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Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu
ziarului spaniol „Pueblo“

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit la 24 ianuarie pe Vicente Romero, trimis 
special al ziarului spaniol „Pueblo", căruia l-a acordat următorul 
interviu :

DEPUTĂȚII Șl ALEGĂTORII
într-un amplu dialog al faptelor 

despre inflorirea localităților țării
în spiritul democrației socialiste, 

care își găsește o tot mai puternică 
înrădăcinare in activitatea consiliilor 
populare, se înscriu si întîlnirile între 
deputați și alegători, in care primii 
raportează asupra activității desfășu
rate și, împreună cu cei care le-au în
credințat mandatul. întregesc progra
mele de lucru pentru ca orașul sau 
comuna in care muncesc și trăiesc 
să devină mai frumoase, mai bine 
gospodărite. De altfel, datoria depu- 
taților de a prezenta periodic dări 
de seamă in fața alegătorilor, de a 
da posibilitatea cetățenilor să-și exer
cite controlul asupra modului în care 
aleșii lor își îndeplinesc mandatul, 
este consfințită în Legea de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare, care precizează că : „De
putății sint obligați să prezinte pe
riodic. în adunări ale alegătorilor din 
circumscripția electorală in care au 
fost aleși, dări de seamă privind ac
tivitatea lor și a consiliului popular 
din care fac parte".

In consiliile populare comunale, 
orășenești și municipale activează in 
actuala legislatură circa 57 000 de de
putați. Nu este pentru nimeni greu 
să-și imagineze ce mare însemnătate 
prezintă in aceste condiții întîlni
rile dintre deputați și alegători, 
care angajează într-un amplu dialog 
de la un capăt la altul al țării, mili
oane de cetățeni, pe toți cei chemați 
să contribuie, cu mintea și cu bra
țele, la dezvoltarea economico-socia- 
lă a așezărilor noastre, la asigurarea 
mai bunei gospodăriri, a progresului 
lor multilateral.

întîlnirile deputaților cu alegătorii 
pentru prezentarea dărilor de seamă, 
ca de altfel toate întîlnirile acestora 
cu cetățenii, constituie — prin pro
blematica abordată, prin deciziile 
adoptate — un moment de mare im
portantă atit pentru activitatea de
putatului, cît și a consiliului popu
lar în ansamblul său. Pe de o parte, 
aceste întilniri prilejuiesc și trebuie 
să prilejuiască cunoașterea cît mai 
amănunțită de către toți cetățenii a 
activității desfășurate de deputați, 
de cei pe care i-au învestit cu 
înalta răspundere de a condu
ce, în numele și în interesul lor. tre
burile de stat și obștești, dar și da
toria civică de a face totul ca locali
tățile în care muncesc și trăiesc să 
prospere continuu. Pe de altă parte, 
aceste întîlniri reprezintă și o sursă 
inepuizabilă de a capta interesul ce
tățenilor. de a le cunoaște opiniile și 
punctul de vedere in legătură cu 
multiplele probleme de ordin edili- 
tar-urbanistic, de perfecționare a ac
tivității consiliilor populare in toate 
domeniile de activitate.

Viața probează că întîlnirile de 
prezentare a dărilor de seamă de. că
tre deputați își ating pe deplin sco-

pul, reprezintă adevărate foruri ale 
democrației noastre socialiste in 
măsura in care întreaga lor desfă
șurare este pusă sub semnul cîtorva 
cerințe fundamentale.

Cea mai importantă dintre ele o 
constituie, fără îndoială, modul in 
care se face informarea cetățenilor 
asupra problemelor care stau in fața 
consiliului popular respectiv. întil
niri cu adevărat de lucru, care prile
juiesc soluții și decizii colective, efi
ciente, menite să angajeze toate for
țele materiale și umane ale așezării 
respective, au loc acolo unda dările 
de seamă prezintă în mod obiectiv, 
cu claritate; atit problemele rezolvate, 
cît și cele nerezolvate, atît cauzele 
obiective, cît și subiective care le-au 
generat. întîlnirile in care problemele 
sint tratate la modul general, ab
stract ori sint înfățișate trandafiriu 
nu sint de natură să determine un 
dialog profund de lucru, în care pro
punerile constructive și răspunderea 
fiecărui deputat, fiecărui cetățean 
pentru bunul mers al treburilor ob
ștești să se confrunte in mod firesc 
cu critica neajunsurilor, a stă
rilor de lucruri necorespunzătoare 
din viața fiecărei circumscripții, a 
fiecărei localități.

La întîlnirile pe care le au cu cetă
țenii. deputății au datoria să infor
meze cu exactitate alegătorii asupra 
modului cum s-au cheltuit fondurile 
destinate pentru dezvoltarea edilitar- 
urbanistică a localităților, pentru gos
podărirea lor. cum s-a acționat pen
tru aprovizionarea populației și dez
voltarea prestărilor da servicii. în
tr-un cuvînt. cum s-a asigurat creș
terea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al cetățenilor. A 
nu explica exact ce s-a făcut și ce 
nu s-a făcut în acest scop, a nu arăta 
cauzele și factorii răspunzători de 
fiecare neimplinire înseamnă a 
schimba destinația reală a acestor în
tîlniri in simple adunări festive, care 
n-au nimic comun cu ce sîpt și tre
buie să fie in realitate dările de sea
mă ale deputatului și consiliului 
popular în fața celor care le-au acor
dat mandatul. Și trebuie să spunem 
deschis că nu o dată cetățenii au fost 
puși in fata unor asemenea dări de 
seamă formale — ceea ce recla
mă, firește, ca pe viitor organele lo
cale ale Frontului Unității Socialiste, 
care sînt învestite cu dreptul de con
trol asupra activității deputaților, să 
asigure peste tot și în toate cazu
rile o pregătire și o desfășurare te
meinică a acestor întilniri.

O altă condiție fundamentală pen
tru ca aceste 
deplin scopul 
tatea față de 
formulate de
punsurilor date la problemele 
cate de ei. Nici una din aceste pro-

bleme nu trebuie ocolită. Dar pen
tru fiecare trebuie dat răspunsul 
adevărat : care se pot și care nu se 
pot soluționa, care necesită efor
turi de investiții ce depășesc posibi
litățile de moment si care pot fi re
zolvate prin activitatea obștească a 
cetățenilor. Viața arată că acei depu- 
tați și acele consilii populare care 
procedează așa, nu numai că-și în
deplinesc o elementară îndatorire față 
de cetățeni, dar creează suportul ne
cesar — pe temeiul cunoașterii reali
tății — pentru o mai puternică an
gajare a cetățenilor, cu forțe proprii, 
in rezolvarea celor mai presante pro
bleme. Așa se explică faptul că in 
multe localități volumul lucrărilor 
executate de cetățeni prin contribuție 
obștească crește de la un an la altul, 
că aportul lor la înzestrarea edilitar- 
urbanistică a așezărilor noastre 
rale și urbane reprezintă una 
cele mai importante investiții ale 
cietății noastre.

în primul semestru al acestui
— în unele locuri au început chiar 
în aceste zile ■— se vor desfășura 
adunări, în care deputății își, prezin
tă dările de seamă, în toate județe
le. Nu există comună, nu există oraș 
care la capătul acestui „sfat" al tu
turor gospodarilor să nu-și îmbo
gățească programele de dezvoltare 
economieo-socială, să nu capteze — 
ca un fluviu ce-și adună izvoarele — 

''energia maselor la înfăptuirea lor.
Acest climat de înaltă răspundere 
civică fată de localitatea tn care tră
iești și muncești, față de exercitarea 
drepturilor democratice acordate de 
societate trebuie permanent cultivat 
șl; dezvoltat. Iar întîlnirile între de
putați și alegători reprezintă o ade
vărată școală a democrației unde în
vață in egală măsură atit cetățenii, 
cit și aleșii lor. Este de aceea nece
sar ca toți factorii care răspund 
organizarea acestor întilniri — șl 
numit aici organele executive 
Frontului Unității Socialiste șl 
Consiliilor populare — să facă totul 
ca ele să se desfășoare In cel mai 
autentic spirit de democrație socia
listă. pentru ca ele să fie un adevărat 
for democratic de conducere colec
tivă a treburilor de stat și obștești 
în societatea noastră.

Aspecte noi ale bulevardului „N. Tl- 
tulescu", din Capitală

ÎNTREBARE : tn vara acestui 
an se vor împlini 35 de ani de 
la eliberarea tării. Vă rugăm să 
ne prezentați coordonatele ma
jore ale drumului parcurs de 
poporul român în această pe
rioadă, principalele sale reali
zări, atit pe plan intern, cit și 
pe plan international.

GÎND Șl FAPTĂ
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Constantin PRIESCU

întîlniri să-și atingă pe 
o constituie receptivi- 
opiniile și propunerile 

cetățeni, claritatea răs- 
ridi-
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Statornicia unei pasiuni «Sas J

Aniversarea 
tovarășului 

Nicnlae 
Ceausescu, 

o sărbătoare
a unității 

întregului popor 
in jurul partidului 
Mesaje adresate 

secretarului 
general 

al partidului 
cu prilejul 
aniversării 

zilei de naștere
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Există milionari și 
milionari. Unii au 
parcurs milioane de 
kilometri cu locomoti
va sau cu autocamio
nul pe drumurile țării. 
Comunistul Ion Alex. 
Birsan a ajuns cunos
cut pe toată Valea 
Hîrtibaciului din jude
țul Sibiu — și chiar 
mai departe — după ce 
a devenit ..milionar", 
fără să parcurgă nici 
un kilometru in afară 
de cel care desparte . 
locuința de locul său 
de muncă. Pînă acum 
el a muls un milion și 
trei sute de mii de li
tri de lapte sau. altfel 
spus, cit ar umple un 
tren cu o sută treizeci 
de vagoane, dacă ar 
exista un astfel de 
tren. Un lac de lapte, 
în care primele pică
turi le-a dat tării de 
pe vremea cînd avea 
numai 15 ani. De a- 
tunci, cu o exactitate 
de metronom, face a- 
ceeași muncă, ceea ce 
reprezintă o veritabilă 
performantă a stator
niciei. Mai exact. Ion 
Birsan lucrează de 27 
de ani în același I.A.S. 
la Nocrich. în aceeași 
fermă de vaci. în ace
lași grajd și chiar în 
aceeași parte a graj
dului. „Deține și alte 
«recorduri» — adaugă 
directorul I.A.S.-ului. 
Victor Matei. Ani în 
șir a obținut dîte un 
vițel de la fiecare vacă 
din lot. iar uneori cîte 
doi. performantă ara
reori întîlnită. Cu ciți- 
va ani în urmă, cînd 
a devenit «milionar», 
am incercat să-l săr
bătorim. dar el 
spus scurt si 
«Cînd treaba
fain, e cea mai fru
moasă sărbătoare»".

— Am îndrăgit mun
ca de mic copil ; cind 
mai vine prin fermă

inginerul zootehnist 
Daniel Chicea, care 
m-a învățat meserie, 
îmi zice ca pe timpuri: 
„Ce mai faci, măi fi
cior. iți mai place me
seria 
zic eu 
și nu pentru 
nerul Chicea 
directorul
I.A.S. Sibiu, 
place munca pe care o 

schimba-o

„Imi place", . 
cu convingere 

că ingi- 
e acum 
trustului 
Da, îmi

ne-a 
clar : 

merae

pentru tot aurul din 
lume.

Este o afirmație gi
rată de aurul faptelor. 
Printre alte perfor
manțe obținute de Ion 
Birsan se numără și 
un record aparte, ne- 
inscris nicăieri ca ata
re. El a luat in primi
re un lot de vaci la 
prima lactație. unele 
propuse la reformă ; 
un lot ,.în formare", 
cum spun specialiștii. 
Le-a îngrijit, le-a o- 
crotit, pînă cînd cele 
mai multe au ajuns la 
17 ani. vîrstă venera
bilă, deoarece viața 
productivă a unei vaci 
arareori depășește opt- 
zece ani. In această 
lungă perioadă fiecare 
din aceste vaci a dat 
cite 70—80 mii litri de 
lapte.

— Important e să-ti 
iubești meseria, iar în 
sectorul ăsta al nostru 
e musai să iubești a-

nimalele. altfel degea
ba îți zici zootehnist. 
Uite, mie îmi place să 
mă port blind cu va
cile ; vara, in timp ce 
unii îngrijitori aleargă 
după animale 
mîie 1a muls, 
chem pe nume, 
cîte o vorbă 
ceva ce seamănă a 
dezmierdare, și ele vin 
singure, ba unele se 
țin după mine, mă ur
mează așa cum un co
pil trage la mama lui. 
Plecasem odată cu tre
buri în alt județ, iar 
cel ce mi-a ținut locul, 
fiindcă nu mulsese tot 
laptele, mi-a îmbolnă
vit trei vaci. De atunci 
nu jn-am mai îndurat 
să plec nicăieri.

Acest „fruntaș între 
fruntași" — cum 1 se 
spune prin locurile de 
baștină — iși continuă 
vorbirea domoală. dar 
plină de miez.

— Sint membru de 
partid, principala mea 
sarcină 
să 
cît mai 
tei 
să-i sprijin și să-i for
mez pe ceilalți îngriji
tori. îndeosebi pe cei 
tineri, ca să facă și ei 
la fel. Știu că unii iau 
cuvintul, îi îndeamnă 
pe alții să-i urmeze. O 
fi bine, nu zic nu, dar 
aspirația mea e să-i 
fac pe ceilalți să mun
cească la fel de bine 
prin exemplul perso
nal. Nu cunosc altă 
metodă de convingere 
mai bună.

Un „milionar" de un 
gen aparte, un comu
nist pentru care a fi 
mereu exemplu, mo
del reprezintă o aspi
rație statornică. încu
nunată de roadele îm
plinirilor.

să le 
eu le 
le zic 
bună,
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dau
cit

de partid e 
țării lapte 

mult și vi- 
mai multi,

C. BORDEIANU
Desen de T. Ispas

RĂSPUNS : înfăptuirea insurecției 
naționale antifasciste și antiimperia- 
liste, de la care se Împlinesc 35 de 
ani în 1979, a marcat un moment de 
importantă Istorică în dezvoltarea 
României.

în primul rlnd, în urma Insurecției 
victorioase, România a ieșit din răz
boiul dus alături de Germania hitle- 
ristă și s-a alăturat armatelor sovie
tice, coaliției antifasciste, participînd 
activ la războiul pentru înfrîngerea 
definitivă a Germaniei hitleriste. în 
același timp, odată cu victoria insu
recției, România a pășit pe calea 
dezvoltării independente, punînd ca
păt cu desăvîrșire dominației, sub 
price formă, a imperialismului ; s-a 
trecut astfel la dezvoltarea democra
tică și apoi socialistă a tării.

Procesul dezvoltării revoluțlonar- 
democratice și socialiste a României 
s-a bazat pe alianța puternică dintre 
clasa muncitoare și țărănime, cu in
telectualitatea și cu celelalte forțe 
sociale mijlocii. Aceasta a asigurat 
succesul dezvoltării democratice a 
țării, triumful socialismului în Româ
nia.

în această perioadă, scurtă din 
punct de vedere istoric. România a 
parcurs cîteva etape, aflîndu-se acum 
în etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ca rezultat al politicii de dezvolta
re intensă a forțelor de producție, de 
industrializare în ritm înalt a țării și, 
în același timp, de dezvoltare a agri
culturii pe baze moderne, socialiste, 
România s-a transformat dintr-o 
tară agrară înapoiată, cu o agricul
tură slab dezvoltată, într-o țară 
înaintată, industrial-agrară. Voi men
ționa în -acest sens faptul că în 1978 
industria românească a produs de 42 
de ori mai mult decît în anul 1938. 
Producția de energie electrică a fost 
de 110 ori mai mare, cea a metalur
giei feroase de peste 50 de ort a 
construcțiilor de mașini de peste 160 
de ori, a industriei chimice de 280 de 
ori, a industriei ușoare de peste 35 
de ori, Iar a industriei alimentare de 
circa 10 ori. Toate aceste cifre de
monstrează efortul depus de poporul 
român tn înfăptuirea politicii parti
dului comunist, de dezvoltare rapidă 
a economiei naționale.

