într-un editorial pe prima 
pagină, „Times Challenger" ex
plică publicului ce s-a întîm- 
plat de fapt și care este natura 
conflictului soldat cu dispariția

— cel puțin temporară — a ve
chiului cotidian. Totodată, se 
dezbate posibilitatea reapariției 
ziarului pe baze cooperatiste, 
între timp, continuă încercările 
guvernului de a iniția negocieri 
între grupul patronal „Times 
Newspaper" și sindicatul tipo
grafilor.

• COPIII Șl RECLA
MA. Pediatrii americani sînt 
îngrijorați datorită veritabilului 
asalt îndreptat împotriva copii
lor prin intermediul anunțuri
lor publicitare la TV. S-a cal
culat că săptămînal. în medie, 
un copil urmărește nu mal pu

țin de 55 „spoturi" (mici filme) 
publicitare care îndeamnă pe cei 
mici să cumpere dulciuri, jucării 
etc. Multe din produsele cărora li 
se face reclamă sînt nu numai 
inutile, dar adesea periculoase 
pentru sănătatea copiilor. Aca
demia medicilor pediatri din 
S.U.A.. care grupează peste 
15 000 membri, a cerut ca a- 
nunțurile publicitare să fie 
scoase din programele destinate 
copiilor. Replica firmelor care 
subvenționează aceste emisiuni 
a fost promptă : în caz de inter
dicție a anunțurilor publicitare, 
emisiunile destinate copiilor vor 
fi drastic reduse, dacă nu chiar 
eliminate. Ca atare, protestul

pediatrilor nu a găsit nici un 
ecou...

• TEZAUR DIN VE
CHIME. Muzeul național din 
Kabul, capitala Afganistanului, 
s-a îmbogățit recent cu piese de 
mare valoare : nu mai puțin de 
15 000 obiecte de aur, datind 
toate din perioada regatului 
Kushana, ce a cunoscut o mare 
înflorire între secolele 1—3 e.n. 
Ele au fost descoperite în cursul 
unor săpături arheologice efec
tuate în nordul țării.

• barca săltărea
ță. Una din vedetele salonului 
nautic de la Paris este o barcă 
tip canoe cu pernă de aer. care 
poate sări peste obstacole — o 
adevărată simbioză intre un ae-

roglisor și un cangur. Atunci 
cînd parcursul este presărat cu 
obstacole — stînci, diguri, virte- 
juri etc. — perna de aer pe 
care se deplasează ambarcațiu
nea acționează ca un veritabil 
resort și, in același timp, ca un 
amortizor. Ambarcațiunea poate 
efectua salturi de peste 5 metri, 
fiind astfel un mijloc comod și 
sigur de a parcurge, fără difi
cultate. pe toată lungimea lor, 
fluvii și rîuri rămase pînă acum 
în bună măsură neexplorate da
torită dificultăților pe care le 
prezintă.

• FLORI IN TUNDRĂ. 
Un grup de botaniști din Lenin
grad au descoperit de curind o 
nouă floare dincolo de Cercul 
Polar de Nord, pe țărmurile reci 
ale Mării Kara, pe care au de

numit-o „steluța de Iamal". A- 
ceastă floare, extrem de rezis
tentă. crește într-o zonă a gla- 
ciatiei eterne. Lumea vegetală 
a marii peninsule Iamal este 
încă puțin studiată. Oamenii de 
știință întocmesc în prezent o 
hartă a florei din tundră.

• MUZEUL DIN 
CRATER. în localitatea vest- 
germană Steinheim am Albach 
(landul Baden-Wiirttemberg) a 
fost inaugurat in aceste zile un 
original muzeu, amenajat In
tr-un crater, format în urmă cu 
14,8 milioane de ani. prin im
pactul produs de căderea unui 
meteorit. Exponatele prezintă 
diferite faze ale cercetărilor 
vulcanologice întreprinse în a- 
ceastă zonă.
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UN DEZIDERAT MAJOR PENTRU ACTIVITATEA COMITETULUI DE DEZARMARE DE LA GENEVA

„Asigurarea contribuției tuturor statelor 
la efortul comun de negociere 

a unor măsuri efective de dezarmare**
Intervenția șefului delegației României

GENEVA 25 (Agerpres). — La Geneva au continuat, joi, dezbaterile 
generale din Comitetul pentru dezarmare, în cadrul cărora șefii dele
gațiilor statelor membre ale acestui organism prezintă pozițiile gu
vernelor lor asupra problemelor arzătoare ale stăvilirii cursei Înarmări
lor și adoptării unor măsuri concrete de dezarmare, cu prioritate în 
domeniul nuclear.

Luind cuvintul în cadrul dezbate- Europa, unde s-au acumulat Imense 
rilor, șeful delegației României, Ilie > cantități de armament și s-au con-

Manifestări consacrate împlinirii 
a 120 de ani de la Unirea 

Principatelor Române
'Aniversarea a 120 de ani de la Unirea Principatelor Române con

tinuă să fie marcată in diverse țări ale lumii.

Rădulescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, a 
arătat că delegația țării noastre 
participă la lucrările acestui nou 
comitet plectnd de la convingerea 
că, în prezent, se impune cu priori
tate ca o sarcină deosebită conjuga
rea eforturilor hotărîte ale statelor 
membre, ale tuturor țărilor, pentru 
convenirea de măsuri concrete pe 
calea înfăptuirii dezarmării. O im
portanță deosebită ar avea con
sacrarea în cadrul unor acorduri 
internaționale, cu forță juridică 
obligatorie, a angajamentului tutu
ror statelor de a nu recurge, in 
nici un caz și în nici o împre
jurare, la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța pentru inter
venții în treburile interne ale altor 
state și de a nu sprijini cu forțe ar
mate, sub nici un motiv, acțiunile di
feritelor grupuri care se ridică împo
triva guvernelor legale ale unor state 
suverane și independente.

In definirea rodului ce revine Co
mitetului pentru dezarmare, a spus 
vorbitorul, este necesar să se aibă 
în vedere, în primul rînd, con
venirea prioritară a unor măsuri 
care să asigure stoparea cursei 
înarmărilor, încetarea alocării ori
căror noi mijloace financiare pen
tru sporirea potențialului militar de 
către toate statele și, in primul rînd, 
de către cele puternic înarmate. în 
acest sens. România a propus înghe
țarea bugetelor militare, a efective
lor armate și armamentelor, în ve
derea trecerii ulterior la reducerea 
lor treptată, într-o primă etapă cu 
10—15 la sută. Fondurile astfel eli
berate ar putea fi dirijate spre în
făptuirea unor programe de dezvol
tare proprii ale țărilor care își reduc 
bugetele militare, precum și pentru 
sprijinirea eforturilor țărilor In curs 
de dezvoltare în vederea progresului 
lor economic și social.

Abordînd problemele dezarmării 
generale. România pleacă de la fap
tul că cea mai gravă amenințare la 
adresa securității mondiale, a păcii 
si cooperării internaționale o consti
tuie situația militară existentă in

Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Hua Gu°fenș <Hua kuo- 
fen), premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit joi la Beijing 
(Pekin) pe Gaston Thorn, primul 
ministru al Luxemburgului, transmite 
agenția China Nouă.

Declarație a P.C. din Bel
gia. BirouI Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Belgia a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă decizia guvernului belgian de 
a achiziționa rachete americane de 
tip „Hawk". Realizarea unui aseme
nea proiect, se arată în declarație, ii 
va costa pe contribuabilii belgieni 
suma de 5 miliarde franci.

Opinia publică din tara noastră a 
luat cunoștință cu cel mai viu interes 
de noile si deosebit de importantele 
propuneri în vederea reunificării 
pașnice, independente si democratice 
a Coreei, propuneri conținute în De
clarația Comitetului Central al Fron
tului Democratic pentru Reunificarea 
Patriei din R.P.D. Coreeană. înscriin- 
du-se pe linia eforturilor perseve
rente. stăruitoare ale Republicii 
Populare Democrate Coreene, ale 
președintelui Kim Ir Sen, care, de-a 
lungul anilor, au prezentat nume
roase inițiative si propuneri construc
tive pentru înfăptuirea ’aspirației 
fierbinți a întregului popor coreean 
din Nord și Sud. de . reîntregire a 
patriei. Declarația avansează un șir 
de măsuri practice, concrete, a căror 
înfăptuire ar avea o importantă deo
sebită pentru destinele viitoare ale 
poporului coreean, ca și pentru cauza 
păcii și securității în Asia și îu în
treaga lume.

Asa cum se știe. România socialistă, 
comuniștii. întregul popor român, 
animați de sentimente de caldă prie
tenie. de fermă solidaritate interna- 
ționalistă. s-au situat dintotdeauna pe 
o poziție de sprijinire activă a cau
zei drepte a poporului coreean, a- 
ceastă poziție consecventă găsin- 
du-și multiple expresii la O.N.U. 
Si în alte foruri internaționale. în ge
neral in întreaga activitate pe plan 
extern a tării noastre. „România 
— arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — a sprijinit și sprijină 
în mod hotărît politica justă și con
structivă promovată de Partidul 
Muncii din Coreea, inițiativele și 
propunerile Republicii Populare De‘- 
mocrate Coreene menite să ducă 
la împlinirea aspirațiilor națio
nale pe deplin legitime ale în
tregii națiuni coreene, de unifi
care independentă și pașnică a 
patriei, fără nici un amestec din 
afară". în acest spirit, poporul nos
tru salută cu satisfacție și dă o 
înaltă apreciere noilor propuneri ale 
R.P.D. Coreene, considerînd că ele 
reprezintă un program intru totul ra
țional. constructiv care corespunde 
pe deplin năzuinței fierbinți a po
porului coreean de a pune capăt di
vizării tării, de a trăi de sine stătă
tor și a inainta pe drumul progresu
lui economic și social in cadrul unui 
stat național unitar, liber și inde
pendent.

