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Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

cotidianului japonez „Asahi Shimbun“
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 23 ianuarie, pe Toshiharu Shibata, trimis 
special al ziarului „Asahi Shimbun", redactor-șef adjunct ai 
nului japonez, căruia i-a acordat următorul interviu:

cotidia-
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EXEMPLUL COMUNIST
idealul de muncă și de viață

al întregului popor
de nețărmurită

Dorim să aducem un vibrant omagiu personalității și activi
tății dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să dăm expresie prețuirii și dragostei profunde pe 
care - asemeni întregului nostru partid și popor - vi le purtăm 
pentru înaltele calități de comunist și conducător, pentru energia, 
principialitatea, consecvența și pasiunea revoluționară cu care, 
încă de la cea mai fragedă vîrstă, v-ați angajat în lupta pentru 
slujirea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregii 
națiuni, pentru cauza nobilă a libertății, independenței și suverani
tății scumpei noastre patrii.

DIN SCRISOAREA ADRESATA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU DE COMITETUL 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

26 ianuarie 1979

dragoste
si profundă

prețuire
al întregii

noastre națiuni
Trăsături definitorii ale climatului 

politico-moral din România acestui 
debut de an sint răspunderea matură 
și elanul revoluționar, patriotic, cu 
care, pe cuprinsul întregii țări, oa
menii muncii iși consacră eforturile 
creatoare pentru îndeplinirea obiecti
velor de însemnătate istorică stabilite 
de cel de-al XI-lea Congres și Con
ferința Națională ale partidului, in 
acest an hotăritor al cincinalului, anul 
Congresului al XII-lca al partidului.

Acea minunată forță care organi
zează eforturile și dă un puternic a- 
vînt energiilor națiunii, marele arhi
tect care trasează in viziune științi
fică, pe planșeta vie a hărții țării, 
grandioasele proiecte de construcție 
și cheamă in același timp cu pasiu
ne revoluționară pe fiii ei să le dea 
viață este eroicul partid al comu
niștilor.

Ca forță conducătoare a societății 
noastre, partidul mobilizează masele 
largi ale oamenilor muncii, printr-o 
tenace activitate organizatorică, prin
tr-o vastă și neobosită activitate po- 
litico-educativă. prin explicarea lim
pede a importanței sarcinilor ce se 
ridică in fiecare etapă, prin lămu
rirea caracterului lor necesar, prin 
evidențierea clară a efectelor bine
făcătoare ale îndeplinirii acestora — 
în interesul propășirii întregului po
por. al prosperității fiecărui cetățean 
al patriei. Tocmai datorită acestei 
activității laborioase, oamenii muncii, 
înțeleg și mai aprofundat, isi însu
șesc organic linia politică a partidu
lui. își consacră întreaga energie, 
pricepere și ’ iscusință aplicării ei 
neabătute în viată.

în același timp, unul din cei mai 
puternici factori de influențare si 
mobilizare ii constituie exemplul per
sonal. înaintat al comuniștilor, pilda 
directă pe care ei o oferă — și au 
datoria s-o ofere — tuturor oameni
lor muncii, dind dovadă de abnega
ție in slujirea intereselor generale 
ale patriei și poporului, punînd umă
rul unde este mai greu, situindu-se 
mereu primii în avanpostul luptei 
ijfcntru progres.

prin însuși actul adeziunii la partid, 
prin intrarea in rindul membrilor 
partidului, comunistul se angajează

să fie, tot timpul și in toate impreju- 
rârile, un exemplu înaintat — in 
muncă și în activitatea politică, in 
viața socială și în familie, in tot ce 
întreprinde, prin modul cum gindește 
și acționează.

CEL MAI ÎNALT MODEL. CEL 
MAI ÎNSUFLEȚITOR EXEMPLU 
PENTRU COMUNIȘTI, PENTRU 
TOȚI OAMENII MUNCII REPRE
ZINTĂ ÎNSĂȘI VIAȚA ȘI ACTIVI
TATEA SECRETARULUI GENERAL 
AL PARTIDULUI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. încă din 
anii ilegalității, cind, angajindu-se 
de la vîrsta de 15 ani in lupta 
condusă de partid pentru transfor
marea revoluționară a societății, a 
acționat neobosit, in ciuda condițiilor 
neasemuit de grele, ca militant co
munist și revoluționar de profesie, 
s-au afirmat puternic înaltul său de
votament și spiritul de dăruire față 
de cauza clasei. muncitoare, princi
pialitatea, eroismul, dîrzenia și ener
gia clocotitoare, fermitatea în urmă
rirea scopurilor propuse.

Aceste însușiri și-au găsit cîmpul 
cel ■ mai larg de afirmare in anii de 
la Congresul al IX-lea. de cind 
conduce destinele poporului, ale 
României socialiste. Comuniștii, toți 
oamenii' muncii au in viata și 
activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu un înălțător exemplu 
de slujire plină de abnegație a 
clasei muncitoare și a intereselor 
întregului popor, de fierbinte patrio
tism și consecvent spirit internațio
nalist. de fermitate și exigență re
voluționară îmbinate cu un profund 
umanism, o vie întruchipare a prin
cipiilor eticii și echității socialiste. 
Reprezintă un exemplu și un în
demn însuși stilul de muncă promo
vat în întreaga activitate de partid 
și de stat de secretarul general al 
partidului — stil caracterizat printr-o 
neslăbită legătură cu oamenii muncii, 
prin frecventa contactelor directe și 
atragerea lor la întreaga activitate 
de conducere, prin analiza proble
melor la fața locului, la izvoarele 
vieții și ale fenomenelor, prin inalta 
receptivitate față de nou. prin neîm- 
păcarea cu tot ceea ce este învechit 

* și frinează

t

mersul înainte.

Cuvinte și
Ar trebui ca nicioda

tă. de nici o sărbă
toare, să nu ducem 
lipsă de flori. Ar 
trebui să avem atitea 
soiuri de flori in serele 
noastre cite cuvinte 
avem in vocabularul 
limbii române. căci 
există o legătură in
vizibilă. dar indestruc
tibilă intre flori și cu
vinte.

Cine n-a auzit, care, 
expresia ..înfloritură de 
stil" și cine nu s-a în
trebat de ce o folosim 
si ce rațiune are? Nu 
sint ispitit să dau o 
explicație filologică, 
dar simt, totuși, nevoia 
unui comentariu cu 
deșartă bănuială că ar 
putea interesa.

Cuvintele sint florile 
inteligentei. fructe'e 
crescute pe crengile 
marelui pom al vieții, 
ca să folosim o meta
foră învechită si tocită 
prin excesiva ei frec
ventă. roadeig existen
tei istoricc-sociale a 
omului și ale mișcări
lor sale sufletești, de 
cind începe să înțe
leagă lumea si pină 
cind o părăsește defi
nitiv.

Cuvintele trăiesc, 
pulsează, circulă nu
mai cu inima si su
fletul celui ce le fo
losește. Ele iau căldura, 
temperamentul. înfă
țișarea celui cc le 
rostește și se expri
mă prin ele. înlănțui
te in sintagme, ex
presii sau in proverbe, 
ele tin de personalita
tea cuiva anume, de 
unde și denumirile de 

. ..vorba ăluia". In dic
ționare. cuvintele sint 
indiferente, neutre si 
Șterse, inodore si in
colore. sint niște su
nete (consoane sau 
vocale), niște silabe 
neînsuflețite. Numai in

vorbirea noastră ele se 
însuflețesc, devin .flori 
sau buruieni, incep să 
ardă, să sune, să tre
zească ecouri, să creeze 
o anume temperatură 
sufletească. Numai in 
rostirea omului ele 
împrumută ceva din 
personalitatea sufle
tească. Fără a ceda 
prea mult impresiilor 
subiective, am putea 
spune că unele cu
vinte incep să semene 
cu anumiti oameni care 
le-au utilizat cu un

însemnări de
Ion Dodu BĂLAN

spor de personalitate 
și originalitate. Sint 
cuvinte care seamănă 
cu Eminescu. Coșbuc, 
Goga. Arghezi. Sado- 
veanu, Blaga sau Co- 
trus. așa cum unele 
flori seamănă parcă cu 
anume ființe feminine 
despre care se spune 
că-s ..ca o floare". Pus 
in context si rostit de 
un anume suflet, cu o 
anume sensibilitate, cu- 
vintul floare, de pildă, 
capătă o tulburătoare 
încărcătură afectivă și 
primește infinite nuan
țe și sensuri. Nu poți 
zice ..floare albastră" 
ori ..flori de tei" fără 
ca să nu răsune in 
timbrul vocii tale ceva 
din farmecul poeziei 
eminesciene. Zicem, de 
asemenea. ..flori de 
sinziene", ..floare ofi
lită" cu vocea lui Sa- 
doveanu și ..flori de 
mucigai" cu glasul lui 
Arghezi. Subliniez doar 
citeva. Iată, de e- 
xemplu. in viziunea 
românească a lumii ne 
intimpină o stăruitoare

flori
si inspirată compara
ție a omului cu flori
le: zilele omului, ca 
florile cimpului...

S-a spus că cine a 
comparat primul fe
meia cu o floare a 
fost un poet genial, 
iar cine a făcut-o a 
doua oară a fost un 
imitator ordinar. Nu-i 
adevărat ! Istoria tu
turor literaturilor ne 
dă dreptate. Poetul 
popular z de la noi a 
comparat de sute de 
ori femeia cu o floa
re, și chiar bărbatul, 
și versurile lui sint 
mereu proaspete, ine
dite și plastice, ca in 
acest neașteptat por
tret al iubitului : 
„Chica ta-i numai 
d-un păr, / Buzele de 
calampăr / Chica ta-i 
numai de-un fir / Bu
zele de trandafir". 
Sau : „Fața lui ca 
trandafirul / Trupul lui 
ca rozmarinul. / Cum 
e bradul arătos / 
Asa-i badea de fru
mos ; / Cum e bradu 
nalt din munte / Așa-i 
badea om de frunte".

Tinerii îndrăgostiți 
de multă vreme, la 
un moment dat par a 
se plictisi in această 
stare. Cochetind abil 
cu umorul, ei își pro
pun să se „hulească" 
(batjocorească) și în
cep gingaș, diafan și 
suav, ca intr-un joc 
de copii, să se min
gile cu vorbele, să se 
răsfețe sub chip de 
flori : „Dar eu. mîn- 
dră, cum ți-aș zice ? / 
Floricică merioară / 
Dulce-ai fost la guri- 
șoarăj. / — Și eu, bade, 
cum ți-aș zice ? / Me- 
rișor verde-nvărgat / 
Dulce-ai fost Ia săru
tat".

(Continuare 
in pag. a V-a)

Mesajele de înaltă stimă și fierbin
te omagiu, transmise din întreaga 
tară și cu prilejul recentei sărbătoriri 
a aniversării zilei de naștere, sint 
străbătute, ca un fir roșu, de ideea că 
secretarul general al partidului, inde- 
plinind rolul hotăritor in elaborarea 
politicii partidului, trasind planurile 
făuririi României comuniste de mîine. 
dă el însuși un. strălucit exemplu 
privind Imodul concret cum trebuie 
să acționeze fiecare comunist, fiecare 
patriot, in vederea înfăptuirii acestui 
grandios ideal.

Inspirîndu-se din acest exemplu, 
este de datoria comuniștilor de a se 
situa mereu în frunte, în primul rînd 
în activitatea productivă, in munca 
stăruitoare pentru îndeplinirea opti
mă a sarcinilor cincinalului, dînd do
vadă de pasiune pentru promovarea 
noului, a progresului tehnic.‘pentru 
judicioasa gospodărire a bunurilor 
materiale ale societății, pentru întări
rea disciplinei și perfectionarea orga
nizării muncii, ridicarea continuă a 
calificării profesionale.

Inspirîndu-se din strălucita pildă 
și urmind chemările vibrante ale se
cretarului general al partidului. Co
muniștii au datoria de a fi mereu 
exemple de comportare înaintată în 
colectivitate și familie, de combativi
tate in sprijinul normelor eticii și e- 
ch’ității socialiste, de cinste și corecti
tudine. fizionomia morală a comu
niștilor trebuind să fie întotdeauna, 
în mod obligatoriu, curată asemeni 
cristalului.

(Continuare in pag. a V-a)

Intr-un atît de 
județ cum este Maramure
șul. reporterul ar fi tentat 
in mod firesc să descrie lo
curi, obiceiuri, tradiții, oa
meni de duh, să proslăveas
că ospitalitatea maramure
șeană. inimitabilul folclor 
al acestui colț de țară, vir
tuțile lui strămoșești, mi
turile și legendele lui. Eu 
sint tentat să urmăresc tra
iectoria Maramureșului și 
a maramureșenilor prin 
prezent, de la trecutul lor 
către viitor, încercînd să le 
înțeleg ambițiile, dîrzenia, 
stadiul la care a ajuns pro
verbiala lor iscusință de 
minte și harul de construc
tori ai propriei lor zile de 
miine.

Sub pămîntul lor sînt ga
lerii 
munți împăduriți, 
cu livezi și pometuri, pe fi
rul apelor așezări blinde, 
străvechi, numărind șase, 
șapte, opt secole atestate 
documentar, și peste două 
milenii de istorie într-o 
neîntreruptă continuitate și 
puritate de spirit, in partea 
sud-vestică a județului — 
municipiul Baia Mare, ves- 

, titul Rivulus Dominarum, 
atestat documentar în 1329. 
deci cu o vechime, mențio
nată in scripte, de 650 de 
ani. Oraș puternic dezvoltat 
în anii socialismului. în 
noul cartier Săsar. înveci
nate. două edificii de inspi
rată arhitectură, a căror 
faimă a străbătut întreaga 
tară : una găzduind Mara
mureșul universitar, alta — 
Maramureșul științific. Căci 
orașul de la poalele Igni- 
șului, care număra la ulti
mul recensămint 105 795 de 
suflete, are 1 300 de ștu- 
denți cu 110 cadre didactice 

\ de invățămînt superior, și

pitoresc

de mine. Deasupra, 
dealuri
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ÎNTREBARE : S-au împlinit 
in aceste zile 120 de ani de la 
Unirea Principatelor Române. 
Tot in acest an se împlinesc 35 
de ani de la eliberarea țării 
dumneavoastră. Ce semnificație 
și însemnătate au avut aceste 
două evenimente in împlinirea 
aspirațiilor de unitate, libertate 
și progres social ale poporului 
roman, in obținerea importante
lor realizări ale României de 
astăzi ?

RĂSPUNS : Realizarea Unirii Prin
cipatelor, acum 120 de ani, a consti
tuit un moment crucial în istoria 
României. Aceasta a pus bazele sta
tului național român, dezvoltării na
țiunii române și a marcat trecerea 
țării noastre pe calea progresului eco
nomico-social. Realizarea Unirii, in 
1859, a stat la baza tuturor evenimen
telor ulterioare — mă refer la războ
iul pentru independență, la reali
zarea statului național unitar în urmă 
cu 60 de ani, la dezvoltarea forțelor 
de producție, a științei și culturii, la 
ridicarea bunăstării poporului. S-ar 
putea spune că există o strinsă legă
tură între realizarea Unirii Principa
telor și înfăptuirea insurecției națio
nale armate antifasciste și antiimpe- 
rialiste, în 1944, care a dus la răstur
narea dictaturii fasciste, la eliberarea 
țării de sub dominația hitleristă și 
trecerea României pe calea dezvoltă
rii noi. Progresele realizate in anii 
construcției socialiste, care au trans
format România dintr-o țară agrară 
cu o industrie înapoiată intr-o tară 
industrial-agrară în plină dezvoltare, 
au deschis posibilitatea ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor, afirmării na
țiunii noastre pe plan international ca 
o națiune liberă și independentă.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, desfășurați acțiuni di
plomatice nu numai in Europa, 
dar și în America și Asia. Aces
tea se pot numi intr-adevăr o 
diplomație largă. Ați binevoi să 
enunțați principiul sau filozofia 
care ghidează diplomația dum
neavoastră ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
desfășoară o largă activitate interna
țională, întreținind relații cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, precum și cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin
duire socială. în realizarea acestei 
politici de largă colaborare interna
țională pornim de Ia faptul că este 
necesară o participare activă la divi
ziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori materiale 
și spirituale, precum și la solution 
narea problemelor complexe ale lu
mii contemporane. Considerăm că 
numai in condițiile unor largi ra
porturi internaționale bazate pe de
plină egalitate în drepturi, pe respen- 
tul independenței și suveranității na
ționale, pe neamestecul în treburile 
interne este posibilă atît dezvoltarea 
economico-socială a României, cit și 
asigurarea unei păci trainice in lume.

ÎNTREBARE : După Conferin
ța de la Helsinki nu se constată, 
în realitate, evoluții 
favorizeze destinderea, 
vă rog, să menționați 
cele mai importante

găsească intr-un deplin 
consens. Participarea - ne
mijlocită în producție îi fa
cilitează studentului rezol
varea temelor de cercetare 
(și nu trebuie să uităm că 
aceasta duce la realizarea 
unor valori 
neglijabile) 
. ' '" ca 
intrinsecă a

destin-

terea democratică, cu participarea 
tuturor statelor, a problemelor și 
pentru adoptarea de măsuri care să 
țină seama de interesele dezvoltării 
independente pe calea bunăstării a 
fiecărei națiuni, să asigure stabilitate 
in

care să , 
Ați dori, 
care sint 
probleme

care pot determine ca 
derea să avanseze ?

RĂSPUNS : Conferința 
securitate și cooperare în Europa de 
la Helsinki a constituit un eveniment 
de mare însemnătate pentru întreaga 
lume și a deschis calea spre o poli
tică de colaborare și destindere. Se 
poate spune că, deși nu s-au împli
nit pe deplin așteptările și speranțele 
puse in această conferință, s-au ob
ținut totuși anumite rezultate pozi
tive în evoluția relațiilor dintre sta
tele continentului european în direc
ția politicii de destindere.

Pornind de la aceasta, considerăm 
că este necesar să se intensifice ac
tivitatea pentru înfăptuirea in viață 
a tuturor documentelor semnate la 
Helsinki, care constituie un tot uni
tar. în acest sens, România consi
deră că este necesară pregătirea mai 
temeinică, încă de pe acum, a reu
niunii de la Madrid din 1980, pentru 
a obține un progres mai substanțial 
in realizarea acestor documente. 
Considerăm, că trebuie acordată o 
atenție deosebită atît problemelor 
colaborării economice, cît mai ales 
politicii generale de dezvoltare a în
crederii între state, realizării unei 
politici efective de dezangajare mili
tară și dezarmare prin trecerea la 
măsuri concrete de reducere a chel
tuielilor militare și a efectivelor mi
litare, precum și prin 
care să deschidă 
securități și cooperări 
dea un impuls și mai 
cesului de destindere 
și în întreaga lume.

Faptul că în viața 
s-au ivit unele momente de încor
dare, care pun, într-adevăr. în pe
ricol procesul de destindere și pacea, 
face necesară intensificarea activită
ții pentru înfăptuirea documentelor 
semnate la Helsinki — așa cum, 
de altfel, în general, pe plan interna
țional, se impune intensificarea lup
tei tuturor popoarelor împotriva po
liticii de dominație, a tendințelor de 
amestec în treburile altor tăn, pen
tru o politică bazată pe respectul 
independenței și suveranității tutu
ror statelor, pentru renunțarea cu 
desăvîrșire la folosirea forței și la 
amenințarea cu forța. Acestea sînt 
cerințe esențiale pentru o politică 
de destindere și de pace.

ÎNTREBARE : Cum concepeți 
dumneavoastră rolul statelor 
mari si al țărilor mici si mijlocii 
in realizarea stabilității in lume?

RĂSPUNS : România consideră că 
în soluționarea problemelor complexe 
ale lumii contemporane și realizarea 
unei politici de colaborare și egali
tate între state este necesară parti
ciparea activă la viata internațională 
a tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime, forță militară sau orinduire 
socială. Desigur, recunoaștem rolul 
pe care îl au statele mari in viața 
internațională. Dar, totodată, consi
derăm că țările mici și mijlocii re
prezintă o forță importantă a lumii 
contemporane, că nici o problemă nu 
se poate soluționa fără participarea 
acestor state sau în detrimentul lor. 

în acest sens, apreciez rolul impor
tant ce revine Organizației Națiuni
lor Unite, altor organisme internațio
nale care oferă cadrul organizatoric 
cel mai corespunzător pentru dezba-

pentru

alte măsuri 
calea unei reale 

in Europa, să 
puternic pro- 
pe continent

internațională

dezvoltarea lumii contemporane.
ÎNTREBARE : Ați vizitat Bei

jingul (Pekin) și ați purtat dis
cuții cu conducătorii Chinei. 
Cum apreclați politica celor „pa
tru modernizări" și viitorul a- 
cestei imense țări care se află 
actualmente in curs de formare a 
unui nou model de societate ?

RĂSPUNS : Vizita pe care am 
efectuat-o în luna mai anul trecut 
în Republica Populară Chineză, pre
cum și vizita președintelui Hua 
Guofeng (Hua Kuo-fen) din juna 
august a aceluiași an în Româ
nia - au constituit evenimente im
portante in relațiile dintre Româ
nia și ~ ' 
atît in 
borării 
asupra 
nia, după cum am menționat, acordă 
o mare atenție dezvoltării relațiilor 
cu toate statele socialiste. Conside- • 
răm colaborarea cu Republica Popu
lară Chineză ca o parte a acestei po
litici generale, care nu este eontra- 
pusă în nici un fel vreunui alt stat. 
Ea se integrează, de asemenea, în 
dezvoltarea colaborării României cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

în ce privește hotăririle adoptate 
de Partidul Comunist Chinez cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială, 
pe baza celor „patru modernizări", 
acestea sînt, desigur, probleme ce 
privesc nemijlocit partidul și poporul 
chinez. Se poate spune că înfăptuirea 
acestui vast program in următorii 
20—25 de ani va asigura societății 
socialiste chineze un puternic pro
gres economico-social, va ridica ni
velul de dezvoltare generală, cît și 
bunăstarea materială și spirituală a 
poporului chinez. Aceasta va avea o 
influență puternică atît pentru afir
marea prestigiului socialismului, cit 
și pentru realizarea unei politici de 
colaborare internațională, de pace 
între toate popoarele lumii.

ÎNTREBARE : Semnarea tra
tatului chino-japonez și stabili
rea relațiilor diplomatice dintre 
China și S.U.A. au constituit 
importante evenimente diplo
matice. Aș dori să prezentați 
opiniile dumneavoastră cu pri
vire la efectele acestor eveni
mente și la influența lor asupra 
relațiilor internaționale ?

RĂSPUNS : Semnarea tratatului 
chino-japonez reprezintă, desigur, o 
problemă a celor două state intere
sate în normalizarea relațiilor și. in 
dezvoltarea colaborării dintre ele pe 
bază de deplină egalitate și. respect 
reciproc al independenței. Fără în
doială, acest tratat are, în același 
timp, o importanță deosebită pentru 
dezvoltarea vieții politice din ‘ ' 
de sud-est. dar și din întreaga 
cu atît mai mult cu cit cele 
state — China și Japonia — 
luat angajamentul ferm de a 
o politică de colaborare, pace 
neamestec în treburile altor ____

În ce privește stabilirea relațiilor 
diplomatice între Republica Popu
lară Chineză și Statele Unite ale 
Americii, aceasta constituie, de ase
menea, un eveniment important, cu 
puternice influențe asupra vieții in
ternaționale. Sperăm că dezvoltarea

China, cu influențe puternice 
ce privește dezvoltarea cola- 
între cele două state, cit și 
vieții internaționale. Romă-

(Continuare în pag. a Vl-a)

Asia 
lume, 
două 
și-au 
duce 

și de 
state.

peste 1 500 de proiectanti și 
cercetători, primii concen- 
trîndu-se in facâltățile In
stitutului de învatămint su
perior. ceilalți în Institutul 
de cercetări și proiectări 
pentru minereuri și meta
lurgie neferoasă. în ambele, 
laboratoare moderne, sta
ții-pilot. aparatură la nive- privită 
Iul tehnicii moderne.

„Pregătirea cadrelor în a- Astăzi, în industria minieră 
cest sector implică firesc in- viitorul

în industria de 
a minereurilor.

materiale deloc 
și ea trebuie 
o componentă 

învătămintuiui.

inginer nu mai

Știința
la orizontul minei
tegrarea învătămintuiui cu 
producția — ne spune rec
torul Vasile Popa. Triada 
producție-cercetare-învătă- 
mînt este frumoasă în e- 
nunt, dar, adeseori, se do
vedește mai dificilă în 
practică. Trebuie să recu
noaștem că nici producția 
nu stă la cheremul învăță- 
mîntului, nici invers, și nici 
cercetarea științifică nu 
poate da, la .orice, soluții 
de-a gata. .De aceea, tocmai 
pentru că in acest domeniu 
nu prea există nici tipare, 
nici modele exhaustive, 
trebuie ca. de la o etapă la 
alta să perfecționăm „roda
jul", să găsim soluțiile co
respunzătoare ca atît stu
denții, cît și cadrele didac
tice sau factorii răspunză
tori de industrie — iar multi 
dintre aceștia sînt emuFi 
institutului nostru — să se

poate face cunoștință cu 
mina, cu problemele ei, nu
mai după absolvirea facul
tății. Nici studenții, nici ca
drele didactice, nici condu
cerile întreprinderilor nu 
se mai îndoiesc de eficiența 
educației prin muncă și 
practica ne demonstrează 
că cei mai buni profesori și 
cei mai buni specialiști din 
producție sint cei care s-au 
format muncind și acti- 
vind".