Totodată, ar trebui să menționez 
faptul că întreaga dezvoltare a in
dustriei, agriculturii și a celorlalte 
sectoare de activitate se realizează 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, care 
constituie factori hotărîtori pentru un 
progres economic și social rapid.

Toata acestea au dus la ridicarea 
gradului general de civilizație. Ia 
dezvoltarea învățămîntului, științei, 
culturii, la creșterea nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
popor.

Odată cu dezvoltarea rapidă a for
țelor de producție, au apărut schim
bări radicale in structura socială a 
tării, care au dus la creșterea puter
nică a clasei muncitoare, a intelec
tualității, la

lntr-o clasă nouă, la omogenizarea șl 
întărirea unității tuturor forțelor so
ciale, a întregului nostru popor.

Pe plan internațional, România a 
desfășurat șl desfășoară o susținută 
activitate pentru dezvoltarea relații
lor cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Desigur, 
punem pe primul plan relațiile cu 
țările socialiste ; acordăm, totodată, 
o atenție deosebită relațiilor cu ță
rile în curs de dezvoltare, România 
fiind ea însăși o țară socialistă în 
curs de dezvoltare ; extindem. în a- 
oelași timp, relațiile cu țările capi
taliste dezvoltate. în spiritul princi
piilor coexistentei pașnice.

Am putea spune că în acești ani 
România a realizat asemenea relații 
internaționale cum nu a avut nicio
dată în trecut și se bucură de prie
teni pe toate meridianele lumii.

europene. în mod deosebit conside
răm că trebuie acționat pentru tre
cerea la măsuri concrete de dezan
gajare militară și dezarmare în Eu
ropa, ca de altfel în întreaga lume, 
fără de care nu se pot concepe o 
reală securitate și cooperare pe con
tinent și pe arena internațională.

Avînd in vedere atit situația in
ternațională complexă, cit și necesi
tatea înfăptuirii politicii de destin
dere, cooperare și securitate în Eu
ropa și în întreaga lume, este nece
sar ca forțele politice realiste, masele 
largi populare să aibă un rol mai 
activ, - să nu aștepte ca problemele 
să fie soluționate numai de guverne 
și state.

Aceasta presupune ca, pînă la re
uniunea de Ia Madrid, să se inten
sifice activitatea politică și acțiunile 
maselor largi populare, ale popoare
lor europene pentru o politică de 
destindere, colaborare și pace.
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Imagine din Lunca Bradului, o comunâ la intrarea Mureșului in județul care il poarîâ numele

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Preț de o sută patruzeci 
de kilometri, insoțit de ca
lea ferată și de asfaltul șo
selei, care nu-1 slăbesc o 
clipă, Mureșul, riul cel mai 
lung din țară, se răsfață pe 
harta județului ce-i 
numele, obliterînd 
unei consoane. Un S 
ca o salbă in zi de 
toare pornită să dea stră
lucire chipului frumos de
senat in scurgerea anotim
purilor. Ca o stemă, in fi
ligranul căreia se reven
dică ambițios trăirile de 
marcă ale oricărei biografii. 
Ca sufletul statornic tinâr.

Aici, aproape de noi. Mu
reșul , pătrunde in județ. 
Torsul de adolescent se 
lasă sculptat de chinga 
munților acoperiți pînă de
parte de greul pădurilor, 
coborîte cit să-și privească 
obrazul mereu verde în 
verdele de împrumut al 
rîului, dar rechemate de
grabă de a?rul fără 
egal al înaltului. încet, 
sigur pe sine, Mureșul 
își calculează mersul după 
un ornic doar de el știut, 
ascuns in străfundurile 
ființei sale înveșmîntate in 
milenii. în parfumul erelor 
geologice. Știe cind să se 
oprească și cînd să por
cească mai departe, cind 
să intirzie, cînd 5 cazul să 
se aștearnă pe treabă, cînd 
să-și îngăduie clipa de joa
că iertată chiar și celor 
mari.

...Lunca Bradului. Așeza
re omenească in punctul in 
care codrii, mai mult ca 
oriunde, seduși de cleșta
rul coborîtor din Hașmaș, 

să-1 privească de-a-

poartă 
trupul 

enorm, 
sărbă-

proape. O comunitate uma
nă. a cărei legătură cu uni
versul se cheamă inainte 
de orice, se cheamă de cind 
lumea — Mureșul. Acum, 
în plină iarnă, lipsită 
trepidația turismelor 
numere din toată țara 
din toate țările Europei, 
stăpînită doar de febra 
dintotdeauna familiară, a

de 
cu 
si

înseamnă ocolul silvic, în
seamnă punctele de trans
port, districtul C.F.R. în
seamnă blocurile de locuin
țe din marginea șoselei, su- 
permagazinul. înseamnă 
clubul, formațiile artistice, 
înseamnă școala generală 
de 10 ani.

„Va fi terminată curînd 
secția de binale care va în-

Itinerar de iarnă

gaterelor puse pe treabă, 
Lunca Bradului iși contu
rează, interesată, ziua de 
miine. Forestieri de cind se 
știu, locuitorii comunei, ei 
și vecinii lor. români și se
cui, și-au fixat viața pe 
cărările lemnului. La gura 
sobei, ziceam, sătenii din 
Lunca Bradului privesc vii
torul. Gerurile proverbiale 
din defileul Toplița — Deda 
au stimulat ochiul în cău
tarea pasului următor. 
„Azi" înseamnă la Lunca 
Bradului halele îmbrăcate 
în alb ale sectorului de in
dustrializare. Sectorul de 
exploatare își desemnează 
granițele sărind peste văi, 
peste creste și văi, pînă de
parte in creierul munților.

semna un plus de locuri de 
muncă în industrie. Vom 
avea pășune model. Sint. in 
finisare încă două blocuri. 
Se va rezolva problema 
apei potabile, prin captarea 
rîului Ilva. în viitor. la 
parterul blocurilor sint pre
văzute spații pentru ser
vicii : croitorie, reparații 
radio-TV, coafură. Peste 
4—5 ani n-o să ne mai cu
noașteți. Dar ce zic eu. ve- 
nițiUa primăvară și vă con
vingeți singur". Ca să-și 
măsoare efectul spuselor 
lui. efectul enumerării stil 
raport, scurt și subliniat, 
Eugen Movilă face o pau
ză. „Sînteți rudă cu Movilă 
de la Răstolița ?“ „Văr. Dar 
eu sint născut aici. Sint

mulți Movilă pe valea Mu
reșului". își reia fraza in 
aceeași rostire ritmată, 
preocupată să spună ce are 
de spus : „Veniți prin luna 
mai pe la noi. Construim 
un dispensar. Amenajăm a 
tabără de pionieri. Avem 
în proiect, pentru mai tir- 
ziu, o pîrtie de teleschi".

Lunca Bradului. O co
mună de munte care în
dreaptă spre ,noi gîndurile 
strecurate în palma încă
pătoare a zilei de miine.

Intrăm în Reghin la ora 
prinzului. Coincidență : la 
radio sint comunicate in
formații privind ultimele 
împliniri edilitare ale ora
șului. Cîteva minute mai 
tirziu. într-o Încăpere a 
consiliului popular, înțele
gem mai., bine ritmul de 
înnoire a orașului, atestat 
documentar pentru prima 
dată în 1228. Schița de sis
tematizare este aici.; sub 
ochii noștri, prin fereastra 
deschisă spre centru putem 
fixa la teren, cînd e cazul, 
intențiile arhitecturii. Si nu 
numai 
dirile 
cele 
vechi,
să-și renoveze inima, plă- 
mînii, să-și întinerească 
articulațiile, să-și propu
nă să ajungă depar
te, alergînd în pas tînăr 
spre o cotă pretențioasă 
dar certă, spre un punct de 
culme predestinat să ră-

ale ei. în alb. clă- 
existente. In galben, 
viitoare. Un 
vechi de tot,

oraș 
pus

Neagu UDROIU
(Continuare în pag, a V-a)^

ÎNTREBARE : Opiniei publi
ce internaționale îi sint cunos
cute atit preocuparea tării dum
neavoastră pentru edificarea 
securității și dezvoltarea colabo
rării pe continentul european, 
cit și insatisfacția fată de pașii 
minori realizați pe drumul apli
cării in viată a celor stabilite 
prin Actul final de la Helsinki, 
fată de rezultatele reuniunii de 
la Belgrad. In perspectiva reu
niunii de la Madrid, din anul 
1980, ce apreciat! că ar trebui 
făcut pentru a asigura mai mult 
dinamism și o mai mare con
cretețe eforturilor întreprinse în 
această direcție ?

ÎNTREBARE : Membră a Pac
tului de la Varșovia, România 
s-a manifestat in repetate rin- 
duri în favoarea unei politici da 
reducere a inarmărilor, pentru 
măsuri efective de dezangajare 
militară si de dezarmare, pentru 
instaurarea păcii si securității in 
Europa și in lume. In ciuda fap
tului că poporul spaniol ara 
aceeași dorință, se vorbește de 
posibilitatea intrării Spaniei in 
N.A.T.O. Date fiind implicațiile 
existenței blocurilor militare, 
care credeți că ar trebui să fie 
viitorul acestora ? Vi se pare 
posibil să se ajungă la dispari
ția lor ?

RĂSPUNS : Conferința de la Hel
sinki pentru securitate și cooperare 
în Europa și semnarea documentelor 
cunoscute au constituit un factor de 
importantă istorică pentru continen
tul european. Noi considerăm că a- 
ceastă conferință și activitatea ulte
rioară care s-a desfășurat au exerci
tat o puternică influență asupra vie
ții internaționale în direcția extin
derii colaborării și păcii.

Este adevărat că în perioada care 
a trecut de la Conferința de la Hel
sinki nu s-au realizat pe deplin aș
teptările statelor și popoarelor parti
cipante la această reuniune. Fără 
îndoială, la aceasta au contribuit 
intr-o măsură însemnată și proble
mele complexe apărute în viața in
ternațională ; dar, totodată, se poate 
spune că nu s-a acționat cu sufi
cientă perseverență de către toate 
statele participante Ia conferință 
pentru înfăptuirea documentelor 
semnate. în același timp, îndeosebi 
Ia reuniunea de la Belgrad, s-au ma
nifestat cu putere unele tendințe în 
contradicție cu spiritul de la Hel
sinki, încercîndu-se să se pună 
accentul pe unele probleme așa-zise 
de ordin umanitar, ceea ce a abătut, 
în fapt, dezbaterile reuniunii de la 
Belgrad de la preocupările sale prin
cipale.

'finind seama de toate acestea, 
considerăm necesar ca, în pregătirea 
reuniunii de la Madrid din anul 1980, 
să se acționeze cu mai multă fermi
tate pentru înfăptuirea în viață a 
tuturor documentelor semnate la Hel
sinki, considerîndu-le ca un tot uni
tar. în acest sens, ar fi necesar să 
se acorde mai multă atenție proble
melor colaborării economice, tehni- 
co-științifice, culturale, extinderii 
contactelor dintre statele și popoarele

RĂSPUNS : îrrtr-adevăr. România 
se pronunță cu fermitate pentru în
făptuirea dezarmării, și in primul rlnd 
a dezarmării nucleare. Noi conside
răm că înarmările au luat asemenea 
proporții încît exercită o influentă 
directă, asupra dezvoltării economico- 
sociale. determină înrăutățirea con
dițiilor de viată ale maselor largi 
populare și creează un pericol per
manent pentru pace si securitate.

Este cunoscut că lupta pentru 
dezarmare, și în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară, preocupă, de 
fapt, într-o măsură său alta, toate 
popoarele lumii. Sesiunea specială a 
Organizației Națiunilor Unite din 
1978, consacrată dezarmării, a dat un 
puternic impuls activității în această 
direcție.

Noi considerăm că este necesar, 
mai mult ca oricînd. să se treacă la 
măsuri concrete de oprire a cursei 
înarmărilor, de înghețare si apoi de 
reducere a cheltuielilor militare, a 
armamentelor și a efectivelor mili
tare, la măsuri de desființare a 
bazelor militare străine, la retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor state 
și apoi la desființarea concomitentă a 
celor două pacte militare —■ am în 
vedere N.Ă.T.O. și Pactul de la 
Varșovia — și în general a tuturor 
pactelor militare.

în această direcție, după cum M 
știe, nu o dată țările socialiste parti
cipante la Tratatul de la Varșovia — 
inclusiv la reuniunea de la sfîrșitul 
anului trecut de la Moscova — s-au 
pronunțat ferm pentru o politică de 
dezarmare și pentru crearea condi
țiilor în vederea desființării pactelor 
militare.

Este necesar ca în realizarea măsu
rilor de dezarmare să se pornească 
de la asigurarea echilibrului si men
ținerea raportului de forte între 
părțile respective. Dar realizarea 
acestui echilibru și înfăptuirea dezar-
(Continuare in pag. a V-a)

„Luna cărții la sate'
• Un eveniment cultural marcant • La 
deschidere - bogate programe artis
tice • Sute de titluri de lucrări, difu
zate în interesul lărgirii orizontului 

țărănimii cooperatiste
A devenit o autentică tradiție ca 

pe întreg parcursul lunii februarie 
să se . desfășoare în întreaga țară 
„Luna cărții la sate"

Ajunsă la cea de-a XlX-a ediție, 
anul acesta „Luna cărții la 1 sate" 
va avea loc in cadrul ediției a Il-a 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". Diversele manifestări 
organizate cu acest prilej vor fi 
dedicate sărbătoririi a 35 de ani de 
la eliberarea României de sub do
minația fascistă și celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. Manifes
tările culturale vor 
urmări stimularea 
difuzării în rîndu- 
rile oamenilor mun
cii de la sate a 
cărții politice, de 
informare științifi
că. tehnică și agro
tehnică. a beletris
ticii inspirate din 
trecutul de luptă al 
patriei și din reali
tățile României so
cialiste.

In cadrul fiecărui 
județ. într-o loca
litate cu o activă 
viată economică și 
spirituală, se vor 
marca deschiderea 
și închiderea „Lu
nii cărții la sate" 
printr-un bogat 
program cultural- 
artistic. lansări și 
prezentări de cărți 
social-politice. teh
nice si beletristice,
recitaluri de poezie patriotică și

sate în cursul anului trecut 160 000 
exemplare.