Este cum nu se poate mai clar că 
aceste propuneri au o însemnătate 
cardinală pentru destinele poporului 
coreean, care. împotriva voinței și 
intereselor sale, a fost nevoit să tră
iască despărțit. în urma divizării ar
bitrare. de mai bine de trei decenii, a 
patriei sale, fapt care a reprezentat o 

centrat cele mai mari efective mili
tare, dotate cu cele mai perfecționate 
mijloace de distrugere în masă. De 
aici rezultă necesitatea realizării u- 
nor măsuri de dezangajare militară 
și dezarmare fără de care nu se 
poate vorbi de o reală securitate pe 
continent. în acest sens. România 
apreciază că o importanță deosebită > 
pentru pacea și securitatea continen
tului ar avea-o adoptarea angaja
mentului de a nu se mai amplasa 
noi trupe și armamente pe teritoriul 
altor state și de a se trece la redu
cerea treptată și apoi la retragerea 
tuturor trupelor și armamentelor 
străine în limitele frontierelor na
ționale. la desființarea babelor mili
tare de pe teritoriul altor state, la 
reducerea și încetarea manevrelor 
militare și, în general, a oricăror de
monstrații de forță în apropierea 
frontierelor altor țări. întărirea păcii 
și securității statelor implică restrîn- 
gerea continuă a activității militare 
a blocurilor, intensificarea acțiunilor 
pentru a se ajunge la crearea condi
țiilor pentru desființarea concomi
tentă a Tratatului Nord-Atlantic și a 
Tratatului de la Varșovia. în această 
perspectivă. în vederea creșterii în
crederii reciproce. România acordă o 
importanță politică deosebită creării 
între blocurile militare â unei zone 
în care să nu fie amplasate nici un 
fel de armate și armamente, unde să 
nu aibă loc nici un fel de manevre 
și demonstrații militare.

România — a continuat vorbitorul 
— consideră necesar ca un loc priori
tar în activitatea comitetului să-1 o- 
cupe încetarea cursei înarmărilor nu
cleare, crearea condițiilor de trece
re la dezarmare nucleară. întărirea 
păcii și securității internaționale face 
imperativ necesară înfăptuirea de 
măsuri eficace pe calea interzicerii 
folosirii armelor nucleare, opririi 
producției și perfecționării acestora, 
reducerii treptate a stocurilor de 
armament nuclear și a mijloacelor 
de transportare la țintă, pînă la li- - 
chidarea lor completă, trecerea la 
negocierea unui acord de interzice

Agențiile de presă

transmit:

Primire la Praga. Gustav
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, l-a primit pe Alek
sandar Grlicikov, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I. Convorbirea ce 
a avut loc s-a referit la dezvoltarea 
colaborării dintre cele două partide, 
a relațiilor dintre Cehoslovacia și 
Iugoslavia, precum și la unele as
pecte ale actualității internaționale.

Propuneri de înalt umanism și profundă răspundere 
fa(ă de cauza unității poporului coreean,

față de interesele destinderii, securității și păcii
serioasă sursă de tensiune — culmi- 
nînd cu -războiul din 1950—1953 — și 
care a creat și creează încă coreeni
lor din cele două părți ale tării nu
meroase daune și greutăți. Noile 
propuneri ale R.P.D. Coreene sint 
menite tocmai să ducă la lichidarea 
acestei situații anormale care 'persis
tă de atita vreme, să deschidă calea 
spre înfăptuirea marelui ideal la 
care poporul coreean n-a încetat nici 
un moment să aspire — refacerea 
unității ca necesitatea cea mai arză
toare a dezvoltării sale, a făuririi 
unei vieți mai bune, litiere si pros
pere.

Un moment de profundă semnifi
cație pe calea realizării acestei as
pirații primordiale l-a constituit — 
cum se cunoaște — Declarația comună 
a Nordului și Sudului din 4 iulie 1972, 
expresie a abordării intr-un spirit 
creator, constructiv și realist a pro
blemei reunificării — problemă 
deosebit de complexă șl, în același 
timp, fundamentală pentru viata și 
viitorul poporului coreean. Formu
late într-o perioadă în care nu puține 
cercuri internaționale manifestau un 
profund scepticism, considerînd pro
blema coreeană ca insolubilă, pro
punerile cuprinse în Declarația din 
4 iulie exprimau dorința ca. pe 
deasupra tuturor divergentelor. să 
prevaleze concepția refacerii unității 
naționale, pe baze democratice, paș
nice și independente, fără a se re
curge la folosirea armelor si fără 
amestecul forțelor din afară. Tocmai 
de aceea, propunerile respective, con
cepția R.P.D. Coreene privind reuni
ficarea pașnică a Coreei au fost larg 
apreciate, pretutindeni în lume, pen
tru îndrăzneala, realismul și raționa
litatea lor. Ele s-au bucurat de o 
primire călduroasă și au găsit un 
profund ecou în rîndul tuturor for
țelor democratice și progresiste din 
Sudul țării. Din păcate, dialogul ini
țiat atunci a fost întrerupt, datorită 
atitudinii manifestate de autoritățile 

re totală a armelor atomice. Impor
tantă este, de asemenea, convenirea 
in cadrul comitetului a unui tratat 
prin care statele posesoare de arrtie 
nucleare să-și asume angajamentul 
de a nu recurge sub nici o formă, 
în nici o împrejurare și sub nici un 
pretext la folosirea armelor nuclea
re și a oricăror altor arme și la a- 
menințarea cu forța împotriva sta
telor care nu dețin armament nu
clear. au renunțat la producerea și 
achiziționarea de arme nucleare, pre
cum și la amplasarea acestor arme 
pe teritoriile lor. Măsurile îndrepta
te spre dezarmare nucleară nu tre
buie să afecteze în nici un fel ac
cesul neîngrădit al tuturor statelor 
la folosirea energiei atomice si a teh
nologiilor nucleare în scopuri pașni
ce. România susține adoptarea în ca
drul Comitetului de dezarmare a u- 
nor măsuri care să ducă la înce
tarea producției, eliminarea din do
tarea armatelor și interzicerea folo
sirii armelor chimice, biologice, ra- 
diologice și a oricăror arme de ex
terminare în masă, inclusiv a armei 
cu neutroni.