Institutul băimărean a dat 
pină acum șapte promoții 
de subingineri pregătiți 
foarte bine atît din punct 
de vedere tehnologic, cît si 
din cel al experienței in 
producție. Ei sînt acum 
deplini stăpini pe legile 
producției, puțind să parti
cipe la conducerea ei. Un 
atelier-școală propriu. de 
prototipuri, și o prezență

în mine, 
preparare 
în cea metalurgică, pe șan
tierele de construcții, cu 
casca pe cap. cu rigla de 
calcul in buzunarul salope
tei. Adeseori, catedra se 
mută la locul de producție. 
Acolo unde se cer rezolvări 
tehnico-științifice imediate 
sau unde profesorii, alături 
de studenți, de specialiștii 
din Întreprinderi, de mun
citorii și maiștrii inovatori, 
concură la realizarea unor 
tehnologii superioare. Așa 
au apărut o serie de proce- 
dee-unicat de mare efi
ciență economică. Una din 
temele lor de cercetare 
permanentă rămîne comba
terea noxelor. „Ponderea 
cercetărilor vizează creș
terea producției și a pro
ductivității muncii — ne 
spune tovarășul Vasile Popa 
— dar factorul uman se 
află permanent în centrul 
acestora. Toată gama fac
torilor este importantă, dar 
omul rămîne definitoriu ; de 
aici, necesitatea armonizării 
mijloacelor de producție cu 
funcția omului, cu cultiva
rea capacităților sale 
și spirituale. Omul 
tul".

Discut cu tovarășul 
stantin Gilcă. directorul ad
junct al Institutului de cer
cetări și proiectări pentru 
minereuri și metalurgie ne
feroasă. Un oltean de la 
Severin, stabilit de două 
decenii în Maramureș. Om 
cu 15 ani petrecuți în ex
ploatările miniere. Cînd a 
demarat activitatea Institu
tului, scepticii i-au pronos-

fizice 
e to-

Con-

Toan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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Miini harnice: aspect cotidian de la Combinatul de fire șl fibre sintetice lași
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Foto : S. Cristian

Iarnă românească
Iarna românească prinde iar a-și fierbe 

alambicul alb de vrăji și bucurii 
fara-i încrustată în smarald și jerbe 

fildeșul zăpezii cade din tării 
. în Carpați domnește pacea milenară 

cerbii poartă-n frunte giuvaere vii 
prin văzduh își lasă urmele de ceară 

veverițe roșii, vrăbii argintii
Sub ivoriul iernii, unde-i cald și bine 

încolțește lancea griului cel nou 
soarele își strînge aurul în sine 

rar topind pe lume cîte un lingou 
în adînc de scorburi parcă seînteiaza 

flăcări de-alabastru peste vechi comori 
iar pe creste ninse vulturi stau de pază 

la hotarul dintre patrie și nori
Și în orice casă preacinstită, iată 

tihna și ospățul sînt de-acum în toi 
iarna asta pare binecuvîntată 

semne bune are anul pentru noi 
aibe tot poporul bucurii supreme 

jimbla și mai albă, vinul princiar 
purpură și aur picure din steme 

să veghem mai aprig piatra de hotar
Țării noastre scumpe, fără de prihană 

dragostea să-i fie înstelat veșmînt 
din înalt de poartă maramureșeană 

pînă la Danubiul legendar și sfînt 
să trăiască veșnic maica Românie 

pacea ne-nfiorească dulce pe obraz — 
fie ca de-a pururi lumea să ne știe 

ca pe-un neam de oameni harnic și viteaz !

Cornelia Vadim TUDOR
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în casa cu 
16 copii

Aproape că nu e zi in care 
poștașul să nu deschidă poarta 
cu nr. 61 de pe strada Mihai Vi
teazul din Reghin. Intră înăun
tru ca la el acasă. Cine-l vede, 
de la o vreme, nici n-ar crede 
că nu-i unul de-al casei. Vine 
mereu, și de fiecare dată aduce 
cite o „carte" de la Ștefan sau 
Valerica. de la Avram sau Zam
fira... Vești de la copiii soților 
Maria și Avram Bota. Și, de 
fiecare dată, cei doi părinți se 
bucură nespus, prilejuindu-le 
aduceri aminte despre năzdră
văniile unuia sau altuia dintre 
cei pe care i-au crescut cu toată 
dragostea, dar și cu destulă 
trudă.

— Aș minți dacă aș spune că 
ne-a fost ușor să creștem 16 
copii. Eu, care m-am pensionat 
de curînd, fiind șofer de mese
rie, plecam cu noaptea-n cap, 
iar cind mă întorceam seara de 
la drum și cind vedeam in jurul 
meu și al mesei o droaie de 
băieți și fete, unul mai drag de
cît altul, parcă imi lua cineva cu 
mina și oboseala, și necazurile, 
și grijile. Apoi, rind pe rind, ei 
adormeau, iar nevastă-mea se 
uita bucuroasă, dar și uimită, 
cit de repede se goliseră oalele 
și crătițele cu mâncare. A doua 
zi, ea începea din nou să pună 
oalele la foc, să spele, să cir- 
pească, să calce, să deretice, să 
legene...

In timp ce Avram Bota ne 
spunea toate acestea, soția lui, 
Maria, trebăluia prin casă, iar 
la sfirșit s-a oprit o clipă, mul- 
țumindu-i din ochi, a recunoș
tință. Atunci, am văzut și noi 
ochii acestei mame eroine, ochi 
albaștri decupați din cel mai 
senin cer de vară, negrăit de 
blinzi și de frumoși. Ca și vocea 
ei domoală, catifelată :

— Tare bucuroasă sint că toți 
cei 16 copii ai noștri au fost și 
sint cuminți, ascultători, harnici. 
Nici unul n-a zăcut niciodată pe 
vreun pat de spital. Fiecare 
dintre ei, de mic copil, a 
muncit, după puterile tui, ne-a 
ajutat irț ale gospodăriei. Acum...

Acum e timpul să facem cu
noștință cu cei 16: Ștefan — 40 
de ani; Avram — 38; Valerica 
— 34; Mana — 32; Ileana — 
29 ; loan — 27 ; Constantin — 
26 ; Zamfira — 24 ; Romulus — 
23 ; Dumitru — 21 ! Monica — 
19 ; Rozica — ÎS ; Terezia — 17 ; 
Alexandru — 16 ; Vaier — 14 ; 
Emanuela — 10.

Așadar — după cum scriam și 
în titlul faptului divers ilustrat, 
din 31 decembrie 197S — sint „8 
fete și 8 băieți". Primii opt din
tre ei — coincidența face să fie 
tot juma’-juma’, adică primele 
4 fete și primii 4 băieți — s-au 
căsătorit, și-au rostuit căminele 
lor. Din cei 16, numai 5 mai sint 
incă elevi, iar ceilalți 11 lu
crează in diferite meserii. 
Dar nu prea multe meserii. 
Și aceasta, intrucit spiritul de 
întrajutorare cu adevărat fră
țească în care au fost cres
cuți în familie . s-a manifes
tat și se manifestă in chip bine
făcător de fiecare dată cind, 
rind pe rind, unul sau altul își 
ia „zborul" din casa părintească. 
Primul a plecat de acasă Ștefan, 
„ăl mare", cum i se spune, dar 
cu „m“ mic, A învățat meseria 
de timplar și a început să lucre
ze la Întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Tg. Mureș. 
Ștefan l-a „tras" după el pe 
Avram, pentru aceeași meserie 
și in același loc de muncă, iar 
după aceea, amândoi, pe un alt 
frate, loan Tot la Tg. Mureș, 
cei trei frați au adus-o și pe 
sora lor Zamfira, educatoare, ca 
și pe un frate mai mic, Alexan
dru — elev la un liceu de con
strucții. Tot la un liceu a fost 
dusă și Terezia, dar la Blaj, de 
către sora cea mai mare, Vale
rica, maistru la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din locali
tate. Intr-o întreprindere din 
Reghin, în orașul natal, s-a ho- 
tărît să rămână mai intîi Ma
ria, după care i-a adus, alături 
de ea, rind pe rind; in ordinea 
virstei, pe Romulus, Dumitru și 
Monica.

— Dar tu, Emanuela, care ești 
cea mai mică din cei 16...

— Da, dar și eu o să mă fac 
mare.

— Bineînțeles. Și cind vei fi 
mare, ce-ai vrea să fii ?

— Să fiu și eu ce sint frații 
mei și să muncesc alături de ei.

Alături de cei pe care părin
ții lor i-au crescut cum au pu
tut, ddr pe care i-au invățat să 
trăiască în cultul muncii și al 
omeniei. Alături de frații^ ei 
care nu-și uită o clipă părinții, 
trimițindu-le nu numai „carte" 
cu vești despre ei, ci și cele tre
buitoare. Adică, tot ce nu 
le-au putut oferi, la vremea 
lor, părinții, dar își pot permite 
astăzi să aibă cu toții. Pentru 
că, iată, pină acum, 3 dintre ei 
și-au cumpărat autoturisme Da
cia 1 300, iar alții și-au făcut 
apartamente confortabile.

La cumpăna dintre anii 19781 
1979, in jurul mesei sărbătorești 
a revelionului, se adunaseră 46 
de suflete : soții Maria și A- 
vram Bota, cei 16 _ copii, 4 
gineri, 4 nurori și 20 de 
nepoți... Pină acum. Urmează. 
Nu aduce anul ce aduc... ber
zele, care s-au rotit de atitea 
ori pe deasupra casei de la nr. 
61, de pe strada Mihai Viteazul 
din Reghin, pe poarta căreia a- 
proape că nu e zi să nu intre 
poștașul cu cite o „carte". Vești 
de bucurii de la copii.

Petre POPA
Gh. GIURGIU ,
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La Bîrlad, ca dealtfel în toate orașele patriei, s-au construit noi blocuri de locuințe, moderne și confortabile Foto : S. Cristian

„Tînărul nostru colectiv este in plina
afirmare a maturității sale"

— Întreprinderea mecanică din 
Alba lulia are virsta acestui cincinal. 
La 18 decembrie 1975 s-a turnat pri
ma tonă de fontă. Un eveniment 
pentru industria tinără a străvechiu
lui municipiu, pentru intreg județul. 
De atunci au fost turnate primele 
piese grele pentru mașini-unelte in 
premieră pe țară ; au fost puse in 
funcțiune noi linii de fabricație. Ce 
a favorizat succesul fiecărui eveni
ment ?

— De muncă a depins foarte mult 
Cei care am participat la construcția 
acestui obiectiv ne amintim încă de 
mazărea care creștea pe amplasa
mentul turnătoriei de piese din fon
tă. A trebuit să construim pe un 
cîmp de mazăre, dar și să calificăm 
ca turnători o parte din cei care o 
cultivau. în săptămini și luni, fără 
răgaz, construiam, munceam, învă
țam să turnăm piese din fontă pen
tru mașini-unelte. Munceam chiar să 
înVingem unele prejudecăți despre 
activitatea din turnătorii. Simple 
prejudecăți, pentru că unitatea dis
pune de una dintre cele mai mari 
și mal moderne turnătorii de profil 
din tară.

A intervenit, firește, răspunderea, 
într-un fel a fost prezentă înainte de 
deschiderea șantierului, cînd dispu
neam de cîteva proiecte și hotărîri. 
Răspunderea încredințată ne-a for
mat și ne-a călit pe toți. Pe mine, ca 
director aflat pentru prima dată în 
această muncă. Pe inginerul 
Nicu, tînărul care a ajuns în 
ani de la stagiar la funcția de 
turnătoriei. Pe maistrul Vasile
șeful modelăriei, devenit un model 
pentru toți. Pe mulți alții.

Deși tînăr, colectivul nostru a găsit 
soluții originale pentru rezolvarea 
unor probleme tehnice : în modelă- 
rie pentru creșterea rezistentei mo
delelor, în turnătorie pentru turna
rea cu precizie a unor piese de zeci 
de tone. Competență cîștigată mun
cind cu răspundere. învățînd cu răs
pundere.

— Pentru a învăța bine o meserie

se practică, este într-un fel o profe
sie nouă. Muncitorul mînuiește uti
laje cu un înalt grad de automatizare 
și mecanizare. Efortul fizic a fost di
minuat în proporție de 80—90 la sută.

- Structura producției îi obligă pe tur
nători să știe să interpreteze desenul 
tehnic. Mulți lucrători sînt absolvenți 
de liceu. Numai din turnătorie, 185 
muncitori urmează treapta a doua de

Convorbire cu ing. Aurel MITROFAN 
directorul întreprinderii mecanice din Alba lulia

loan 
cîțiva 
șef al 
Sopa,

ai nevoie și de un dascăl bun. La în
treprinderea mecanică, dascălii sint 
puțini pentru că este redus numărul 
celor cu experiență de producție. 
Cine vă sînt dascălii ?

— Firește, nu ne îngăduim să ne 
organizăm după zicala „nevoia înva
ță pe om“. Ar fi o învățătură costi
sitoare și întîmplătoare. Tînăr, me
dia de virată nu depășește 22 ani, co
lectivul nostru a dovedit receptivita
te față de tot ce este nou. curaj în 
promovarea lui. Dispunem de un li
ceu industrial modern, bine înzes
trat, care pregătește muncitorii califi
cați de care avem nevoie. Totodată, 
nu uităm că munca este cel mai bun 
dascăl.

La Alba lulia, turnătoria, așa cum

reumatismul ?

pot să afirm că

de gimnastică, de la competițiile 
sportive, invocînd fel de fel de mo
tive. Se știe că mișcarea. în gene
ral. si exercițiile fizice au rolul de a 
prelungi perioada activă a vieții. 
Cultivarea plăcerii pentru mișcare și 
sport trebuie să înceapă odată cu pri
mele deprinderi de igienă și să nu 
înceteze niciodată, dacă vrem să fim 
activi, vioi pînă la bătrînete. Gimnas
tica efectuată în scoli are scopul de a 
preveni îndeosebi instalarea unor de
fecte la nivelul oaselor, articulațiilor. 
Sesizarea din timp a devierii coloa
nei vertebrale poate opri evoluția bo
lii numai printr-o 
condusă. în acest 
venită spondiloza, 
frecvent la virata 
gimnasticii pentru 
nei vertebrale sînt multiple ; azi nu 
se mai concepe profilaxia spondilozei 
fără corectarea prin gimnastică a 
tulburărilor statice.

— Cind și cum

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

kinetoterapie bine 
fel poate fi pre- 
boală care apare 
adultă. Indicațiile 
suferințele coloa-

liceu industrial la seral, 112 sînt cu
prinși la cursurile școlii de maiștri. 
Aici lucrează 50 absolvenți de școli 
tehnice, postliceale, 5 ingineri, 7 sub- 
ingineri. Sîntem o unitate care obligă 
la un grad înalt de calificare profe
sională.

Mai sînt și alte mijloace de a în
văța. Nu de mult s-au întors de la 
București un grup de 17 muncitori 
care au fost trimiși să 
montajul primului strung 
16 m realizat în tara 
parte din piesele acestui 
platoul, batiul — au fost 
întreprinderea noastră. La întoarcere 
au fost copleșiți cu întrebări de 
colegii lor : cum arată piesele tur
nate după prelucrare ? Cît de mare 
este adaosul de prelucrare ? Ce 
spun beneficiarii despre munca noas
tră ?

— Ce răspunsuri au primit întrebă- 
.rile puse ?

— Un pachet de răspunderi în plus 
la care ne obligăm. în primul rind, 
atenție în continuare la calitatea fon
tei. Apoi, programe speciale pentru 
corectarea și perfecționarea tehnolo
giei de turnare a pieselor, de realizare 
a modelelor. Un model bun înseamnă 
în mare măsură o piesă bună, după 
o turnare izbutită. Oamenii noștri au 
văzut munca lor materializată nu în 
piese turnate, ci în piese în func
țiune, ca părți ale unui ansamblu.

în prezent învățăm să producem 
unelte și scule în cadrul secției sne- 
cializate, intrată în funcțiune în în
treprindere. Sîntem mereu, cum se 
spune. în postura de elevi.

— Dar examenele ? Cu alte pri
lejuri mărturiseați că vă aflați in 
permanentă sesiune. In acest context, 
ce înseamnă pentru colectivul între
prinderii cifra d>e 2 000 tone piese 
turnate pe lună ?

urmărească
Carusel de
noastră. O
strung
turnate în

— Pentru noi, 2 000 tone piese tur
nate într-o singură lună a reprezen
tat tot un examen. Este un prag pe 
care ni l-am propus pentru ultimul 
trimestru al anului 1978. Nivelul a 
fost realizat în noiembrie anul tre
cut. înainte de toate, cifra reprezintă 
însă un drum : în 1976 am realizat 
266 tone medie lunară. în 1977—700 
tone. în 1978 au fost zile în care 
am turnat 120 tone, dar au existat 
zile cind am realizat mal puțin. 
Aceste cifre reprezintă potențialul de 
muncă al colectivului, capacitatea 
utilajelor, dar și neajunsurile din or
ganizare, semnul unei anumite lipse 
de experiență.

De aici, o concluzie și două direcții 
de acțiune pentru 1979: putem realiza 
și 3 500 t pe lună, cu mult peste ca
pacitatea proiectată a turnătoriei, dar 
trebuie să ne organizăm mai bine 
munca, producția, controlul, conduce
rea colectivă și să perfecționăm ni
velul calificării. Cifra respectivă ne-a 
indicat și stadiul de pregătire a pro
ducției anului 1979.

— In ce fel?
— Anul acesta, producția glcbală 

crește cu 34 la sută, productivitatea 
muncii cu 20 la sută, 
fizică de piese turnate 
Sporuri serioase. Cheia 
o reprezintă asigurarea 
cesare de fontă. Pentru trimestrul I, 
modelele necesare producției au fost 
pregătite. Omologăm batiul pentru 
strungul 710 x 2 000, care se fabrică la 
SARO Tîrgoviște. Pentru a ajunge 
la acest stadiu. întregul colectiv a fost 
intens solicitat. îndeosebi modelorii. 
Tot în 1979 vom realiza în pre
mieră în tara noastră unele piese la 
care operația de prelucrare se reduce 
cu 97 la sută. Procentul este exact 
reieșit din calcule. Dorim ca în 1979 
să ne afirmăm în și mai mare mă
sură ca un colectiv matur, care. în 
condițiile exercitării autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii. știe 
să-și pună In valoare capacitatea de 
muncă și creație. Totul depinde de 
noi.

Autoconducerea muncitorească, prin
cipiu încadrat organic în democra
tismul societății noastre socialiste, 
ne oferă posibilitatea de a ne în
trece cu noi înșine, de a dovedi că 
în putinii ani de producție am în
vățat multe. Mai presus de orice, am 
învățat să conducem, să gospodărim 
mai bine întreprinderea. Și vom per
severa pentru a pune în valoare, cu 
rezultate maxime, mijloacele mate
riale și financiare încredințate de 
societate colectivului nostru spre 
administrare. Tînărul nostru colectiv 
este în plină afirmare a maturității 
sale.

iar producția 
cu 66 la sută, 
înfăptuirii lor 
cantității, ne-

n După ce ne-au obișnuit cu instalații căutate în toată lumea, oa
menii muncii de la „1 Mai" Ploiești țin sâ ne uimească de ani de zile 
cu priceperea de a-și asigura, cu mîna lor, arsenalul tehnic de care 
au nevoie pentru a se menține în competiția tehnică internaționala. 
Ei au terminat recent, în regie proprie, o nouă capacitate de produc
ție în care vor fi fabricate, prin autoutilare, mașini-unelte de înaltă 
performanță, n Un balcon pentru dumneavoastră ! întreprinderea de 
materiale de construcții Oradea a început fabricarea balcoanelor pen
tru blocuri din beton celular autoclavizat. Balconul este realizat la... 
bucata, gata finisat și, sîntem asigurați, foarte frumos. ■ Ergonomia 
la lucru. în întreprinderea „Textila" Lugoj este în curs de aplicare un 
program de organizare superioară a producției. Prin această operație 
de regîndire a sistemului de iluminat, a ambianței halelor de produc
ție, de raționalizare a activității la fiecare loc de muncă, se scontează 
pe reducerea apreciabilă a consumului de energie electrică și a ma
noperei. A fost anunțată și o cifră estimativă: 700 000 lei pe an. 
B Două milioane lei pot fi puși de o parte, susțin cunoscătorii, dacă 
se strînge cu grijă părul de porc și de bovine cu dimensiuni sub 4 
milimetri. Bun de aruncat s-a spus multă vreme, bun pentru realizarea 
părului cauciucat au demonstrat specialiștii. Drept care i-au găsit 
întrebuințări în industria mobilei și a autovehiculelor, h De cînd se știe, 
zici Ploiești și simți în aer arome de petrol. Poate tocmai pentru a 
infirma părerea că cine are poate să consume cît poftește, specialiștii 
de la întreprinderea de materiale izolatoare Berceni (Prahova) și-au 
pus problema invers : cum să asigure căldură fără să consume din 
combustibilul aflat, e drept, la îndemînă. Ei au pus în aplicare un 
procedeu de folosire a reziduurilor tehnologice. Ce aruncau înainte la 
canal servește acum pentru încălzirea cuptoarelor. Bilanțul acestei 
operații simple : o economie anuală de 100 000 metri cubi gaze natu
rale. h La Roman se fac noi tipuri de panouri pentru pereți despărți
tori. Din combinația lianților cu poliesteri armați cu fibră de sticlă 
rezultă o scădere a greutății de peste 4 ori. ■ Expresia „idei de mili
oane" e bine cunoscută și la Bacău. începînd să producă fibre celulo
zice din „bracul" rezultat la mașinile1 de fabricat hîrtie, muncitorii de 
la „Letea" ne comunică și cît economisesc anual pe această cale: 12 
milioane 
Arădenii 
gramul 
aplicate 
studiilor 
Rarăului, soarele a fost pus la treabă : forestierii 
pentru uscare, cheresteaua produsă la secția de industrializare a lem
nului din Frasin — Gura Humorului, n După Tarnița, Mărișelu și Gilău, 
o nouă stea va fi plantată în steiurile Țării de Piatră : hidrocentrala 
Someșul Cald. Lucrările, începute recent, sînt încredințate Grupului 
de șantiere Someș—Criș. B După cum spun autorii, specialiști la In
stitutul de cercetări și proiectări pentru tehnică de calcul din Cluj- 
Napoca, implantarea ionică pusă la punct de curînd, în premieră pe 
țară, se numără printre cele mai moderne tehnologii folosite pe plan 
mondial pentru construirea structurilor semiconductoare complexe, 
în așteptarea beneficiarilor, sînt pregătite atît tehnologia, cît și insta
lațiile de aplicare a acesteia. B Colectivul condus de Ladislau Barth 
de la „Unio" Satu Mare a propus aplicarea tensometriei electrice la 
asimilarea șl testarea produselor. Avantajul principal — o economie 
anuală de 400 tone metal, b Cu zăpada și frigul de afară numai/la 
zborul de peste vară al albinelor nu ne mai este gîndul. Noroc că lor 
le-a fost tot timpul gîndul la noi și iată-ne acum invitați să gustăm 
din bunătățile ce le-au adunat. Și nu doar miere, dulce ca totdeauna, 
ci și diverse produse farmaceutice preparate pe baza extractelor na
turale ale stupului. Ele se numesc beltanin, polen dragestiat, lăptișor 
de matcă, propolis și au, spun medicii, efecte cît se poate de bune.

lei. B Se aude bătaia primelor ceasuri electrice românești, 
au pregătit totul ca în acest trimestru să ne sincronizăm pro- 
privindu-le cadranul, a Aproape 95 la sută din tehnologiile 
anul trecut în Industria chimică românească sînt rezultatul 
și cercetărilor efectuate de specialiștii noștri. B Sub fruntea 

ii încredințează.

Este de netăgăduit faptul că în 
epoca actuală asistăm la o dezvolta
re vertiginoasă a chimioterapiei, a- 
dică a tratamentului prin substanțe 
chimice, datorită progreselor biochi- 
miei, farmacologiei, biologiei etc. Rea
lizările în domeniul medicamentului, 
deși sînt spectaculoase, nu au putut 
opri pe specialiștii reumatologi să 
susțină și să demonstreze la recente 
manifestări științifice din tară și din 
străinătate (simpozionul de la Brașov 
și Congresul latin de reumatologie de 
la Lisabona) că tratamentul cel mai 
eficace pentru prevenirea si pentru 
ameliorarea unor boli reumatismale 
rămine. totuși, mișcarea sub diferitele 
ei forme. Această opinie este împăr
tășită în rîndurile de față și de prof, 
dr. Remus NESTOR, șeful clinicii 
din Centrul metodologic de reuma
tologie București, participant la reu
niunile științifice menționate.

— De la început 
kinetoterapia (sau 
mișcarea ca mij
loc de tratament) 
în bolile reuma
tismale nu numai 
că nu poate fi în
locuită prin nici 
un medicament,
ci dimpotrivă. O serie de cercetări 
științifice dovedesc că nu se poate 
concepe un tratament profilactic în 
reumatism sau în complicațiile aces
tuia fără a se face apel la acest „me
dicament" miraculos care este miș
carea.

Kinetoterapia poate fi practicată 
sub formă de mișcări active (gimnas
tica medicală. înotul, mișcările in 
apă etc.), pasive si induse, sau me- 
canoterapia (mișcări care se fac cu 
ajutorul unor aparate). Un rol im
portant revine ergoterapiei. adică 
muncii fizice adaptate capacității 
funcționale a articulațiilor. Mișcările 
pasive presupun ajutorul unei a doua 
persoane care să dirijeze efectuarea 
anumitor exerciții fizice. Toate aceste 
metode se aplică fie separat, fie aso
ciate. în funcție de boală sau de sta
diul ei, și pot fi practicate, după un 
instructaj prealabil, cu un minim de 
condiții, și la domiciliu.

— Este absolut necesar ca inițierea 
să fie făcută de specialist ?

— Fiind vorba de un tratament, ini
țierea celui suferind trebuie făcută 
de medic, deoarece aplicarea kineto- 
terapiei în reumatologie presupune 
cunoștințe temeinice de fiziopatolo- 
gie articulară, diagnostic si tratament; 
numai specialistul este în măsură să 
aprecieze starea articulațiilor, limi
tele si posibilitățile bolnavului de a 
efectua mișcările. în toate clinicile 
de profil și stațiunile balneoclima- 
tice avem condiții foarte bune și spe
cialiști capabili să aplice cele mai a- 
decvate tehnici de reeducare si kine- 
toterapie pentru prevenirea imobili
tății dureroase în diferite stadii ale 
reumatismului și pentru reinserția so- 
cioprofesîonală a unor bolnavi. Ki
netoterapia se poate practica în tot 
timpul anului, rezultatele fiind chiar 
mai bune iarna, cînd stațiunile și a- 
pâratura respectivă sint mai puțin 
solicitate.