Difuzarea cărții la sate a înregis
trat în ultimii ani realizări impor
tante. Astfel, numai în cursul anu
lui 1978 au ajuns în librăriile să
tești, în sute de mii de exemplare, 
lucrările 
Ceaușescu, 
partidului, 
împlinirii a _____ ___ ____
voluția de la 1848 și 60 de ani de 
la formarea statului național uni
tar român.

tovarășului Nicolae 
secretarul general al 
din operele dedicate 
130 de ani de la re-

ceeași perioadă
expoziții de cărți. De aseme-
nea. la căminele culturale. în 
școli, biblioteci, cluburi ale între
prinderilor socialiste din agricultu
ră vor avea loc întîlniri ale autori
lor și editorilor cu cititorii, matinee 
și seri literare, Întîlniri ale mem
brilor cenaclurilor literare din ju
dețe cu cititorii de la sate, în 
scopul descoperirii unor noi talente 
din rîndul acestora. Din program nu 
vor lipsi recitalurile de poezie pa
triotică realizate cu concursul aso
ciațiilor scriitorilor, cercurilor și 
cenaclurilor literare, prezentarea 
unor cunoștințe științifice, culturale 
și tehnice cuprinse în volumele de 
popularizare a științei și cu precă
dere tn colecția „Știință pentru 
toți", din care au fost difuzate la

în primii trei ani 
ai cincinalului, prin 
rețeaua de difu
zare a cooperației 
de consum, pre
cum și prin con
tribuția miilor de 
difuzori de carte au 
ajuns in localitățile 
rurale 7 340 titluri, 
într-un tiraj de 30 
milioane exempla
re. Astfel, din car
tea social-politică 
au fost difuzate in 
mediul rural 410 
titluri în tiraje de 
sute de mii de e- 
xemplare. 1 330 ti
tluri cu conținut a- 
grozootehnic. tehni- 
co-profesional si 
științific. într-un 
tiraj de aproape 5 
milioane exempla
re. iar din litera
tura beletristică 
s-au difuzat in a- 
3 500 titluri în circa

19 milioane exemplare.
Difuzarea cărții tn localitățile tn 

care iși desfășoară activitatea 
cooperația de consum se realizează 
prin 2 200 librării și raioane spe
cializate de librărie, 6 500 puncte 
de desfacere în cadrul magazinelor 
sătești, 34 secții județene „Cartea 
prin poștă", precum și o secție 
centrală în București, care primește 
zilnic peste 1 100 de scrisori-co- 
menzi din partea cititorilor de 1a 
sate. La toate acestea se adaugă 
cei 5 500 difuzori de carte din rîn
dul cadrelor didactice, care partici
pă la răspîndirea cărții în rîndul 
elevilor și cele 4 700 puncte de difu
zare organizate în cadrul unităților
(Continuare în pag. a IV-a)
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ESTE O PREJUDECATĂ CĂ IARNA RITMUL 

CONSTRUCȚIILOR AR f/ INEVITABIL COBORlL.
Constructorii clujeni s-au angajat să realizeze în primul trimestru cel puțin 25 

la sută din planul anual
ANGAJAMENTUL— SI IATĂ CUM ACȚIONEAZĂ PENTRU
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Acum, tn plină iarnă, cu zile une

ori geroase, pe șantierul întreprin
derii de electronică industrială din 
Cluj-Napoca, activitatea se desfășoa
ră din plin : se toarnă betoane, se 
execută structuri de rezistentă, stilpl 
și grinzi din beton armat monolit. E- 
vident, pentru a se putea lucra >n 
condițiile mai puțin favorabile din 
această perioadă, au fost luate mă
suri speciale. Astfel, betonul cald 
este adus ritmic de la stația centra
lă. Protejarea împotriva înghețului 
se face cu panouri din polietilenă, 
iar după punerea în operă, grinzile 
și stîlpii sînt menținuți în stare cal
dă citeva zile. Pentru ca betonul să 
poată fi turnat și în zilele cînd tem
peratura coboară mult sub zero 
grade, a fost pus în funcțiune o cen
trală termică provizorie, intr-un spa
țiu amenajat la parterul unei hale, 
de unde se asigură căldură pentru 
vestiare, ateliere și locuri de produc
ție. Măsuri asemănătoare au fost lu
ate și pe șantierul Combinatului de 
utilaj greu, unde în prima jumăta
te a lunii ianuarie s-au realizat su
plimentar lucrări de construcții-mon- 
taj in valoare de peste trei milioane 
lei. Pe șantierul combinatului meta
lurgic din Cîmpia Turzii, constructo
rii, proiectantul și beneficiarul și-au 
concentrat forțele pentru punerea în 
funcțiune a primului cuptor electric. 
Toate aceste eforturi au ca obiectiv 
principal realizarea, în primul tri
mestru, a cel puțin 25 la sută din 
planul anual de construcții-montaj.

După cum se știe, în chemarea ia 
întrecere adresată de organizația ju
dețeană de partid Cluj se mențio
nează că din cele 38 capacități de 
producție cu termen de dare în func
țiune în acest an, cel puțin 10 vor 
fi finalizate cu minimum 30 de zile 
mai devreme. De asemenea, se pre
vede creșterea cu cel puțin unu la 
sută a productivității muncii, calcu
lată pe baza producției nete, realiza
rea de economii in valoare de 10 mi
lioane lei, reducerea consumurilor

AVANSEAZĂ LUCRĂRILE LA PASAJUL SUBTERAN BUCUR-OBOR DIN CAPITALĂ
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tehnologice normate cu 1000 tone de 
ciment, 400 tone metal și 100 mo 
material lemnos. Cum se acționează 
pentru îndeplinirea acestor obiec
tive ?

— Noi, de pildă — ne-a declarat 
tovarășul Vasile Bumbăcea, directo
rul Trustului de construcții industriale 
Cluj, ne-am angajat să dăm în 
funcțiune în avans o capacitate de 
6 000 tone pe an la întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare din orașul 
Huedin și alta la întreprinderea con
structoare de mașini „Unirea" din 
Cluj-Napoca. Măsurile pe care le-am 
luat ne dau garanția că vom respec
ta acest angajament. Aș menționa în 
sprijinul acestei afirmații că toate 
lucrările se execută în acord global, 
pe baza unor grafice precise și a fi
șelor tehnologice, care prevăd un 
grad mai înalt de prefabricare. Tot
odată, căutăm să colaborăm cît mai 
bine cu beneficiarul și proiectantul. 
Astfel, alături de constructori lucrea
ză echipe de meseriași care ajută 
la montajul și rodajul utilajelor. Am 
întocmit bugete de venituri și chel
tuieli pe subunități, identificind cu 
această ocazie rezerve de reducere a 
cheltuielilor cu circa 562 000 lei. Practic, 
consumul de ciment se va reduce cu 
300 de tone, cel de metal cu 80 tone, 
iar cel de lemn cu 60 metri cubi.

In aceste zile, cu toate dificultățile 
create de evoluția vremii, se lucrea
ză intens și pe șantierele Trustului 
de construcții chimice. Potrivit pla
nului, în acest an urmează să fie 
pusă în funcțiune o capacitate de 
producție de 3 800 tone mase plasti
ce pe an la întreprinderea „Napo- 
chim“ din Cluj-Napoca și o altă ca
pacitate de 6 000 tone carbonat de 
potasiu la întreprinderea chimică 
Turda. Cum se acționează pentru de
vansarea termenelor de intrare în 
circuitul productiv a acestor două o- 
bieetive 1

— Noutatea o reprezintă faptul că 
organizarea muncii și desfășurarea 
lucrărilor de execuție s-au făcut pe

A-SI ÎNDEPLINI
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baza unul proiect tehnologic origi
nal, realizat cu sprijinul Cabinetului 
județean de organizare științifică a 
producției și a muncii și a unor spe
cialiști de la Facultatea de construc
ții, ne spune tovarășul loan Găvoz- 
dea, directorul trustului. Tehnologia 
asigură condiții pentru creșterea pro
ductivității muncii și folosirea cu 
randament superior a utilajelor. Prin 
același proiect se reduc substanțial 
numărul de tipuri de elemente pre
fabricate. Date fiind avantajele pe 
care le prezintă, noua tehnologie va 
fi aplicată și pe alte șantiere, cum ar 
fi cele de la întreprinderile „Tera
pia". „Farmec" ș.a.

Prin scurtarea duratei de execuție, 
reducerea perioadei de imobilizare a 
macaralelor, prefabricarea în ateliere 
proprii a elementelor de construcții și 
instalații, înlocuirea cofrajelor cu ele
mente de inventar etc., cheltuielile 
la 1 000 lei producție se vor diminua 
cu cel puțin 10 lei, ceea ce va avea 
ca efect creșterea producției nete. De 
asemenea, se urmărește reducerea cu 
50 tone a consumului de ciment; cu 
20 tone a celui de metal și cu 10 mc 
a celui de lemn.

După cum ne-a relatat tovarășul 
Iosif Reichert, directorul Grupului 
de șantiere al Trustului de construc
ții miniere, si în acest sector au fost 
luate măsurile necesare pentru darea 
în funcțiune cu cel puțin 30 de zile 
în avans a unei capacități de 4 000 
tone caolin pe an la Aghireș și a 
unei instalații de preparare a feld- 
spatului de 20 000 tone la Muntele 
Rece.

Acestea sînt angajamentele și fap
tele constructorilor. Să vedem, a- 
cum, ce au de zis și beneficiarii.

— Sîntem mulțumiți de felul cum 
lucrează constructorii, ne spune to
varășul Sabin Bărbosu, inginerul șef 
cu investițiile de la întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare. Alături de 
constructori muncim și noi, în spe
cial la montarea utilajelor.

Inginerul Silviu Cosmin, șeful 

compartimentului de investiții de la 
întreprinderea „Unirea", după ce 
mai trece o dată în revistă graficele 
de pe birou, ne precizează că progra
mul întocmit împreună cu construc
torul și proiectantul se materializea
ză punct cu punct. Tovarășul Gheor- 
ghe Florea, directorul întreprinderii 
chimice Turda, ține să dea o veste 
bună constructorilor : „Am găsit în
țelegere la întreprinderea de utilaj 
chimic din Rîmnicu Vîlcea și utila
jele vor fi livrate în devans. Deci, 
montajul va putea începe mai din 
timp. Pentru grăbirea lucrărilor am 
repartizat pe șantier 10 lăcătuși, 5 e- 
lectricieni și doi AMC-iști". în final 
dăm cuvîntul tovarășului Cornel Po
rumb de la întreprinderea „Napo- 
chim" : „Toate utilajele sînt contrac
tate și dacă termenele de livrare vor 
fi respectate, noua capacitate de pro
ducție de mase plastice prelucrate va 
fi pusă în funcțiune cu o lună mai 
devreme. Toate proiectele sînt asigu
rate. Am organizat o formație de 
meseriași, care va lucra la montajul 
și rodajul utilajelor".

Protagoniștii însemnărilor de față 
sînt muncitorii din formațiile de fie- 
rari-betoniști, dulgheri, betoniști 
conduse de comuniștii loan Cosma, 
Kiss Martin, Alexandru Gurău de pe 
șantierul întreprinderii de electro
nică industrială, instalatorii și mon- 
torii din echipele comuniștilor Pavel 
Nedelea, Alexandru Cînjpeanu, Szen- 
te Iosif, Vigh Anton, Bogatscher Mi
hai, de pe șantierul din Cîmpia Tur
zii, constructorii de pe celelalte șan
tiere de investiții din județul Cluj. 
Faptele lor de muncă, măsurile lua
te pentru creșterea productivității 
muncii șl reducerea cheltuielilor dau 
garanția că angajamentele asumate 
de organizația de partid județeană 
în chemarea la întrecere către toate 
organizațiile județene de partid din 
țară vor fi Îndeplinite și, de ce nu, 
chiar depășite.

Al. MURE ȘAN 
I. TEODOR

Imagine de pe șantier
Foto : E. Dichiseanu

Complexul mecanizat — utilai de înaltâ tehnicitate, care asigură o productivitate superioară în extracția de cărbune 
în condițiile unei maxime securități a muncii — a devenit o prezență obișnuită în minele Văii Jiului

O datorie de onoare a minerilor, unangajame
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„în abataje, principalele noastre arme sînt
MECANIZAREA ȘI BUNA ORGANIZARE"

Colectivele de oameni al muncii din industria minieră acționează 
in aceste zile cu toată hotărîrea pentru realizarea și depășirea sarci
nilor de plan. Rezultatele obținute pină în prezent de o serie de uni
tăți dovedesc realismul sarcinilor asumate, capacitatea comuniștilor, 
a tuturor lucrătorilor din acest sector de a-și face exemplar datoria. 
Esențiale pentru realizarea producțiilor prevăzute s-au dovedit a fi 
buna organizare a muncii și mecanizarea lucrărilor. în legătură cu 
aceste aspecte am avut o convorbire cu directorul tehnic al Combi
natului minier din Valea Jiului.

— Vorbiți-ne despre clipa de față 
a Văii Jiului.

— In toate minele sînt preocupări 
intense pentru un ritm superior al 
producției de cărbune. Zilnic, trebuie 
să extragem cu peste 3 000 tone de 
cărbune mai mult decît anul trecut. 
Creșteri mai mari sînt prevăzute la 
minele Livezeni, Bărbăteni și Ani- 
noasa.

— Si cum se exprimă concret a- 
ceastă accelerare a ritmului ?

— Minerii de la Lupeni, Petrila, 
Uricani. și Paroșeni au extras peste 
prevederi, pînă la 29 ianuarie, aproa
pe 18 000 tone cărbune. Este de re
levat că, în cursul acestei luni, au 
intrat în funcțiune noi complexe de 
mecanizare la Paroșeni, Aninoasa și 
Uricani. De fapt, toată zestrea tehni
că pe care minele au primit-o func
ționează mai bine, este mînuită cu 
mai multă pricepere.

— Ce strategie aveți în vedere, in 
acest an, pentru sporirea producției 
de cărbune ?.

— Așa cum a indicat conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționăm în principal 
pentru mecanizarea intensă a mine
lor. Unde vrem să ajungem în acest 
an ? 26,3 la sută din producția de 
cărbune se va obține prin tăiere si 
încărcare mecanizată, 53,7 la sută din 
totalul producției va fi realizată prin 
susținere metalică, în ansamblu cu- 
prinzînd și complexe mecanizate. în 
acest sens, statul nostru va investi 
fonduri importante pentru dotarea 
tehnică a minelor din Valea Jiului, 
în principal pentru complexe meca
nizate, combine de abataj și combine 
de înaintare. în acest an vom fruc
tifica experiența acumulată în buna 
folosire a acestor utilaje. Oamenii ab
solvă cu bine examenul trecerii la 
tehnica ultramodernă. Tot mai mulți 

stăpînesc această tehnică cu price
perea pe care le-o dau buna califi
care. experiența dobîndită.

— Ce se va intimpla insă In abata
jele, la fronturile de lucru unde, din 
punct de vedere tehnic, se consideră 
că mecanizarea nu este posibilă sau 
eficientă ?

— O parte din numărul posturilor

Convorbire cu ing.
Iulian COSTESCU 

director tehnic al Combinatului 
minier Valea Jiului

de extracție a cărbunelui nu »int 
mecanizabile datorită condițiilor de 
zăcămînt. De asemenea, numai o a- 
numită cantitate din producția de 
cărbune poate fi obținută in abataje 
cu o dotare tehnică superioară. Ne 
gîndim să atacăm totuși, măcar ca 
idee, acest „tabu tehnic", pentru că 
noi credem că nimic nu este imposi
bil pentru gîndirea tehnică cuteză
toare. Chiar și în aceste locuri s-au 
introdus și se vor mai introduce 
monoraiuri, macarale pentru ridicat, 
alte dispozitive.

— Totul depinde, prin urmare, de 
oameni.

— Fără îndoială, tehnica înaltă ne 
pune la dispoziție numai mijloacele, 
de noi depinde să le folosim cu pro
ductivitate maximă. O măsură utilă 
în acest sens este formarea unei e- 
chipe specializate pentru introduce
rea și scoaterea din subteran a utila
jelor complexe, pentru scurtarea du
ratei acestor activități. îmbunătățim 
fluxurile de transport și introducem 
pe scară largă benzile de transpor
tare a cărbunelui, în locul clasicelor 

vagonete de mină. La Paroșeni. bu
năoară, s-a renunțat complet la va
gonete pentru transportul cărbunelui, 
iar la Petrila, în acest an, se va pe
trece același lucru. Sistemul se va 
extinde și în celelalte mine din Va
lea Jiului. Dintre măsurile organiza
torice mai importante ar mai fi de 
amintit programarea eșalonată, la 
nivelul întreprinderii miniere și al 
sectoarelor, a intrării și ieșirii din 
producție a abatajelor, astfel incit să se 
asigure in permanență front de lucru. 
Se desfășoară cu intensitate cursuri 
de calificare și policalificare. Anul a- 
cesta l-am putea denumi ca fiind, 
pentru minerii din Valea Jiului, anul 
ofensivei tehnice pentru cît mai mult 
cărbune.