Delegatul român a relevat im
portanța deosebită pe care o acordă 
țara noastră cadrului organizatoric 
și de funcționare al comitetului, men- 
tionînd că la baza întregii sale ac
tivități trebuie să stea dreptul tu
turor statelor membre de a partici
pa la toate lucrările acestuia, precum 
și ale organelor sale, ca state su
verane și independente.

Esențial pentru activitatea Comi
tetului de dezarmare va fi nu apar
tenența la un bloc sau altul, ci mo
dul în care statele, ca subiecte de 
drept internațional, își vor aduce 
contribuția la efortul comun de ne
gociere a unor măsuri efective de 
dezarmare.

Vorbitorul a arătat că In etapa 
imediat următoare comitetul trebuie 
să treacă la stabilirea programului 
concret de lucru și la elaborarea re
gulilor sale procedurale, la precizarea 
raporturilor dintre comitet și Orga
nizația Națiunilor Unite, pornindu-se 
de la responsabilitatea primordială pe 
care O.N.U. o are în domeniul dezar
mării.

Șeful delegației țării noastre a ară
tat în încheiere că adoptarea tuturor 
deciziilor in comitet trebuie să aibă 
la bază consensul participantilor și că 
România își va aduce contribuția ac
tivă. constructivă la desfășurarea po
zitivă a negocierilor de dezarmare.

întrevedere. A«entia PAP- 
anunță că Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
pe cardinalul'Ștefan Wyszynski, pri
matul Poloniei, cu care „a continuat 
schimbul de opinii asupra celor mai 
importante probleme ale poporului și 
bisericii, care are o mare însemnă
tate pentru reglementarea corespun
zătoare a relațiilor și cooperării din
tre biserică și stat".

Intîlnire la Vatican. Papa 
loan Paul al II-lea a avut o convor
bire cu Andrei Gromiko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., infor
mează agenția T.A.S.S.. adăugind că 
au fost abordate probleme ale adîncirii 
destinderii internaționale și întăririi 
păcii.

din partea’de sud a Coreei. Forța de 
atracție pe care o prezintă Ideea uni
ficării, promovată neabătut de R.P.D. 
Coreeană, a continuat însă să se ma
nifeste cu putere. în acest sens a re
ținut atenția recent exprimata pozi
ție a părții sud-coreene privind re
luarea dialogului, intenție pe care 
R.P.D. Coreeană a arătat că o salută 
cu toată receptivitatea.

Constituind o nouă expresie a 
înaltei răspunderi pentru destinele 
poporului coreean. Declarația C.C. al 
Frontului Democratic pentru Reunifi
carea Patriei din R.P.D. Coreeană 
adresează un apel solemn de reluare 
a dialogului, prezentînd, totodată, un 
program concret în patru puncte, 
pentru discutarea problemelor reuni
ficării. Punctul de plecare al acestor 
propuneri, condiția sine qua non a 
reluării dialogului, îl reprezintă toc
mai reîntoarcerea la ideea de bază 
și Ia principiile din Declarația de la 
4 iulie 1972, reafirmarea publică 
și respectarea lor întocmai, deschl- 
zindu-se, în acest fel, în fața po
porului coreean — după cum se sub
liniază în document — o nouă etapă 
pe calea reunificării țării. Documen
tul evidențiază, în același timp, ne
cesitatea de a se pune capăt, fără 
întîrziere, oricărei propagande ostile, 
calomniilor și acuzațiilor reciproce, 
de a se înceta imediat și în mod ne
condiționat orice acțiuni militare de 
vrăjmășie și amenințare față de cea
laltă parte, de a se păși pe calea 
creării Unui climat de unitate națio
nală. Se propune, totodată, convo
carea la Phenian sau Seul, pînă în 
luna septembrie a acestui an. a unui 
congres al întregii națiuni, la care să 
fie reprezentate toate partidele poli
tice și organizațiile obștești din Nord 
Si din Sud și care să discute proble
mele realizării unei colaborări multi
laterale și cooperării în toate dome
niile — politic, economic, cultural și 
militar — inclusiv activitatea liberă 
a partidelor politice din Nord și Sud,

UNIUNEA SOVIETICA. La Insti
tutul de slavistică și balcanistică al 
Academiei de științe a U.R.S.S. a 
avut loc marți o adunare dedicată 
împlinirii a 120 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, la care au 
luat parte colaboratori ai institutului, 
precum și reprezentanți ai Ambasa
dei tării noastre în U.R.S.S.

Luînd cuvintul. V. N. Vinogradov, 
director adjunct al institutului, a sub
liniat însemnătatea evenimentului a- 
niversat. a evocat momente din is
toria României, precum și ale dez
voltării legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări.

Cu același prilej, a fost prezentată 
o expoziție de fotografii documen
tare. care înfățișează momente sem
nificative din istoria si viata nouă 
a poporului român.