— Ce rol atribuiți mișcării pentru 
prevenirea reumatismului ?

— Există o serie de măsuri de igie
nă care contribuie la prevenirea fe
nomenelor de uzură articulară, și 
anume combaterea plusului ponderal, 
ca si griia pentru poziția corectă a 
coroului. în viata de toate zilele și 
în procesul muncii. Aș aminti aici 
atitudinea greșită a acelor părinți 
care solicită — si adesea obțin foarte 
ușor 1 — scutirea copiilor de la orele

intervine kineto
terapia în amelio
rarea funcțiilor 
organismului ?

— Marea majo
ritate a bolilor 
reumatismale au 
o evoluție lentă, 
iar tratamentul 

dă rezultate bune 
mai înde-

prin mișcare 
numai după un timp 
lungat. Datorită acestor caracteris
tici este necesar ca bolnavul să fie 
convins de utilitatea tratamentului, 
dar să nu aștepte rezultate spectacu
loase de la o zi la alta, Atît în faza 
de prevenire, cît și în cea de trata
ment, trebuie să se știe că nu se poate 
face reeducarea unei articulații, sau 
a unui bolnav, fără exerciții active. 
Numai contractura musculară volun
tară. concomitent cu mișcarea arti
culară. este în măsură să evite atro
fia unui mușchi imobilizat. Mișcările 
prescrise vor tine seama de contrac
tura 
si a 
ra 
este 
funcționalitatea tuturor structurilor 
articulare. Bolnavul care nu respectă > 
indicația medicului îsi asumă riscul, 
în cazul unei artroze sau osteopo
roze. de a i se fragmenta si mai mult 
un cartilagiu fisurat.

în artroze, kinetoterapia dă rezul
tate foarte bune dacă bolnavul are o 
atitudine activă, dacă practică mișca
rea zilnic, cu răbdare si perseverentă. 
Se recomandă în mod nuanțat 
mișcările active, pasive, mecanotera- 
pia, scripetoterapia, iar pentru copii — 
folosirea patinelor cu roti ; bicicleta 
cunoaște o a doua ..tinerețe" a sa. fi
ind adecvată pentru refacerea organis
mului și întreținerea tonusului mus
cular. Kinetoterapia în piscină, prin 
faptul că reduce greutatea corpului, 
permite mișcări mai energice fără 
nici un risc, la orice virstă. înotul 
antrenează toată musculatura si arti
culațiile, specialiștii considerîndu-1 
printre cele mai eficace mijloace te
rapeutice actuale.

Dezvoltarea bazelor sportive din 
tara noastră, care oferă toate condi
țiile necesare practicării culturii fi
zice si sportului, alimentația rațio
nală. accesul larg Ia stațiunile bal
neare si de tratament, rezultatele 
educației tot mal intense făcute tine
retului pentru combaterea sedenta
rismului contribuie tot mai mult la 
întărirea aparatului locomotor si 
muscular, la ameliorarea bolilor reu
matismale. la prevenirea lor.

musculară pînă la limita durerii 
oboselii, deci fără a se exage- 
tratamentul. Exercițiul fizic 
cel care menține troficitatea,

Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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tură — decor a întreprinderii de Sti
clărie pentru menaj din Bistrița) 

Foto : E. Dichiseanu

ticat mai mult eșecul decît 
succesele, „Invățămînt su
perior în Baia Mare? Insti
tut de cercetări în 
mureș ? Cu ce? Cu 
Credeți c-or .să dea 
specialiștii din alte 
universitare cărora nu 
place să facă pe-acolo de
cît excursii de agrement ?“

Sînt „buni" și scepticii. 
Că parcă nimic nu-ți sti
mulează mai mult ambiții
le, atunci cînd simți că ești 
în stare, și cînd umărul tă
rii îți este sprijin... Acum, 
tînărul institut băimărean 
centralizează problemele 
majore puse în fata cerce
tării tehnico-științifice din 
toate domeniile mineritu
lui și ale metalurgiei nefe
roase. Ponderea temelor de 
cercetare o constituie re
zolvarea problemelor strin
gente ale producției : valo
rificarea minereurilor să
race. a metalelor din flota- 
ții, a materiilor secundare, 
ca și perfectionarea tehno
logiilor existente, punerea 
în exploatare a unor noi 
zone, mine, industrii spe
cifice. Institutul dispune de 
cinci laboratoare de cerce-

tare și trei ateliere de pro
iectare. Invențiile breveta
te nu sînt deloc neglijabile: 
tehnologia fenoplăstului (un 
înlocuitor superior al lem
nului și al altor materiale 
de construcții); a plasto-

naționale. Fiecare dintre 
ele a necesitat muncă asi
duă, căutări, pasiune, tena
citate, abnegație, sete de 
autodepășire. Cuvintele pot 
să pară exaltante. dar cit 
de mare trebuie să fi fost

Știința la orizontul 
minei

( duronului pentru înlocuirea 
pieselor de oțel la pompele 
care lucrează în mediu co- 
roziv ; protecția anticorozi- 
vă a pieselor metalice prin 
cauciucare ; măcinarea au
togenă a minereurilor nej 
feroase; instalația pentru 
producerea bioxidului de 
mangan electrolitic folosit 
îh fabricarea bateriilor reci 
— toate acestea nu sînt de
cît cîteva puncte din inven
tarul problemelor de cer
cetare rezolvate de institu
tul băimărean la cererea 
producției și a economiei

bucuria colectivelor de cer
cetare în ceasul izbînzii, a- 
tunci cînd totul era recom
pensat prin calda strînge- 
re de mină a celor pentru 
care s-a trudit.

Baia Mare are minte 
mare. Numai în 1977 mara
mureșenilor li s-au breve
tat 23 de invenții, a căror 
aplicare în producție a a- 
dus economii evaluate la 
60 milioane lei. în 1978, pe 
cuprinsul județului funcțio
nează 121 de brigăzi știin
țifice, 37ț de universități 
cultural-științifice. iar în

cadrul „Săptămînii științei 
și tehnicii românești" peste 
20 de realizări ale oameni
lor tehnicii din nordul cel 
mai de nord al țării au fost 
premiate, unui grup de cer
cetători băimăreni acordîn- 
du-i-se premiul I pe tară 
în ramura respectivă, pen
tru procedeul tehnologic 
privind îmbunătățirea cali
tății produselor prin sepa
rarea concentratelor plum- 
bo-cuproase; autori : chi
mistul Paul Tutșek. dr. ing. 
Ilie Paraschiv și inginerii 
Grigore Iordăchescu. Aure
lian Brîncuși. Lidia Gabri- 
an și Arghir Pop.

îmi spunea la Bala "Mare 
un miner-poet : „Cîtu-i 
Maramureșul, atîta ni-i 
mîndria de a fi noi înșine, 
laolaltă cu țara !“ Cuvîntul 
ambiție are în prezent pen
tru maramureșeni un sino
nim : cuvîntul calitate. Ca
litate a muncii, calitate a 
omului, calitate a vieții. în 
acești ani ai noștri, bătrî- 
nul Maramureș. veșnic 
frumosul Maramureș, nu 
numai că a întinerit, 
dar a renăscut la altă vigoa
re. la o nouă demnitate și 
o nouă conștiință de sine.

teatr
• Teatrul Național București (sala
mică) : Gaițele — 10, Alexandru Lă- 
pușneanu — 15, Viața unei femei — 
19,30, (sala Atelier) : Zoo — 10,30,
Aventură in banal — 16, Fata din An
dros — 20.
• Filarmonica „George Enescu" (sala
mică a Palatului) : Matineu muzical 
„Armonii de iarnă" — 11, Recital de 
pian : VALENTIN PROCZYNSKY
(Argentina) — 20, (Ateneul Român) : 
Concert pentru elevii școlilor gene
rale „Copilăria lui Mozart". Dirijor : 
Aurelian Octav Popa — 11.
• Opera, Română ; Spărgătorul de 
nuci — 11, Cosi Fan Tutte — 19.
• Teatrul de operetă ; Contesa Ma- 
ritza — 10,30, Eternele iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Casa 
nouă — 10, Undeva, o lumină 
Menajeria de sticlă — 19,30, 
Grădina Icoanei) ; Alibi — 10, 
beta I — 15, Tineri căsătoriți 
cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm 
gol — 10,30, Tara lumii

cea
— 15, 
(sala

Elisa- 
caută

pe cel
15, Efectul

razelor gamma asupra anemonelor — 
19 30
• Teatrul de comedie : Ciripit de pă
sărele — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Măseaua de minte — 16; 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Adio Charlie — 10, Micul infern — 
15, Timon din Atena — 19,30, (sala 
Studio) : Carambol — 15,30, Craii de 
Curtea veche — 20).
• Teatrul Glulești (sala Glulești) : 
Cocoșelul neascultător — 10. Comedie 
fără titlu — 19,30, (sala Majestic) :

' Goana — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul cel 
mare — 11, Cintați cu mine un cin- 
tec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy) ; Salutări de la Vasile
— 11; 19,30; (sala Victoria) : Nevestele 
vesele din Boema — 11; Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Piatră Ia 
rinichi — 10, Scene din viata unul 
bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : Cunună de frumuseți — 16; 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinocchio
— 10,30, Nota zero la purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică și lu
pul — 10; 12.

• Circul București : Bravo circul! — 
10; 16; 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : Cercul 
î.i patru colțuri — 19,30.

cinema
• Drumuri In cumpănă : SCALA — 
9.15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

“ * * ‘ : PATRIA — 9;
20, BUCUREȘTI 

>; 18; 20.15.
: LUCEAFĂRUL 
■- ■“ -■ FES-

18; 
15,45;

Vllrt — U , IX, 10, IO,ou ,
• Detectiv particular :
11,15; 13,30; 15,45; 18; :
— 9; 11,15; 13,30; 15,45
• Conspirația tăcerii :
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20. 
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15.
e Vlad Tepeș : FEROVIAR — 9: 
16; 19, GLORIA — 9; 11,45; 14,30;
20, AURORA — 9; 12; 15; 19.
• Poveste de dragoste șl onoare : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18;
20.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL — 
8,30; 11; 14,30; 17,30; 20,15; GIULEȘTI
— 8,45; 11,30: 14,30; 17,30; 20,15, TO
MIS — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30: 20.30.
• Compania a 7-a sub clar de lună :

12.30; 
17,15;

15,45;
13.30;
11.15;

EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,36; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15; 
15.45; 18; 20,15, FLAMURA — 
13.30; 15,45; 18; 20. 1
• Tom și Jerry — 9,30; 11; 
14; 15,30; împușcături sub clar 
lună — 18; 20 : DOINA.
• Sonată pe malul lacului : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Cele patru nunți ale lui Marisol :
EFORIE — 9: 11,15; 13,30; 15,45: -----
20.30.
o Avocata — 13,30; 15,45; 18; 
Cele 12 munci ale lui Asterix 
11.15: : BUZEȘTI.
• Ochii Shivanei : DACIA — 9;
14; 16.30; 19,30.
• Din nou împreună : LIRA — 9;
11,15; 13,30; 15,30; 18; 20, ARTA — 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna : BUCEGI — 
9.30; 12; 15; 17.30; 20. VIITORUL — 10: 
12,30: 15; 17,30 : 20.
• Ecaterlna Teodoroiu : FERENTARI
— 11; 13,15; 15;' 17,15; 19.30, COSMOS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Al treilea jurămînt : DRUMUL SĂ
RII — 9,30; 12; 16; 19.
• Agentul liniștit : PACEA — 9: 11,15; 
13,30: 16: 18; 20.
• Te oblig să trăiești : POPULAR — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
e Orașul fantomă : VOLGA — I; 
11,15;. 13.30; 15,45; 18; 20,15.

18,15;

11,30

i
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Omagiul de nețărmurită dragoste 
j profundă prețuire al întregii noastre națiuni 
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării zilei sale de naștere

Acum, cînd întreaga noastră na
țiune sărbătorește aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere, vă ru
găm să ne îngăduiți să dăm glas ce
lor mai alese sentimente de respect 
și dragoste pe care vi le poartă, a- 
semenea întregului popor, comuniștii, 
toti oamenii muncii din municipiul 
București și să vă dorim multi ani 
de viată și sănătate, spre binele po
porului. al partidului, al României 
socialiste, pentru triumful nobilelor 
idealuri ale socialismului și comunis
mului — se arată în mesajul CO
MITETULUI MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R. ȘI AL CONSILIU
LUI POPULAR MUNICIPAL. Vă 
exprimăm, intr-un gind și o simțire 
cu întreaga noastră națiune, un vi
brant omagiu și cea mai adîncă re
cunoștință pentru activitatea dum
neavoastră îndelungată de eminent 
militant revoluționar, pusă în slujba 
partidului și a poporului, pentru e- 
xemplul excepțional de abnegație și 
dăruire comunistă, patriotică și in- 
ternationalistă. cu care ați luptat pen
tru organizarea proletariatului din 
România și a celorlalte forțe pro
gresiste. pentru contribuția, de în
semnătate istorică, pe care ați adus-o 
la eliberarea națională și socială a 
tării, la instaurarea orînduirii socia
liste. la marile înfăptuiri ale po
porului nostru, la ridicarea rolului și 
menirii noastre în lume și în isto
ria contemporană.

Anii care au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului, mărețele 
împliniri ale poporului român pe ca
lea construcției socialiste au subli
niat cu putere rolul esențial, deter
minant pe care îl aveți în elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru. Comuniștii, toti lo
cuitorii Capitalei, ca și întregul po
por. dau o înaltă apreciere activității 
dumneavoastră, dîrzeniei. curajului 
și fermității cu care apărați respec
tarea în relațiile dintre partide și po
poare a principiilor independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța, 
pentru întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor democratice si antiimperia- 
liste. pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, a 
unei lumi a păcii și a progresului, 
mai bune șl mai drepte.

Vă rugăm să ne permiteți să folo
sim acest prilej fericit spre a vă 
mulțumi din inimă pentru grija ne
contenită pe care o purtați Capitalei, 
pentru sprijinul permanent ce ni-1 
acordați în vederea îndeplinirii în 
condiții cît mai bune a hotărîrllor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului. Vă asigurăm, 
totodată, că vom munci hotărît, cu 
fermitate și nețărmurită dăruire, pen
tru a da viață politicii partidului și 
statului nostru, pentru a ne spori con
tribuția la ridicarea României pe cele 
mai înalte trepte ale progresului și 
civilizației.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere — se arată în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI 
AL P.C.R. — comuniștii ieșeni, oa
menii muncii de pe aceste străvechi 
meleaguri românești, alăturindu-și 
glasul întregului partid, tuturor lo
cuitorilor tării, vă urează, din inimă, 
multă sănătate și ani > îndelungați 
pentru împlinirea mărețelor idealuri 
cărora vă dedicați cu atîta energie 
și pasiune.

Ne exprimăm și cu 'acest prilej 
adeziunea deplină față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de eforturile depu
se pentru crearea unui climat de 
pace și democratizare a relațiilor in
ternaționale, fiind mîndri că avem în 
dumneavoastră un exponent fidel al 
năzuințelor de libertate și propășire 
ale poporului român.

Reafirmind hotărîrea organizației 
județene de partid Iași de a munci cu 
abnegație și răspundere comunistă 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin, vă asigurăm — 
stimate tovarășe secretar general — 
că vom face totul pentru ridicarea 
întregii noastre activități Ia cote tot 
mai înalte ale exigenței și compe
tentei.

Odată cu simțămintele cele mai 
alese de dragoste și prețuire din 
partea comuniștilor, a tuturor locui
torilor județului Iași, primiți — mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— calde felicitări, precum și strămo
șeasca urare „La multi ani !“.

Comuniștii, tot colectivul de muncă 
din MINISTERUL INDUSTRIEI ME
TALURGICE, cu prilejul celei de a 
61-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, vă urează din toată inima 
multă' sănătate, viață îndelungată, 
spre binele și prosperitatea poporului 
român, pentru continua propășire a 
României socialiste.

însuflețiți de puternicul dumnea
voastră exemplu de dăruire și înalt 
patriotism, de fermitate revoluționa
ră, ne angajăm să folosim întreaga 
noastră capacitate de muncă pentru 
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort și să ne mobilizăm toate 
forțele în realizarea sarcinilor ce ne 
revin în cel de-al patrulea an al 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice.

Prin aceasta dorim să ne manifes
tăm stima profundă față de dumnea
voastră. cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, omul, revoluționarul, con
ducătorul care-și Închină întreaga 
viață pentru ridicarea pe noi trepte 
de bunăstare și fericire a scumpei 
noastre patrii.

Vă asigurăm că sîntem alături de 
dumneavoastră cu întreaga noastră 
capacitate și voință în activitatea de 
înaltă răspundere pe care o desfășu- 
rați pentru ridicarea României so
cialiste pe o treaptă superioară, pen
tru creșterea prestigiului țării noastre 
pe plan internațional.

în aceste clipe de mare sărbătoare, 
alături de întregul popor, aducem 
prinosul de dragoste și recunoștință, 
urîndu-vă ani multi și fericiți, spre 
binele națiunii noastre socialiste.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R. se spu
ne : Cu alesele sentimente de stimă, 
respect, prețuire și dragoste pe care 
toți oamenii muncii, români și 

maghiari, din județul Covasna le nu
tresc pentru dumneavoastră. întîiul 
bărbat al țării, fiu devotat și credin
cios al poporului, conducător înțe
lept și clarvăzător, pildă de muncă 
și viață pentru toți cetățenii Româ
niei socialiste, vă rugăm să primiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul săr
bătoririi zilei dumneavoastră de naș
tere omagiul nostru, din inimă por
nit, cele mai calde și sincere urări 
de sănătate și fericire, viată înde
lungată. multă putere de muncă, noi 
și remarcabile succese spre fericirea 
și prosperitatea întregii noastre na
țiuni.

Trăind clipe de adîncă emoție șl 
înălțătoare simțire patriotică, orga
nizația județeană de partid, toți oa
menii muncii de pe aceste minunate 
și înnoite plaiuri strămoșești, aseme
nea întregului popor, vă exprimă de
plina lor recunoștință și mulțumire 
pentru marea înțelepciune și neslăbi- 
ta energie, pentru activitatea crea
toare, plină de abnegație pe care o 
desfășurați pentru împlinirea celor 
mai înalte aspirații ale națiunii ro
mâne, pentru făurirea bunăstării șl 
fericirii tuturor fiilor patriei, pentru 
triumful cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Avem deosebita satisfacție de a 
vă raporta că, urmare a grijii părin
tești pe care o purtați înfloririi în
tregii țări, și județul Covasna pășește 
sigur pe calea împlinirilor socialiste, 
iar noi. toți cei ce trăim și muncim 
într-o deplină unitate frățească, strîns 
uniți în jurul partidului, al dum
neavoastră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sîntem plenar angajați, 
împreună cu întregul nostru popOr, 
în înfăptuirea exemplară a mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R. se spune : 
Sărbătorindu-vă cu nețărmurită dra
goste. comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru vă adresează cele 
mai calde felicitări și vă exprimă cea 
mai înaltă cinstire si prețuire pentru 
strălucita si neobosita activitate pe 
care o desfășurați in fruntea partidu
lui și statului, pentru contribuția 
inestimabilă ce o aduceți la făurirea 
destinului nou. socialist, al României.

La această mîndră aniversare ne 
manifestăm cu aceeași vibrantă emo
ție admirația profundă pentru întrea
ga dumneavoastră viață, muncă și 
luptă, ce se constituie într-un far 
călăuzitor, care iradiază neîncetat 
lumină si pilduitor eroism pentru 
poporul lui Burebista. Decebal și 
Mihai Viteazul, al căror demn urmaș 
sinteti în credință. bărbăție și omenie.

Valoroasele dumneavoastră iniția
tive si propuneri pentru soluționarea 
problemelor majore care confruntă 
omenirea contemporană, vizînd edi
ficarea securității în lume, instaura
rea unei noi ordini economice și po
litice Internationale, înfăptuirea 
dezarmării generale și făurirea unei 
lumi bazate pe justiție și echitate, au 
avut și au im puternic ecou și efect 
binefăcător pe întregul glob, făcînd 
din tricolorul românesc un simbol al 
păcii, iar din dumneavoastră, scumpe 
tovarășe secretar general, un nume 
rostit cu admirație si speranță.

însuflețiți de minunatul exemplu 
pe care-1 oferiți poporului, națiunii 
noastre socialiste, noi. brăilenii. ase
menea întregii țări, vă asigurăm că 
vom acționa cu toată fermitatea și 
pasiunea revoluționară pentru tra
ducerea în viată a strălucitelor in
dicații pe care ni le-ați dat la recenta 
vizită în județul nostru, pentru în
făptuirea exemplară a Programului 
partidului. întîmpinînd astfel istori
cele evenimente din acest an cu 
succese tot mai mari. Unindu-ne gîn- 
durile și înalta simțire în această zi 
de lumină și dalb anotimp al îm
plinirii, vă urăm din adîncul inimii 
un fierbinte și respectuos „La mulți 
ani !“

Cu simțăminte de profundă bucurie 
și puternică emoție — se arată în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. — vă cerem îngă
duința de a da expresie celor mai 
alese gînduri de nemărginită dragoste 
și prețuire, de adîncă recunoștință, 
pe care le nutresc comuniștii, toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
gorjene, față de dumneavoastră, cel 
mai iubit și stimat fiu și conducător 
al poporului român, patriot înflăcărat 
și luptător dîrz pentru cauza Româ
niei, personalitate strălucită a lumii 
contemporane, și a vă adresa din 
toată inima cele mai calde feli
citări și urări de multă sănătate, viață 
îndelungată și felicită, dumneavoas
tră și întregii familii. Vă dorim, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
deplină putere de muncă, energie și 
forță creatoare în neobosita activitate 
pe care o desfășurați în fruntea 
partidului și statului spre gloria și 
măreția patriei noastre dragi — 
România socialistă.

Reafirmăm și cu această minunată 
ocazie stima cea mai înaltă și admi
rația profundă față de dumneavoas
tră. personalitate proeminentă a is
toriei românești, omul de a cărui 
luptă eroică sînt indestructibil legate 
destinele harnicului și talentatului 
nostru popor, năzuințele sale de li
bertate și independentă, de a-și făuri 
o viață nouă, de a construi societatea 
socialistă pe pămîntul României, de 
a trăi în pace și înțelegere cu toate 
popoarele lumii.

Locuitorii acestor plaiuri, aseme
nea întregii națiuni, consideră că cel 
mai înălțător omagiu, pe care vi-1 
aduc este angajamentul de a vă urma 
pilda inegalabilă de dăruire și pa
siune revoluționară, de a acționa stă
ruitor în vederea înfăptuirii întocmai 
a obiectivelor cuprinse în Programul 
partidului de făurire a socialismului 
și comunismului în scumpa noastră 
patrie.

De fiecare dată, aniversarea zilei 
dumneavoastră, de naștere constituie 
o adevărată sărbătoare a întregului 
popor, prilejuindu-i omagierea celui 
mai iubit fiu al său, a omului, a 
personalității revoluționare proemi
nente care și-a identificat viata cu 
interesele fundamentale ale țării — se 
arată în mesajul colectivului de lu
crători din MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE.

înțelepciunea, dîrzenia și dăruirea 
fără seamăn cu care serviți poporul 

șl apărați unitatea și neatîrnarea. 
Îngemănate cu patosul comunist și 
unanim recunoscuta competență, puse 
în slujba plămădirii progresului, ci
vilizației și fericirii poporului, vă 
așază în conștiința șl inima națiunii 
printre cele mai luminoase figuri ale 
istoriei noastre și îmbărbătează în
treaga suflare românească să vă ur
meze neabătut și cu nezdruncinată 
credință în înălțarea României socia
liste mereu mai prospere și mai pu
ternice. în afirmarea ei în lume ca un 
partizan și militant de încredere pen
tru triumful cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii, al libertății, dreptății 
naționale și sociale.

Ca activiști ai partidului în dome
niul relațiilor externe, am constatat 
în modul cel mai direct prestigiul 
deosebit de care vă bucurați în viata 
internațională, aprecierea sinceră care 
se dă pe toate meridianele pămîn- 
tului neobositei dumneavoastră acti
vități, dedicată idealurilor de liber
tate și suveranitate, păcii, înțelege
rii și securității mondiale, activități 
care v-au consacrat, spre mîndria 
noastră, a tuturor, ca o personalitate 
de excepție a contemporaneității.

Sărbătorindu-vă. împreună cu tara, 
asociem omagiului nostru fierbinte 
încredințarea că nu vom precupeți 
nimic în îndeplinirea exemplară a în
datoririlor ce ne revin în promovarea 
și înfăptuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru.

• Unitatea indestructibilă a tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de naționalitate, în jurul 
partidului, al secretarului său general-chezășia 
sigură a înaintării neabătute a patriei noastre 
spre viitorul comunist.

• Expresii ale celor mai fierbinți sentimente 
de recunoștință pentru înfăptuirile dobîndite 
pe drumul larg deschis spre tot mai înalte 
trepte ale propășirii și bunăstării.

• Afirmarea hotă firii neclintite de a munci cu 
însuflețire și competență pentru transpunerea 
consecventă în viață a mărețului Program al 
partidului, a prețioaselor indicații și îndrumări 
ale președintelui țării, pentru continua înflorire 
a României socialiste.

Să trăiți ani mulți și fericiți, spre 
binele și fericirea României: „La 
multi ani !“

Cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere, COMISIA CENTRALA DE 
REVIZIE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN vă adresează cele 
mai călduroase felicitări și vă urează 
ani îndelungați și fericiți, multă să
nătate și putere de muncă, spre bi
nele și prosperitatea întregului nos
tru popor, pentru continua înflorire 
și propășire a României socialiste.