Cu convingerea că producția de 
cărbune este o cauză a întregii țări, 
o sarcină prioritară de care depinde 
în mod hotărîtor asigurarea resurse
lor energetice ale economiei, minerii 
Văii Jiului adresează un apel tovără
șesc către :
• Întreprinderea „Vnio" din Satu 

Mare, de la care se așteaptă o mai 
mare promptitudine în livrarea pie
selor de schimb pentru transportoa
rele cu raclete și bandă, locomotive
le de mină și altele ;.
• întreprinderea de ventilatoare și 

instalații de ventilație din Vaslui, 
care trebuie să acorde o mal mare 
atenție calității ventilatoarelor elec- 
tropneumatice ;
• Întreprinderea de articole tehnic» 

din cauciuc Brașov, care trebuie să-și 
pună la punct fabricația garniturilor 
de cauciuc pentru susținerea meta
lică și să onoreze neintirziat restan
țele din anul trecut ;
• întreprinderea de utilaje minier» 

Petroșani, care trebuie să grăbească 
realizarea susținerii mecanizate pen
tru echipamentul nr. 5 necesar în
treprinderii miniere Lupeni în luna 
martie a.c. ;
• Întreprinderea de comerț exterior 

IMPEXMIN, care trebuie să asigure 
contractarea volumului de piese și 
subansamble prevăzut în planul pe 
anul 1979 pentru o serie de utilaje.

Comeliu CARLAN 
Sabin CERBU

Cînd se adună puterile gîndirii gospodărești... 
...se deschid noi perspective sporirii producției

Adunarea generală a cooperatorilor 
din comuna Ian>cu Jianu, judevul Olt, 
a analizat cu exigență rezultatele din 
anul trecut in activitatea economică 
și financiară a cooperativei, sta
bilind, totodată, cele mai potrivite 
măsuri pentru ca în 1979 să fie ob
ținute producții superioare, pe mă
sura posibilităților existente. Tocmai 
de la această necesitate — creșterea 
randamentului la hectar — au pornit 
discuțiile în adunarea generală. „în 
1978, comuna noastră a ocupat locul 
doi pe județ în întrecerea pentru 
buna gospodărire — spunea secreta
rul comitetului de partid, tovarășul 
Gheorghe Cismaru. Trebuie să ne 
mindrim și cu realizările cooperativei 
agricole, care va trebui să se întă
rească din punct de vedere economic. 
Există condiții ca recoltele să creas
că. în lunca Oltețului, terenul este 
bun și putem să-I facem la fel de 
fertil și pe cel situat pe terase, chiar 
dacă este un sol mai greu. Vecinii 
noștri din Călui, și nu numai ei, au 
demonstrat că și pe asemenea tere
nuri se pot obține 5 000—6 000 kg po
rumb la hectar. Să ajungem și noi la 
asemenea producții prin executarea 
unor lucrări de afînare adîncă a so
lului. administrarea de amendamente 
calcaroase și îngrășăminte organice. 
Să facem totul pentru a înfăptui sar
cinile prevăzute în planul pe 1979".

Ideea că de pe terenurile coopera
tivei pot fi obținute recolte mai mari 
a fost susținută atit de darea de 
seamă a consiliului de conducere, cit 
și de cooperatorii care au luat parte 
la discuții. Anul trecut, cooperativa 
agricolă din comuna Iancu Jianu a 
obținut. în medie Ia hectar. 2 060 ki
lograme grîu, 3 390 kg porumb boabe, 
4 190 kg orz. iar în zootehnie — 2 040 
litri lapte de la fiecare vacă furajată, 
cu aproape 500 litri mai mult decît 
în 1977 etc. S-a apreciat că recoltele 
au fost bunicele, dar la majoritatea 
culturilor planul nu a fost îndeplinit. 
Cooperatorii nu au justificat aceste 
nerealizări, aruncînd vina pe vremea 
nefavorabilă, deși și grindina a in
fluențat in oarecare măsură nivelul 
producțiilor. Din contră, ei au insistat 
asupra unor neajunsuri din activita

tea cooperatorilor și mecanizatorilor, 
care au dus la întîrziereâ unor lucrări 
sau la efectuarea lor la un nivel ca
litativ scăzut. între altele, s-a criticat 
faptul că pe mai mult de 300 hectare 
de teren nu au fost făcute arături 
de toamnă, această lucrare executin- 
du-se primăvara, în martie-aprilie. 
La semănat nu au fost respectate 
normele de calitate. In asemenea 
condiții, se cere să se acționeze cu 
mai multă responsabilitate la între
ținerea culturilor. Cooperatorii din 
ferma nr. 3 au obținut peste 4 200 kg 
porumb la hectar, ceea ce dovedește 
că atunci cînd cultura este bine în
treținută se înregistrează rezultate 
bune. Tocmai aceste aspecte au fost 
subliniate în cuvîntul lor de coopera
torii Ilie Patru, Mihai Mihalcea și 
Marin Caramet.

Adunarea generală a stabilit noi 
măsuri ce trebuie aplicate pentru 
creșterea randamentului la hectar la 
toate culturile. Lucian Gherase, șeful 
secției de mecanizare, a arătat că 
există toate condițiile ca în 1979 să 
fie obținute recolte mari. Suprafețe
le care urmează să fie insămînțate Ia 
primăvară au fost arate din toamnă, 
au fost executate lucrări de subsolaj 
pe 200 de hectare, pe cîmp au fost 
transportate mari cantități de îngră
șăminte naturale. De asemenea, re
parațiile la tractoarele și mașinile 
agricole au fost încheiate. Numeroși 
cooperatori au făcut propuneri în ve
derea organizării mai bune a muncii, 
au cerut consiliului de conducere să 
acționeze mai ferm pentru întărirea 
ordinii și disciplinei.

în adunare s-a subliniat, de ase
menea. necesitatea folosirii tuturor 
resurselor de creștere a producției și 
a veniturilor. Merită consemnată 
propunerea cooperatorului Nicolae 
Calotă : „Avem surse de căldură care 
se irosesc. Să le folosim la încălzirea 
serelor .sau solariilor pe care ar tre
bui să le extindem. Propunerea a fost 
primită cu viu interes, iar adunarea 
generală a hotărit aplicarea ei. De alt
fel, din sursa de aburi existentă s-a 
amenajat o școală de viță și se află 
în stadiul final construcția uscătoriei 
de tutun. Discuțiile au scos în evi

dență și necesitatea bunei gospodăriri 
a fondurilor bănești, astfel incit tot 
ce se investește să aducă venituri cît 
mai mari.

Dezbaterile din adunarea generală 
s-ău concretizat prin citeva măsuri 
care urmează să fie aplicate în cursul 
acestui an:
• Apa din riul Olteț va fi folosită 

la irigarea culturilor, îndeosebi a le
gumelor, amenajîndu-se in acest scop 
lacuri de acumulare.
• Vor fi folosite intensiv toate su

prafețele de teren prin desființarea 
unor drumuri inutile din cîmp ; vor 
fi executate lucrări de subsolaj și 
administrate amendamente calcaroase 
pe suprafețe mari.
• Va fi înființată o plantație in

tensivă de pomi lingă cea a între
prinderii agricole de stat.

• Se vor executa lucrări de tera- 
sare a dealurilor Dobriceni in supra
față de 100 hectare, unde urmează să 
se planteze viță de vie și pomi 
fructiferi.
• în Lunca Oltețului, pe un teren 

mlăștinos, în suprafață de 15 hectare, 
se va înființa o răchitărie, asigurîn- 
du-se materialele necesare pentru 
împletituri.
• Tot în cadrul activităților indus

triale, va fi înființat un sector de 
împletituri, folosindu-se paiele de 
sorg, vor fi dezvoltate sectoarele de 
construcții și timplărie.

Prin toate acestea, producția globa
lă va spori cu 5 milioane lei, ceea 
ce reprezintă o creștere cu 30 la sută 
față de cea realizată în 1978.

Răspunzînd chemării la întrecere 
adresate de cooperativa agricolă 
Purani, județul Teleorman, tuturor 
cooperativelor agricole din țară, 
cooperatorii din comuna Iancu Jianu 
s-au angajat să depășească producția 
cu 42 tone grîu, 62 tone porumb, 25 
tone floarea-soarelui, 30 de tone le
gume, 10 tone struguri. 30 de tone 
fructe. 200 de hectolitri lapte și 
20 de tone came, toate aceste canti
tăți urmind a fi livrate suplimentar 
la fondul de stat

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"
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E vremea iernii, a zăpezii, dar și 

a bunilor gospodari, care acționează 
cu energie pentru ca viața econo
mică și socială a țării să pulseze in 
ritm normal, viguros. E vremea ză
pezii și in Capitală, dar edilii aces
teia au luat toate măsurile pentru 
înlăturarea cît mai grabnică — cel 
puțin pe arterele principale — a ur
mărilor ninsorilor abundente din a- 
ceastă primă lună a anului. în afară 
de mijloacele mecanice, sute de mii 
de bucureșteni au participat la ac
țiunea de deszăpezire. Pentru ca a- 
cesată acțiune să se desfășoare ne
stingherit, concomitent cu asigura
rea cursivității transportului in co
mun și a autovehiculelor destinate 
aprovizionării populației, în peri
oada 19-22 ianuarie s-a luat măsura 
— care s-a dovedit binevenită — de 
restricție temporară a circulației 
autoturismelor proprietate de stat și 
personală care nu dispuneau de 
tracțiune dublă. Cu acest prilej s-a 
înregistrat și un eveniment care tre
buie subliniat ca atare : in ziua de 21 
ianuarie nu s-a produs, in toată Ca
pitala, absolut nici un accident de 
circulație...

— Este o zi pe care ne-o dorim 
să se repete de 365 de ori pe an, 
desigur, nu in sensul restricției de 
circulație, ci al inexistenței acciden
telor — ne spune tovarășul colonel 
Constantin GRADINARU, șeful 
Serviciului circulație al Miliției mu
nicipiului București.

■ — Concret, ce trebuie făcut pen
tru ca această zi să se repete cît mai 
des ?

— Un singur lucru trebuie făcut, 
un lucru elementar și la îndemîna 
oricărui șofer sau pieton, a fiecă
ruia dintre noi : respectarea cu stric
tețe a tuturor regulilor de circula
ție. Mi se va replica, poate, că în 
prevenirea oricărui eveniment ru
tier, acesta e un adevăr axiomatic. 
Așa și este. Dar dacă aceasta e o 
obligație permanentă, s-ar putea 
spune că iama, în condiții de ceață, 
zăpezi, polei devine o supra-obliga- 
ție. Nu voi osteni niciodată să-I re
pet, pentru că numai și numai pe 
această cale vom putea ajunge la 
întărirea ordinii și disciplinei, a eti
cii rutiere. Așa și numai așa se va 
putea asigura o circulație cursivă și 
in deplină siguranță.

— Cum ăpreciați desfășurarea tra
ficului rutier în Capitală în condi
țiile dificile cunoscute din a doua 
jumătate a lunii ianuarie ?

B B B B B B B
— în primul rînd, țin să subli

niez promptitudinea cu care a acțio
nat Consiliul popular municipal 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
mecanice și umane la descongestio
narea principalelor artere din zona 
centrală, de pe traseele transpor
tului în comun și de pe platformele 
industriale.' în ce ne privește, ne-am 
aflat din primul moment la datorie, 
iar unele cadre au stat la posturile 
lor, zi și noapte, pe zăpadă și in vis
col, adeseori cu mult peste program, 
contribuind la înlăturarea dificultă

Respectarea regulilor de circulație 
este o obligație permanentă 

...și o supra-obligația in condiții 
de zăpadă, ceață și polei

ților și perturbațillor inerente unei 
circulații în astfel de situații. 
Fie-mi permis să numesc aici pe 
subofițerii Ștefan Vișan, Constantin 
Oprea, Gheorghe Popescu, Ichim 
Stoica și Vasile Gheorghe, ca și pe 
colonelul Petre Viașu, maiorul Emil 
Covaci și căpitanul Virgil Cișmoiu — 
numai cîțiva din cei care s-au evi
dențiat in mod deosebit prin oportu
nitatea intervențiilor la posturile 
lor, prin promptitudinea cu care au 
răspuns solicitărilor populației.

— Și. totuși. în acele zile de in
terdicție a circulației unor categorii 
de autovehicule, deși traficul era 
simțitor redus, s-au produs citeva 
accidente, unele destul de grave. 
Puteau să fie evitate ?

— Fără îndoială. Statisticile na
ționale și internaționale atribuie 
factorului uman vinovăția în peste 
90 la sută din totalul accidentelor, 
restul fiind din cauza mașinii, dru
mului, hazardului. Absolut toate 
accidentele produse în zilele res
pective în Capitală puteau să fie

prevenite. Cele mai grave dintre ele 
au fost cauzate de circulația călăto
rilor pe scările autobuzelor și tro
leibuzelor. în timpul depășirii unui 
autobuz oprit în stația Calea Moși
lor, conducătorul unui autobuz de 
pe linia 203, cu pasageri pe 
scară, a accidentat grav o per
soană. Un accident similar s-a 
petrecut în Drumul Taberei. în timp 
ce voia să depășească un autobuz 
oprit în stație, conducătorul unui tro
leibuz de pe linia 93 a lovit două 
persoane care circulau pe scara din 

spate a autobuzului. Dacă în am
bele cazuri, de vină sînt șoferii res
pectivi, angajați in depășiri riscante, 
nu-i mai puțin adevărat că și unii 
călători circulă extrem de imprudent. 
O femeie de 41 de ani a încercat să 
coboare din mersul unui troleibuz 
de pe linia 94 și s-a rănit grav, ca 
și un cetățean aflat asupra chefului, 
care a încercat să urce din mers în 
autobuzul I.T.A. 34-B-4 007. Acestor 
evenimente li s-au adăugat nume
roase tamponări provocate mai ales 
de șoferi amatori, mulți dintre ei 
proaspăt posesori ai permiselor de 
conducere, care s-au hazardat să 
plece la drum în condiții grele de 
zăpadă, polei, mizgă, ceață. Din pă
cate, și unii șoferi profesioniști de la 
I.T.B. continuă să circule „în forță", 
cu viteze contraindicate.

— Iar unele din aceste tamponări 
duc la blocarea circulației pe, unele 
artere, inclusiv a mijloacelor trans
portului in comun.

— Deși n-ar trebui să se mai in- 
tîmple acest lucru. Reamintesc și pe 

această cal© tuturor conducători
lor auto profesioniști și amatori că 
în cazul tamponărilor fără victime 
omenești, ei sînt obligați să scoată 
imediat mașinile în afara părții ca
rosabile, iar după aceea să se pre
zinte la sediul Serviciului circulație 
din str. Logofăt Udriște nr. 15, ca
mera 1. telefon 15 73 41, pentru elibe
rarea dovezilor de reparații.

— Ce alte recomandări se pot face, 
ținînd seama de condițiile specifice 
de trafic ale acestei ierni ?