SRI LANKA. Asociația de priete
nie Sri Lanka—România a organizat 
la Colombo o adunare festivă. în 
cuvîntările rostite, președintele aso
ciației, ministrul Montaque Jaya- 
wickreme, și președintele de onoare 
al asociației, ministrul Nissaka Wi- 
jeratne, au arătat că lupta pentru 
independentă și unitate națională 
constituie o trăsătură caracteristică a 
istoriei de milenii a poporului român, 
iar crearea statului national unitar 
român este rezultatul direct si ex
clusiv al luptei și eforturilor seculare 
ale poporului român.

Referindu-se la politica externă a 
României socialiste, vorbitorii au 
evidențiat că aceasta este „o sursă de 
inspirație pentru toate popoarele, in
clusiv poporul din Sri Lanka. în lupta 
pentru pace, independentă, neamestec 
în treburile interne și cooperare re
ciproc avantajoasă". S-a subliniat că 
„un rol inestimabil în orientarea si 
transpunerea în practică a politicii 
externe românești îl are președintele 
Nicolae Ceaușescu, cunoscut ca o 
remarcabilă personalitate în politica 
mondială și în Sri Lanka".

Reliefînd rezultatele obținute de 
poporul român în toate domeniile de 
activitate, președintele asociației a 
arătat că succesele se datoresc mun
cii dîrze depuse de poporul român, 
precum și contribuției oamenilor 
români de știință, în rîndul cărora 
un loc de frunte revine academi
cianului dr. ing. Elena Ceausescu.

în încheiere, adunarea a adoptat 
un mesaj de felicitare adresat to
varășului Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. „Conducerea înțeleaptă pro
movată de excelența voastră este 
foarte bine cunoscută și se bucu
ră de o înaltă apreciere în rindul 
poporului din Sri Lanka", se spu
ne în mesaj, adresîndu-se. apoi, po
porului român urări de noi succese.

ISRAEL. La Universitatea din Tel 
Aviv a avut loc o conferință con
sacrată Unirii, la care a luat cuvîntul 
decanul facultății de istorie, prof. Zvi 
Yavetz.

Ambasadorul României în Islanda și-a prezentat
scrisorile de

REYKJAVIK 25 (Agerpres). — La 
24 ianuarie, președintele Republicii 
Islanda, Kristjan Eldjarn, a primit 
pe x tovarășa Stana Drăgoi, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Islanda, 
cu reședința la Copenhaga.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au fost transmise președintelui Re
publicii Islanda urări de fericire per- 

precum și alte probleme ce vor apărea 
în soluționarea problemei reunifică
rii.

Simpla enunțare, chiar și pe scurt, 
a acestor propuneri arată ce profundă 
semnificație au ele, atît pe plan na
țional, cît și internațional. Este 
evident că ele izvorăsc dintr-un 
profund umanism și dintr-o înaltă 
răspundere pentru realizarea mare
lui obiectiv national de a se depăși 
moștenirea lăsată de împărțirea ar
bitrară a patriei și războiul fratricid, 
de a se trece peste o serie de deose
biri și de a se realiza unirea întregii 
națiuni coreene, care a fost dintot
deauna și continuă să râmînă o uni
că națiune.

Venind din partea unei țări socia
liste. a unei țări in care poporul co
reean. sub conducerea încercată a 
Partidului Muncii, construiește noua 
orînduire, aceste propuneri reprezin
tă o elocventă ilustrare a con
cordantei depline dintre idealurile 
de pace, libertate și progres proprii 
socialismului, pe de o parte, și poli
tica concretă pe care o promovează 
în mod consecvent R.P.D. Coreeană, 
pe de altă parte. Ele sînt de natură 
a contribui, fără îndoială, la creșterea 
forței și prestigiului socialismului pe 
plan mondial, evidențiind — și in 
acest chip — umanismul și marea 
noblețe a ideilor sale, superioritatea 
concepțiilor socialiste despre lume și 
societate.

Noile propuneri constructive ale 
R.P.D. Coreene pun, în același timp, 
în relief cu deosebită pregnanță 
marea forță de atracție pe care o 
cunoaște, astăzi, pretutindeni în 
lume, ideea unității naționale, ca o 
importantă forță motrice, ca un fac
tor primordial al mersului înainte, al 
progresului multilateral al tuturor 
popoarelor. Departe de a fi perimată, 
această nobilă idee a unității națio
nale. care s-a aflat dintotdeauna pe 
stindardul de luptă al comuniștilor, 
are o stringentă valabilitate în ce

R.P. CHINEZA. La Beijing (Pekin), 
„Ziarul Poporului" („Jenminjibao") a 
consacrat evenimentului un articol 
semnat de Istoricul chinez Lu Siang- 
kan, în care este expus cadrul istoric 
general în care s-a înfăptuit Unirea 
Principatelor Române, este prezentată 
desfășurarea cronologică a evenimen
telor și relevată semnificația actului 
de acum 120 de ani.

Astăzi — se arată în articol — po
porul român condus de partid înain
tează cu pași mari pe drumul con
struirii socialismului, în mod inde
pendent și de sine stătător. Apărarea 
integrității și independentei patriei 
socialiste au devenit cauza nobilă a 
întregului popor român.