încredintîndu-vă de adeziunea 
noastră totală fată de politica inter
nă și externă a Partidului Comunist 
Român, vă asigurăm, și cu acest pri
lej, de angajamentul nostru plenar în 
realizarea sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. în înfăptuirea mărețelor 
idealuri ale socialismului si comunis
mului în Republica Socialistă Româ
nia.

Cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere, oamenii muncii bihoreni. în 
frunte cu comuniștii, români, ma
ghiari și de alte naționalități. în
frățiți în gînduri și idealuri. împreună 
cu întregul nostru popor, vă exprimă 
cele mai profunde sentimente de dra
goste si respect. înalta prețuire și 
admirație pentru neobosita si strălu
cita activitate pe care o desfășurați 
în fruntea partidului si statului, pen
tru contribuția hotărîtoare pe care o 
aduceți la făurirea viitorului de aur 
al României socialiste — se spune 
în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R..

Bihorenii, strîns uniți în jurul 
partidului, al dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați be
neficiat din plin de grija deosebită 
ce o purtați înfloririi acestor stră
vechi plaiuri românești si. exprimîn- 
du-si profunda lor recunoștință, se 
simt mobilizați plenar la înfăptuirea 
sarcinilor si obiectivelor ce le revin 
din hotărîrile Congresului al XI-lea 
si Conferinței Naționale ale partidu
lui.

întreaga dumneavoastră viată de 
înflăcărat patriot si militant comu
nist. de cutezător conducător politic 
al națiunii noastre socialiste, de e- 
minent luptător pentru ridicarea 
prestigiului României prin promova
rea pe arena internațională a unor 
relații de înțelegere și colaborare 
între toate popoarele, a principiilor 
de respectare a independentei si su
veranității naționale, a neamestecu
lui în treburile interne ale altor 

țări, de personalitate proeminentă a 
luptei pentru pace, securitate și 
dezarmare. întreaga dumneavoastră 
operă teoretică și practică, recu
noscută si apreciată pe plan mon
dial. constituie pentru noi toți un 
strălucit exemplu de slujire fără pre
get a cauzei poporului, a celor mai 
nobile idealuri ale umanității.

în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN ILFOV AL P.C.R. se 
spune : Primiți, vă rugăm, din par
tea celor ce muncesc în orașele si sa
tele ilfovene, cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, însoțite 
de strămoșeasca urare : Să ne trăiți 
ani mulți. cu sănătate !

Să ne conduceți partidul și tara, cu 
aceeași vigoare și clarviziune, spre 
cele mai înalte culmi ale progresu
lui și civilizației socialiste !

Ne mărturisim și de această dată 
mîndria și bucuria de a trăi si munci 
sub conducerea dumneavoastră, cel 
mai de seamă bărbat de stat al 
României moderne, ilustru om politic 
și gînditor revoluționar, patriot în
flăcărat care și-a consacrat fără pre
get viata triumfului dreptății si li
bertății. împlinirii celor mai nobile 
idealuri de pace si progres ale po
porului său. ale întregii omeniri.

Legate nemijlocit de numele dum
neavoastră, marile realizări obținute 
în industrie, agricultură. învățămînt, 
știință și cultură și în cuprinsul ju

dețului Ilfov ne însuflețesc, ta aceste 
zile, în lupta pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin din istoricele ho. 
tărîri ale Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român..

Ilfovenii sărbătoresc ziua dumnea
voastră de naștere sporindu-și efor
turile pentru a transforma — așa cum 
ne-ați recomandat — acumulările 
cantitative într-o nouă calitate, su
perioară. pentru a face mai eficientă 
întreaga activitate. Arigajîndu-ne să 
ne consacram toată energia înfăptui
rii exemplare a politicii interne si 
externe a partidului, pentru înain
tarea mai rapidă a României pe ca
lea socialismului și comunismului, 
vă rugăm, mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. să primiți 
gîndul nostru plin de respect și dra
goste. cele mai vii mulțumiri pentru 
grija părintească ce o purtați celor 
ce muncesc în orașele si satele jude
țului Ilfov, oamenilor muncii de pe 
cuprinsul patriei.

în mesajul CONSILIULUI CUL
TURII SI EDUCAȚIEI socialiste 
se spune : La aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere, oamenii 
de cultură, creatorii de frumos, toți 
cei care năzuiesc prin operele lor să 
se facă ecoul autentic și vibrant al 
epocii în care trăim, își îndreaptă 
privirile șl gîndurile spre dumnea
voastră cu nemărginită dragoste și 
recunoștință.

Ctitor al noii noastre spiritualități, 
ne arătați. mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, prin slovă și faptă că 
ideea de cultură trebuie legată or
ganic de uriașul efort de con
struire a unei vieți noi, demne și 
libere, subliniind de fiecare dată în 
termenii cei mai exacți, convingă
tori și vibranți, importanța culturii 
ca mijloc revoluționar în activitatea 
de edificare a omului nou, înalt 
obiectiv însuflețitor în cadrul mare
lui festival al muncii și creației li
bere „Cîntarea României", în amplul 
și complexul proces al făuririi și 
dezvoltării continue a culturii so
cialiste în patria noastră.

în aceste. clipe de adîncă vibrație 
umană și patriotică, aniversînd ziua 
dumneavoastră de naștere, lucră
torii și creatorii de pe tărîmul artei 
și culturii vă asigură încă o dată că 
nu își vor precupeți forțele pentru a 
aduce prinosul muncii lor în ma
rele ansamblu al tumultuoasei noas
tre vieți constructive prin opere 
care să poarte însemnul autentic al 
trăirii în contemporaneitate, al par
ticipării plenare la făurirea socie

tății socialiste multilateral dezvol
tate in România, a viitorului nos
tru comunist.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R. se spune : Pentru noi, toți 
oamenii muncii din județul Bis- 
trita-Năsăud, români, maghiari și 
germani, este o mare bucurie ca, 
alături de întregul popor și partid, 
cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere, să vă felicităm din toată 
inima și să vă adresăm cele mai sin
cere urări de sănătate, viată lungă și 
fericire.

în aceste momente înălțătoare, cînd 
spre dumneavoastră se îndreaptă 
toate florile recunoștinței și consi
derației, vă rugăm să primiți expre
sia sentimentului unanim de înaltă 
stimă, prețuire deosebită și nețărmu
rită dragoste pe care locuitorii me
leagurilor Bistriței și Năsăudului 
vi-1 poartă pentru îndelungata și 
rodnica activitate desfășurată ca 
patriot și revoluționar înflăcărat, 
pentru devotamentul cu care ați 
slujit și slujiți nobilele idealuri de 
libertate și progres, cauza înfloririi 
și prosperității României socialist^, 
pentru neobosita și clarvăzătoarea 
activitate internațională pusă în sluj
ba socialismului și păcii în lume.

Noi. comuniștii și întreaga popu
lație a județului, vă sîntem profund 
recunoscători pentru atenția și grija 

pe care o acordați dezvoltării și ri
dicării acestor vechi plaiuri româ
nești la înaltele cote de civilizație și 
progres ale socialismului și vă asi
gurăm că, urmîndu-vă ca și pînă 
acum pilduitorul exemplu de mun
că și viață, vom depune toate efor
turile pentru îndeplinirea neabătută 
a hotărîrilor partidului, a prețioase
lor dumneavoastră indicații, teze și 
idei, cuprinse în magistrala dum
neavoastră operă teoretică și prac
tică, menită să ridice pe o treaptă 
superioară patria și poporul nos
tru.

Să ne trăiți întru mulți ani, pen
tru gloria partidului și poporului, 
pentru edificarea cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului în România.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
se arată : Asemenea întregului 
popor, pe care îl slujiți din fra
gedă tinerețe cu profund devotament, 
noi, cei care trăim și muncim aici, pe 
minunatul plai mehedințean. vedem 
în întreaga dumneavoastră viață și 
activitate o înălțătoare pildă de mun
că fără odihnă pentru elaborarea și 
înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Român, pentru dezvoltarea 
și prosperitatea patriei, pentru tri
umful idealurilor de pace, progres și 
bunăstare ale omenirii, pentru vic
toria cauzei comuniștilor.

Mîndri că sîntem părtași la înfăp
tuirea, sub conducerea dumneavoas
tră. a celei mai umane societăți pe 
pămîntul patriei noastre dragi, că 
trăim și muncim în cea mai eferves
centă etapă a noii istorii a Româ
niei socialiste, afirmării justeței po
liticii sale interne și internaționale, 
noi. mehedințenii. alături de toți fiii 
acestui popor de omenie, vă aducem 
un cald omagiu și vă mulțumim din 
adîncul inimilor, fiindcă datorită 
dumneavoastră tara ne este tară și 
ponorul stănîn al destinelor ei.

Și cu acest prilej de aleasă cinsti
re a dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mai iubit al acestui viteaz, 
harnic și talentat popor, vă asigurăm 
că devotați trup și suflet partidului, 
mobilizați permanent de organele și 
organizațiile de partid, noi, mehedin- 
tenii. vom face totul ca. în acest an 
hotăritor al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. să ne sporim con
tribuția la prosperitatea patriei, pen
tru a lăsa urmașilor noștri dreptul 
de a fi mîndri de noi și de faptele 
noastre, așa cum ne îndemnați prin 
luminosul exemplu, de dăruire în 
muncă pentru binele poporului și al 
tării, pe care ni-1 oferiți tuturor.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere. COMITETUL 
JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R., 
purtător al glndurilor și sentimente
lor de care sînt animați comuniștii,, 
toti oamenii muncii de pe meleagurile 
vasluiene, vă roagă să primiți un 
fierbinte mesaj de dragoste și re
cunoștință pentru exemplara și 
îndelungata activitate revoluționară 
pusă în întregime în slujba poporului 
nostru, a idealurilor socialismului și 
comunismului, a păcii și progresului 
în întreaga lume.

Perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, cea mai rodnică 
din întreaga existență a poporului 
român, poartă amprenta puternicei 
dumneavoastră personalități de con
ducător vizionar și teoretician revo
luționar clarvăzător, de patriot în
flăcărat șl internaționalist consec
vent.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere ne oferă fericitul prilej 
de a reafirma voința tuturor oame
nilor muncii din județul Vaslui de 
sprijinire și aprobare deplină a po
liticii interne șl externe a partidu
lui și statului, hotărîrea lor fermă de 
a aplica neabătut indicațiile, în
demnurile șl sfaturile pe care ni le 
dați în vederea sporirii contribuției 
noastre la înflorirea multilaterală a 
tării. în aceste momente aniversare, 
oamenii de pe străbunele meleaguri 
ale Vasluiului vă adresează din ini
mă vibrante mulțumiri pentru aju
torul direct și multilateral pe care îl 
acordați acestui județ, cunoscut în 
trecut prin faptele de vitejie ale 
înaintașilor.

Vă dorim, iubite conducător al 
partidului și al țării, viață îndelun
gată, multă sănătate, fericire și 
deplină putere de muncă pentru a 
conduce cu aceeași strălucire parti
dul și poporul nostru pe drumul 
societății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului ta Româ
nia.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere, zi scumpă întregului 
nostru popor, vă rugăm să primiți 
din partea comuniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii din MINISTERUL 
APROVIZIONĂRII TEHNICO-MA- 
TERIALE ȘI CONTROLULUI GOS
PODĂRIRII FONDURILOR FIXE 
mesajul de dragoste fierbinte. îm
preună cu tradiționala urare de „La 
multi ani !“.

Dînd glas sentimentelor noastre 
unanime de profundă recunoștință 
pentru contribuția hotărîtoare pe 
care o aduceți necontenit la cauza 
socialismului și comunismului ta pa
tria noastră, la instaurarea profun
dului spirit novator în activitatea po
litică. economică si socială a tării, 
pentru energia cu care militați 
în vederea instaurării unei noi or
dini economice și politice internațio
nale. afirmării dreptului tuturor ță
rilor si popoarelor la deplină suve
ranitate și independentă națională, vă 
asigurăm, mult iubite tovarășe secre
tar general, de atașamentul nostru 
profund fată de liniile directoare ale 
politicii interne și internaționale pro
movate de dumneavoastră în condu
cerea partidului și a României socia
liste.

Ca semn al acestui deplin atașa
ment. vă rugăm să primiți angaja
mentul nostru solemn că vom face 
tot ce stă în puterea noastră pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin ta opera inițiată și con
dusă de dumneavoastră, de înflorire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

însuflețiți de cele mai calde senti
mente de bucurie, de mîndrie patrio
tică și de puternic entuziasm — se 
spune în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. — vă 
adresăm, cu ocazia zilei dumneavoas
tră de naștere. în numele comuniști
lor. al tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru — români, germani, 
maghiari — cele mai fierbinți urări 
de fericire și sănătate, de putere de 
muncă și viată lungă, spre binele și 
propășirea României socialiste. Vă 
rugăm să primiți acest mesaj ca pe 
cea mai sinceră si devotată expresie 
a dăruirii noastre totale, a atașa
mentului de nezdruncinat pentru 
cauza progresului patriei, a ridicării 
ei pe culmi tot mai înalte de civili
zație și bunăstare, pentru cauza con
strucției societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului în 
România.

Angajați plenar în uriașul efort 
constructiv al întregii țări, oamenii 
muncii din județul nostru sînt con
vinși că aportul fiecăruia dintre ei se 
înscrie ca o nouă contribuție, adusă 
viitorului lor luminos. Cu adîncă 
emoție si nestrămutată încredere, ei 
văd cu claritate liniile acestui viitor 
în ideile și prevederile cuprinse în 
Programul partidului nostru, care 
este însuși programul bunăstării și 
dezvoltării patriei noastre.

Sîntem inindri de rolul decisiv pe 
care îl aveți în elaborarea strategiei 
si tacticii partidului si statului nos
tru. chezășie a caracterului științific, 
a spiritului revoluționar dedicat în
făptuirii idealurilor de pace si bu
năstare ale poporului nostru. Vă asi
gurăm. mult iubite și' stimate tova
rășe secretar general, că nu vom pre
cupeți nici un efort, că vom munci 
cu întreaga noastră capacitate pen
tru traducerea în viață a minunatu
lui Program de construcție a Româ
niei noi. moderne.

Cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere — arată. în mesajul lor. co
muniștii și ceilalți oameni ai muncii 
din MINISTERUL MINELOR. PE
TROLULUI ȘI GEOLOGIEI — vă 
rugăm să primiți cele mai calde urări 
de sănătate și fericire pentru ca în 
fruntea partidului și a tării să con
duceți destinele poporului nostru spre 
noi culmi de progres și civilizație.

Activitatea dumneavoastră neobosi
tă, clarviziunea și orientarea științifi
că de care dați dovadă sînt o garanție 
a minunatelor realizări pe care le va 
obține și mai departe poporul nostru 
în gigantica operă de construcție so
cialistă și ne întăresc încrederea în 
viitorul luminos al patriei noastre, in 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Prestigiul de care se bucură Româ
nia în concernul națiunilor lumii se 
datorește în primul rînd activității 
dumneavoastră, personalitate proemi

nentă a lumii contemporane, neobosit 
luptător pentru instaurarea unui cli
mat de pace și de colaborare între 
popoare, pentru promovarea unei noi 
ordini economice, pentru o viață mai 
bună și mai dreaptă.

Urmînd exemplul dumneavoastră de 
dăruire totală pentru ridicarea țării 
noastre pe noi trepte de civilizație și 
progres, noi, minerii, petroliștii și 
geologii din industria extractivă, ne 
vom spori eforturile pentru a scoate 
din adîncuri și a da patriei cantități 
tot mai mari de materii prime, mi
nerale și combustibili.

Vă rugăm să ne permiteți a folosi 
acest minunat prilej spre a da glas 
încă o dată profundelor noastre sen
timente de stimă, admirație și mîn
drie pentru excepționala dumnea
voastră contribuție la îmbogățirea 
tezaurului gîndirii revoluționare, 
pentru activitatea desfășurată mai 
bine de 46 de ani în rîndul mișcării 
muncitorești. în scopul transformă
rii revoluționare a societății, pentru 
ridicarea României socialiste pe noi 
trepte de cultură și civilizație — se 
spune în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Fiecare cetățean al acestui stră
vechi pămînt românesc dintre Du
năre și Mare vede în personalitatea 
dumneavoastră un desăvîrșit model 
de înaltă principialitate comunistă, 
omul de omenie, patriotul înflăcărat, 
identificat cu națiunea și aspirațiile 
ei de viată liberă, internaționalistul 
consecvent, promotor al celor mai 
înalte principii de etică și echitate în 
relațiile de conviețuire dintre state si 
popoare.

Preocuparea constantă pentru ridi
carea nivelului de trai al națiunii 
noastre și pentru înlăturarea de pe 
umerii popoarelor a poverii cheltuie
lilor militare, exprimată cu înaltă 
responsabilitate de dumneavoastră, 
încercat conducător comunist, se 
înscrie ca o coordonată funda
mentală a politicii interne și in
ternaționale a partidului și statului 
nostru în lumina documentelor Con
gresului al XI-lea și a Programului 
Partidului Comunist Român.

Recenta conferire a Premiului In
ternațional „SIMBA" pentru pace 
constituie o nouă dovadă a presti
giului și aprecierii deosebite de care 
vă bucurați în rîndul personalităților 
proeminente ale lumii contemporane 
și de care se bucură, prin dumnea
voastră. România.

Vă dorim din toată Inima, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne trăiți multi ani și fericiți, pen
tru împlinirea istoricei dumneavoas
tră misiuni, spre prosperitatea si fe
ricirea națiunii noastre socialiste.

Colectivul de oameni ai muncii din 
MINISTERUL COMERȚULUI EX
TERIOR ȘI COOPERĂRII ECONO
MICE INTERNAȚIONALE, alături 
de întregul popor, vă adresează cu 
ocazia zilei dumneavoastră de naș
tere cele mai calde felicitări și vă 
exprimă cea mai profundă și înaltă 
cinstire, admirație și prețuire pentru 
strălucita activitate pe care o desfă
șurați în fruntea partidului și statu
lui, în vederea făuririi destinului 
nou, socialist al României, a pro
gresului și păcii în întreaga lume.

Vă exprimăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu înalta noastră considera
ție și profunde mulțumiri pentru 
aportul dumneavoastră hotăritor la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a României socia
liste, pentru conducerea concretă, zi 
de zi, a întregii activități în dome
niul relațiilor economice internațio
nale, pentru inestimabila dumnea
voastră contribuție — ca eminent om 
de stat și personalitate proeminentă 
a lumii contemporane — la dezvol
tarea relațiilor comerciale și de co
operare cu toate țările lumii, la 
adîncirea colaborării, înțelegerii și 
prieteniei între țoate popoarele, la 
întărirea păcii și securității interna
ționale.

Permiteți-ne, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă dorim, din 
adîncul inimilor noastre, la mulți 
ani, viață îndelungată, sănătate, pu
tere de muncă și fericire, noi și tot 
mai mari succese în activitatea neo
bosită desfășurată în fruntea parti
dului și statului spre binele patriei 
și poporului nostru, pentru întărirea 
păcii și colaborării în lume.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, adevărată sărbătoare a 
întregului nostru popor — se arată 
în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. — 
constituie pentru noi un fericit pri
lej de a da glas celor mai profunde 
sentimente de dragoste, stimă și 
nemărginită prețuire ale comuniști
lor. ale tuturor oamenilor muncii din 
județul Maramureș, față de persona
litatea dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit 
fiu al națiunii, strălucit exponent al 
aspirațiilor de libertate, independență 
și prosperitate a României, luptător 
neînfricat pentru cauza păcii și în
țelegerii între popoare.

Oferind zi de zi o neasemuită pildă 
de patriotism înflăcărat și de inter
naționalism consecvent, identificîn- 
du-vă cu cele mai scumpe năzuințe 
ale celor ce muncesc, dumneavoastră 
reprezentați în conștiința întregului 
nostru popor simbolul onoarei și 
demnității comuniste, cinstei și ome
niei, cutezanței revoluționare și spi
ritului novator.

în consens cu marea familie a 
societății noastre socialiste, toți ma
ramureșenii, fără deosebire de națio
nalitate, cinstesc meritele strălucite 
ce le-ați dobîndit în fața poporului și 
a întregii lumi și vă exprimă, tot
odată, cele mai vii mulțumiri pentru 
activitatea neobosită ce o desfășurați 
în fruntea partidului și statului, pen
tru grija statornică ce o manifestați 
față de înflorirea materială și spiri
tuală a tuturor zonelor și localităților 
țării, asigurîndu-vă de hotărîrea lor 
nestrămutată de a munci fără preget 
pentru a da viață mărețului Program 
adoptat de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului.

Permiteți-ne, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
adresăm, de ziua dumneavoastră de 
naștere, cele mai fierbinți felicitări 
și urări de fericire, sănătate, viață 
îndelungată și plină de bucurii spre 
împlinirea mărețelor idealuri de 
prosperitate și bunăstare ale poporu
lui român, de afirmare în lume a 
cauzei păcii și comunismului.
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Pe țărmul întesat de va
poare. bîntuit de pitoresc 
Si scăldat de toate poveș
tile mării, orice vorbă în 
doi riscă să naufragieze pe 
bancurile de nisip ale ros
tirii romanțioase. Așa-mi 
ziceam, nu fără o strân
gere de inimă, reîntîlnin- 
du-1 în peisajul de o rară 
forță și măreție al șantie
rului naval constăntean. pe 
maistrul Petre Dima.

— Despre ce vrei să vor
bim ? despre oameni ? m-a 
izbit ca și altădată vocea 
sa groasă, răgușită, deprin
să să biruie zgomotele pro
funde din catedrala de be
ton și metal. Atunci notea
ză : 1) în ultimii ani s-a 
investit în șantierul nostru 
un miliard ; 2) Drept ur
mare am trecut cu totii 
printr-o revoluție tehno
logică însoțită de o remo- 
delare profesională care 
ne-a transformat din repa
ratori. din „potcovari" de 
vapoare în constructori de 
anvergură ; 3) Așa am a- 
juns să lansăm cele mai 
mari nave din istoria flo
tei românești — „Inde
pendenta" și. acum, pri- 
vește-1 silueta profilată pe 
cer. petrolierul geamăn 
„Unirea" ; 4) Colectivul
șantierului a sporit numeric 
de vreo cinci ori și. dato
rită infuziei masive de ti
neret, a scăzut ca medie de 
vîrstă în jurul a 20 de ani.

— Ce să înțeleg din toa
te astea ?

— Că am crescut vertigi
nos. Ceea ce m-ai între
bat : esențialul despre oa
meni.

— S-a tot scris pe tema 
„creste șantierul, cresc 
oamenii*. Exact de asta 
mi-a fost teamă, că în loc 
să discutăm probleme vom 
ancora în bilanțuri.

• Există sesizări și...
Sesizori" Una ^’n tr&săturile 

bine cunoscute ale fenomenului mo
ral este complexitatea, polivalentă 
de semnificații și implicații ale fie
cărei întimplări mari sau mici care 
il alcătuiesc. Se înțelege deci că și 
influențarea fenomenului presupu
ne metode pe măsura respectivei 
complexități. E o cerință căreia în
cearcă să i se conformeze căutări
le de soluții, educative sau de altă 
natură, ce constituie Îndeobște fina
litatea materialelor, inclusiv a dez
baterilor. găzduite de rubrica da 
față. De ce reamintim acest lucru? 
Pentru că unii corespondenți, care 
au formulat o propunere sau alta, 
bazate pe o logică limpede și avînd 
scop clar și univoc, se arată mirați 
dacă sugestiile lor nu sint adopta
te. Adevărul e că respectivele so
luții sint numai aparent simplu de 
aplicat ; privite prin prisma com
plexității vieții, unele nu rezistă.

Spre exemplu, tovarășul Ion 
Bordeanu din Ploiești relua, mai 
argumentat, o propunere pe care 
o întilniserăm și în alte cores
pondente. Din dorința 1 întăririi 
exigenței fată de cei ce încalcă re
gulile echității și din preocuparea 
de a-i scuti pe oamenii cinstiți, care 
sesizează situații de căpătuială, de 
eventualele riposte șicanatorii ale 
căpătuitilor. corespondentul propu
ne să se recunoască anonimelor de
pline puteri ca act de sesizare, in
clusiv sesizărilor nesemnate adre
sate comisiei pentru cercetarea pro
venienței unor bunuri dobindite în 
mod ilicit. Deși, ca problemă in 
sine, curajul dip culise, principiali
tatea de după colț, vehementa de 
sub bancă suscită ea insăși referiri 
la principii etice, am înțeles scri
soarea tovarășului Bordeanu așa 
cum este : o preocupare bine inten
ționată de a spori eficacitatea in
tervenției ferme împotriva celor 
predispuși spre căpătuială, de a 
anihila tactica tracasărilor pe care 
unii dintre aceștia ar fi dispuși să 
o adopte. Privită exclusiv din acest 
punct de vedere, propunerea ar 
merita să fie discutată. Aici inter
vine insă complexitatea : cum apa
re propunerea dacă o privim din 
unghiul de vedere al omului cinstit, 
lăsat la discreția denunțătorului 
răuvoitor, protejat de ceata ano
nimatului ?

Iată, ca o replică a vieții, scri
soarea lui A.D. și Gh. I. din Rîm- 
nicu Vîlcea. Cei doi sesizau, pen
tru a doua oară, abateri foarte 
amănunțit desorise pe seama lucră
toarelor unei cofetării. Dacă, la abi
litatea epistolei, mai adăugai și 
inerentele experiențe de consuma
tor, mai-mai să-i dai crezare aprio
ric. Cînd colo, sesizarea era conce
pută ca o ultimă și răsunătoare lo
vitură într-o canonadă declanșată,.. 
de ce ? De faptul că una din lu
crătoare respinsese avansurile 
amoroase făcute cu nedemnă in
sistentă de unul dintre „princi
piali".

— Să nu-ti fie. Uite o 
problemă : sînt oare pregă
tiți oamenii noștri la nive
lul zestrei tehnice a șan
tierului ? A fost întreba- 
rea-cheie care a declanșat 
o recentă dezbatere în con
siliul oamenilor muncii. 
Bănulești ce s-a răspuns ?

— Crește șantierul, cresc 
oamenii...