— înainte de a porni la drum să 
se verifice atent starea tehnică a 
autovehiculelor. în acest sens, o 
mare răspundere revine șefilor de 
autobaze, garaje și coloane auto, 
ca și tuturor posesorilor de auto
turisme. Să se circule cu viteză mo
derată, iar pe drumurile alunecoase 
să se folosească frîna de motor. 
Noaptea și pe timp de ceață să se 
utilizeze faza de întilnire. Este in
terzisă staționarea sau parcarea 
autoturismelor in locurile de pe ar
terele centrale sau ale mijloacelor 
de transport în comun deoarece îm
piedică circulația. Toate mașinile par
cate in alte locuri decît cele legale 
vor fi ridicate, iar posesorii lor a- 
mendați. Deținătorii de biciclete, 
motorete și motociclete sint sfâtuiți 
să mai aibă „puțintică răbdare" pină 
se îndreaptă vremea. Deși pare de 
domeniul incredibilului, trebuie «ă 
spun că tocmai in zilele în care se 
lucra vîrtos la deszăpezire, printre 
utilajele respective făcea slalom un 
biciclist, care a și fost proiectat în- 
tr-un troian și puțin a lipsit să 
nu-și spargă capul de-un stilp. La 
rindul lor. pietonii să nu traver
seze străzile prin locuri neper- 
mise, să meargă numai pe tro
tuare, să nu urce și să nu coboare 
din mersul mijloacelor transportu
lui in comun, O grijă cu totul deo
sebită trebuie să avem față de per
soanele în vîrstă, ajutîndu-le la tra
versarea străzilor, ca și de copii, 
mai ales prin supravegherea jocului 
pe derdelușuri, care să nu fie prea 
aproape de arterele circulate.

Aplicarea in practică — adică pe 
stradă — a acestor recomandări se 
constituie, deopotrivă, intr-un ajutor 
neprețuit dat cadrelor de miliție în 
îndeplinirea atribuțiilor cu care sînt 
învestite, ca și într-o garanție a unei 
circulații moderne și sigure. în in
teresul fiecăruia dintre noi.

Convorbire consemnată da 
Petre POPA

i
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ANIVERSAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 0 SĂRBĂTOARE
A UNITATII întregului popor in iurul partidului

Mesaje
„Comuniștii și ceilalți oameni ai 

muncii arădeni iși îndreaptă gindu- 
rile și cele mai alese simțăminte că
tre dumneavoastră, cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului român si vă 
aduc prinosul lor de recunoștință 
profundă pentru modul strălucit in 
care slujiți aspirațiile și interesele 
fundamentale ale națiunii noastre, 
pentru contribuția inestimabilă pe 
care o aveți la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte în acest 
minunat colt de univers, se spune în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R.

Locuitorii străvechilor meleaguri 
arădene — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
cunosc și dau o înaltă apreciere susți
nutei dumneavoastră activități de 
militant revoluționar, de comunist și 
patriot înflăcărat, contribuției pe 
care ati adus-o în cadrul mișcării de 
tineret, la pregătirea și desfășu
rarea mărețelor acte revoluționare 
care au restructurat în mod profund 
societatea românească.

Ne este deosebit de plăcut să reme
morăm cu venerație prodigioasa 
dumneavoastră activitate în fruntea 
partidului și a statului nostru, ma
rile mutații ce s-au produs în viata 
economică, social-politică și spi
rituală a României în ultimii cinci
sprezece ani. să subliniem cu satis
facție caracterul științific, originali
tatea și dinamismul pe care le-ati 
imprimat Întregii opere de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a înaintării patriei noastre 
spre comunism. Exprimînd cele mai 
călduroase mulțumiri, recunoștința și 
gratitudinea pentru grija ce o ma
nifestați permanent dezvoltării ascen
dente a județului nostru, vă adresăm 
din adîncul inimilor noastre respec
tuoase urări de sănătate și fericire, 
multi si luminoși ani de viată, noi 
și tot mai mari succese în ridicarea 
necontenită a patriei noastre dragi 
pe înaltele culmi ale progresului și 
civilizației socialiste și comuniste11.

„Alături de întregul popor, comu
niștii. toti locuitorii județului nostru 
— se arată in mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R. — animați de cele mai pro
funde sentimente de dragoste si re
cunoștință fată de partid, fată de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, Iși exprimă și 
cu acest prilej înalta prețuire pen
tru abnegația șl dăruirea cu care vă 
consacrat! intereselor vitale ale na
țiunii noastre socialiste, pentru ex
cepționala activitate teoretică, politi
că și organizatorică pe care o desfă
șurati neobosit in slujba progresului, 
păcii, colaborării și prieteniei intre 
popoare. Pentru oamenii muncii — 
români, maghiari, germani — din ju
dețul Brașov nu există năzuință mai 
mare decît aceea de a-și consacra 
toate eforturile creatoare Înfăptuirii 
neabătute a politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru împlinirea idealurilor comu
niste de dreptate, libertate și fericire 
pe pămîntul românesc, cărora dum
neavoastră le-ati închinat întreaga 
viață. Sintem hotăriți să ne consa- 
crăm și in viitor tot talentul, capa
citatea și energia, pentru a realiza 
integral sarcinile ce ne revin în anul 
1979 și în actualul cincinal, aducîn- 
du-ne astfel întreaga noastră contri
buție la îndeplinirea exemplară a 
Programului adoptat de Congresul al 
Xl-lea al partidului11.

„COMITETUL JUDEȚEAN BU
ZĂU AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN, exprimînd senti
mentele de profund devotament, 
stimă și prețuire pe care vi le 
poartă comuniștii, toti locuitorii 
județului, vă adresează din toată 
inima, cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, cele 
mai calde felicitări. urări de 
multă sănătate, viată îndelungată si 
putere de muncă spre binele patriei 
și al întregului nostru popor. Folo
sim și acest prilej pentru a ne ex
prima adînca recunoștință si mulțu
mire pentru activitatea pe care o 
desfășurati în fruntea partidului și 
statului, pentru cutezanța revolu
ționară cu care acționați în vederea 
asigurării progresului economico- 
social al României socialiste.

Sintem mîndri că anii de cînd 
dumneavoastră vă aflati in fruntea 
partidului și statului au inaugurat o 
etapă nouă în construcția socialistă, 
caracterizată printr-un dinamism fără 
precedent al dezvoltării forțelor de 
producție și creșterii nivelului de 
trai al poporului.

Urmînd strălucitul dumneavoastră 
exemplu, ne angajăm solemn ca în 
acest an. anul Congresului al XII-lea 
al partidului și al celei de-a XXXV-a 
aniversări a victoriei insurecției na
ționale armate antifasciste si antiim- 
perialiste. să muncim neobosit pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, 
constienți că astfel sporim contribu
ția noastră la dezvoltarea multilate
rală a patriei socialiste si înaintarea 
ei spre comunism11.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. 
se spune : „Alăturîndu-ne omagiului 
fierbinte al întregii noastre națiuni 
la fericitul moment aniversar al 
zilei dumneavoastră de naștere, per- 
miteți-ne, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, sâ vă 
adresăm, în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor județului Caraș- 
Severin, călduroase felicitări, urări 
de viață lungă, sănătate și fericire, 
multă putere de muncă și noi suc
cese in strălucita activitate pe care 
o desfășurați în fruntea partidului 
și statului nostru, spre binele și 
prosperitatea României socialiste.

Stima și prețuirea, întreaga gra
titudine a comuniștilor, a tuturor lo
cuitorilor județului Caraș-Severin 
față de proeminenta dumneavoas
tră personalitate izvorăsc și din fap
tul că, prin contribuțiile de inesti
mabilă valoare teoretică și practică 
aduse la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, Româ
nia.a devenit astăzi o țară modernă 
și puternică, cu un prestigiu cum nu 
a avut niciodată în fața popoarelor 
lumii.

Pentru toate acestea vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort în activitatea de

adresate secretarului generul al partidului cu prilejul aniversării zilei de naștere
înfăptuire a sarcinilor ce ne revin 
din Programul partidului, din hotă- 
rîrile Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
convinși fiind că, urmîndu-vă cu- 
vintul și fapta, aducem o contribu
ție tot mai mare la făurirea civiliza
ției socialiste și comuniste pe pă
mîntul românesc, la triumful păcii, 
socialismului și progresului în lume, 
la edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune11.

„La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere. COMITETUL JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN, 
exprimînd sentimentele de nețăr
murită dragoste și recunoștință ce-i 
animă pe toți locuitorii acestei 
străvechi vetre de istorie, vă aduc 
cel mai fierbinte omagiu și vă a- 
dresează, cu toată căldura inimii, 
urări de sănătate, viață îndelunga
tă și fericită, spre gloria și măre
ția României socialiste. Sub con
ducerea dumneavoastră înțeleaptă 
și clarvăzătoare — se spune in con
tinuare în mesaj — partidul și po
porul român au scris cele mai glorioase 
pagini de istorie, au dobîndit cele 
mai strălucite izbînzi. Grație prodi
gioasei dumneavoastră activități în
chinate înfloririi țării, înaltei și i- 
mensei răspunderi pe care o mani
festați în conducerea destinelor ei, 
România de astăzi și-a cîștigat un 
prestigiu fără precedent în lume, 
constituind un minunat model de ța
ră ce se înaltă viguros din munca 
rodnică și demnă a fiilor ei. Oamenii 
acestor locuri nu vor uita niciodată 
că renașterea economică și spirituală 
a Dîmboviței, marile prefaceri socia
liste ce-i conferă un prezent prosper 
și o perspectivă luminoasă, sînt 
strîns legate de grija cu care ne în
conjurați, pentru care vă adresăm 
cele mai calde și respectuoase mul
țumiri, întreaga gratitudine și recu
noștința noastră fierbinte11.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se spune : 
„în acest moment sărbătoresc, ne ex
primăm încă o dată sentimentele cele 
mai profunde de stimă și recunoștin
ță pentru remarcabila dumneavoastră 
contribuție la elaborarea și înfăp
tuirea politicii Partidului Comunist 
Român, pentru acest timp de mari și 
multilaterale împliniri, care poartă 
pecetea gîndirii dumneavoastră crea
toare. a dragostei nemărginite fată 
de patrie și tară.

Dînd o înaltă apreciere contribu
ției dumneavoastră fundamentale la 
dezvoltarea pe un plan superior a 
celor maț bune tradiții ale gîndirii 
social-politice românești, la îmbogă
țirea tezaurului teoriei și practicii 
revoluționare, oamenii muncii găjă- 
teaii, care au beneficiat în atîtea rîn- 
duri de îndrumările și indicațiile 
dumneavoastră prețioase, iși exprimă 
și de această'dată deosebita riiîndrie 
și angajamentul unanim de a fi par
ticipant! activi la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră, operă istorică fără 
precedent, care garantează prin înal
tele ei obiective bunăstarea și feri
cirea întregului popor11.

„în această zi aniversară, CONSI
LIUL CENTRAL AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR, in 
numele membrilor de sindicat din 
țara noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități vă 
adresează cu nemărginită dragoste și 
deosebită considerație cele mai căl
duroase urări de viață. îndelungată, 
deplină sănătate și aceeași neobosita 
energie pentru a conduce neabătut, 
cu fermitatea revoluționară și fier
bintele patriotism ce vă caracteri
zează măreața operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Noi toți, oamenii acestei 
țări a muncii, vedem în neobosita 
activitate pe care o desfășurati în 
fruntea Partidului Comunist Român, 
a Republicii noastre socialiste, un 
exemplu însuflețitor, un continuu în
demn în a nu ne precupeți forțele, 
pentru îndeplinirea neabătută a po
liticii interne și externe a partidului 
nostru, politică în care recunoaștem 
covirșitoarea dumneavoastră contri
buție, clarviziunea și dinamismul 
prodigioasei dumneavoastră persona
lități de eminent militant revoluțio
nar. Permiteți-ne ca acum, în acest 
an hotărîtor pentru Îndeplinirea ac
tualului cincinal, în acest an marcat 
de două evenimente de seamă pe 
drumul devenirii noastre — cel de-al 
XII-lea Congres al partidului și a 
35-a aniversare a eliberării patriei — 
să vă reafirmăm hotărîrea nestră
mutată a sindicatelor de a-și dedica 
intreaga capacitate politică și orga
nizatorică unirii eforturilor oameni
lor munții în vasta operă de înde
plinire a sarcinilor stabilite de Con
gresul al Xl-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, de a desfășura 
o activitate cultural-educativă revo
luționară corespunzătoare cerințelor 
de formare și dezvoltare a trăsătu
rilor omului nou, făuritor conștient 
al progresului și civilizației socia
liste.

în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R se spu
ne: „Uniți într-un gind și într-o sim
țire, cu inimile vibrind de nemărgi
nită dragoste și profundă recunoș
tință pentru tot ce ați făcut și faceți 
pentru binele, fericirea și prosperi
tatea întregii noastre națiuni socia
liste, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ — români, maghiari, ger
mani — vă adresează, din adîncul 
inimilor, un fierbinte omagiu, cele 
mai alese urări de viață îndelungată 
și fericită spre binele poporului ro
mân, al cauzei progresului, socialis
mului și păcii pe toate meridianele 
lumii. Ne reafirmăm înalta admira
ție față de prodigioasa activitate re
voluționară pe care o desfășurați 
neobosit de peste 46 de ani sub fla
mura partidului, văzind în dumnea
voastră figura luminoasă a ilustrului 
luptător comunist, a patriotului în
flăcărat, a înțeleptului și iubitului 
nostru conducător de partid și de 
stat, O profundă recunoștință vă da
torăm pentru contribuția inestima
bilă adusă la elaborarea și înfăptui
rea întregii politici interne și exter
ne a partidului și statului nostru, po
litică pusă în slujba intereselor ge
nerale ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 

apărării cuceririlor revoluționare ale 
poporului nostru, a independentei și 
suveranității naționale. Părtași cu 
inima și cu fapta la realizarea poli
ticii științifice a partidului și statu
lui nostru, urmînd exemplul dum
neavoastră de dăruire, perseverentă 
și tenacitate revoluționară, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci fără preget, cu întreaga noas
tră capacitate și putere, pentru îna
intarea României pe drumul con
strucției socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului luminos. 
Vă urăm, din toată inima, multă 
sănătate, ani mulți și fericiți în frun
tea partidului și statului, a destine
lor poporului român11.

„Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, oamenii mun
cii de naționalitate maghiară din 
tara noastră. împreună cu întregul 
popor exprimă, cu profundă stimă și 
devotament, cele mal calde urări de 
viață lungă, sănătate și putere de 
muncă pentru înflorirea necontenită 
materială și spirituală a patriei noas
tre dragi — se spune în mesajul 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MA-

• Dragoste, admirație și profundă stimă pentru 
strălucita activitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului și statului, 
pentru binele și fericirea poporului.

• înflăcărate mărturii ale satisfacției și recunoș

tinței pentru marile succese dobindite in perioada 
marcată de Congresele IX, X și XI ale P.C.R.

• Cu sentimente de aleasă prețuire, oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, adresează calde 
urări de viață îndelungată, sănătate și putere 
de muncă secretarului general al partidului, 
președintelui republicii.