KUWEIT. Cotidianul „Al Seyas- 
san". care apare în Kuweit, mar
chează însemnătatea actului de la 24 
ianuarie 1859 și se referă la politica 
externă de pace, activă a României 
socialiste. Cotidianul „Al-Qabas“ 
subliniază că „astăzi România este 
un stat activ pe arena internațională, 
luptă pentru lichidarea subdezvoltă
rii și asigurarea propășirii indepen
dente a fiecărei națiuni, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale".

GRECIA. Casa de cultură a prie
teniei eleno-române. împreună cu 
cinemateca din Pireu au organizat 
„Zilele filmului românesc". La des
chiderea manifestării au luat cuvîntul 
primarul orașului Pireu. Gheorghios 
Kiriakakos, și secretarul general al 
Casei de cultură a prieteniei greco- 
române, Theodoros Katrivanos, care 
au subliniat semnificația Unirii Prin
cipatelor Române, au relevat succe
sele obținute de România pe calea con
struirii unei vieți noi. prestigiu] 
deosebit dobîndit de tara noastră pe 
plan internațional, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceausescu.

ITALIA. Ziarul „L’Umanita". or
ganul P.S.D. Italian, a publicat un 
articol în care redă etapele istorice 
care au precedat Unirea Principatelor 
Române, subliniind că poporul român 
— ca unul dintre cele mai vechi po
poare sud-est europene — a fost din 
totdeauna mîndru de descendenta sa 
din romani și daci, de bătăliile pur
tate de străbuni pentru a-și apăra 
unitatea și tara. Se subliniază că. 
astăzi, „dezvoltarea social-economică 
este asigurată în toate regiunile și 
localitățile, există o deplină egalitate 
între cetățenii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități". Ziarul 
relevă că succesele obținute de 
România sînt legate direct de activi
tatea neobosită a președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Articolul se încheie cu aprecieri refe
ritoare la politica externă a statului 
nostru, subliniindu-se că România 
exercită cu curaj un rol activ si foar
te important în apărarea păcii, inde
pendenței popoarelor, neamestecului 
în treburile interne.

acreditare
sonală. de prosperitate și progres po
porului islandez prieten. La rindul 
său. președintele Kristjan Eldjarn 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese po
porului român.

în cadrul ceremoniei de prezentare 
g scrisorilor de acreditare s-a expri
mat convingerea că relațiile și cola
borarea româno-islandeze se vor dez
volta pe multiple planuri, spre binele 
celor două popoare, al păcii și înțe
legerii în lume.

• •

privește atît dezvoltarea actuală a 
popoarelor, cît și evoluția viitoare, 
pentru o îndelungată perioadă istori
că. a umanității.

Se cuvine, totodată, subliniat și un 
alt aspect de profundă semnificație 
internațională al noilor propuneri ale 
R.P.D. Coreene, și anume faptul că 
ele materializează în modul cel mai 
convingător necesitatea si posibilita
tea soluționării pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemelor deschise, ori- 
cît de complicate ar fi acestea. Viata 
demonstrează și cu această ocazie 
importanta crucială pe care o au pen
tru destinele popoarelor, pentru dez
voltarea lor pe calea păcii și pro
gresului renunțarea la confruntările 
armate, la soluțiile de forță și tre
cerea hotărită la folosirea mijloacelor 
pașnice, politice, ca unica metodă de 
rezolvare echitabilă și trainică a 
problemelor litigioase. Este știut 
că tocmai neluarea în conside
rație a acestui adevăr elemen
tar. ignorarea și nesocotirea metodei 
tratativelor, înlocuirea forței dreptului 
cu dreptul forței au determinat inten
sificarea, în ultimul timp, a încordării 
în diferite părți ale globului, agra
varea unor conflicte militare și apa
riția altora noi. Toate acestea creează 
mari suferințe popoarelor implicate, 
se soldează cu numeroase victime 
omenești și importante distrugeri ma
teriale. dăunează profund intereselor 
dezvoltării unor popoare, prejudi- 
ciind. în același timp, însăși cauza 
păcii și securității mondiale.

Este un adevăr, demonstrat de 
Întreaga experiență istorică, că for
ța. înfruntările militare nu pot asi
gura soluții viabile problemelor in 
suspensie ; dimpotrivă, aceasta nu 
face decît să agraveze conflictele, să 
sporească animozitățile și să adin- 
cească neîncrederea și vrajba între 
națiuni. Numai tratativele, purtate in 
spiritul receptivității, bunăvoinței și 
respectului reciproc, pot asigura re-

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII REPUBLICII INDIA

Excelenței Sale Domnului NEELAM SANJIVA REDDI 
Președintele Republicii India

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India vă adresez calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate, 
progres și pace poporului indian prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie și colaborare, 
statornicite intre Republica Socialistă România și Republica India, se vor 
dezvolta și mai puternic în viitor potrivit intereselor popoarelor român și 
indian, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale, instaurării unei noi 
ordini economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MORARJI DESA1
, Prim-ministru al Republicii India

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India, In numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez cele mai 
călduroase felicitări.

Mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite, totodată, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul indian.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ziua de 26 ianuarie 
1950 înscria un eveni
ment deosebit de im
portant în istoria mul
tiseculară a poporului 
indian : după ce la 15 
august 1947 dobîndise 
independenta. marea 
tară din Asia se pro
clama republică, un 
nou pas pe calea în
făptuirii aspirațiilor 
fierbinți de dezvoltare 
liberă, de sine stătă
toare.