— Asta numai în intro
ducere, primele două fra
ze. în rest, am fost zdra
văn criticați. Că n-am 
muncit destul cu oamenii. 
Mai exact, că n-am mun
cit în perspectivă. Cum 
îți spuneam, ne-au venit 
sumedenie de oameni noi, 
tineri, din toate colturile 
tării. Ne-am mulțumit să-i 
învățăm rapid meseria. 
Să-i știm cu unealta in 
mină, pe posturi. Dar am 
cam neglijat partea a doua 
— ridicarea calificării, pre
gătirea teoretică, perfectio
narea-. Cînd să-i promovăm, 
să-i săltăm în categorie si 
răspundere, am văzut că 
multi din ei nu s-au pre
zentat la examen. N-aveau 
cum, nu fuseseră pregătiți. 
Noi tot vorbim despre tre
cerea la o nouă calitate, 
superioară, dar uităm că 
ea pornește în primul rind 
de la oameni ; nu de la 
utilaje. Asta ne-a reamin
tit săpuneala din con
siliul oamenilor muncii : de 
creșterea calitativă a forței 
de muncă.

Dima, după cel treizeci 
de ani munciți în același 
șantier („pe-aici, pînă la 
extindere și modernizare 
bătea valul mării"), face 
corp cu colectivul ca elicea 
cu vaporul. Maistru prin
cipal si secretar al comite
tului de partid din secția 
I navală. Secție coordona

toare, de bază. Și el, om 
de bază. Ochiul și inima 
sa au doblndit treptat acea 
sensibilitate aparte la tot 
ce înseamnă mic sau mare 
eveniment pe lungul si 
mereu repetatul traseu din
tre nașterea unei nave din- 
tr-o primă bucată de tablă 
și despărțirea de ea în 
pocnetul sticlei de șampa
nie ciobită de bordaj. Eve
nimente tehnice și ome
nești, excepționale și ano
dine. vesele si grave. Ideal 
ca interlocutor. Dar acum,

brusc posomorit șl încrun
tat, nu-1 mai recunosc...

— Din cîte vă știu, nu 
sînteti omul care să intre 
la idei dintr-o critică.

— Așa e. Mai ales că, 
după unii, critica întărește 
organismul... Eu de altceva 
m-am supărat. Mi-am a- 
.mintit de un fapt care ne-a 
adus mari necazuri si a 
fost tot atunci discutat în 
consiliul oamenilor mun
cii. Plecarea unor păsări 
călătoare.

— Aș face o glumă : pă
sările pleacă, țărmul ră- 
mîne... dar inteleg că e o 
chestiune serioasă.

— Serioasă prin nese
riozitatea respectivilor. E- 
ram, astă vară. în vîrf de 
lucru, cînd au început să 
apară niște cereri ciudate 
de transfer sau demisie. 
Azi una. mîine două, poi- 
mîine... Printre ei și șefi de 
echipă, maiștri, oameni pe 
care-i crescusem aici, pe 
care ne bazam. Ce-i cu

Cazul de mai sus nu e tipic, de
sigur, dar fie și numai pentru un 
pericol ipotetic de nedreptătire, de 
exercitare abuzivă a dreptului de a 
sesiza, normele noastre legale și ■ 
morale sint astfel concepute incit 
să direcționeze intransigența, ripos
ta, numai înspre aceia care o me
rită. Spre exemplu, chiar in dome
niul Legii 18/1968, la care se refe
rea opinentul, persoana care cu
noaște traiul pe înfruptate al cuiva 
dar are motive să se teamă de și
canele respectivului, poate declan
șa cursul spre adevăr apelind lă 
una din instituțiile care au și ele 
dreptul (și obligația) de a sesiza 
comisia averilor.

© Opinie fermă față de 
îEiciți" ceea ce Prive?te con_ 

tinua sporire a intransigenței fată 
de cei care incearcă să se ghiftu- 
iască pe furiș, pe lingă sau printre 
regulile și principiile de repartiție, 
intransigență pentru care am avut 
prilejul să constatăm că se pronun
ță plenul • opiniei publice (cităm 
Scrisorile primite, printre alții, de 
la mecanicul Ion Zaharău de la 
autobaza din Tirgu Lăpuș, de la 
N. Popa din Slobozia, de la profe
sorul Gh. Ardelean din Sighetu 
Marmației) este de menționat Că ea 
iși află un competent și eficient 
răspuns prin recentele propuneri de 
îmbunătățire a prevederilor Legii 
18. Cum una din noile reglemen
tări prevede ca în componenta co
misiilor să intre șl reprezentanți 
direcți ai muncitorimii, adică ai ce
lor ce la căldura broboanelor de 
sudoare au germinat Spiritul de 
echitate care ne străbate morala, 
credem că e locul să cităm din scri
soarea unui muncitor, a tovarășu
lui Zaharău (anterioară măsurilor 
la care ne referim) : „Am 23 de ani 
de cînd lucrez și nu pot spune că 
nu mă bucur văzind că veniturile, 
nivelul nostru de viată cresc de 
la an la an. Ciștigul muncit mă 
mulțumește, dar fericirea, momen
tele de mare bucurie și mîndrie 
sînt altele. Au fost, spre exemplu, 
cele cinci dăti cînd mi s-a acordat 
titlul de fruntaș în muncă, a fost 
ziua de neuitat in care am primit 
o distincție sub Înalta semnătură a 
președintelui Consiliului de Stat. 
Societatea noastră știe să răsplă
tească și material și moral. Cu atît 
mai de condamnat sînt actele de 
căpătuială. încercările unor neis- 
prăviți, că altfel nu pot să le spun, 
cu mina lungă cînd e să apuce și 
scurtă cînd e să muncească".

• 0 secundă ! Veniamin 
Abudenel — Cîmpulung Moldove
nesc, L Vasilescu — Pitești, Elena 
Ciobanu — Onești, C. Gh. Mircea 
— Basarabi, jud. Constanta : Avem 
în vedere și propunerile pe care 
le-ați formulat Csuka Acatiu — 
Aiud : Trimiteți-ne lista proceselor 
și cîteva exemple de situații în 
care Sabin S. a uitat adresa copi
lului său.

„Să ai 20 de ani și 6â construiești cele mai mari nave din Istoria flotei românești e ceva, nu?" obișnuiește 6â le spunâ adeseori tinerilor na- 
valiști maistrul Petre Dima (în. mi|locul grupului) Foto : E. Dichiseanu

tine ? 1-arți întrebat pe 
unul, pe altul. Te-a supă
rat ceva, cineva ? Nu-i 
supărase nimeni, în schimb 
îi ademeneau alții cu nu 
știu ce promisiuni și avan
taje. Pe-aici, prin Dobrogea 
noastră, e mare foame de 
oameni calificați. Multe 
șantiere, noi întreprinderi. 
Și-atuncl începe racolajul, 
mai ceva ca în fotbal. 
Unde găsești, să zicem, su
dori de prima mînă ? La 
Șantierul naval Constanta. 
Și-atunci, în loc să-ti for

mezi tu meseriașii tăi. să-1 
califici, să-i crești, să-ti 
bați capul, te înfigi la de-a 
gata. îl tragi pe unul sau 
pe altul de mînecă. îi pro- 
miti marea cu sarea și-l 
racolezi. Mie unuia nu-mi 
pare deloc o treabă curată. 
Nu este etic.

— Hal să zic că le-aș lua 
apărarea. Sint unități noi. 
pornesc de la zero, au ne
voie de sprijin. Nu e nor
mal să fie ajutat! ?

— Normal. Sint și ei ai 
statului, tot al noștri, nu ai 
concurentei. Vrei să fii a- 
jutat ? Atunci vino și ce- 
re-mi-o deschis, ca de la 
colectiv la colectiv. Nu mi
te furișa însă pe portita 
din spate. Vrei să te orga
nizezi ? Nu mă dezorganiza 
pe mine. Dar așa 1 Unii 
cu formarea cadrelor si 
alții cu „valorificarea" lor? 
Inechitabilă diviziune a 
muncii.

— Aici intervin însă și 
interesele celor care au

Doua instantanee... același nârav

— Eu lucrez cu răspundere, am și acoperire — Eu nu am fugit niciodată de răspundere I
Desene de ANDO

Chipuri, chipuri...
Nu-i spun nimic acești oameni. Ba 

nu. acum citea limpede în privirile 
lor. Priviri in care nu afla nici o 
scinteie de îngăduință. Nu-i spun ni
mic acești oameni. Deși a trecut pe 
lingă ei poate de zeci, de sute de ori. 
Dar drumurile lor au avut totdeauna 
ținte diferite. Pe stradă s-au aflat 
împreună doar în treacăt. Acum sînt 
împreună din cu totul alt motiv. 11 
explică locotenentul Petre Glomni- 
cu. de la circumscripția 3 de miliție, 
din Capitală. (Chipul acestuia, da. ii 
este cunoscut) :

— V-am invitat să luați parte Ia 
„Ora de raport cu infractorii". Să 
începem cu dumnealui. 11 cheamă 
Alexandru Mihăilescu. Pentru intimi 
— „Sandu Calapod". A beneficiat de 
prevederile decretului de grațiere din 
1977 și. deși are domiciliul stabil in 
comuna Padina, județul Buzău, a foșt 
găsit fără forme legale, bineînțeles, 
în Capitală, la adresa : Scheiul de 
Sus, nr. 31, sectorul 2. Unii dintre dv. 
locuiesc pe această stradă. Poate așa, 
din vedere, îl cunoașteți și pe dînsul. 
După cum vedeți, e tînăr. sănătos 
tun, n-a împlinit 25 de ani...

— Unde lucrează, din ce trăiește ? 
întreabă un om din sală. Poate de 
la „Automatica" ori de la C.I.L. Pi
pera, de la întreprinderea de ele
mente de automatizare ori de la Ci
nescoape...

Mihăilescu Alexandru : Din ’ce tră
iesc ? Păi îmi dădea concubina să 
mănînc... Dar eu...

— Așadar, ești de meserie... „cas
nic" — rostește același om, cu vădită 
reprobare.

Nu-i deloc Ia lndemînă să al de 
Înfruntat o sală întreagă. De s-ar ter
mina odată. Mai ales că chipurile 
acestea nu-i spun nimic. Simte indig
narea lor. Unii dintre cei prezenți, 
se poate lesne observa, au venit di
rect din schimb. Poate că aici se află 
și vecinii de pe Scheiul de Sus. Care 
dintre ei or fi ? N-a avut niciodată 
curiozitatea să-i cunoască. Ei se scu
lau dis-de-dimineață. La ceasurile 
firești de intrare in schimburi...

Adaugă locotenentul : „Mihăilescu 
a -uitat» să vă spună următoarele : 
la domiciliul său, din București, mai 
găzduia, fără forme legale. încă alți 
trei inși. Este vorba despre Andrei 
Ștefan, de 21 de ani, de fel din co
muna Potlogi, județul Dîmbovița, 

fost dispuși să plece. La 
ele v-ati gîndit ?

— Nu că ne-am gîndit. 
dar le-am cîntărit în fie
care caz în parte. Cîteva. e 
drept, justificate. Mai o 
apropiere de casă, mai o 
problemă de familie. De 
înțeles ; se întîmplă. Dar 
cei mai multi știi de ce au 
cerut să plece ? Li s-a spus 
că dincolo se cîștigă banul 
mai ușor, nu e atita exi
gentă. La noi. aici, produc
ția netă este metrul liniar 
de sudură. Cu acest metru.

cu calitatea lui. ne place să 
zicem, se măsoară, conștiin
ța muncitorească. Dar la 
cutare unitate de prestări 
de servicii, unde ne-a ple
cat un șef de echipă bun, 
același metru măsoară ni- 
teluș mai aproximativ ca
litatea. Omul își zice că 
pretențiile sînt mai mici și 
viata mai dulce. Ce satis
facție mai e și asta pentru 
un meseriaș care se res
pectă ? Ca și cum un bo
xer de categorie grea s-ar 
înscrie să lupte în limitele 
categoriei cocos. E chestie 
de mentalitate.

— Dacă-i mentalitate, se 
poate schimba. întrebarea 
este : cum ?

— Vezi. în teorie, cînd se 
discută despre necesitatea 
îmbinării dintre interesul 
general și cel personal, lu
crurile sînt limpezi. Uneori 
uităm însă că acest princi
piu nu se realizează de Ia 
sine, cum crește iarba, și nu 

fără ocupație, de Constantin Gheor- 
ghe, 20 de ani. din comuna Valea 
Măcrișului, județul Ilfov, de aseme
nea, fără ocupație, și de Petru Ionel, 
din comuna Brastavățu. județul Olt, 
tot tînăr și el, căruia îi «plăcea» la 
fel de mult munca precum și celor
lalți".

G. Andrei, unul dintre cetățenii 
cartierului, prezent la „Ora de ra
port" (ținută într-o sală a Liceului 
industrial nr. 25 din bd. Tei) : „Pen

Barajul moral 
al opiniei publice 
© De meserie... casnic ? • Trișori la „roata vieții" • „Pentru 
paraziți avem legi clare. Sâ se aplice legea !" © Chiar dacă 
opinia publică nu pronunță sentințe judecătorești, glasul ei să 

se afirme cu fermitate

tru parazit! avem legi clare. Să se 
aplice legea !“

Locotenentul : S-a șl aplicat. Toți 
acești patru au fost condamnați, po
trivit prevederilor Decretului nr. 153, 
la cîte o lună de zile închisoare. Am 
găsit însă de cuviință să vi-i pre
zentăm și să vă prezentăm și fap
tele lor. Să fie de învățătură și alto
ra. să ne ajutați prompt atunci cînd 
aflați despre existența unor aseme
nea indivizi oploșiți fără rost, prin 
Capitală.

— Să ne spună, fiecare : ce are de 
gînd de aici încolo ? — întreabă un 
cetățean.

Cei patru dau din colț în colț. Oa
menii care pun asemenea întrebări 
nu sînt nici părinții, nici rudele lor, 
cărora le poți nesocoti îndemnurile, 
sfaturile. Nu sînt nici ocazionalii pri
eteni de nemuncă, trișori la roata 
vieții, demni doar de dispreț. Sînt 
oameni care știu prețul banului cîști- 
gat prin muncă cinstită, ani și ani. 
VAcini de cartier, unii chiar de stra
dă, pentru care ziua lor de muncă în

mai dăm importanta cuve
nită cazului concret, parti
cular. Cazul acesta, de pil
dă, al păsărilor călătoare. 
Ce le-am spus noi. cei care 
i-am învătat meseria, des
pre echitate ? Au primit 
calificare, loc de muncă, 
promovare, casă. Dar ei au 
fost deprinși să le priveas
că doar ca pe niște drepturi 
firești, nu și ca pe niște 
obligații cel puțin tot atit 
de firești fată de colectivul 
care i-a format. Optică ero
nată., Cînd cineva ajunge

șef de echipă sau maistru 
asta nu se datorează exclu
siv meritelor sale, ci si in
vestițiilor — în primul rind 
de încredere — care s-au 
făcut în el. Cum „amorti
zează" și răsplătește omul 
aceste investiții ? Cum își 
evaluează concret datoriile 
fată de societate ? Unii cred 
că aplicarea principiului e- 
chitătii socialiste se rezumă 
la combaterea parazitismu
lui. a indivizilor certați cu 
munca. Viata ne pune însă 
în fata unor probleme mai 
de profunzime, mai nuan
țate, inclusiv gradul de res
pect. de atașament fată de 
locul de unde mănînci pîi- 
n6a. în fond gradul de ' 
participare efectivă la des
tinele colectivității.

— Cum; vedeți relația din
tre aplicarea normelor eti
cii și formarea calitativă a 
forței de muncă de care 
aminteați mai înainte 1

Maistrul Dima mă pri
vește ușor intrigat.

— E o întrebare de In
terviu sau de seminar ?

— Luati-o ca o întrebare 
de viată.

— Atunci să mergem la 
fapte. într-un timp, la linia 
de sudură automată apăru
seră probleme privind asi
gurarea calității. Goana 
după „metrul liniar" cu ori
ce preț, muncă dată peste 
cap, necazuri la radiogra
fierea cordoanelor de su
dură. Avem acolo un 
maistru comunist, Barbu C. 
Ion. care n-are ochi pentru 
„fușerai" și nici urechi pen
tru justificări. Ce-a făcut 
el ? A introdus controlul 
prin sondaj. Cînd constata 
cea mai mică abatere teh
nologică, își stringea toti 
oamenii și îl punea pe cel 
în cauză, sub privirile tu
turor. să refacă lucrarea. 
Uneori, ca lecția să fie și 
mai de tinut minte, făcea o 
demonstrație practică —are 
mîini de aur. Nu știu ce îți 
spune exemplul ăsta, nu 
prea am eu talent de po
vestitor, dar trebuia să vezi 
cum tîșnea judecata unuia, 
replica altuia, ambiția celui 
de-al treilea; într-un cuvînt, 
cum se năștea, ca o flacără 
albă, opinia critică a co
lectivului. punîndu-î în miș
care chiar și pe cei mai 
greu de urnit. Nu spun 
vorbă mare : cînd factorul 
moral se impune cu fermi
tate și consecventă, face 
minuni, să știi!

— Știu. Brevetul e paten
tat de mult.

— Cine zice că I-am pa
tentat nerf, aici ? Dar în 
munca de educație, de 
transformare a omului, im
portantă nu e atît priorita

cepe în zori și nu la amiază, cu pri
mul spectacol la cinematograf. Sînt 
oameni care oriunde se simt la ei 
acasă, care trăiesc firesc bucuriile 
vieții pentru că aceste bucurii se nasc 
din puterea minții și a brațelor lor, 
și le binemerită din plin.

— Da... am greșit.. O să ne apu
căm de muncă...

E de fapt singura lor alternativă 
de îndreptare. Sînt încă tineri, star
tul lor de viață s-a dovedit strîmb, 

dar dacă au priceput ceva din lecția 
primită încă nu-i prea tîrziu. Nu
mai de ei depinde să nu fie prea 
tîrziu.

Locotenentul: La „ora de raport" 
i-am adus și pe Gheorghe Tudor, do
miciliat în strada Beiu Constantin 
nr. 56, sectorul 2, șl pe Oancea Nico- 
lae, domiciliat in Călărași, str. Poe- 
niței nr. 6, județul Ialomița, pripășit 
pe la diferite adrese prin București. 
Amîndoi...

...Seara zilei de 3 decembrie 1978. 
Mecanicul Gheorghe Nițu se întor
cea de la lucru. în apropierea locu
inței sale este acostat de cei doi și... 
Dar iată cum descrie Oancea Nicolas 
lucrurile : „Cineva mi-a spus că 
acest cetățean ar avea o sumă oare
care de bani asupra lui. L-am aștep
tat la un loc potrivit și l-am lovit cu 
un pumn în față. A căzut. Apoi, am 
lovit cu picioarele. După asta i-am 
luat verigheta, ceasul și banii și am 
plecat".

Cei doi, care au pîndit, lovit și je- 

tea „patentului", cît apli
carea lui. Cu alte cuvinte, 
cum stai cu făcutul nu cu 
zisul. Si să-ți dau un exem
plu. La un moment dat, 
într-o formație de lucru 
s-au stîrnit discuții si 
nemulțumiri pe tema favo
ritismului și a echității. Ce 
se întîmplase ? Un maistru, 
om mai tinăr, vrînd să fie 
„bun, nu rău", a pornit-o pe 
panta îngăduinței, a învoi
rilor. a pontajului la mica 
înțelegere. Măi. i-am spus, 
ai grijă, tu procedezi ca 
părintele ăla care pune in 
farfuria unuia dintre copii 
mai mult decît în farfuria 
celorlalți. Nu uita că legea 
e una pentru toti ; oamenii 
lucrează în acord global și 
nu le convine ca unii să le 
tot fluture pe sub nas bile
te de voie, în timp ce ei ră- 
min să tragă si pentru 
plimbăreți. Crezi că tînărul 
maistru nu cunoștea „bre
vetul" 1 11 cunoștea pe din
afară, numai că n-avea 
tăria să-i aplice principiile.

La despărțire, în poarta 
șantierului. Petre Dima își 
aduce brusc aminte :

— Dacă scrii ceva despre 
păsările călătoare, notează 
că în locul lor am si găsit 
cîtiva băieți de nădejde. 
Poate că altfel îi descope
ream cu întîrziere.

— Așa am și notat: țăr
mul rămîne. Observ că v-a 
mai trecut supărarea...

— Dar și dumitale, tea
ma.

— Ce fel de teamă ?
— Aia, cum spuneai, că 

o să ancorăm în bilanțuri și 
nu în probleme. Mai vrei 
probleme ?

— Mulțumesc. Deajuns 
pentru o singură zL

Victor VANTU

fult ca la drumul mare, n-au ajuns 
prea departe.

— îi cunoaștem pe făptași, se ri
dică revoltat un om. Taie frunză la 
clini, ne sfidează cu traiul lor de pa- 
raziți.

— Să fie pedepsită și gazda lor, din 
str. Beiu Constantin, 56. Toți neis- 
prăviții se adună la această adresă.

Dezbaterea cetățenească se Încinge. 
Replica sălii la faptele reprobabile 
înfățișate este pătrunsă de indignare, 
dispreț și fermitate. Este replica fi
rească a unor oameni crescuți și edu
cați în cultul muncii, care formulea
ză cerința — prestigiul moral cîști- 
gat îi îndreptățește la aceasta — ca 
fiecare să urmeze un drum de exis
tență demnă, cinstită, Nărăviților la 
traiul de căpușă pe trupul sănătos 
al societății să li se spună un NU ho- 
tărit, să fie determinați la o viață 
normală și morală, cot la cot cu toti 
cei ce muncesc în orînduirea noastră. 
„Ora de raport" capătă astfel di
mensiunile unui moment de meditație 
și dezbatere etică asupra rosturilor 
omului, asupra drepturilor și îndato
ririlor- sale, asupra capacității de in
fluențare a celor din jur. Și, nu in 
ultimul rind, se afirmă puterea opi
niei publice, fermitatea ei față de 
actul antisocial, de încălcare a nor
melor noastre morale, a legilor țării.

— Să fie pedepsiți exemplar, s-a 
pronunțat apăsat cetățeanul Petre 
Tudor asupra faptei iresponsabile 
săvîrșite de alți trei indivizi scoși la 
„Ora de raport cu infractorii".

Este vorba despre Gheorghe Va- 
sile și Ion Iordan, din Fundulea, 
ambii îh vîrstă de 25 ani. ambii fără 
ocupație, și de Florea Iorga. macara
giu. domiciliat tot in Fundulea. care 
au maltratat un șofer de taxi. Acum 
tus-trei dau socoteală în fața legii. Mai 
întîi însă au făcut cunoștință cu fer
mitatea opiniei publice, care, chiar 
dacă nu-i în măsură să pronunțe sen
tințe judecătorești, exprimă franc, 
curajos, neînduplecat cuvîntul și gîn- 
dul oamenilor cinstiți, cu o conduită 
și o viață de muncă exemplare.

Este neînduplecarea din ochii ome
niei, neînduplecarea aspră și dreap
tă care-i vrea așezați pe toți în ria
dul oamenilor, care vrea să-i deter
mine pe toți să trăiască corect, în 
demnitatea muncii, a unei conduite 
ireproșabile.

Iile TANASACHE

FIȘIER SOCIAL

Adevăr cu... 
păsuire ?

Moment la Judecătoria secto
rului 3 din Capitală. Termen de 
judecată intr-o cauză aflată sub 
incidența legii 18 — dobîndirea 
unor bunuri in mod ilicit. (La 
ora cînd apar aceste rinduri, 
prin sentință judecătorească, 
Colonișteanu Alexandru Mircea 
și soția sint obligați la plata 
sumei de 162 087 lei, care n-a 
putut fi justificată).

— Spuneți-ne ce e cu casa de 
pe Plevnei.

Soția : „Ce să spun ? Eu nu 
știu nimic... Nici n-am auzit de 
așa ceva. Dacă vorbesc oamenii, 
o fac pentru că sînt răi“...

Soțul : „Nici eu nu știu ni
mic... N-am auzit de așa ceva..."

— Totuși, amintiți-vă. Știți 
șl dv. că dovada se poate pro
duce ușor. Foarte ușor...

Soțul (,,amintindu-și“) : „Da
da... da... Parcă am văzut odată 
casa asta... Dar pînă la urmă 
am... vîndut-o“.

— De ce n-ați spus așa din 
capul locului ?

— Am pierdut din vedere, to
varășe președinte...

— Ați cumpărat un autotu
rism. Vreți să ne spuneți . cu 
cit ?

Soția : „Eu nu știu nimic". 
Soțul : „Cu -70 000 de lei".
— Gindiți-vă mai bine...
Soțul (ferm) : „M-am gîndit 

și..."
— ...și în chitanța aflată la 

dosar scrie negru pe alb : 95 000. 
Haideți, fiți sincer...

Soția : „Eu nu știu nimic".
Soțul : „Nu s-ar putea amina 

o zi. două... ?“
— Ce ? Momentul acesta de 

sinceritate ?
Soțul : „întocmai. Să vin cu 

date mai concrete"...
— Deci să mai amînăm cu o 

zi. două momentul adevărului ?
Soțul și soția : „Vă rugăm. O 

zi, două, ce contează !“
O zi, două, pentru niște oa

meni care fac. la comandă, din 
alb negru și invers, poate să nu 
conteze, avînd în vedere cît de 
mic este prețul pe care-1 pun ei 
pe adăvăr. Pentru justiție însă, 
pentru toți oamenii călăuziți 
de principiile cinstei și ale 
echității, nu o zi. două, ci o 
clipă de întîrziere în repunerea 
adevărului în drepturi contează 
enorm. Adevărul este mediul 
nutritiv firesc al societății noas
tre.

Omul aflat în culpă tocmai 
acest lucru nu pricepea : că nu 
poți pretinde o păsuire la... ade
văr. în sinea lui gîndea, poate, 
ică nu cere mare lucru.

— Cererea se respinge, ros
tește omul legii. Aici și acum 
ne aflăm în momentul adevăru
lui. Așadar, ce aveți de declarat 
la întrebarea noastră ?...