GHIARA DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMÂNIA. Această sărbă
toare a întregului popor ne oferă pri
lejul să vă aducem un fierbinte oma
giu. să exprimăm din nou sentimen
tele noastre de dragoste, stimă si res
pect pe care le purtăm pentru înal
tele calități de revoluționar consec
vent și conducător, pentru energia, 
pasiunea și principialitatea comunistă 
cu care slujiți de peste 46 de ani in
teresele fundamentale ale poporului, 
cauza independentei și suveranității 
tării, triumful socialismului și comu
nismului în România. Cu multă 
bucurie vă exprimăm cele mai bune 
urări și profunda noastră recunoș
tință pentru inestimabila activitate 
pe care ati desfășurat-o spre binele 
și gloria patriei, a întregului popor, 
unit în muncă, in teluri. în viată. în. 
idealuri. Mulțumim partidului, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru politica consec
ventă revoluționară de egalitate de
plină în drepturi a tuturor fiilor 
tării, români, maghiari, germani și 
de altă naționalitate, de asigurare a 
posibilităților largi de afirmare ple
nară, in viata politică și socială a 
României. Vă asigurăm, și cu acest 
prilej, de hotărîrea fermă a oameni
lor mțmcii de naționalitate maghiară 
de a acționa, umăr la umăr cu toti 
fiii patriei, strîns uniți în jurul 
partidului, a dumneavoastră perso
nal. pentru binele și fericirea între
gului popor, pentru înfăptuirea mi
nunatului Program al partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se arată : 
„Ne exprimăm, din adîncul inimilor 
și conștiinței noastre, respectul și ad
mirația nețărmurită față de întreaga 
dumneavoastră activitate pusă în sluj
ba intereselor supreme ale poporului 
român, cauzei generale a socialismu
lui. progresului social și păcii în 
lume. înflorirea fără precedent a 
României socialiste, înaintarea nea
bătută a scumpei noastre patrii pe 
drumul comunismului reprezintă ma
terializarea strategiei de dezvoltare 
gîndită de dumneavoastră în marea 
perspectivă a viitorului, statuată de 
Programul partidului, de istoricele 
hotărîri ale Congresului al Xl-lea și 
ale Conferinței Naționale. însuflețiți 
de spiritul revoluționar pe care ati 
știut ca nimeni altul să-l insuflați 
întregului nostru popor, strîns uniți 
în jurul partidului, vă asigurăm și cu 
acest prilej că sintem hotăriți să răs
pundem prin noi fapte de muncă 
grijii pe care o acordați dezvoltării 
civilizației și culturii socialiste pe 
întreg cuprinsul patriei. în semn de 
adîncă recunoștință pentru eroismul 
și patosul revoluționar cu care vă 
închinați strălucita capacitate crea
toare. uriașa putere de muncă și clar
viziunea științifică binelui poporului, 
vă adresăm, din adîncul ființei noas
tre. urarea de a ne trăi mulți ani cu 
sănătate și fericire11.

„La aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere — se spune in mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R, — primiți, vă rugăm, din 
partea comuniștilor, a tuturor locui
torilor de pe meleagurile copilăriei 
dumneavoastră, cele mai alese și 
calde gînduri și sentimente de înaltă 
stimă si prețuire. însoțite de strămo
șeasca urare : Să ne trăiți ani mulți 
și fericiți !

Cuvintele nu pot exprima simță
mintele noastre de recunoștință față 
de dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce ati făcut și faceți ca și aceste 
meleaguri să cunoască, odată cu 
tara, cea mai înfloritoare pagină din 
istoria lor milenară.

Sînt simțăminte curate ale miilor 
de aluministi. constructori de mașini, 
textiliști si alte categorii de oameni 
ai muncii care astăzi pot trăi și 
munci în județul lor. sînt simțămin
tele mecanizatorilor, ale țăranilor 
care pot astăzi gîndi. cuteza si acționa 
pentru o viată tot mai înfloritoare a 
lor și a familiilor lor.

Vă dorim din inimă, mult iubite 
tovarășe Ceaușescu, ca anii ce vor 
veni, cit mai multi cu putință ia 
număr, să vă mențină mereu proaspăt 

și tînăr în gîndire si acțiune, iubitor 
de tară si popor — așa cum numai 
dumneavoastră știți s-o faceți si. ală
turi de tovarășa dumneavoastră de 
viată și de muncă, tovarășa Elena 
Ceaușescu. să împliniți Si să ridicați 
cit mai sus nobilele idealuri, scumpe 
nouă, tuturdr, de independență și su
veranitate națională, de înflorire a 
patriei într-o lume a păcii și pro
gresului11.

„Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere — se arată în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
SALĂJ AL P.C.R. — comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe frumoa
sele plaiuri sălăjene, contopindu-și 
într-un singur șuvoi glasul și senti
mentele inimii cu ale întregii na
țiuni, vă adresează urări de feri
cire. sănătate îndelungată, multă pu
tere de muncă pentru a vă avea me
reu în fruntea partidului și a țării, 
spre a ne conduce cu aceeași clar
viziune pe drumul socialismului și 
comunismului victorios. Viata și neo
bosita dumneavoastră activitate, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă pentru fiecare dintre noi 
un inalt exemplu de responsabilitate 
și dăruire comunistă pentru binele 
și fericirea pooorului. pentru prospe
ritatea României socialiste, un pu
ternic îndemn în activitatea pentru 
traducerea exemplară in viată a sar
cinilor ce ne revin din amplul Pro
gram elaborat de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. Vă asigurăm că vom face totul 
pentru a ne achita cu înaltă răspun
dere comunistă de sarcinile ce ne 
revin, aducindu-ne astfel tot mai 
mult contribuția la progresul și pros
peritatea continuă a patriei noastre11.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se arată: 
„Alături de întregul popor, cinstim 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, înflăcărat patriot, gîn- 
ditor revoluționar și eminent condu
cător de partid și de stat, personali
tate de seamă a vieții politice con
temporane care desfășurati o prodi
gioasă activitate închinată păcii și 
libertății popoarelor, bunei înțelegeri 
cu toate statele lumii. La această 
măreață aniversare, vă aducem in 
dar faptele noastre de muncă, vă de
dicăm cele mai alese și curate senti
mente de profundă prețuire, admi
rație și gratitudine pentru tot ceea 
ce faceți spre fericirea poporului și 
ne angajăm să milităm cu toată ho
tărîrea pentru înfăptuirea exempla
ră a politicii partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si făurire a comunismului in 
patria noastră. Din adîncul ființei vă 
urăm fierbinte multă sănătate, feri
cire, Împreună cu cei dragi, viață în
delungată și aceeași cutezanță revo
luționară în fruntea partidului și a 
țării, pentru ridicarea României pe 
cele mai înalte culmi ale progresului 
și civilizației11.

„împreună cu întregul nostru popor 
— se arată în mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R. — comuniștii, toti oamenii 
muncii din județ vă adresează cele 
mai sincere și. calde urări de sănă
tate, noi împliniri în nobila activi
tate consacrată făuririi socialismului 
și comunismului pe pămîntul Româ
niei. cauzei păcii și colaborării în 
lume, instituirii unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale. 
Pătrunși de adîncă recunoștință, vă 
exprimăm cele mai alese mulțumiri 
pentru grija ce o purtati dezvoltării 
multilaterale a județului nostru. Vi
zitele de lucru pe care le-ati făcut 
în Teleorman, indicațiile si îndem
nurile dumneavoastră au un puternic 
imbold în activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, au dinamizat 
energiile și capacitățile creatoare ale 
celor ce muncesc și trăiesc ne acest 
străvechi colț de țară. Marile reali
zări obținute azi în România poartă 
pecetea muncii dumneavoastră neobo
site. marii responsabilități, forței de 
convingere cu adînc ecou în conștiin
ța noastră, a tuturor. Exprimindu-ne 
admirația pentru hotărîrea și pasiu
nea revoluționară, Înțelepciunea, dîr- 
zenia Si dinamismul cu care condu

ceți destinele națiunii române, pen
tru marea dumneavoastră iubire de 
oameni, vă dorim, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
intr-un glas cu întreaga țară, viată 
lungă, putere de muncă și sănătate, 
noi izbinzi în fruntea partidului și 
statului, spre binele și fericirea în
tregului popor, spre strălucirea si 
măreția patriei noastre socialiste11.

„în numele tuturor oamenilor 
muncii din acest minunat colt de 
țară, cu un trecut istoric glorios și 
un prezent clocotitor, permiteți-ne, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ca la aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere să dăm 
glas profundelor noastre sentimente 
de stimă și admirație, să vă transmi
tem calde felicitări — se spune în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R. Noi. vrîncenii, 
strîns uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, secretarul său gene
ral, ne reafirmăm hotărîrea nestră
mutată de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective trasate de Congresul al 
Xl-lea și Conferința Națională ale 
partidului, de a face totul pentru a 
transpune in viată prețioasele dum
neavoastră indicații, date cu ocazia 
vizitei de lucru pe care ați efectuat-o 
în municipiul Focșani și județul 
Vrancea. Vom face totul pentru a 
deveni unul din județele fruntașe ale 
tării, pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ce ne revin din Programul 
partidului11.

în mesaiul CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE GERMANA DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMÂNIA se arată : 
„Vă adresăm, din adîncul inimii, 
cele mai sincere șl respectuoase fe
licitări, urîndu-vă viată îndelungată, 
multă sănătate și fericire, alături de 
onorata dumneavoastră familie, ne
ostenită putere de muncă în fruntea 
partidului și statului, spre binele pa
triei și poporului nostru. Ne expri
măm mîndria patriotică și gratitudi
nea pentru activitatea dumneavoas
tră neobosită pe care o desfășurati 
în fruntea partidului și statului pen
tru înflorirea multilaterală a patriei, 
ridicarea continuă a bunăstării în
tregului popor, precum și recunoș
tința fierbinte pentru principialitatea 
și consecvența pe care o manifestați 
in înfăptuirea politicii naționale, da
torită căreia ne bucurăm. împreună 
cu toți cetățenii țării, de egalitate 
deplină în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale. Activitatea prodi- 

, gioasă pe care o desfășurati pentru 
cauza socialismului, pentru salvgar
darea păcii în lume, a cooperării și 
înțelegerii între popoare, pentru in
staurarea unei noi ordini politice și 
economice internaționale, pentru așe
zarea relațiilor dintre state pe baza 
egalității, respectului independentei 
și suveranității, a neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci

proc. face să vă bucurați din partea 
popoarelor de profundă stimă și con
siderație, dovadă a calităților dum
neavoastră de proeminentă persona
litate politică a vieții internaționale. 
Folosim și această ocazie pentru a 
exprima, încă o dată, adeziunea de
plină a oamenilor muncii de națio
nalitate germană din țara noastră la 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, hotărî
rea lor fermă de a-și aduce întreaga 
contribuție, împreună cu întregul 
popor, la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului11.

BIROUL EXECUTIV AL CONSI
LIULUI DE CONDUCERE ȘI COMI
TETUL DE PARTID DIN MINISTE
RUL SĂNĂTĂȚII. în numele comu
niștilor. al întregului personal sanitar, 
vă roagă să primiți — cu prilejul zilei 
dumneavoastră de naștere — sim
țămintele noastre de profundă dra
goste și respect, de înaltă stimă și 
devotament și vă adresează din toată 
inima cele mai fierbinți urări de să
nătate și viată îndelungată, tot mai 
multă putere de muncă pentru îm
plinirea înaltelor idealuri ale parti
dului — înflorirea continuă a/ patriei 
noastre socialiste, bunăstare si feri
cirea întregului popor.

în anul care a trecut, Marea Adu
nare Națională a votat prima Lege 
sanitară a României socialiste, lege 
elaborată sub directa si inteleapta 
dumneavoastră conducere și care 
poartă amprenta înaltei dumneavoas
tră personalități, a umanismului re
voluționar care caracterizează întrea
ga politică a partidului și statului 
nostru.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, aniversare 
scumpă întregului nostru popor, vă 
rugăm să primiți respectuoase urări 
de sănătate, de noi si strălucite în
făptuiri în activitatea neobosită pe 
care o desfășurati în fruntea parti
dului și statului, pentru binele și 
prosperitatea României socialiste —■ 
se spune în mesajul adresat de 
LUCRATORII MINISTERULUI JUS
TIȚIEI.

Cu sentimente de profundă mîndrie 
patriotică, de încredere în gloriosul 
nostru partid comunist, ne mani
festăm nețărmurita prețuire, dragoste 
și recunoștință fată de dumnea
voastră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. care în fruntea partidu
lui și statului nostru, militat! neobo
sit pentru apărarea intereselor sacre 
ale poporului român, pentru realiza
rea unor relații de Înțelegere între 
toate statele, pentru dezarmare, 
securitate si pace, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Ca activiști în domeniul dreptului, 
ne exprimăm gîndurile de înaltă pre
țuire pentru valoroasa si originala 
dumneavoastră contribuție cu pri
vire la perfectionarea activității or
ganelor de justiție si a legislației so
cialiste. la creșterea rolului maselor 
de oameni ai muncii și participarea 
directă a acestora la înfăptuirea 
justiției.

lua aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere — eveniment care con
stituie o mare sărbătoare pentru in
treaga noastră națiune socialistă — 
comuniștii, toti LUCRATORII MI
NISTERULUI MUNCII vă adresează, 
mult iubite și âtimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, ilustru fiu al 
poporului român, strălucit conducător 
de partid si de stat, remarcabilă 
personalitate a vieții politice inter
naționale. OM de nemărginită O- 
MENIE — cele mai sincere și 
fierbinți urări de sănătate, fericire și 
multă putere de muncă. împreună cu 
străbuna si tradiționala urare, rostită 
din adîncul inimilor noastre: „LA 
MULȚI ANI!11, fericiți și luminoși.

Ca activiști de stat, cărora ne re
vine îndatorirea de a traduce in 
viată sarcini importante în domeniul 
muncii si ocrotirii sociale — parte 
componentă a politicii partidului și 
statului nostru de făurire a unei vieți 
tot mai prospere pentru poporul 
nostru — apreciem în mod deosebit 
grija dumneavoastră părintească pen
tru continua ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al tuturor 
celor ce muncesc si ne angajăm să 
nu ne precupețim eforturile în di
recția Îndeplinirii exemplare a sar
cinilor ce ne revin.

Să trăiți. stimate și mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. mulți 
ani cu sănătate si fericire, spre binele 
și bucuria celor 22 de milioane de 
fii ai pămîntului străbun, care vă 
înconjoară și în această zi de mare 
aniversare cu nețărmurită stimă, 
prețuire si dragoste.

înmănunchind cele mai alese gîn
duri și sentimente ale milioanelor 
de femei din țara noastră — ro
mânce, maghiare, germane și de 
alte naționalități — vă rugăm să 
primiți, cu prilejul zilei dumnea
voastră de naștere, cele mai calde 
și respectuoase felicitări, urări de 
sănătate, fericire și viață îndelun

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe adresa secretarului general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialiste România, au sosit, de aseme
nea, mii și mii de telegrame și mesaje din partea altor ministere, 
instituții centrale, comitete municipale, orășenești și comunale de 
partid, organizații de masă și obștești, din partea a numeroase între
prinderi industriale, trusturi și șantiere de construcții, institute de stu
dii. cercetări și proiectări, a numeroase întreprinderi agricole de stat, 
cooperative agricole de producție, întreprinderi pentru mecanizarea 
agriculturii, consilii intercooperatiste. din partea uniunilor de creație, 
a instituțiilor de cultură, învățămînt și presă, unități sanitare și co
merciale. școli și instituții de invătămint superior, unități militare, din 
partea a numeroase personalități ale vieții noastre politice, economice 
și științifice, militari ai forțelor noastre armate, reprezentanți ai cul
telor și alte categorii de oameni ai muncii.

Emoționante dovezi ale stimei și prețuirii, toate aceste telegrame 
constituie o nouă și puternică expresie a dragostei profunde cu care 
întregul nostru popor, bărbați și temei, tineri și virstnici — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — îl înconjoară pe cel mai 
iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fiecare mesaj con
stituie un prinos de adîncă recunoștință pe care întregul popor o poartă 
intiiului bărbat al tării pentru îndelungata și rodnica activitate desfă
șurată in fruntea partidului și a statului, ca patriot și revoluționar 
înflăcărat, pentru devotamentul cu care a slujit și slujește nobilele 
idealuri de libertate și progres, cauza înfloririi și prosperității Româ
niei socialiste, pentru neobosita și clarvăzătoarea activitate internațio
nală pusă în slujba socialismului și a păcii in lume.