Hotărît să șteargă 
urmele secolelor de 
înrobire și înapoiere 
economică, poporul in
dian a depus eforturi 
susținute, obținînd un 
șir de succese notabi
le. S-a trecut la va
lorificarea. în interesul 
propriu, a marilor bo
gății ale tării : mine
reu de fier, mangan, 
cărbune, bauxită, cu
pru ș.a. ; s-au creat 
ramuri industriale noi, 
moderne — siderurgia, 
construcțiile de ma
șini, electronica, ener
getica, chimia, con
strucțiile navale ; pro
ducția de cereale s-a 
majorat de la 50 la 125 
milioane tone ; s-au 
înregistrat unele pro
grese în ridicarea ni
velului de trai. Tot
odată. asa cum recu
nosc deschis conducă
torii țării, mai rămin 
încă serioase dificul
tăți de depășit, mai 
sînt numeroase pro

bleme de rezolvat, lă
sate moștenire de în
delungata perioadă de 
dominație colonială.

în cadrul actualului 
plan de dezvoltare e- 
conomică, obiectivul 
fundamental îl consti
tuie diversificarea ra
murilor industriale : 
în domeniul energetic 
există preocuparea ca, 
paralel cu creșterea 
producției de petrol
— pentru a se renun
ța la import. care 
grevează bugetul tării
— să se dezvolte ex
tracția de cărbune și 
să se extindă produc
ția de energie elec
trică în centralele nu
cleare — India dis- 
punînd -de rezerve în
semnate de uraniu și 
toriu. De asemenea, 
este acordată atenție 
dezvoltării agricultu
rii. căreia îi sînt des
tinate circa o jumăta
te din investițiile pre
văzute în actualul plan 
de dezvoltare (1978— 
1983), urmărindu-se 
creșterea în continua
re a producției cerea
liere. Se prevede, tot
odată. dezvoltarea în- 
vățămîntului de toate 
gradele, a rețelei sa
nitare etc.

între România și In
dia s-au stabilit reia-' 
ții de prietenie și 
colaborare multilate
rală. care cunosc un

Raportul economic al președintelui Carter 
prezentat Congresului

WASHINGTON 25 (Agerpres).
Președintele Jimmy Carter a pre
zentat. joi. Congresului raportul eco
nomic — al treilea din seria mesa
jelor anuale adresate traditional de 
șeful executivului american forului 
legislativ.

Arătind că sarcina Administrației 
de a conduce o economie care să 
opereze aproape de capacitatea ei 
totală devine deosebit de complexă 
în condițiile accelerării inflației si 
declinului productivității, președintele 
a relevat că programul său economic 
și bugetar are la bază următoarele 
principii : transformarea luptei pen
tru diminuarea inflației în prioritatea 
principală a guvernului : promo- 

glementări durabile, corespunzătoare 
cerințelor și dorințelor de pace, pro
gres și prosperitate ale popoarelor. 
Abordarea in acest spirit de către 
R.P.D. Coreeană a problemei unifi
cării pașnice și democratice a țării 
constituie o demonstrație și o pildă 
elocventă în ce privește rolul și im
portanța esențială a metodei tratati
velor. rezultatele concrete la care se 
poate ajunge pe această cale. Tocmai 
de aceea se impune cu stringentă ca 
toate statele să fie permanent 
călăuzite de dorința si necesitatea de 
a acționa exclusiv pe această cale 
atunci cind apar diferende sau pro
bleme complicate, să dea dovadă de 
înaltă răspundere atît fată de soarta 
propriilor popoare, cît și fată de in
teresele păcii si securității generale.

Este de înțeles că unificarea paȘ" 
nică a Coreei ar avea o amplă înrîu- 
rire pe plan internațional, ea cores- 
punzînd pe deplin nu numai intere
selor și năzuințelor poporului coț 
reean. ci și cauzei generale a păcii si 
colaborării. Tocmai de aceea, cauza 
unificării Coreei trebuie să fie larg 
susținută pe plan internațional, să 
găsească un amplu sprijin din partea 
tuturor statelor. în acest context. Sta
tele Unite ale Americii pot avea un 
rol important în crearea condițiilor 
pentru reluarea și desfășurarea cu 
succes a dialogului dintre cele două 
părți, inclusiv prin acțiuni în spiritul 
angajamentelor cu privire la re
tragerea trupelor americane din 
Coreea de sud. Este, de aseme
nea. în interesul popoarelor dm 
Asia, al tuturor statelor lumii de 
a sprijini noile inițiative con
structive ale R.P.D. Coreene, ținînd 
seama de marea importantă pe care 
reunificarea pașnică a Coreei ar 
avea-o ca factor de stabilitate si 
pace în Asia și în întreaga lume și 
ca simbol al eforturilor de soluțio
nare pașnică a complexelor proble
me de pe arena internațională.