T. ILIE 

Mică e 
lumea mare

Crainicul gării anunța pleca
rea acceleratului peste 5 mi
nute.

— Vă cunosc de undeva, dar 
nu-mi amintesc de unde — se 
adresează cel care ocupa locul 
de la geam celui din fata lui.

— Și eu. dar...
— Erați mai slăbuț, dar ce, 

toți eram slabi, șl aveați părui 
ondulat... Acum vă știu, jucati 
și fotbal în echipa brigăzii a 
3-a Prahova de la Bumbești. 
Mi-am adus aminte și cum te 
cheamă... Fane, nu ?

— Acela e frate-miu. Eu sînt 
Petre. Ești Marin Călărășeanu ?

— Așa e.
— Erai la dulgheri.
— Nu. la zidari.
— Parcă a fost ieri.
închid revista și-i ascult pe 

acești călători care vorbesc des
pre ce erau și ce făceau ei pe 
șantierul de la Bumbești-Live- 
zeni.

— Bumbeștiul a fost o școală.
— Dar parcă Salva-Vișeu, A- 

paca, Bicazul, Oneștiul. Hune
doara...

— îți aduci aminte marmela
da. arpacașul... erau de bază. 
Untul l-am descoperit tîrziu.

— Aveam o salopetă, dar lu
cram în chiloti și maieu, să nu 
le uzăm, să avem cu ce merge 
la club sau la balul din sat...

— Parcă a fost ieri.
— Unde lucrezi ?
— La Călărași, pe șantierul 

combinatului siderurgic. După 
Bumbești eu am rămas pe Va
lea Jiului, la Petrila. apoi am 
plecat la Hunedoara, de la Hu
nedoara la Galați și, cum apa 
trage la matcă, de un an sînt și 
eu acasă. Tu ?

— Am fost la Bicaz. apoi la 
Argeș, pe urmă pe Olt și la 
Porțile de Fier I. Acum sînt la 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. 
Am uitat să-ti spun de Sadu. 
Dar acolo am lucrat doar doi 
ani.

— Eu am termen fix. Nu stau 
nicăieri mai mult de 9 ani. Poa
te acum să-mi calc obiceiul, că 
am ajuns acasă și nevastă-mea 
nu mai vrea să schimbe mobila, 
îl știi pe Bratu Acordeonistul ?

— Păi da ce. ca acuma, mag- 
netofoane ?

— M-am întîlnit cu el la Bu
zău. Lucrează pe o macara turn 
pentru blocuri.

Cei doi cunosc o lume, o lume 
de oameni și de locuri. Mă uit 
la ei și vreau să-1 întreb cum îi 
cheamă, cum au fost trecuti in 
cataloagele șantierelor. Dar 
cine-mi dă dreptul să deranjez 
o oră de geografie economică ?

— Pe Canal vor veni vapoa
rele cu minereu și într-un fel 
am să mă întîlnesc cu tine.

Acceleratul intră în triajul de 
la Ciulnița și Marin își coboară 
valiza.

în statie își mai string o dată 
mîinile și eu nu mai aud ce-și 
spun. Se îmbrățișează. Cîtiva 
călători se uită la ei cu curiozi
tate. La prima vedere, doi ano
nimi. Nu s-au văzut de 30 de 
ani. Dar între timp au înălțat o 
lume.

Mihai V1ȘO1U
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TELEGRAME DE FELICITARE ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc ocazia fericită a celei de-a 61-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere spre a vă transmite cele mai cordiale și sincere urări in numele 
guvernului și poporului Republicii Liberia, al doamnei Tolbert și al meu per
sonal.

Urez Excelenței Voastre sănătate și viață îndelungată, iar guvernului și 
harnicului popor al Republicii Socialiste România pace, unitate și solidaritate, 
în timp ce noi acționăm împreună pentru promovarea păcii și înțelegerii mon
diale și pentru realizarea unei noi ordini internaționale, în care pretutindeni 
bunăstarea omenirii să fie ridicată și apărată.

Fie ca prietenia și cordialitatea care caracterizează în mod atlt de 
relațiile dintre cele două țări și popoare ale noastre să continue a se 
tot mai mult în timpul conlucrării noastre viitoare.

Cu sentimentele celei mai înalte considerații și stime,
Al dumneavoastră sincer.

fericit 
întări

CONGRESULUI AL IV-LEA
AL FRONTULUI DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

ALGER
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează celui de-al 

IV-lea Congres al Frontului de Eliberare Națională din Algeria un cald 
salut de prietenie și solidaritate militantă, împreună cu cele mai bune urări 
de succes.

Partidul Comunist Român dă o înaltă apreciere activității Frontului de 
Eliberare Națională, conducătorul poporului algerian în lupta pentru cu
cerirea și consolidarea independenței naționale, pentru ample prefaceri re
voluționare. dezvoltarea economico-socială a Algeriei, pentru făurirea unei 
vieți prospere poporului algerian.

Ne exprimăm convingerea că bunele relații de colaborare, prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare 
țională. dintre România și Algeria se vor dezvolta continuu în interesul 
poarelor român și algerian, al cauzei păcii și progresului.

Urăm Frontului de Eliberare 
succese în opera de dezvoltare și 
năstării materiale și spirituale a 
pendenței naționale a Algeriei și 
pace și colaborare internațională.

COMITETUL CENTRAL
ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Na- 
po-

noi 
bu-

Națională, poporului algerian prieten 
modernizare a țării, pentru creșterea 
oamenilor muncii, pentru întărirea inde- 
sporirea contribuției sale la lupta pentru

WILLIAM R. TOLBERT ir. Vizita unei delegații a Direcției Generale de Stat

SUB SEMNUL RELAȚIILOR DE PRIETENIE TOVĂRĂȘEASCĂ
Cursul rodnic, ascendent 
al colaborării economice

multilaterale româno-sovietice

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu acest fericit prilej, doamna Marcos și cu mine dorim să vă transmitem 
calde felicitări și urări de succes continuu, pentru a aduce tării și poporului 
dumneavoastră binefacerile păcii, progresului și prosperității. Permiteți-ne să 
vă urăm dumneavoastră și doamnei 
care vin.

Ceaușescu sănătate și fericire în anii

FERDINAND E. MARCOS
Președinte șt prim-ministru 

al Republicii Filipine

a Muncii din R. P. Chineză

★
Cu ocazia celei de-a 61-a aniver

sări a zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în numele poporului Republicii 
Populare Benin, al Partidului Revo
luției Populare a Beninului, al pre
ședintelui Mathieu Kerekou. amba
sadorul Republicii Populare Benin la 
București, Guy Boukary-Mory, a 
transmis o telegramă în care sînt 
exprimate sincere și călduroase fe
licitări, precum și „urarea de a 
conduce harnicul, talentatul si eroi
cul popor al României spre victorii 
și mai strălucitoare, pentru a ajun
ge la o și mai mare prosperitate, și 
ca. sub clarvăzătoarea și consecven
ta dumneavoastră conducere. Repu
blica Socialistă România să aducă o 
contribuție mereu sporită la cauza

★
păcii, libertății și dreptății în întrea
ga lume — cauza nobilă pe care nu 
ați încetat să o apărați de-a lungul 
luptei dumneavoastră glorioase și 
hotărîte".

★
Au transmis, de asemenea, tele

grame Rajnăi Săndor, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești. Hassan Nayel, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt, Lie. Jorge L. 
Rico Rangel. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Statelor Unite Mexicane, 
Audun Ofjord, directorul Centrului 
European UNESCO pentru învăță- 
mîntul superior. Asociația de prie
tenie India — România din statul in
dian Orissa. Allen Greenwood, vi
cepreședinte al B.A.E. Weybridge- 
Anglia, profesor George R. Ursul din 
S.U.A.

tv
DUMINICA, 28 IANUARIE

PROGRAMUL 1
8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei. Episodul 23.
9.45 Pentru căminul dumneavoastră 

10.00 Viața satului
11.15 De strajă patriei
11.45 închiderea programului
13.15 Telex

Album duminical 
Tenis — Magazin 
Micul ecran pentru cel mid • 
Film serial : Will Shakespeare. Epi
sodul 4
Handbal masculin : Dinamo Bucu
rești — Calpisa Alicante în „Cupa 
campionilor 
siune directă 
tarilor • în 
1001 de seri 
Telejurnal 
Reportaj de

11.45 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.15 Desene animate
19,40 Telerama-sport.
20,20 Bijuterii muzicale
20.45 Politehnica satului. Documentar- 

artistlc
21,05 Clubul tineretului

LUNI, 29 IANUARIE
PROGRAMUL 1

13.20
15.40
18.40
17.00

17,00

europenl“. Transmi- 
de la Palatul Spor- 
pauză, la ora 18,15 :

19,00
19.15
19,35 De toate pentru toți. Spectacol de 

varietăți
90,25 Film artistic : Agonie șl extaz. 

Premieră TV. Coproducție ameri
can o-itallană.
Telejurnal • Sport

scriitor : Zimnicea

22,30

9,10
10,00

PROGRAMUL 2
Teleșcoală
Concert educativ.

Telex
Emisiune in limba maghiară 
Versuri în lectura autorilor 
1901 de seri
Telejurnal 
Panoramic
Roman foileton : Putere fără glo
rie. Episodul 22
Mal aveți o întrebare t 
Interprețl ai cînteculul popular 

21,55 Cadran mondial
22,15 Telejurnal

ifi.ro 
16,05 
19,05
19.20
19,30
19.50
20.20

21.10
21,40

17.00
17,40

18,10

18,35
19.20
19.30
19.50

PROGRAMUL 1

la alta
o idee. Grfgore

De la o glumă
O viață pentru
Cobălcescu
Reportaj TV ! 
populare 
In alb și negru 
1001 de seri 
Telejurnal 
Film serial pentru copii : Slndbad 
marinarul — episodul 22 
Amfiteatrul artelor

Atributele creației

: Lassie

20,15
'21.05 Telex
21,10 Un fapt văzut de aproape
21,30 Film serial : Mînuitorii de bani 

(reluarea episodului 1)

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
rc mintește că circulația rămîne în
chisă în continuare pe DN 1 (Făgă
raș — Sibiu), km 287, intre localită
țile Avrig și Veștem. datorită unor 
lucrări la podul peste Olt. la Bradu. 
Circulația vehiculelor cu greutate

pînă la 1.5 tone este asigurată pe 
drumul județean 105 G (Avrig — Ra- 
coviță — Tălmaciu). Pentru vehicu
lele a căror greutate totală este de 
cel mult 17 tone se recomandă tra
seele : drumul județean 105 (Voila — 
Agnita) și drumul județean 106 (Ag
nita — Sibiu) prin Nohrid.

între 13—28 Ianuarie, o delegație a 
Direcției Generale de Stat a Muncii 
din Republica Populară Chineză, con
dusă de Chang Ping, director gene
ral adjunct, a efectuat o vizită de do
cumentare și schimb de experiență în 
tara noastră.

Delegația a fost primită de tova
rășul Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., ministrul muncii. Cu 
acest prilej au fost evocate bunele • 
raporturi de prietenie și colaborare

între partidele, popoarele și țările 
noastre, care se dezvoltă pe multiple 

. planuri, - inclusiv în domeniul protec
ției muncii, în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor convenite la nivel înalt. 

La primire a participat Chen 
Shuliang, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

Oaspeții chinezi au avut, de ase
menea. convorbiri la Inspecția de 
Stat pentru Protecția Muncii și au 
vizitat întreprinderi și instituții din 
București și județele Prahova. Bra
șov și Hunedoara.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Angelo Miculescu, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. a primit sîmbătă delegația a- 
gricolă din Republica Cuba, condusă' 
de Ramon Castro, directorul fermei 
zootehnice de la Valle de Picadura, 
provincia' Havana, care se află într-o

vizită de doc-imentare în tara noas
tră.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind colaborarea 
dintre cele două țări în domeniul a- 
griculiurii.

La întrevedere a participat dr. 
Humberto Castello, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Natalia Mărășescu și-a îmbunătățit 
recordul mondial în proba de o milă

După cum transmite corespon
dentul agenției Reuter, în cadrul 
concursului internațional de atletism 
desfășurat sîmbătă pe stadionul 
Mount Smart din Auckland (Noua 
Zeelandă), atleta româncă Natalia

Mărășescu a stabilit un nou record 
mondial in proba de o milă cu excep
ționala performanță de 4’22”l/10. Re
cordul precedent care-i aparținea 
era de 4’23”8/10.

Azi, Ia
După o întrerupere competitională 

nu prea lungă, echipele feminine de 
handbal din divizia „A" își reiau as
tăzi întrecerea în etapa a V-a din 
retur, meciurile fiind găzduite .de o- 
rașele București, Timișoara, Brașov 
și Constanța.

Capul de afiș al zilei îl constituie 
lntîlnirea ce se va desfășura în Ca-

handbal
pitală. în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin. Iată programul de 
azi de la Palatul sporturilor : ora 15 : 
Universitatea Buc. — Progresul 
Buc. ; ora 16.15 : Rapid Buc. — Con
structorul Baia Mare ; ora 17.45 : Di
namo București — Balonmano Calpi
sa Alicante (Spania).

UN APEL AL O.N.U. ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI 
ÎN SPORT

Adunarea Generală a O.N.U. a adre
sat un apel tuturor statelor, organi
zațiilor sportive internaționale și na
ționale, precum și sportivilor să a- 
plice cu strictețe Declarația interna
țională împotriva apartheidului în 
sport. în rezoluția adoptată la cea 
de-a 33-a sesiune a Adunării Gene
rale ă O.N.U. se subliniază „impor
tanța deosebită a măsurilor efective 
pentru încetarea completă a tuturor 
schimburilor sportive cu Republica

În cîteva

Sud-Africană“, țară unde se prac
tică discriminarea rasială în sport.

Adunarea a propus Comitetului 
special pentru elaborarea unei con
venții internaționale împotriva apart
heidului în sport să continue activi
tatea în scopul elaborării proiectului 
de convenție pentru a fi prezentat 
celei de-a 34-a sesiuni 
Generale, care se va 
toamnă acestui an.

rînduri

a Adunării 
deschide în

• Lotul de fotbal al țării noastre 
și-a continuat sîmbătă pregătirile la 
Brașov, întîlnind într-un joc de ve
rificare formația locală Tractorul. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0.

O La Hollywood. în sferturile de 
finală ale turneului internațional fe
minin de tenis. Virginia Wade (An
glia) a învins-o cu 7—5, 7—5 pe 
Virginia Ruzici (România). în semi-
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finale. Virginia Wade 
pe Dianne Fromholtz 
S-au mai calificat pentru semifinale 
Greer Stevens Ași Mărise Kriiger.

® Cu două runde înainte de ter
minarea finalei Turneului zonal de 
șah de la Varșovia, în clasament con
duc Smejkal (Cehoslovacia). Sax șl 
Adorlan (Ungaria) cu cite 3 puncte, 
urmați de Florin Gheorghiu (Româ
nia. Ribli (Ungaria) — 2,5 puncte și 
cite o partidă întreruptă. 
(România) — 2 puncte. 
(Cehoslovacia). Sznapik 
1.5 puncte. în runda a 
Gheorghiu a remizat cu 
Ghindă a pierdut la Ribli.

o va întilni 
(Australia).

Ghindă
Prandstetter 
(Polonia) — 
5-a. Florin 
Sznapik, iar

Peste cîteva zile se vor împlini 31 
de ani de la semnarea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică — eveniment deo
sebit de important în ansamblul re
lațiilor de colaborare dintre 
popoarele noastre, care a 
o amplă înrîurire pozitivă 
dezvoltării multilaterale a 
relații. Ducînd mai departe 
unei prietenii cu adînci rădăcini în 
trecutul istoric, in lupta pentru îm
plinirea idealurilor de libertate și 
progres ale forțelor înaintate ale ce
lor două popoare, prietenie pecetlui
tă pentru totdeauna prin sîngele 
vărsat în comun de ostașii români 
și cei sovietici în războiul antifascist, 
acest document, semnat în condițiile 
cînd în ambele țări puterea se afla în 
mîinile oamenilor muncii, sub condu
cerea partidelor lor comuniste, marca 
ridicarea raporturilor româno-so
vietice pe o treaptă nouă, calitativ 
superioară.

Beneficiind de cadrul atît de fertil 
creat de acest tratat — care și-a găsit 
apoi," după două decenii și mai bine, 
continuarea firească în noul tratat, 
încheiat în 1970 — colaborarea româ
no-sovietică, puternic stimulată de 
comunitatea de orînduire, de teluri și 
ideologie, s-a înscris pe o traiectorie 
mereu ascendentă, cunoscînd un pro
ces de permanentă adincire și diver
sificare pe cele mai diferite planuri
— politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, ca și pe tărîmul vieții inter
naționale — în interesul reciproc al 
prosperității ambelor popoare, al edi
ficării socialismului și comunismului.

Deosebit de rodnică s-a dovedit 
această conlucrare în domeniul eco
nomic — domeniu hotărâtor pentru 
progresul întregii societăți, pentru 
accelerarea operei de construcție a 
noii orânduiri, pentru ridicarea ni
velului de trai și înflorirea civiliza
ției. Succesele obținute de cele două 
țări în edificarea socialismului și co
munismului. dezvoltarea impetuoasă 
a Uniunii Sovietice — stat cu un 
potențial economic de prim rang, cu 
o industrie căreia îi revine o pondere 
însemnată în ansamblul producției 
mondiale, cu realizări de vîrf în di
ferite sectoare ale științei și tehnicii
— ca și înfăptuirile remarcabile ale 
poporului yomân în dezvoltarea 
forțelor de producție, în promo
varea cuceririlor științei și teh
nicii Înaintate în toate ramurile 
economice, au generat și gene
rează continuu noi și ample posibi
lități pentru extinderea și adincirea 
acestei colaborări, pentru ridicarea ei 
pe planuri tot mai înalte. înfățișînd, 
sintetic, această rodnică evoluție, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia că „schimburile economice 
româno-sovietice au cunoscut și cu
nosc o puternică dezvoltare șl diver
sificare, Uniunea Sovietică ocupînd 
primul loc în comerțul nostru exte
rior. Țările noastre acționează, de 
asemenea. în cadrul C.A.E.R. partici
pind la dezvoltarea cooperării multi
laterale, la înfăptuirea programului 
complex menit să asigure înflorirea 
fiecărei economii naționale a țărilor 
membre".

Intr-adevăr, caracterul fertil al ra
porturilor româno-sovietice în sfera 
economică își găsește multiple și 
semnificative ilustrări. Spre satisfac
ția ambelor popoare, colaborarea pe 
acest tărim oferă o imagine dinami
că, conturează un tablou ce se îmbo
gățește an de an prin noi elemente.

înțelegerile convenite cu ocazia 
contactelor și întîlnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu si Leonid 
Brejnev, care s-au dovedit, de fie
care dată, a avea o importanță hotă
râtoare pentru impulsionarea conti
nuă a colaborării, s-au concretizat și 
se concretizează in multiple acor
duri, protocoale, convenții îndreptate 
spre dezvoltarea și intensificarea 
neîntreruptă, pe baze stabile și de 
lungă durată, a relațiilor economice 
prietenești dintre cele două țări.

Astfel, volumul schimburilor eco
nomice se amplifică neîntrerupt, ca
pătă un caracter tot mai diversificat. 
Grăitor este faptul că acest volum 
a crescut. în perioada 1970—1977, de 
peste două ori. O însemnătate deose
bită prezintă Acordul româno-sovie- 
tic privind schimburile de mărfuri și 
plățile pe anii 1976—1980, care pre
vede creșterea nivelului livrărilor

țările și 
exercitat 

asupra 
acestor 

tradițiile

reciproce de mărfuri în actualul cin
cinal cu 70 la sută, in raport cu cinci
nalul precedent — cele două țări ex- 
primindu-și voința de ă acționa pen
tru depășirea substanțială a acestei 
prevederi. Potrivit acordului. în an
samblul schimburilor un ritm rapid 
de creștere Înregistrează livrările ds 
utilaje cu un grad sporit de com
plexitate. în baza prevederilor do
cumentului, România livrează Uniu
nii Sovietice echipament electric pen
tru controlul și reglajul proceselor 
tehnologice, pentru tehnica electro
nică de calcul, inclusiv componen
te electronice, utilaje pentru uzine 
chimice și uzine metalurgice, utilaj 
petrolier și petrochimic, nave, ma- 
șini-unelte, laminate, produse ale 
industriei chimice, mașini agricole, 
precum și confecții, tricotaje. încăl
țăminte. mobilă și alte produse ale 
industriei lemnului, diferite produse 
ale industriei alimentare. Se poate 
spune că simpla parcurgere a aces
tei liste evidențiază diversificarea 
continuă a gamei de produse ale e- 
conomiei românești, care găsesc cău
tare și sînt apreciate de partenerul 
sovietic.

în baza acordului. Uniunea Sovie
tică livrează, la rîndul ei, României 
utilaje de înaltă tehnicitate — echi- 
pamente pentru Industria minieră și 
metalurgică, utilaje energetice, pen
tru industria chimică și cea ușoară, 
pentru construcții, excavatoare, apa
rate de măsură și control, autoca
mioane și autoturisme, utilaj naval 
și tehnică aviatică, cît și un șir de 
importante materii prime — produse 
ale industriei siderurgice, feroaliaje, 
cocs metalurgic, cărbune cocsifi- 
cabil, minereu de fier, apatită, azbest, 
bumbac — precum și diferite bunuri 
de larg consum.

Concludent pentru amploarea acestor 
schimburi este și faptul că protocoa
lele interguvemamentale anuale pre
văd, adeseori, livrări mai importante 
decît cele prevăzute în acordul de 
lungă durată, așa cum este cazul 
chiar cu protocolul pentru 1979, care 
prevede, de asemenea, o diversificare 
a nomenclatorului de mărfuri livrate 
reciproc.

Concomitent cu creșterea substan
țială a schimburilor, are loc o evoluție 
tot mai accentuată a colaborării spre 
forme superioare, incluzînd coopera
rea și specializarea în producție — în 
ramuri si sectoare de cea mai mare 
importantă pentru dezvoltarea eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări. Dezvoltarea acestor forme de 
conlucrare constituie, astfel, o 
trace concludentă a dorinței de 
asigura o valorificare cît mai 
cientă. reciproc avantajoasă, a 
bilităților si experienței sporite 
mulate de ambele țări în opera de 
făurire a noii orînduirl.

în ansamblul activității de coopera
re. un rol de prim ordin revine rea
lizării în comun a unor importante 
obiective economice. Nu mai departe 
de sfirsitul anului trecut se inaugura 
nodul hidrotehnic Stînca — Costești 
de pe Prut, menit să asigure amelio
rarea complexă și punerea în valoare 
a resurselor naturale din zonă. în ve
derea utilizării lor cît mai depline, 
în interesul ambelor popoare. Exem
ple edificatoare ale caracterului 
rodnic al acestei cooperări oferă, de 
asemenea, participarea României la 
dezvoltarea unor importante capaci
tăți de pe teritoriul U.R.S.S. privind 
producția minereului de fier, din a- 
ceastă, producție obținîndu-se o parte 
a necesarului de minereu pentru in
dustria noastră siderurgică. Un alt e- 
xemplu semnificativ îl oferă coopera
rea pentru realizarea în tara noastră 
a unei uzine de produse sodice, partea 
sovietică urmînd să-și asigure canti
tăți de produse sodice din producția 
uzinei. O fructuoasă colaborare se 
desfășoară si in domeniul tehnico- 
științific. prin dezvoltarea schimbu
rilor de documentații, prin cercetări 
comune și elaborarea de tehnologii 
de mare eficientă economică pentru 
diverse domenii ale industriei.

în 
rării 
tate 
toda 
dezvoltare economico-socială ale 
două țări. în acest sens, 
toeolul Drivlnd rezultatele coordonă
rii planurilor pe perioada 1976—1980

ilus- 
a se 
efi- 

posi- 
acu-

stimularea colaborării si coope- 
româno-sovietice de o însemnă- 
esențială se dovedește 

coordonării planurilor
se me- 

de. 
celor 
pro-

conține prevederi care oferă o bază 
rodnică a activității îndreptate spre 
identificarea unor posibilități supli
mentare de dezvoltare a relațiilor e- 
conomice in actualul cincinal.

Evocîndu-se aceste evoluții, se cu
vine relevată activitatea bogată și 
fructuoasă desfășurată de Comisia in- 
tcrguvernamentalâ româno-sovietică 
de colaborare economică. Această ac
tivitate, măsurile stabilite au marcat 
un aport de seamă la îmbogățirea 
continuă a tabloului colaborării eco
nomice româno-sovietice ; fără îndo
ială. si in viitor acțiunile care var fi 
convenite vor marca deschideri și 
mai ample, vor duce la adincirea și 
diversificarea neîntreruptă a acestei 
colaborări.

Dobindind dimensiuni tot mai largi 
pe plan bilateral, colaborarea eco
nomică româno-sovietică se dezvoltă 
si pe plan multilateral in cadrul 
C.A.E.R. România participă, alături 
de alte țări membre, la realizarea 
unui șir de importante acțiuni de 
cooperare pe teritoriul U.R.S.S., cum 
ar fi valorificarea zăcămîntului de 
gaze condensate de la Orenburg — 
acțiune menită să aibă o deosebită 
însemnătate pentru economia țărilor 
respective — ca și la construirea u- 
nor obiective economice de anvergu
ră. între care combinatul minier de 
preparare a azbestului de la Kiem- 
bai, fabrica de celuloză de la Ust- 
Ilim. realizarea unor capacități de 
producție în domeniul feroaliajelor 
ș.a. Participind la construirea acestor 
obiective. România urmează să pri
mească anumite cantități din produc
ția realizată. Cele două țări acționea
ză și își aduc de asemenea contribu
ția in vederea realizării programelor 
de colaborare pe termen lung, adopta
te la sesiunea de anul trecut de ia 
București a C.A.E.R., programe a că
ror traducere în viată ar constitui, fără 
îndoială, un sprijin efectiv pentru ță
rile membre în soluționarea unor 
probleme importante, cum sînt sa
tisfacerea mai deplină a necesarului 
de combustibil, energie și materii pri
me. mașini și utilaje, tehnologii mo
deme. produse alimentare.