Simboluri vii ale legăturii indestructibile dintre partid și popor, 
telegramele exprimă, în același timp, angajamentul ferm al tuturor 
celor ce muncesc de a înfăptui neabătut, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luminosul program al edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, al înaintării patriei noastre spre comunism.

gată spre binele națiunii noastre 
socialiste, pentru cauza socialismu
lui șl comunismului, pentru pace și 
colaborare între popoare — se spu
ne in mesajul CONSILIULUI NA
TIONAL AL FEMEILOR DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA. 
Contribuția dumneavoastră inesti
mabilă, hotărîtoare în elaborarea șl 
înfăptuirea politicii intern? și exter
ne a partidului și statului nostru, 
se înscrie în cartea de aur a istoriei 
tării, ca perioada cea mai fertilă, 
de mari înfăptuiri în dezvoltarea e- 
conomiei. științei și culturii. în ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, in perfecțio
narea tuturor domeniilor de activi
tate. în instaurarea principiilor și 
normelor de dreptate și echitate so- 
cialistă.Femeile din patria noastră 
— cetătene libere și egale în drep
turi și îndatoriri — își exprimă re
cunoștința vie față de preocuparea 
dumneavoastră permanentă pentru 
afirmarea lor tot mai puternică în 
viața economică, politică și socială 
a țării. Vă mulțumim din inimă 
pentru grija ce o manifestați față 
de îmbunătățirea continuă a condi
țiilor noastre de muncă și de viată 
și crearea posibilităților de îmbi
nare tot mai armonioasă a rolului 
femeii ca participantă activă la în
florirea patriei cu acela de soție, 
mamă și educatoare a tinerei gene
rații. Vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, în cinstea celei de-a 35-a ani
versări a eliberării patriei și a Con
gresului al XII-lea al partidului, 
milioanele de femei din patria 
noastră — muncitoare, țărance, in
telectuale — fără deosebire de na
ționalitate, vor munci cu entuziasm 
și abnegație, împreună cu întregul | 
popor, pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XI—lea și Conferința Națională 
ale partidului, pentru înălțarea Re
publicii Socialiste România pe noi 
culmi ale bunăstării, progresului 
și civilizației comuniste".

„Folosim fericitul prilej al aniver
sării zilei dumneavoastră de naștere 
pentru a vă ruga să primiți, din 
partea membrilor Academiei, a co
muniștilor și întregului personal 
muncitor din unitățile Academiei, 
cele mai alese urări de sănătate, 
viată îndelungată și putere de mun
că în nobila dumneavoastră activita
te pusă în slujba poporului, a înflo
ririi patriei socialiste, a păcii. înțe
legerii și colaborării între toate po
poarele lumii — se spune în mesajul 
ACADEMIEI REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA.

Animați de înalte sentimente de 
stimă și recunoștință, strîns uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
tovarășe Nicplae Ceaușescu, oamenii 
de știință și cultură români.' ma
ghiari, germani și de alte naționalități 
sintem ferm hotăriți să acționăm cu 
întreaga noastră putere și forță crea
toare pentru realizarea sarcinilor 
puse de partid în fata noastră".

„Cu neasemuită bucurie înmănun- 
chem. în omagiul pe care vi-1 aduc 
întregul partid și popor la aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere, urări
le de sănătate, putere de muncă, ani 
multi și fericiți, rostite din toată 
inima de noi. cadrele didactice, stu
denții și cursantii ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU".

Vă asigurăm că atenției cu care 
șîntem înconjurați îi vom răspunde 
prin eforturi sporite pentru ridicarea 
activității noastre la nivelul exigen
țelor dumneavoastră, astfel incit 
Academia „Ștefan Gheorghiu" să re
prezinte o puternică citadelă a spi
ritului de partid, in care, odată cu 
formarea unei înalte competente. în 
pas cu cerințele științei si tehnicii 
contemporane, să fie cultivate tră
săturile activistului de partid — 
fermitate și vigilentă revoluționară, 
spirit de disciplină, atitudine comu
nistă în muncă. în familie. în viata 
socială, receptivitate fată de tot ce e 
nou, avansat. combativitate și 
intransigentă fată de tot ce e vechi, 
perimat".

Cu ocazia zilei dumneavoastră de 
naștere, BIROUL CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR ȘI BIROUL COMI
SIEI PENTRU ÎNDRUMAREA AC
TIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI ȘOIMII 
PATRIEI vă roagă respectuos să le 
îngăduiți să vă adreseze. în numele 
pionierilor și șoimilor patriei, al tu
turor copiilor din România socialistă, 
al activiștilor și comandanților in
structori, cele mai sincere felicitări, 
urări de multă sănătate și putere de 
muncă în neobosita activitate pe care 
o desfășurati în fruntea partidului șl 
statului nostru, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co
munism. pentru creșterea prestigiu
lui României și socialismului în 
lume și întărirea solidarității inter
naționale a forțelor progresului si 
păcii pe planeta noastră.



PAGINA 4 SCINTEIA — marți 30 ianuarie 1979

r
I
I
FAPTUL I

I
I
DIVERS I

I

I Un om I

I
I
I
I
I
I

O femeie din Cernești 
ramureș) venise la Baia 
să-și cumpere niște material de 
construcție. Banii (peste 5 000 
lei) ii pusese intr-un caiet. La 
un moment dat, vrind să-și cum
pere și altceva, a pus caietul pe 
o tonetă de pe bulevard. Si unde 
l-a pus, acolo l-a uitat.

După un timp, l-a găsit Maria 
Munteanu, femeie de serviciu 
la agenția de voiaj C.F.R. De 
cum l-a găsit, l-a și dus la mi
liția din gară. Bucuria păguba
șei a fost îndoită! — intii că a 
intrat din nou in posesia bani
lor, și in al doilea, cind a aflat 
cine-i găsise : un om simplu, de 
mare omenie.

(Ma- 
Mare I
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De-asa carte, 
să n-aî parte

Direcția județeană de poștă și 
telecomunicații Dîmbovița a e- 
ditat o nouă carte a abonaților 
telefonici. Dar nici n-a apărut 
bine și au început reclamațiile, 
pentru că numeroase numere 
de telefon sint greșit tipărite 
sau puse alandala, că mai rău 
te-ncurci. Iți vine să crezi că 
s-a procedat în maniera poeților 
dadaiști, scoțindu-se numerele 
de telefon din pălărie. Iată o 
mostră :

— Alo, matale ești, tanti 7
— Nu, aici e „Steaua electri

că".
— Alo, „Salvarea" 7.
— Ce „Salvare", 

arde de glumă 7 Aici 
rul...

Am încercat și noi să sunăm 
la Direcția județeană 
și telecomunicații, dar — culmea 
culmilor ! — ne-a răspuns „șe
ful serviciului desfacere de la 
Întreprinderea de utilaj petro
lier. Așadar, pînă și numărul 
de telefon al directorului onor 
direcției de specialitate e scris 
greșit.

Alo, se aude 7

nene 7
e cimiti-

Hi

de poștă
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S-a supărat... 
foc!

I
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— Arde ! Foc I Săriți, oameni 
buni !

Strigătul a sfișiat liniștea nop
ții așternute peste satul Ramu
ra, județul Caraș-Severin Ime
diat, la geamurile caselor s-au 
aprins luminile și sătenii 
pornit, cu mic cu mare, 
casa lui Ion Musteț, aflată 
flăcări. Au venit în grabă 
pompierii voluntari, 
intervenția promptă a oameni
lor, flăcările mistuitoare i-au 
provocat mari pagube lui Ion 
Musteț.

A doua zi, cine credeți că-și 
dădea cu pumnii-n cap ? însuși 
Ion Musteț, care aprinsese focul 
cu mînuța lui, după o ceartă cu 
niște nepoți. Si bine zicea, cind 
se tinguia : „Unde nu-i cap, vai 
de căsuța mea"...

au 
spre 

in 
și 

Cu toată
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I O floare,

I
un morcov. I

I
I
I
I

Una dintre florăriile Galațiu- 
lui desface acum, in perioada 
de iarnă... legume și fructe. Adi
că : morcovi, fasole, pătrunjel. 
Adică : mere, pere, nuci, gutui. 
Este vorba de unitatea situată 
in complexul comercial din car
tierul „Dunărea", microraionul 
19.

— De ce vindeți legume 
zarzavaturi, în loc de flori 7

— Pentru că flori nu prea 
vem...

Dar nici legumele și nici fruc
tele nu prea se vind, intrucit la 
numai cițiva meti există alte 
trei unități, tot de legume și 
fructe. Așa incit, din vechea 
florărie a mai rămas doar fir
ma...

și
a-
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Subele n-au
♦

tinut de cald
De la o vreme, frații Ion și 

Dumitru Potirniche, care lucrau 
pe unul din șantierele de la Bor- 
zești, dădeau mereu tircoale ma
gaziei cu materiale de protecție 
a trustului de construcții indus
triale din localitate. Seara, cind 
prin preajmă nu mai era țipe
nie de om. cei doi au tras ma
șina la ușa magazinului și s-au 
apucat de încărcat. Lacomi, ș-au 
năpustit numai la șube îmblă
nite. Ce-i drept, afară era ger 
de crăpau pietrele, dar nici una 
din cele 15 șube sustrase n-avea 
să1 le țină de cald. Acum le 
crapă obrazul de rușine. Cit des
pre ce urmează, cei doi frați vor 
impărți tot... frățește.
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Tocmai ei I
I
I
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Indicatorul-avertisment .Aten
ție la tren" este valabil pentru 
toată lumea, inclusiv pentru ce
feriști. Ei, ceferiștii, sint primii 
care știu ce inseamnă clipa de 
neatenție, plătită adeseori cu 
viața. Tocmai de aceea surprin
de faptul că in ultimele zile — 
după cum am fost informați de 
Inspecția de Stat pentru Pro
tecția Muncii — s-au petrecut 
două grave accidente cărora 
le-au căzut victime chiar... ce
feriști de profesie. Primul a a- 
vut loc in gara Sîntimbru, ju
dețul Alba. In timp ce paznicul 
de barieră loan Păstrăv (tată a 
trei copii) curăța un macaz, a 
fost surprins de o locomotivă 
de manevră și accidentat mor
tal, al doilea s-a întîmplat la 
întreprinderea minieră „Moldo
va Nouă". Însoțitorul de tren 
Matei Bălănescti a fost acciden
tat mortal, in timp ce traversa 
linia prin fața locomotivei afla
te in mișcare.

Două acidente, aceeași cauză : 
neatenția.

I
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P. PETRE
și corespondenții „Scînteii'

I
I

ÎN CONDIȚIILE ADÎNCIRII DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

Se poate dezinteresa organizația de partid 
de pregătirea adunării sindicale?

„...Mă duc la tovarășul Popescu, ce- 
rîndu-i să-mi aprovizioneze locul de 
muncă cu materialele necesare ; cl 
mă trimite la maistru. Maistrul mă 
trimite la tehnolog. De la el mă reîn
torc la Popescu. îi explic că n-am re
zolvat nimic și mă trimite, tot pe 
mine, la ing. Samoilă, șeful secției, 
care îmi spune același lucru : să mai 
aștept pînă cînd vom fi aprovizionați 
cu materialele de care avem nevoie. 
Ce să zic ? Nu mai zic nimic. Așa 
arată organizarea muncii la noi 1“

Iată o spicuire din cuvîntul meca
nicului de motoare Ion Vasile. secția 
mecano-enerjțetic de la întreprinde
rea de strunguri „SARO" — Tirgo- 
viște, rpstit la adunarea gene
rală de partid deschisă ținută la 
jumătatea lunii ianuarie. . Adunarea 
si-a propus să examineze modul 
cum a decurs activitatea de reparații 
și întreținere în întreprinderea tîrgo- 
vișteană de strunguri, dar nu a 
reușit decît să treacă în revistă, 
destul de palid, o anumită stare de 
lucruri, fără să identifice și să adopte 
măsuri politice și organizatorice pre
cise de îndreptare a situației. Adu
narea la care ne referim a avut loc 
la numai o lună de la desfășurarea 
adunărilor de grupă sindicală din 
secție, locul unde ar fi trebuit șă fie 
dezbătute temeinic carențele ma
nifestate în organizarea muncii, in 
calitatea reparațiilor. în folosirea uti
lajelor din dotare. Evident, această 
adunare nu ar fi fost necesară dacă 
biroul organizației de bază s-ar fi 
îngrijit ca ședințele de alegeri ale 
grupelor sindicale să fi fost din timp 
si bine pregătite, asigurîndu-se ast
fel examinarea exigentă, cu spirit de 
responsabilitate, a activității secției.

Ne-am propus să relevăm de U 
început aceste aspecte aflate în disto
nantă cu preocupările actuale ale or
ganizațiilor de partid și celor sindi
cale. intrucit, în această perioadă, cind 
se organizează adunările pentru dări 
de seamă și alegerea noilor organe 
sindicale din întreprinderi, instituții 
și comune, organelor și organizațiilor 
de partid le revin îndatoriri deosebit 
de importante, ele fiind chemate să 
orienteze preocupările sindicatelor 
spre organizarea, împreună cu consi
liile oamenilor muncii, a unor acțiuni 
care să asigure înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor economico-sociale pe 
anul 1979. îndrumarea și sprijinul ce 
se cer acordate sindicatelor în aceas
tă perioadă presupun stimularea in
teresului general fată de alegeri, spo
rirea inițiativelor muncitorești; creș
terea spiritului de răspundere, 
crearea unei efervescente politice și 
a unui climat de angajare generală 
pentru înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor stabilite de partid. în 
această ordine de idei se cere subl’- 
niată cerința ca, in perioada care 
precede alegerile, organele de partid 
să controleze felul în care se desfă
șoară pregătirile, urmărind îndeaproa
pe ca membrii de partid care fac 
parte din comitetele sindicatelor să 
îndeplinească prevedere cu prevedere 
tot ceea ce s-a stabilit, pentru a se 
asigura buna desfășurare a acestor 
adunări.

La întreprinderea de strunguri 
„SARO“-Tîrgoviște s-ar putea vorbi 
puțin, poate chiar deloc, despre o

asemenea preocupare. Deși ne-am 
aflat în întreprindere după ce trecu
seră nouă zile de la data Instructa
jului ținut la consiliul județean al 
sindicatelor privind modul cum tre
buie pregătite adunările de dare de 
seamă și alegeri sindicale — instruc
taj Ia care a participat și președin
tele comitetului sindicatului de Ia 
„SARO“ — în unitate nu fusese or
ganizată nici o informare a comite
tului sau activului de sindicat cu pri

cru, comitetul de sindicat, ca și cel de 
partid din întreprindere manifestă o 
atitudine de calm și automultumire. 
tocmai acum cînd ar trebui să se 
facă intense pregătiri pentru a se 
asigura ca darea de seamă pentru a- 
dunarea de alegeri să fie profund 
analitică, caracterizată prin spirit cri
tic și autocritic, prin combativitate 
revoluționară, iar proiectele de mă
suri pentru activitatea de viitor să 
cuprindă acțiuni prin care organiza

la întreprinderea de strunguri „SARO“-Tîrgoviște

vire la sarcinile ce revin organelor 
sindicale în vederea alegerilor.

...în luna decembrie s-a desfășurat 
și aici. Ia ..SARO“. alegerea noilor 
organe sindicale la nivelul structuri
lor de bază — grupele sindicale. Fo
losind mijloacele verificate de expe
riența muncii de partid, organizațiile 
de bază de la sculerie, mecanică u- 
șoară, montaj au reușit să asigure nu 
numai desfășurarea unor adunări 
bine pregătite, ci și ca. ulterior, sub 
impulsul acestor adunări. în secții să 
se desfășoare cotidian o activi
tate rodnică, birourile organizațiilor 
de bază asigurînd fără pauze îndru
marea și controlul asupra îndeplini
rii de către grupele sindicale a sar
cinilor și angajamentelor asumate. Cu 
atit mai de neînțeles apare faptul că. 
deși există o experiență pozitivă la 
nivelul unor secții, formații de lu

ția sindicală să se înscrie cu contri
buții consistente, specifice, la soluțio
narea problemelor de fond ce stau in 
fața întreprinderii.