Reafirmîndu-și solidaritatea fră
țească cu lupta poporului coreean 
pentru împlinirea dezideratului său 
major — reunificarea patriei — po
porul român salută cu cea mai mare 
căldură noile propuneri ale R.P.D. 
Coreene, le sprijină cu toată convin
gerea și din toată inima. Este dorin
ța fierbinte a poporului nostru de a 
se ajunge cît mai curînd la reluarea 
dialogului, la împlinirea aspirațiilor 
de unitate ale poporului coreean, la 
realizarea visului scump al. tuturor 
coreenilor de a trăi într-o patrie uni
tă. liberă și prosperă, ceea ce ar re
prezenta o mare contribuție la pro
movarea cauzei păcii, la însănătoșirea 
întregului climat politic mondial.

Radu BOGDAN 

curs mereu ascendent. 
Se dezvoltă legăturile 
economice — inclusiv 
edificarea prin efor
turi comune a unor o- 
biective industriale — 
ca și pe planul știin
ței. tehnicii, culturii.

Ca țări membre ale 
„Grupului celor 77", 
România și India se 
întilnesc în eforturile 
pentru eradicarea «u’ț. 
dezvoltării. prob 
arzătoare a vrem, >t 
noastre, pentru lichi
darea împărțirii lumii 
în țări bogate si țări 
sărace, pentru făurirea 
unei noi ordini econo
mice internaționale.

Aportul hotărîtor la 
evoluția pozitivă a 
raporturilor recipro
ce l-au avut și 11 
au contactele și con
vorbirile la nivel
înalt. în acest cadru, 
un eveniment deosebit 
l-a constituit întîlnirea 
de anul trecut de la 
New Delhi a președin
telui Nicolae Ceaușescu 
cu primul ministru 
Morarji Desai, care a 
dat un nou impuls ex
tinderii colaborării în 
cele mai diferite do
menii de activitate. în 
concordantă deplină cu 
interesele celor două 
țâri și popoare, ale 
cauzei generale a edi
ficării unei lumi mai 
drepte și mai bune.

N. P.

varea unei austerități bugetare și 
a unei moderări a creșterii econo
mice ; adoptarea unei politici antiin- 
flationiste care să nu fie in detri
mentul celor mai vulnerabili membri 
ai societății americane — săracii, cei 
în vîrstă. cei ce nu au locuri de 
muncă ; întreprinderea de acțiuni vi- 
zind întărirea dolarului.

După ce a admis că populații mino
ritare suportă o parte disproporțio
nat de mare a poverii șomajului și 
că profiturile companiilor au crescut 
cu peste 10 la sută în 1978, președin
tele Carter a spus : „De mai mult de 
10 ani, tara noastră este confruntată 
cu o inflație persistentă. în cursul 
anului 1978, problema inflației s-a 
agravat. Preturile de consum au spo
rit cu 9 la sută, ceea ce reprezintă o 
puternică accelerare fată de rata din 
1977. Inflația aduce prejudicii fiecă
rui cetățean al tării noastre. Ea se 
traduce si prin faptul că face ina
decvate economiile acumulate pentru 
vîrsta pensionării sau pentru educa
ția copiilor. Numeroși oameni săraci 
sau în vîrstă constată că preturile pe 
care le plătesc pentru alimente, 
adăpost sau încălzire cresc rapid. 
timp ce veniturile lor sporesc tent, 
sau nu sporesc deloc. Aceste pro
bleme sînt atit de acute, incit ele- 
reclamă un efort general pentru 
reducerea inflației".

Carter a afirmat că programul său 
va avea ca efect reducerea in acest 
an a ratei inflației la aproximativ 
7,5 la sută și evitarea declanșării 
unei recesiuni, produsul national ur- 
mind a crește cu circa 2,25 la sută. 
Președintele a susținut în context că, 
în ciuda restricțiilor privind creșterea 
resurselor bugetare, „o anumită spo
rire reală a bugetului militar este e- 
sentială pentru satisfacerea necesită
ților securității naționale" a S.U.A.

Situația din Iran
Declarațiile ministrului 
finanțelor și economiei

TEHERAN 25 (Agerpres). — Ana- 
lizînd situația economiei Iranului, lo
vită de greve politice care au provo
cat oprirea activității industriale și 
comerciale. inclusiv a exporturilor 
de petrol, ministrul finanțelor și eco
nomiei. dr. Rstam Pirasteh. a subli
niat că „tara nu va suferi o cădere 
economică, dar, dacă actuala situație 
va continua, recuperarea va necesita 
un timp mai îndelungat". El a rele
vat, totodată, că problema economică 
cheie este reluarea exporturilor de 
petrol, deși ele nu necesită să fie la 
nivelul de dinainte de declanșarea 
grevelor, în luna octombrie, cind re
prezentau 6 milioane barili zilnic. Pi
rasteh a relevat că în prezent eco
nomia iraniană pierde aproximativ 
80 milioane dolari zilnic din cauza 
grevelor din diferitele sectoare de 
activitate, din care 60 milioane dolari 
numai în industria petrolieră. După 
părerea sa, greva din sectorul petro
lier a depășit intensitatea de vîrf, 
iar miercuri lucrătorii de la poștă și 
telecomunicații și-au reluat lucrul-

Ministrul iranian al finanțelor șl 
economiei a declarat, pe de altă par
te, că rezervele de devize ale Iranu
lui depășesc 10 miliarde dolari. Ira
nul. a spus el, nu va avea probleme 
în onorarea angajamentelor sale in- 

I terne și externe pe termen scurt.
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