Partidul și statul nostru dau o înal
tă apreciere ansamblului relațiilor co
merciale și dc cooperare economică 
cu U.R.S.S.. relații la baza căro
ra stau principiile deplinei egalități 
în drepturi și întrajutorării tovără
șești. avantajului reciproc. Dezvol- 
tindu-se pe baza trainică a normelor 
noi de relații internaționale, colabo
rarea contribuie, spre satisfacția am
belor țări, la progresul economiilor 
lor. la traducerea în viată a planuri
lor de dezvoltare economico-socială, 
extinderea sa pe mai departe fiind 
menită să demonstreze — pe plan 
economic, ca și pe alte planuri — su
perioritatea raporturilor dintre. țările 
socialiste. Asemenea raporturi sînt 
chemate să contribuie la întărirea fie
cărei economii naționale, la egaliza
rea nivelurilor de dezvoltare econo
mică a țărilor socialiste, la sporirea 
forțelor socialismului în lume.

Fără îndoială, marele potențial al 
economiei sovietice, ca și dezvoltarea 
în ritm accelerat a economiei țării 
noastre. în conformitate cu obiectivele 
stabilite în Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate si Înaintare a Româ
niei spre comunism, creează noi si noi 
posibilități de lărgire șl adâncire a 
conlucrării economice prietenești 
dintre cele două țări, de extindere a 
acestei conlucrări în forme tot mai 
variate, cu eficientă sporită, inclusiv 
intensificarea acțiunilor de cooperare 
în producție, potrivit intereselor dez
voltării economice a statelor noastre, 
creșterii bunăstării popoarelor, cauzei 
socialismului.

Așa cum a arătat, în repetate rîn
duri, secretarul general al partidului 
nostru, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, România 
este hotărâtă să facă și în viitor totul 
pentru adincirea și lărgirea pe mai 
departe a acestei colaborări. Nu în
cape îndoială că un asemenea curs, 
corespunzînd întru totul intereselor 
reciproce, se înscrie ca un aport de 
preț la cauza întăririi solidarității și 
unității țărilor socialiste, la promova
rea țelurilor generale ale păcii, co
laborării $i înțelegerii internaționale, 
la creșterea forței și prestigiului so
cialismului în lume.

R. CAP1ESCU
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din 
municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „DACIA 1300" la tragerea la 
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Numărul Nr. Numărul
Nr. libretului de libretului de

economii economii

1. 760-207-35430 53. 738-103-30976
2. 763-139-25454 54. 759-207-19971
3. 764-208-8143 55. 759-207-41882
4. 763-210-19761 56. 760-1-38364
5. 759-1-228896 57. 760-1-77898
6. 760-202-29761 58. 760-1-100218
7. 759-1-283565 59. 760-1-116142
8. 764-202-3531 60. 760-208-15538
9. 764-202-14793 61. 760-209-24556

10. 766-1-41204 62. 737-113-13780
11. 764-1-37502 63. 760-201-26107
12. 764-312-3139 64. 760-202-36554
13. 731-103-37529 65. 760-207-8138
14. 731-103-59896 66. 760-207-33804
15. 731-111-15405 67. 765-1-30264
16. 761-205-30527 68. 764-206-15623
17. 761-205-55586 69. 731-103-32378
18. 761-208-29927 70. 731-103-57792
19. 761-208-63261 71. 731-111-9144
20. 761-201-14087 72. 761-205-24152
21. 762-207-34055 73. 761-205-53239
22. 766-1-27149 74. 761-208-20078
23. 766-1-54316 75. 761-208-60631
24. 762-1-20748 76. 761-201-10842
25. 762-1-56456 77. 762-207-31438
26. 762-201-26256 78. 766-1-19621
27. 762-201-45968 79. 766-1-52472
28. 762-202-23127 80. 762-1-6350
29. 762-210-32351 81. 762-1-53766
30. 734-103-34733 82. 762-201-20993
31. 734-103-71836 83. 762-201-44352
32. 734-103-90567 84. 762-202-21161
33. 763-1-24189 85. 762-210-29104
34. 763-1-43295 86. 734-103-26795
35. 763-139-29164 87. 734-103-68303
36. 763-201-6461 88. 734-103-88571
37. 764-1-17822 89. 763-1-19731
38. 764-1-44842 90. 763-1-41513
39. 764-203-18386 91. 763-139-26487
40. 764-208-14125 92. 763-139-42065
41. 764-208-35677 93. • 764-1-10245
42. 738-102-4249 94. 764-1-42604
43. 759-1-84582 95. 764-203-15384
44. 759-1-142009 96. 764-208-7854
45. 759-1-179418 97. 764-208-33815
46. 759-1-211038 98. 764-312-2527
47. 759-1-235378 99. 759-1-74582
48. 759-1-255859 100. 759-1-135499
49. 759-1-273672 101. 759-1-174529
50. 759-1-289200 102. 759-1-207050
51. 759-1-302612 103. 759-1-232266
52. 759-346-27 104. 759-1-253188
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Numărul 
libretului de 

economii

105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

759-1-271399 
759-1-287190 
759-1-300937 
759-205-8382 . 
738-103-25775 
759-207-15275
759- 207-39733
760- 1-27610 
760-1-73798 
760-1-97655 
760-1-114184 
760-208-12434 
760-209-22115 
737-113-10964

* 760-201-24067
760-202-33675 
760-206-25375
760- 207-31921
765- 1-27464 
731-111-25421 
731-103-27351 
731-103-55881 
731-106-33624
761- 205-15832 
761-205-50861 
761-208-5706 
761-208-57882
761- 201-6432
762- 207-28752
766- 1-8861 
766-1-50505
733- 110-5140 
762-1-51315 
762-201-14626 
762-201-42687 
762-202-19312
762- 210-25969
734- 103-17018 
734-103-64488 
734-103-86642
763- 1-13879 
763-1-39771 
763-139-23756 
763-139-40635

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. 
161. 
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

763- 202-9610
764- 1-40257 
764-203-11699 
764-206-15542 
764-208-32004
764- 220-78 
759-1-63989 
759-1-129507 
759-1-170476 
759-1-203506 
759-1-229468 
759-1-250759 
759-1-269370 
759-1-285436 
759-1-299412 
759-1-311376 
738-103-19956 
759-207-10140
759- 207-37607
760- 1-13395 
760-1-70081 
760-1-95148 
760-1-112474 
760-208-8330 
760-209-19684 
737-113-6994 i 
760-201-21628 
760-202-30990 
760-206-20279
760- 207-29927
765- 1-24824 
763-139-37205 
731-103-37408 
731-103-59827 
731-111-15255
761- 205-30372 
761-205-55508 
761-208-29613 
761-208-63187
761- 201-14029
762- 207-33973
766- 1-26969 
766-1-54259 
762-1-20435

193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200. 
201, 
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210. 
211. 
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220. 
221. 
222,
223.
224.
225.
226.
227., 
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

economii cu dobîndă și

762-1-56398 
762-201-26121

■ 762-201-45919 
762-202-23079
762- 210-32231 
734-103-34547 
734-103-71707 
734-103-90519
763- 1-24059 
763-1-43247 
763-139-29106
763- 201-6161
764- 1-17638 
764-1-44765 
764-203-18282 
764-208-13944
764- 208-35618 
738-102-3945 
759-1-84224 
759-1-141863 
759-1-179287 
759-1-210906 
759-1-235291 
759-1-255807 
759-1-273608 
759-1-289136 
759-1-302556 
759-344-75 
738-103-30855 
759-207-19848
759- 207-41813
760- 1-38064 
760-1-77777 
760-1-100139 
760-1-116074 
760-208-15441 
760-209-24479 
737-113-13703 
760-201-26039 
760-202-36458 
760-207-7846 
760-207-33754
765- 1-30197 
759-1-121928

ciștiguri în au-

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 și 31 ianuarie. In țară : Vreme 
în general umedă. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale. mai 
și burniță 
te regiuni 
ninsoarea.

ales sub formă de ploaie 
în sudul țării. în celelal- 
va predomina lapovița si 

Vînt moderat cu intensifi-

Cuvinte
(Urmare din pag. I)

Titularilor libretelor de _______ ___ _
toturisme emise de unitățile C.E.C. din țară li se vor acorda, prin- 
tr-o tragere la sorți separată, care va avea loc în ziua de 30 ia
nuarie a.c. în Capitală, 1 068 autoturisme „Dacia 1 300“. Lista ofi
cială a libretelor de economii ieșite cîștigătoare la această tragere 
la sorti se va publica în ziarele „Scînteia" și „România liberă" din 
1 februarie a.c.

Florile au o perso
nalitate, o biografie a- 
semănătoare cu a oa
menilor nu numai în. 
folclor, ci și în poe
zia noastră cultă, pre
cum în acea anto
logică „Moartea Nar- 
cisului" de Dimitrie 
Anghel : „S-a ofilit 
Narcisul, și-s trist de 
o zi întreagă / Era 
ceva din tine în floa
rea asta dragă ; / Era 
ceva desigur, căci 
altfel n-aș pricepe, / 
De ce mă simt mai 
singur acum cînd 
noaptea-ncepe 1/ ...A- 
vea ceva, desigur, 
din fața ta curată, / 
Din toată gingășia ta 
candidă de fată / Din 
tot ce strălucește și- 
aduce bucurie".

Ca și pentru eroina 
lui G. Ibrăileanu. Ade
la. din romanul cu a- 
celași nume, si pentru 
noi, oameni în carne și 
oase, florile au perso- , 
nalitate. unele sînt 
„sentimentale", altele 
„impertinente", altele 
„copii" ori „cucoane 
mici" și așa mai de-

cări. Temperatura în scădere. înce- 
pînd din vestul tării. Minimele vor 
fi cuprinse intre minus 10 și zero 
grade, mai ridicate la începutul in
tervalului. iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade, local mai ridicate 
în primele zile. Ceață dimineața și 
seara. Izolat, polei. în nordul țării, 
în București : Vreme în general u- 
medă. Cerul va fi mai mult noros, 
favorabil ploii slabe. Vînt moderat. 
Temperatura în scădere ușoară. Ceață 
slabă.

si flori•>
parte. Intuind identi
tatea dintre floare și 
femeie. Ibrăileanu no
tează cu o rară și în
drăzneață acuitate : 
„Comparația, banală 
de adevărată ce e, în
tre femeie si floare 
este mai mult decit 
constatarea unei ase
mănări exterioare. E 
intuiția unei identități 
profund naturale".

Cit de mult partici
pă limba, cuvintele cu 
care sînt botezate flo
rile la conturarea per
sonalității acestora, la 
interferarea vieții lor 
cu aceea a oamenilor 
care iubesc, suferă, se 
bucură și se zbuciumă, 
se ofilesc și se trec, 
precum florile. Fără o 
stare sufletească a o- 
mului revărsată în ele, 
florile rămîn niște 
simple buruieni ; in 
schimb și buruienile 
se înnobilează prin 
crimpeiul de umanita
te care se lasă peste 
ele din sensibilitatea 
omului.

Identitatea dintre 
starea sufletească a 
omului și biografia 
florii este uluitoare și

creează adevărate mi
tologii lirice, ca în a- 
cest cîntec tulburător, 
aproape fără pereche : 
„Mîndro, de dragostea 
noastră / A-nflorit un 
pom pe coastă. / A-n
florit și s-a 
not mîndro. 
sat".

Iată cum. .... 
nea poetului popular, 
jocurile temperaturii 
sufletești înrîuresc mai 
puternic natura, ger
minația mirabilelor 

' semințe și viata flori
lor. decît temperatura 
obiectivă a firii. O 
floare, un fir de grîu 
sau de porumb, tot ce 
se seamănă si rodește 
are nevoie de dragos
tea și căldura omului 
ca să i se asemene și 
ca să dea roadele do
rite. Fără dragostea si 
căldura sufletească a 
omului, totul îngheață 
și se veștejește... in
clusiv cuvintele și flo
rile. De aceea ar tre
bui ca niciodată, de 
nici o sărbătoare să nu 
ducem lipsă de flori, 
așa cum nu ducem 
lipsă de cuvinte.

uscat / Și 
ne-am lă-

in viziu-

EXEMPLUL COMUNIST
(Urmare din pag. 1)

Inspirîndu-se din tenacitatea cu 
care secretarul general al partidului 
promovează stilul dinamic, de legă
tură neslăbită cu poporul, comuniștii 
au datoria de a nu precupeți nici un 
efort pentru a asigura întărirea șl 
dezvoltarea legăturii partidului cu 
masele largi de cetățeni ai patriei, 
atragerea lor într-o tot mai mare 
măsură la elaborarea și înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

Reprezentînd idealurile, aspirațiile 
cele mai înalte ale clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor muncii, partidul 
acționează din interiorul maselor largi 
populare și împreună cu ele. Lupta 
clasei muncitoare și a țărănlmi, miș
cările maselor populare i-au avut 
mereu în frunte, ca o forță 'de soc a 
înfăptuirii revoluției, pe comuniști, 
care au dat nenumărate exemple de 
devotament și abnegație — în anii 
ilegalității — cu prețul libertății și 
chiar al vieții. Prin acțiunea conștien
tă. prin exemplul lor. ei au stirnit și 
adunat afluenții marelui fluviu revo
luționar, l-au făcut să clocotească, să 
înfrunte cataractele, să-și aleagă al
bia și tot ei — comuniștii, oameni în
tre oameni — au făcut pilduitoare sa
crificii pentru cauza celor mulți.

De ce oare, In condițiile etapei ac
tuale. conducerea partidului atrage 
atenția cu deosebită stăruință asupra 
necesității ca membrii de partid să 
dea mereu exemplu personal, ca o 
cerință esențială a sporirii influentei 
șl capacității de mobilizare a mase
lor muncitoare de către partid ?

Pentru că manifestarea rolului 
partidului de forță politică conducă
toare a națiunii noastre se realizează 
nu numai prin faptul că peste 26 la 
sută din populația activă a țării o re
prezintă membrii partidului comuniș
tilor — ceea ce, desigur, are o im
portanță cu totul deosebită — ci, mai 
ales, prin dovada capacității organi
zatorice, a influenței și forței de mo
bilizare pe care o exercită organele și 
organizațiile de partid, fiecare comu
nist in parte asupra masei largi de 
oameni ai muncii, astfel ca aceștia 
să-și însușească politica partidului 
ca pe un crez de muncă și de viață

propriu, pe care să-1 aplice din con
vingere. neabătut.

Pentru că, propunindu-ne să făurim 
o societate a unor oameni noi. o 
societate a eticii și echității, exem
plele personale ale comuniștilor tre
buie să reprezinte veritabile etaloane, 
demne de urmat ; modelul pe care-1 
oferă comunistul in toate împrejură
rile vieții trebuie să iradieze in jur 
aceste norme — și numai dacă fie
care va asigura ca în preajma sa, în 
colectivul său, în familie, între prie
teni să-și găsească aplicarea princi
piile eticii și echității promovate de 
partid se va asigura generalizarea 
lor la scara întregii vieți sociale.

Calitatea de membru al partidului 
nu reprezintă o bonificație moral- 
spirituală acordată celor aflați in 
eșalonul întîi al colectivelor de 
muncă. Prin îndatoririle acestora, 
mult mai mari, asumate din convin
gere, această calitate — adică perso
nalitatea comunistului — se înnobi
lează, capătă sclipire, în văzul lumii, 
în prim plan, sporind mereu forța 
exemplului personal.

Sarcinile mari și deosebit de com
plexe pe care le pune în fata între
gului popor actuala etapă a edifi
cării noii societăți, problemele de 
largă perspectivă ce se cer soluțio
nate pentru a asigura mersul înainte 
neabătut al patinei noastre socialiste 
— toate acestea solicită din partea 
întregului partid, a organizațiilor 
sale, neobosite eforturi spre a culti
va in rândurile comuniștilor, ale ute- 
ciștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
acele nobile trăsături de incandes
centă pasiune și dăruire revoluțio- 

de gindire clarvăzătoare și 
faptă îndrăzneață, atît de strălucit 
ilustrate prin viața și activitatea se
cretarului general al partidului nos
tru. Sub semnul acestei luminoase 
strădanii. întregul nostru partid, În
tregul nostru popor — membri, și 
nemembrii de partid, indisolubil u- 
niți de aceeași însuflețire patriotică 
în jurul celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste — își reafir
mă hotărîrea nestrămutată de a dă
rui chipul viu al faptei mărețului 
Program al partidului de făurire a 
viitorului comunist al patriei.

nară.
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Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

cotidianului japonez „Asahi Shimbun“

Manifestări consacrate 
împlinirii a 120 de ani 

de la Unirea

Festivitatea lansării la Tîrgul internațional de carte
de la Cairo a volumului:

(Urmare din pag. I)
relațiilor dintre China și Statele Unite 
va contribui într-o măsură tot mai 
mare la realizarea unei politici noi, 
de respect al independenței și suve
ranității tuturor statelor, că va merge 
in direcția destinderii și păcii inter
naționale.

Se poate spune că aceste două eve
nimente constituie acțiuni importante 
în lichidarea urmărilor celui de-al 
doilea război mondial, in restabilirea 
relațiilor de încredere și colaborare 
nu numai intre statele respective, ci 
în întreaga lume. Ne exprimăm în
crederea că ele vor exercita o in
fluență pozitiva în direcția stabili
tății și păcii în viața internațională.

ÎNTREBARE : Ați vizitat re
cent Phenianul și ați discutat 
cu președintele Kim Ir Sen. 
Care ar fi, după părerea dum
neavoastră, împrejurările inter
naționale care ar putea favoriza 
dialogul dintre Nord și Sud și,' 
in același timp, un acord intre 
părțile interesate ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
întreține relații deosebit de priete
nești cu Republica Populară Demo
crată Coreeană, iar vizita din luna 
mai anul trecut la Phenian, discuțiile 
cu președintele Kim Ir Sen au dat 
un nou impuls puternic și o perspec
tivă și mai largă dezvoltării colabo
rării multilaterale între România și
R. P.D. Coreeană.

După cum este cunoscut. Republi
ca Populară Democrată Coreeană se 
pronunță ferm pentru soluționarea 
problemelor Coreei, pentru reunifi- 
carea intr-un singur stat, pe calea 
tratativelor pașnice. în acest sens, 
recentele propuneri ale R.P.D. Coree
ne au o măre semnificație și demon
strează un inalt umanism și un 
profund spirit de răspundere față de 
poporul coreean, față de cauza 
securității și păcii în Asia și în în
treaga lume. Ele dovedesc faptul că 
problemele cele mai complexe pot fi 
abordate intr-un spirit constructiv, 
rațional, prin tratative politice, cău- 
tîndu-se rezolvarea lor în forme ac
ceptabile pentru părțile interesate, 
evitîndu-se cu desăvîrșire calea for
ței, a înfruntărilor militare. Consi
derăm că această orientare cores
punde pe deplin intereselor celor 
două părți, întregului popor coreean, 
cit și cauzei păcii în zona respectivă 
și pe plan mondial. în acest spirit 
se impune să se acționeze astăzi in 
întreaga lume pentru soluționarea 
problemelor litigioase, pentru întă
rirea securității și încrederii interna
ționale.

Actualele împrejurări internaționa
le, evenimentele care au avut ioc in 
ultimul timp creează, după părerea 
mea, condiții favorabile dezvoltării 
procesului, de reunificare pașnică a 
Coreei. în acest sens, am dori ca
S. U.A. să dea dovadă de mai mult 
realism și să acționeze în direcția fa
vorizării dialogului dintre cele două 
părți pentru a se ajunge cit mai 
rapid la realizarea unificării pașnice 
a poporului coreean. Este, de aseme
nea, în interesul tuturor țărilor ve
cine — printre care și al Japoniei 
— ca de altfel al tuturor statelor, să 
sprijine activ unificarea Coreei, care 
va contribui la întărirea securității 
și stabilității politice a Asiei, a în
tregii vieți internaționale.

în ce o privește, România va spri
jini — ca și pină acum — cu toate 
forțele realizarea politicii de reuni
ficare pașnică a Coreei.

ÎNTREBARE : Agravarea con
flictului intre China și Vietnam 
a constituit o surpriză pentru 
noi toți. Cum vedeți conflictele 
și consolidarea cooperării intre 
aceste țări din Indochina ?

RĂSPUNS : într-adevăr, conflictul 
dintre China și Vietnam și. în gene
ral, evenimentele din Indochina au 
constituit o surpriză pentru toate po
poarele lumii. Desigur, ele au repre
zentat și reprezintă. în același timp, 
factori negativi in viața internațio

nală. Aceste neînțelegeri sînt deter
minate de stările vechi de lucruri, de 
moștenirea pe care țările respective 
au preluat-o, în mod normal însă 
aceste stări de lucruri vechi trebuiau 
— și noi considerăm în continuare 
că trebuie — soluționate pe calea 
tratativelor pașnice. Cp atît mai mult 
trebuie să se facă aceasta cu cit ță
rile respective construiesc noua orîn- 
duire socială socialistă. Se impune 
să se facă totul pentru ca anumite 
neînțelegeri dintre ele, inclusiv de 
ordin teritorial, să fie soluționate nu
mai pe calea tratativelor. Aceasta 
corespunde intereselor popoarelor 
respective, cauzei construcției socia
liste în aceste țări, întăririi păcij în 
Indochina, în AsiaMde sud-est, inte
reselor socialismului și păcii interna
ționale.

ÎNTREBARE : Cred, că există 
o tendință in lumea de azi spre 
formarea de blocuri. Consider, 
de asemenea, că unul din 
scopurile eforturilor diplomației 
României este acela de a se opu
ne 'acestei tendințe. Ați dori, vă 
rog, să prezentați eforturile 
dumneavoastră permanente pen
tru a se elimina blocurile și a se 
realiza cooperarea îhtre toate ță
rile lumii ?

RĂSPUNS : Schimbările care s-au 
produs și continuă să se accentueze 
in viața internațională merg nu în di
recția întăririi blocurilor militare, a 
politicii de bloc, ci, dimpotrivă, spre 
o politică de independentă a fiecărei 
națiuni, de desființare a blocurilor 
militare. Activitatea României pen
tru. desființarea blocurilor militare — 
și. în primul rind, pentru desființarea 
concomitentă a N.A.T.O. și a Pactu
lui de la Varșovia — este în strinsă 
concordantă cu dezvoltarea vieții in
ternaționale, cu cerințele obiective 
de independentă și lărgire a rela
țiilor dintre națiuni pe bază de ega
litate, respect și colaborare reciproc 
avantajoasă. Desigur, noi înțelegem 
că desființarea blocurilor militare este 
un proces, o luptă care presupune 
restabilirea încrederii, trecerea la 
măsuri de dezarmare. care să țină 
seama de păstrarea echilibrului din
tre diferite state și care să nu pună 
in pericol independenta și suverani
tatea nici unui popor. Considerăm că 
această politică ciștigă tot mai mult 
teren, că ea este singura care poate 
asigura o colaborare egală între toate 
națiunile lumii și poate contribui la 
destindere, la întărirea securității și 
păcii în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Ați dori să pre
zentați recomandările dumnea
voastră pentru promovarea celei 
mai bune cooperări in piitorul 
apropiat intre România și Ja
ponia 1

RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu 
multă satisfacție dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre România și Japo
nia. Este un lucru îmbucurător fap
tul că in ultimii cinci ani schimbu
rile economice dintre țările noastre 
au crescut de peste trei ori. Cu toate 
acestea, apreciem că există încă largi 
posibilități de extindere a colaborării 
economice, a cooperării în producție, 
intre România și Japonia. în ce ne 
privește, sintem hotărîti să acționăm 
cu și mai multă hotărîre în această 
direcție. Este însă necesar ca Româ
nia și Japonia să găsească căile pen
tru asigurarea unui echilibru al ba
lanței corfierciale — care in momen
tul de față este defavorabilă Româ
niei. Aceasta presupune, desigur, un 
export românesc mai mare in Ja
ponia, cit și o cooperare mai largă, 
împreună cu alte state.

ÎNTREBARE: Principiul Româ
niei este de a se opune cursei 
înarmărilor nucleare. As dori să 
vă întreb ce acțiuni considerați 
că trebuie întreprinse în acest 
scop ?

RĂSPUNS : România se pronunță 
în general pentru dezarmare și, in 
primul rînd, pentru dezarmarea nu
cleară. Considerăm că după sesiunea 
specială a Organizației. Națiunilor

Unite din 1978 s-au creat condiții mai 
favorabile intensificării luptei pentru 
dezarmare, și îndeosebi pentru dezar
mare nucleară. în această direcție, 
România consideră că trebuie să se 
treacă la oprirea cursei înarmărilor 
prin înghețarea bugetelor militare la 
nivelul unui anumit an — desigur, 
noi am dori ca acesta să fie anul 1978 
sau, în cel mai rău caz, anul 1979 — 
și apoi, pe baza unui program co
respunzător; stabilit de comun acord, 
să se ajungă la măsuri de reducere 
a cheltuielilor militare, a efectivelor 
militare, precum și la alte măsuri care 
să diminueze pericolul de război, 
să deschidă perspectiva reducerii 
continue a înarmărilor, pînă la lichi
darea lor. Repet ceea ce am mai men
ționat în răspunsul la o altă între
bare, că toate măsurile de dezarmare 
noi Ie privim în contextul păstrării 
raportului de forțe, al asigurării 
securității fiecărei națiuni. Este evi
dent că aceasta presupune un con
trol internațional eficace, încredere, 
colaborare și bunăvoință din partea 
tuturor statelor.

ÎNTREBARE : Decalajul între 
țările industrializate și țările in 
curs de dezvoltare răminp me
reu printre problemele cele 
mai importante din lume. Ați 
binevoi să faceți comentarii 
asupra eforturilor ce trebuie 
depuse și asupra viitorului aces
tei probleme 1

RĂSPUNS : într-adevăr, decalajul 
între țările dezvoltate și țările in 
curs de dezvoltare, împărțirea lumii 
în țări bogate și țări sărace — care 
constituie un rezultat al vechii po
litici imperialiste, colonialiste, de do
minație — reprezintă una din pro
blemele esențiale ale lumii contem
porane. De rezolvarea acestei pro
bleme depinde pînă la urmă politica 
de destindere, de stabilitate și de 
pace în lume. în soluționarea acestei 
probleme importante este necesar, 
după părerea mea, să se acționeze 
în spiritul realizării unor relații eco
nomice de echitate și egalitate. 
Aceasta presupune înfăptuirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să deschidă perspectiva unui 
progres mai rapid pentru țările ră
mase în urmă și, în același timp, să 
asigure stabilitatea și dezvoltarea 
economiei mondiale. Realizarea noii 
ordini economice internaționale și 
lichidarea subdezvoltării presupun, 
pe lingă colaborarea pe principii de 
echitate și egalitate, o politică de 
ajutor mai substanțial din partea 
țărilor dezvoltate pentru țările in 
curs de dezvoltare. Considerăm 
aceasta nu ca o politică de asistență 
socială — ca să spun așa — ci ca 
o obligație și o necesitate interna
țională. Se impun un acces mai li
ber și în condiții economice mai 
avantajoase al țărilor in curs de 
dezvoltare la tehnologiile moderne, 
un sprijin mai puternic in formarea 
cadrelor lor naționale, fără de care 
nu se va putea obține un progres 
economico-social rapid.

în realizarea acestor obiective con
sider că este necesară angajarea unor 
tratative largi, cu participarea tutu
ror țărilor — atît în curs de dezvol
tare, cit și dezvoltate — pentru a se 
găsi, de comun acord, căile soluțio
nării tuturor problemelor.

Noi acordăm o mare atenție' întă
ririi solidarității cu țările în curs de 
dezvoltare, România fiind ea însăși 
o țară socialistă în curs de dezvol
tare. în același timp, dăm o mare 
atenție pregătirii sesiunii speciale a 
Organizației Națiunilor Unite — ce 
urmează să aibă loc anul viitor — 
care trebuie 'Să constituie un eveni
ment important în determinarea 
adoptării unor hoțărîri ferme menite 
să marcheze o etapă nouă în lichi
darea subdezvoltării, în înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale. 
Aceasta corespunde intereselor tutu
ror statelor, atit celor in curs de dez
voltare. cit și celor dezvoltate, nece
sității promovării unei politici de 
egalitate și pace, realizării unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Principatelor Romane
în diferite capitale și orașe ale lu

mii continuă seria manifestărilor 
consacrate împlinirii a 120 de ani de 
la Unirea Principatelor Române.

ANGLIA. La Ambasada tării noas
tre din capitala Marii Britanii a avut 
loc o seară românească, în cursul că
reia au fost subliniate semnificația 
zilei de 24 ianuarie și tradițiile luptei 
pentru unitate și independentă na
țională ale poporului român. Au fost 
evocate, de asemenea, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Marea Britanie, precum și per
spectivele acestora In lumina vizitei 
oficiale întreprinse anul trecut de 
președintele României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

R.P.D. COREEANA. Ambasada 
României la Phenian a organizat la 
Clubul diplomatic o gală de filme. Au 
participat Li Sion Moc, membru al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. O Mun Ha, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, vicepreședinte al A- 
sociatiei de prietenie coreeano-ro- 
mână. Sub auspiciile Comitetului ad
ministrativ al orașului Phenian, la 
Universitatea „Kim Ir Sen“ d'in capi
tala R.PiD. Coreene a fost organizată 
o manifestare la care au participat 
Ci Cean Ik, prim-prorector al Univer
sității, Hen Miang Ho, decanul facul
tății de istorie, cadre didactice și stu- 
denți. Cu această ocazie, a fost evo
cată importanta momentului unirii 
Principatelor în istoria României, 
succesele poporului nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în opera de construire a socialismului. 
Au fost evidențiate, totodată, bunele 
relații de prietenie și colaborare ro- 
mâno-coreene.

Cotidianul coreean „Nodom Sin- 
mun“ publică un articol intitulat „O 
zi memorabilă in istoria poporului 
român", consacrat celei de-a 120-a 
aniversări a Unirii Principatelor Ro
mâne. în articol se subliniază reali
zările poporului român in construcția 
orînduirii socialiste, relațiile de prie
tenie frățească dintre popoarele core
ean și român, care au cunoscut o nouă 
treaptă, superioară, de dezvoltare în 
urma vizitelor și întilnirilor recipro
ce. istorice dintre tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășul Nicolae Ceaușescu.

COLUMBIA. „Zilele culturii româ
nești" organizate în departamentul 
Meta- din Columbia au prilejuit la 
Villavicencio, capitala departamentu
lui, inaugurarea unei expoziții de fo
tografii și de carte românească și o ga
lă de filme documentare. La aceste ma
nifestări au participat guvernatorul 
departamentului Meta. primarul o- 
rașului Villavicencio, alte oficialități 
locale. în municipiul Puerto Lopez 
din același departament a avut loc o 
adunare festivă.

CUBA. Institutul cubanez de prie
tenie cu popoarele a organizat, la 
școala de partid din orașul Camaguey, 
o adunare festivă, in cUrsul căreia a 
fost evocată semnificația evenimentu
lui de la 24 ianuarie 1859. S-au făcut 
referiri, de asemenea, la unele aspec
te ale politicii noastre interne și ex
terne.

FINLANDA. La lectoratul de limbă 
și literatură română de pe lingă Uni
versitatea Turku a avut loc o seară 
românească, la care au participat 
cadre didactice'și studenți.

IORDANIA. Ziarul iordanian de 
limbă arabă „Al-Rai“ a publicat un 
amplu art'icol despre semnificația e- 
venimentului de la 24 ianuarie 1859 
îri viața poporului român, însoțit de 
fotografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

„CEAUȘESCU-EROUL ROMÂNIEI"
• Un vibrant omagiu adus președintelui României socialiste
• „Omul păcii, unul din cei mai mari conducători ai timpurilor

noastre"
CAIRO 27 (Agerpres). — La 26 ia

nuarie. în cadrul Tîrgului internațio
nal de carte de la Cairo a avut loc, 
la Pavilionul central egiptean, unde 
expun cele mai renumite case edi
toriale din tară, festivitatea lansării 
volumului „CEAUȘESCU — EROUL 
ROMÂNIEI", al cărui autor este 
Sayed Farag, cunoscut publicist și 
scriitor egiptean.

Festivitatea a fost deschisă de direc
torul editurii „Dar al Maaref Egypt", 
în care a apărut volumul. Mohamed 
Mahmoud el Hodary. în cuvîntul său, 
directorul prestigioasei edituri, fon
dată în 1890, a subliniat: „Folosim 
ocazia Tîrgului internațional de carte 
și apariția volumului -«Ceaușescu — 
eroul României», de Sayed Farag. 
pentru a prezenta cititorilor arabi o 
nouă lucrare deosebită, a cărei lan
sare coincide cu aniversarea zilei de 
naștere a președintelui României.

Volumul prezintă viata si opera 
unuia dintre cei mai mari conducători 
ai timpurilor noastre, însuflețit de 
dragoste si nețărmurit devotament 
față de tara sa, căreia i-a adus imense 
servicii. Acesta este președintele 
Nicolae Ceaușescu, omul păcii, con
ducătorul care militează pentru coo
perarea dintre state, pentru rezol
varea pe cale pașnică a diferende
lor. pentru eliminarea războiului din 
.viata societății umane, pentru evi
tarea conflictelor distrugătoare și 
singeroase.

Președintele Ceaușescu se pronunță 
în favoarea dreptului și justiției și 
sprijină inițiativa de pace a pre
ședintelui Sadat.

Iată de ce îi dorim din inimă pre
ședintelui Ceaușescu multă sănătate 
si fericire, iar poporului român prie
ten progres și prosperitate".

A luat apoi cuvîntul autorul căr
ții. Sayed Farag, care a adus, la

rindul șău. un vibrant omagiu pre
ședintelui României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. „De mult 
timp — a subliniat vorbitorul — m-a 
impresionat puternica personalitate a

președintelui Nicolae Ceaușescu, al 
cărui curaj m-a îndemnat să scriu 
cartea pe care o lansăm cu ocazia 
aniversării zilei de naștere a șefului 
statului român".

„Pe noi, arabii, ne impresionează și ne bucură 
sprijinul pe care ni-l acordă 

președintele Nicolae Ceaușescu, România prietenă"
Făcîndu-se ecoul prestigiului de 

care se bucură peste hotare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca urmare a pre
zenței sale active și curajoase, in ca
litate de ilustru reprezentant al Româ
niei. în momentele cele mai impor
tante pe care le cunoaște Istoria con
temporană. a luptei sale consecvente 
pentru triumful cauzei destinderii, 
securității și colaborării, inițiativelor 
și eforturilor pentru stingerea fo
carelor de conflicte și incordare, 
pentru soluționarea pe cale politi
că. prin tratative, a tuturor proble
melor litigioase, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea noii, ordini 
economice internaționale. Sayed Fa
rag a spus : „Ne impresionează și 
ne bucură, pe noi, arabii, sprijinul pe 
care ni-l acordă președintele Nicolae 
Ceaușescu, România prietenă... între 
Egipt și România există strinse re
lații de colaborare și prietenie since
ră. iar astăzi sint create condițiile 
pentru ca aceste relații să se dez
volte și mai mult, în interesul po
poarelor noastre, in interesul păcii in 
regiune și în lume".

Relevind, apoi, că a luat cunoș
tință de progresele impresionante în
registrate de poporul român prieten 
în construcția noii societăți, pornind 
de la realitățile concrete ale țării 
sale, vorbitorul a spus : „Am vizitat 
frumoasa Românie, unde am cunos

cut oameni muncitori, harnici și 
mindri, am poposit in locuri ce-mi 
Iasă in amintire impresii de neui
tat...".

„Am fost onorat de faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate contemporană de mare va
loare mondială, mi-a făcut onoarea 
de a mă primi".

în încheiere, cunoscutul publicist și 
scriitor egiptean Sayed Farag a 
spus : „Transmitem salutul nostru 

i fierbinte marelui președinte NicolS 
Ceaușescu, la această scumpă an. 
versare a zilei sale de . naștere... 
Transmitem poporului român prieten 
salutul nostru cu aceeași caldă prie
tenie !“.

La festivitate a luat, de asemenea, 
cuvîntul ambasadorul român la 
Cairo, Ion Iosefide, care a mulțumit 
autorului cărții și editurii „Dar al 
Maaref Egypt" pentru realizarea în 
Egipt a unei noi lucrări consacrate 
vieții și activității creatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. politicii 
externe a țării noastre, relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre Româ
nia și Egipt, a căror puternică dez
voltare este rodul orientărilor stabi
lite de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat. La festivitate au 
participat directori de edituri, ziariști, 
un numeros public.

în aceeași zi. lucrarea a apărut în 
librăriile din Cairo.

agențiile de presă transmit:
La Cairo s-a deschis Tirgul 

internațional al cărții, una din
tre cele mai prestigioasa și tra
diționale manifestări internațio
nale în acest domeniu. La tîrg, 
aflat la cea de-a. Xl-a ediție, 
participă case de edituri din 35 
de țări, printre care și România. 
Standul românesc, in care 
ILEXIM expune peste 600 de 
titluri, a fost vizitat de soția 
președintelui republicii, Jihan El 
Sadat, de ministrul educației, 
culturii și cercetării științifice, 
Hassan Mohamed Ismail, de 
alte persoane oficiale.

★

La Muzeul orașului Coswig- 
Auh — din R.D. Germană — s-a 
deschis expoziția documentară 
„România — istorie și. contem
poraneitate" care înfățișează in 
imagini sugestive momente im
portante din istoria poporului 
român, realizările țării noastre 
in domeniul economic, social- 
cultural, precum și aspecte ale 
relațiilor dintre România și R.D. 
Germană.

pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa a tuturor pre
vederilor Actului final.

Reuniunea pregătitoare a 
sesiunii extraordinare a Biroului de 
coordonare al statelor nealiniate s-a 
deschis in capitala Mpzambicului. 
în cadrul reuniunii urmează să fie 
definitivate documentele ce vor fi 
prezentate spre dezbatere Conferinței 
ministeriale a statelor nealiniate, 
programată să înceapă pe 30 ianuarie. 
Principala problemă aflată în aten
ția participanților o constituie gă
sirea unor noi modalități de intensi
ficare a sprijinului acordat de statele

nealiniate popoarelor africane aflate 
sub dominație străină.

La Teheran 3 avut loc sîm_ 
bătă o demonstrație la care au parti
cipat aproximativ un milion de 
persoane. Armata și-a retras de
tașamentele amplasate in diferite 
puncte ale orașului, demonstrațiile 
din această zi fiind autorizate de gu
vern. Postul de radio Teheran a 
anunțat că demonstrații similare au 
fost organizate in cele mai multe 
orașe din țară. Un comunicat al gu
vernatorului militar informează că 
vineri, la Tabriz, armata a procedat 
,1a arestarea a 600 persoane.

P. C. Italian reafirmă necesitatea unui guvern 
de unitate, cu participarea tuturor forțelor democratice, 

inclusiv comuniștii

Convorbiri economice româno-polone
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — To

varășul Piotr Jaroszewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, a primit la 27 ianua
rie pe tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, care s-a 
aflat într-o vizită de lucru în Polo
nia. Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise un mesaj 
de prietenie tovarășului Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și tovarășei Stanislawa 
Gierek. un cald salut ‘ tovărășesc și 
cele mal bune urări de.sănătate și 
succese în activitate.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Piotr Jaroszewicz a transmis din 
partea tovarășului Edward Gierek și 
a tovarășei Stanislawa Gierek 
aceleași calde salutări tovărășești și 
cele mai bune urări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în cadrul convorbirii ce a avut loc 
au fost abordate probleme ale dezvol
tării și diversificării în continuare a 
relațiilor româno-p<olone, mai ales în 
domeniul colaborării economice, 
cooperării și specializării in produc
ție, conform indicațiilor trasate de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek, cu prilejul întilnirilor de la 
Sinaia și Varșovia. Au fost eviden
țiate posibilități concrete de adincire 
a conlucrării economice româno-po
lone pe multiple planuri prin adin- 
cirea cooperării și specializării in 
construcțiile de mașini, chimie, me
talurgie, industria minieră.

★
La Varșovia au continuat convorbi

rile româno-polone asupra adincirii 
cooperării economice multilaterale 
intre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă. Cu acest 
prilej, ș-a efectuat o analiză a sta
diului relațiilor comerciale dintre 
cele două țări și perspectivelor coope
rării economice bilaterale. Delegația 
română a vizitat, de asemenea, mai 
multe obiective economice din voie
vodatele Gdansk și Katowice, care 
cooperează cu industria românească.

ALGERIA

Congresul Frontului 
de Eliberare Națională
ALGER 27 — Trimisul special

Agerpres Mircea Ionescu transmite: 
La Alger s-au deschis, simbătă, lu
crările celui de-al IV-lea Congres al 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria, partidul de guvemămint.

Cei 3 100 delegați prezenți la Con
gres, reprezentanți ai tuturor pătu
rilor politice și sociale din țară, ur
mează să dezbată șl să adopte un 
program de acțiune pentru noua fază 
a revoluției algeriene.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de președintele interimar al Algeriei, 
Rabah Bittat. După ce a adus un 
omagiu fostului președinte algerian, 
Houari Boumediene. vorbitorul s-a 
referit la principiile definite in Carta 
Națională, subliniind că „nu există 
nici o altă cale de urmat pentru Al
geria decit cea socialistă".

în continuarea lucrărilor a luat 
Cuvîntul Mohamed Salah Yahiaoui, 
membru al Consiliului Revoluției, 
însărcinat cu problemele aparatului 
de partid.

Sesiune a Comisiei mixte româno-norvegiene 
de cooperare economică

OSLO 2l\ (Agerpres). — în perioa
da 22—26 ianuarie, la Oslo s-au des
fășurat lucrările celei de-a 8-a se
siuni a Comisiei mixte româno-nor- 
vegiene de cooperare economică, in
dustrială, tehnico-științifică și pen
tru comerț.

Comisia mixtă a stabilit noi mă

suri" pe linia extinderii și diversifi
cării schimburilor comerciale și coo
perării economice industriale și teh- 
nico-științifice dintre România și 
Norvegia.

Rezultatele lucrărilor Comisiei mix
te au fost consemnate in protocolul 
semnat la încheierea lucrărilor.

R.P.D. Coreeana propune ca intilmrea de lucru 
a reprezentanților Nordului și Sudului 
să aibă loc la inceputul lunii aprilie

Declarația Secretariatului C.C.
Reunificarea Patriei

PHENIAN 27 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.C.T.C.. Se
cretariatul Comitetului Central al 
Frontului Democratic pentru Reuni
ficarea Patriei din R.P.D. Coreeană 
a dat publicității, la 27 ianuarie, o 
declarație privitoare la faptul că, la 
26 ianuarie, partea sud-coreeanâ a 
publicat un document prin care 
anunță că a primit pozitiv propune
rile părții R.P.D. Coreene și su
gerează ca întîlnirea de lucru a re
prezentanților celor două părți să 
se desfășoare, dacă este posibil, mai 
devreme decit luna iunie. în legă
tură cu aceasta — se spune in decla
rația C.C. al F.D.R.P. — propunem ca 
aceste convorbiri la nivel de lucru să 
fie organizate, dacă este posibil, la 
începutul lunii aprilie. Noi vom tri
mite, la timpul potrivit, invitațiile 
pentru aceste convorbiri reprezen
tanților tuturor partidelor și orga
nizațiilor politice și personalităților 
tuturor cercurilor, atît din Nord, cit 
și din Sud, precum și reprezentanți-

al Frontului Democratic pentru 
din R.P.D. Coreeană

lor tuturor organizațiilor și persona
lităților din exterior, ca și autori
tăților ambelor părji.

Dacă se deschid convorbirile la 
nivel de lucru, iar contactele multi
laterale și dialogul au loc — se sub
liniază mai departe in declarație — 
problema convocării Congresului la 
nivelul intregii națiuni va fi ușor de 
rezolvat. Declarația C.C. al F.D.R.P. 
relevă în continuare : Noi am început 
deja să punem capăt acuzațiilor îm
potriva celeilalte părți și vom conti
nua să luăm măsurile' adecvate și în 
viitor, așa cum s-a arătat în decla
rația noastră din 23 ianuarie. Asupra 
acestei chestiuni părțile de Nord și 
de Sud au căzut de acord în Decla
rația comună din 4 iulie, iar faptul 
a fost recunoscut de partea sud-co- 
reeană, ceea ce arată că nu mai este 
necesar s-o discutăm încă o dată, 
rămînînd doar ca ea să fie aplicată 
de către partea sud-coreeană — se 
spune In încheierea documentului 
C.C. al F.D.R.P.

Comunicatul sovieto—ita
lian ^at Publicității la încheierea vi
zitei oficiale în Italia a ministrului 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice. Andrei Gromiko, informează că 
părțile au examinat stadiul actual și 
perspectivele colaborării dintre cele 
două țări, precum și probleme ale 
actualității internaționale. Este- rele
vată necesitatea adincirii și dezvol
tării politicii de destindere, fiind ex
primată importanta pe care U.R.S.S. 
și Italia o acordă transpunerii în 
viață de către toate statele partici

ROMA 27 (Agerpres). — Situația 
politică din Italia este din nou la 
ordinea zilei. în urma anunțării de 
către secretarul general al P.C.I. a 
retragerii sprijinului Partidului Co
munist Italian pentru guvernul mo- 
nocolor democrat-creștin. premierul 
Giulio Andreotti a convocat dezba
teri parlamentare pentru luni după- 
amiază, iar marți se prevede prezen
tarea demisiei guvernului. Agenția 
apreciază că aceste evenimente vor 
deschide oficial criza de guvern din 
Italia.

în expunerea de motive privind 
hotărîrea P.C.I. de a se retrage din 
majoritatea parlamentară. Enrico 
Berlinguer a țieclarat : Comuniștii 
consideră activitatea guvernului ina
decvată, în primul rind in ce pri
vește problemele ordinii publice, ale

politicii economice și financiare, ale 
situației din Mezzogiorno. El a de
clarat — potrivit agenției A.N.S.A. — 
că Partidul comunist se pronunță ca
tegoric împotriva dizolvării anticipa
te a Parlamentului și reafirmă nece
sitatea unui guvern de unitate, cu 
participarea tuturor forțelor demo
cratice, inclusiv a P.C.I.

După ce comuniștii italieni au 
anunțat că reintră in opoziție. Parti
dul socialist a făcut cunoscut că, in 
aceste condiții, va vota și el, din nou, 
împotriva guvernului. Secretarul ge
neral al P.SJ., Bettino Craxi, a re
levat că „este o anomalie să existe 
o majoritate .constituită din cinci par
tide, iar la guvern un singur partid'1, 
și a amintit că P.S.I. „nu s-a opus 
niciodată participării comuniștilor 
la guvern".

Conferință internațională de sprijinire 
a reunificării independente și pașnice a Coreei

GEORGETOWN 27 (Agerpres). — 
în capitala Guyanei, Georgetown, 
s-au deschis lucrările Conferinței 
latino-americane și caraibiene de 
sprijinire a reunificării independente 
și pașnice a Coreei.

Președintele onorific al comitetului 
pregătitor al reuniunii, Robert Cor
bin, ministru de stat guyanez, a de
clarat presei că la dezbateri partici
pă delegații din 20 de țări, precum 
și reprezentanți ai Partidului Revo
luționar pentru Reunificare din Co
reea de sud și ai Organizației de so
lidaritate a popoarelor din Asia, 
Africa șl America Latină (OSPAAL). 
Vorbitorul a arătat că Guyana, mem
bră a mișcării țărilor nealiniate, 
sprijină energic cauza reunificării

pașnice și independente a Coreei. 
Tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, a trimis un mesaj de felicitare 
conferinței din capitala guyaneză.

Delegația R.P.D. Coreene prezentă 
la reuniune a subliniat că prezen
ța trupelor străine în partea de sud 
a Coreei constituie o amenin
țare permanentă nu. numai'pentru 
nordul Coreei, ci și pentru pacea 
mondială. Șeful delegației. Han Ik 
Su, vicepreședinte al Comitetului 
coreean pentru relații culturale cu 
străinătatea, a declarat că patria sa 
a fost artificial divizată. Țelul su
prem al națiunii coreene este reuni
ficarea — a spus el.
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Jucării și întrebări
Desigur că iarna este anotimpul copilăriei. Al săniușuiui, oame

nilor de zăpadă, bătăilor cu bulgări, lunecușului pe gheață.
Este și anotimpul jucăriilor — prin poarta sărbătorilor de iarnă 
intră într-o lume feerică.
Jucării — trenylețe electrice, cu tunele și poduri, și păpuși care 
rotesc ochii de mărgele și mașinuțe de pompieri și scrîncioburi 
arc și ursuleți care dansează sau iepurași cu cheie care se dau

se

își 
cu 
tumba.

Pornindu-se de la funcția lor educativă, la noi predomină, bineîn
țeles, minusculele tractoare și macarale, sonde și excavatoare, strun- 
gulețe sau autocamionașe.

Fiecare educă în felul său.
în alte părți predomină alte jucării — revolvere și puști cu capse, 

cu dopuri sau gloanțe de cauciuc, tănculețe care se urcă peste co
voare și perne împroșcind seîntei prin țeava tunurilor, avionașe care 
lansează rachete de gumă. Multe din ele sînt realizate în condiții teh
nice exceiente, sînt teleghidate, cu mici aparaturi electronice, străduin- 
du-se să copieze cit mai fidel modelele reale. Inversind expresia de 
la circ — ce-i in cazărmi și pe aeroporturi mare și adevărat, e in 
vitrine pastișat și miniaturizat.

...Sînt la modă și jucării istorice — copii ale flintelor și archebu- 
zelor, ale anticelor bombarde cu ghiulele de piatră sau ale tunurilor 
.,Dicke Bertha" ori „Pariskanone", cu care s-a tras asupra Parisului 
in '918.

E firesc — copiii trebuie să învețe istorie.
...Joaca jocului a cam stricat-o însă procuratura din Karlsruhe. 

Care. încâlcind principiile liberei inițiative ca și drepturile fundamen
tale ale oamenilor mari de educare a oamenilor mici, a dispus con
fiscarea din magazinele orașului a unor avionașe-jucării americane, 
exportate în R.F.G. Nevinovatele jucărioare aveau imprimate pe aripi 
zvastica hitleristă, imitînd la perfecție tipurile avioanelor folosite de 
naziști în cel de-al doilea război mondial pentru pulverizarea orașelor 
europene.

Ei, și din această'joacă încep să curgă întrebările :
— Oare, prin prospectarea pieței și a cererii, au știut exportatorii 

respectivelor jucării ce să producă, ori importatorii ce să aducă ?
— Oare procurorii, oameni serioși, s-au pus la mintea copiilor 

ori n-au vrut să-i pună prea devreme pe copii la mintea adulților?
— Oare nu se compromite viitorul acestei ramuri a industriei ju

căriilor, atît de educativă, care putea să realizeze în curind minuscule 
cuptorașe pentru gazat pisicuțe sau crematorii de ars păpuși din 
ceară ?

— Cînd se discută dacă în 1979 să fie sau nu prescrise crimele 
de război naziste, oare a dorit această măsură să arate că nu-i de 
joacă cu justiția ?

Poate că este însă vorba de un început și va urma apoi confis
carea altor jucării, în mărime naturală — steagurile cu zvastică ale 
celor vreo 400 de organizații neofasciste, interzicerea mitingurilor 
acestora ori a cărților și filmelor care-l elogiază

Pedagogii spun că, în general, copiii trebuie 
mari.

Dar și adulții trebuie tratați, citeoaată, precum 
Luîndu-li-se jucăriile cînd nu sînt cuminți.
Mai ales pentru că cele cîteva zeci de milioane 

de plată a modelelor jucărioarelor cu zvastică — 
de plumb.
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pe „marele Adolf', 

oamenii

I
i

tratați ca

de victime 
nu au fost

— nota 
figurine
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