Or, în vederea desfășurării adu
nării de dare de seamă și alegeri 
aici nu s-a întocmit nici un fel de 
plan de măsuri politice și organiza
torice. Mai mult, nici comitetul de 
partid din întreprindere nu și-a pro
pus nimic pentru a susține această 
importantă acțiune. De asemenea, cu 
toate că adunarea de alegeri sindicale 
din întreprindere bate la ușă — 
fiind programată să se desfășoare în 
cadrul adunării generale a oamenilor 
muncii și in strinsă legătură cu ana
liza activității economico-financiare a 
întreprinderii — nimeni, pînă acum, 
nu lucrase la darea de seamă 
— nici măcar nu a fost desemnat co
lectivul de. redactare — ceea ce. de

sigur, l-a surprins neplăcut și pe to
varășul Gheorghe Popa, președintele 
consiliului municipal al sindicatelor, 
prezent cu noi in unitate. Sau poate 
își închipuie tovarășul Teodor Curiat- 
nicov, președintele comitetului sindi
catului din întreprindere, că și la ni
velul unității se poate desfășura o ase
menea adunare de alegeri sindicale 
precum cea de la secția mecanică 
ușoară, la care a participat în ziua 
de 12 ianuarie a.c., unde n-a fost 
prezentată nici o dare de seamă ?

Desigur, există posibilități suficien
te pentru combaterea delăsării. înlă
turarea superficialității și formalis
mului dovedite Ia „SARO“. Un prim 
prilej este de așteptat să-l reprezinte 
tocmai apropiata adunare de dare de 
seamă și alegeri sindicale, care va 
trebui să se constituie într-un for de 
analiză temeinică. în spirit critic și 
autocritic, a întregii activități, a sti
lului și metodelor de muncă ale or
ganizației sindicale, însoțită de mă
suri cu aplicabilitate imediată și de 
perspectivă. Iată de ce comitetul mu
nicipal de partid, consiliul municipal 
al sindicatelor sint datoare să acorde 
un sprijin substanțial, consistent atit 
comitetului de partid, cit și celui de 
sindicat, care să ducă la eliminarea 
neîmplinirilor actuale, la ridicarea 
nivelului muncii politico-organizato
rice din această tinără întreprindere 
tîrgovișteană.

...Cu gîndul că ne vom convinge de 
revirimentul așteptat, ne propunem 
să participăm la adunarea de alegeri 
sindicale de la ,.SARO“, din 9 fe
bruarie a.c. Și, firește, să relatăm 
despre ea.

Virqil GHEORGHIȚA 
Gheorghe MANEA

„Luna cărții la sate"
(Urmare din pag. I)
agricole socialiste, întreprinderilor 
și. instituțiilor din mediul rural.

Cooperația de consum. în strînsă 
colaborare cu factorii culturali 
locali și cu organizațiile de masă și 
obștești, cu bibliotecile comunale 
și școlare, a organizat pe tot 
parcursul anului 1978 în județ 
„Săptămîni și decade ale cărții", 
concursuri „Cel mai bun difuzor de 
carte", „Fiecare casă cu bibliotecă 
proptie" etc., care s-au soldat cu 
realizări importante în difuzarea 
cărții Ia sate.

„Luna cărții la sate" va fi un nou 
prilej pentru uniunile județene ale 
cooperativelor agricole de consum 
de a intensifica activitatea de

popularizare și difuzare a cărții în 
mediul rural, de a organiza acțiuni 
pentru formarea și completarea bi
bliotecilor personale, întreceri pen
tru desemnarea celui mai bun difu
zor de carte, a celui mai bun librar, 
standuri cu vînzare de cărți în toate 
comunele și satele țării, în între
prinderile și unitățile agricole, pre
cum și in școli.

Prin întreaga sa activitate în di
recția popularizării și difuzării căr
ții la sate, cooperația de consum își 
aduce o contribuție activă la ridi
carea nivelului de cultură al mase
lor.

H. STANESCU 
director adjunct 
în CENTROCOOP

IBiilIII

0 gamă largă de bunuri de uz gospodăresc
După cum se știe, cooperația de 

consum dezvoltă și modernizează 
permanent rețeaua sa comercială. 
Pe măsura creșterii veniturilor, a 
numărului de locuințe noi, atit la 
orașe, cit și la sate, se înregistrea
ză o creștere importantă a desface
rilor de articole de folosință înde
lungată. Marile complexe comercia
le specializate ale cooperației de 
consum expun o gamă largă de 
aparate de radio și televizoare 
românești, avînd calități tehnice su
perioare. picupuri, mașini de spă
lat. aspiratoare de praf. Ele dispun, 
de asemenea, de articole de uz gos
podăresc — sticlărie, tacîmuri ino
xidabile. veselă, mașini de gătit, 
articole chimice și de menaj, de- 
tergenți sintetici, materiale de con
strucții. Magazinele specializate de 
mobilă oferă o gamă diversă de 
dormitoare, sufragerii, camere de

zi, bucătării. Unitățile comerciale 
de tip Supercoop sau Supermaga- 
zin. cum sint cele din localitățile 
Măgurele, Pantelimon, Ghimpați 
(județul Ilfov), Movila Miresii (ju
dețul Brăila), Puchenii Mari, Mis- 
lea, Bărcănești (județul Prahova), 
Ineu, Nădlac (județul Arad), Agl- 
gea, Ovidiu (județul Constanța) 
Corabia (județul Olt), Palia-Orăș- 
tie (județul Hunedoara). Gilău, 
Mociu. Izvorul Crișului (județul 
Cluj), Mălaia, Stroiești, Horezu 
(județul Vîlcea). Piatra (județul Te
leorman). complexele comerciale 
din Fintinele, Lunca Bradului (ju
dețul Mureș), sint numai cîteva 
exemple care ilustrează preocupă
rile cooperației de consum pentru 
continua ridicare a nivelului comer
țului din mediul rural.

în fotografie : Complexul comer
cial din Fintinele, județul Mureș.

Cuvîntul cititorilor

CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

Consecințele unei
Ing. Marcel Popescu, directorul 

întreprinderii de ventilatoare Va
slui : La centrala termică din zona 
industrială Rediu, pe care o admi
nistrează unitatea noastră, trebuie 
să se dezvolte stația de tratare 
chimică a apei. încă în luna au
gust 1977 am trimis la întreprin
derea „Anticorozivul“-București 
287 bucăți conducte (lotul 456) pen
tru cauciucare. conducte ce ne sint 
necesare la executarea acestor lu
crări. Cu toata demersurile repe
tate pe care le-am făcut, nici pînă 
în prezent conductele în cauză n-au 
intrat în fabricație. în ultimul 
timp am fost informați că această 
lucrare n-ar fi rentabilă pentru în
treprinderea bucureșteană și. ca 
atare, țevile au fost reprogramat.e 
pentru cauciucare la o unitate din 
Tojilița. județul Harghita.

Ce consecințe are asemenea întir-

„simple “ intirzieri
ziere nejustificată ? Lipsa de capa
citate la tratarea apei de alimentare 
duce la limitarea debitului și pre
siunii aburului necesar consumului 
tehnologic la unitățile industriale din 
zonă. întreprinderea de materiale 
izolatoare Vaslui, de pildă, care 
este principalul consumator, a în
registrat in luna decembrie 1978 
din această cauză pierderi de pro
ducție de peste 1 800 000 lei. Pe de 
altă parte, nu se va putea asigura 
energia termică solicitată nici con
sumatorilor apăruți in trimestrul al 
IV-lea 1978 sau care, se vor ivi în 
semestrul I 1979. Iar efectele ne
gative ale acestei situații se vor 
resimți asupra producției indus
triale a orașului Vaslui.

Iată de ce solicităm, si pe aceas
tă cale, conducerii întreprinderii 
,.Anticorozivul“-București să-și. o- 
noreze obligațiile contractuale.

Unde nu intră controlul, 
pătrunde indisciplina

Gheorghe Zaiț, inspector la Con
siliul popular municipal Iași : In 
cele 18 blocuri din noul cartier. Băi 
Nicolina, al orașului nostru, locu
iesc peste 3 000 de cetățeni. Ca în 
orice zonă nouă în curs de dez
voltare aici lipsesc în prezent o 
seamă de obiective edilitar-gospo- 
aărești. care se vor construi pe 
parcurs și vor asigura locatarilor 
confortul necesar. Sint însă unele 
neajunsuri semnalate de cetățeni 
și constatate personal pe teren care 
pot fi înlăturate acum. Este vorba 
de asigurarea apei calde și încăl- 
zirii corespunzătoare in aparta
mente. In luna decembrie. anul 
trecut, asociația locatarilor a sesi
zat comitetului județeari de partid 

Cabane publice...
Mircea Opriș, maistru al sportului 

la alpinism. Brașov :
Legi și tradiții bine statornicite 

prevăd că rațiunea de a exista a 
cabanelor în zonele montane este 
aceea de a oferi adăpost, odihnă 
și masă , tuturor iubitorilor de dru
meție. de ascensiuni în natură. 
Iată însă că la Brașov aceste legi 
și obiceiuri încep să fie ignorate 
din considerente greu de înțeles. 
Nu cunosc din dispoziția si cu 
aprobarea cărui for. mai multe ca
bane, printre care și cele de creas
tă Diham și Mălăiești din masivul 
Bucegi — foarte solicitate de par- 
ticipanții la ascensiuni și drumeții 
— au fost transferate de la O.J.T. 
Predeal la Biroul de turism pen
tru tineret, eăpătînd odată cu a- 
ceasta un statut aparte. Din ca
bane care își aveau tot timpul

Pe scurt,
• Cine colectează fierul vechi ? 

în curțile multor gospodari din co
muna noastră. Costești-BuzăU, ca 
și din alte localități, s-au strîns 
mari cantități de fier vechi, dar 
nu-1 putem preda. La un depozit din 
orașul Buzău mi s-a spus că-1 pri
mesc. dar să-l transport eu pină 
acolo. Pentru ca fierul vechi să nu 
ruginească prin curțile oamenilor 
propun să se înființeze centre de 
colectare, dotate cu mijloace de 
transport, care, periodic, să se de
plaseze la solicitarea cetățenilor. 
(Neculai Gavrilă, comuna Costești. 
județul Buzău).

O în așteptarea gospodarilor... 
Am călătorit in repetate rinduri cu 
autobuzele I.T.A. din autogara Fi
laret. De fiecare dată am constatat 
că sala de așteptare are un aspect 
ne.primitor : pereții nezugrăviți de 
multă vreme, tencuiala căzută, ca
loriferele reci adăpostesc intre ele- 
menți resturi de hirtie. ușile nu se 
închid bine etc. (Gheorghe Iancu, 
strada Crizantemelor, București).

O Schimbare de orar. Prin fața 
magazinului alimentar situat in a- 
propierea intrării pe strada Gri- 
gore Alexandrescu din Cimpulung 
trec zilnic spre locurile de muncă 
(întreprinderile metalurgică si de 
mobilă. I.A.S.. Marama etc.) mii de

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI»

Diversitățile paletei artistice
Al 31-lea salon anual al artelor plastice ieșene

Eveniment de seamă în 
peisajul spiritual al Iașiu- 
lui, cel de-al 31-lea salon 
anual de pictură, sculptu
ră, grafică și artă decora
tivă a echivalat cu un au
tentic bilanț. O sinteză 
deci a unei laborioase ac
tivități de creație artistică, 
materializată în peste trei
zeci de expoziții perso
nale și colective, în țară 
și în străinătate, ilus- 
trînd o mai profundă ade
ziune a creatorilor la evo
carea momentelor de re
zonanță din istoria veche 
și contemporană a patriei. 
Simultan, s-a realizat sta
tornicirea unui fertil și 
amplu dialog dincolo de 
sala de expoziție, pe plat
formele industriale ale o- 
rașului, cu făurarii moder
nei industrii ieșene, deve- 
niți, nu o dată, eroii unor 
angajate și emoționante 
compoziții plastice.

Cu valoare generică poa
te fi socotită lucrarea „Por
tret de constructor", dato
rată maestrului Victor Mi- 
hăilescu-Craiu. o pledoarie 
pentru frumusețea chipului 
aspru. înnobilat de incan
descenta muncii. Anuala 
ieșeană a relevat, o dată 
în plus, inepuizabilele re
surse expresiv-plastice ale 
evenimentului istoric. Ideea 
continuității naționale, a 
sacrificiului dirz pentru 
apărarea pămîntului stră
moșesc, vitejia și bărbăția

ctitorilor de neam și țară, 
înaltele tensiuni ale pre
zentului socialist sînt tot 
atîtea subiecte transpuse in 
modalități și tehnici dintre 
cele mai diverse si înscri
se. evident. într-un larg 
evantai valoric. Tălmăcirea 
cu accente patetice a chipu
lui luptătorului dac, eter
nizat în scenele Columnei 
Traiane și în conștiințele

tei, cu cîteva accente des
criptive și, în grafică, Con
stantin Radinschi, remarca
bil prin acuratețea desenu
lui și transparența sobră 
a culorii. Dintre grafici
eni. circumscriși cu meri
torii rezultate in sfera ge
neroasă a tematicii și în 
unitatea de ansamblu a A- 
nualei, se mai cuvin amin
tiți Agneta Covrig, Ecate-

noastre, înțelepciunea și 
diplomația lui Burebista 
au condus plasticienii ie
șeni spre citeva reale iz- 
bînzi compoziționale.

Intre ele, desigur. „Bu
rebista" de Dimitrie Ga- 
vrilean, cu o cromatică ra
finată, „întemeietorii de 
neam" de Bogdan Bârlea- 
nu, recent premiat la bie
nala „Lascăr Vorel" pen
tru o compoziție similară 
ca > tensiune dramatică și 
forță a expresiei plastice, 
„Apărătorii cetății" de 
Mircea Ispir, într-o con
strucție grafică interesan
tă, „Străbuni" de Adrian 
Podoleanu, care se impu
ne prin unitatea ansamblu
lui, „Sfatul dacilor" de N. 
Matyus, plasat într-un ca
dru cu sugestii de sanctu
ar, „Străbunii" de Gh. Maf-

rina Petrovicl, Ioan Buli- 
ga ș.a.

Desigur, într-o expozi
ție de asemenea anvergu
ra figurează cu lucrări din
tre cele mai diverse și alți 
plasticieni, încercîndu-se, 
programatic, o firească di
minuare a senzației de 
monotonie pe care, inevi
tabil, repetarea cîtorva 
laitmotive o produce a- 
supra privitorului. Uneori 
ai chiar impresia că artiș
tii au pictat trăgînd dis
cret cu coada ochiului unul 
în atelierul celuilalt. De 
altfel, în sfera aceleiași 
idei, trebuie remarcat că 
generoasa inițiativă de a 
expune alături artiștii 
plastici profesioniști cu a- 
matorii din cenaclurile ie
șene, deocamdată, prin re
zultatele nemijlocite, nu

ne oferă certitudinea unui 
real spirit de emulație ce 
trebuie să guverneze ase
menea manifestări artisti
ce. Se înțelege, milităm 
pentru continuarea acestui 
mod de stimulare a valori
lor autentice din mișcarea 
artistică de amatori, mai 
ales că, și în actuala ex
poziție, amatorii figurează 
cu cîteva reușite, între 
ele „Compoziție" de Bicer 
Petru, „Martiriul" de Pă- 
trașcu Dragoș, „Epopee" 
de Mircea Boiță. Pornind de 
aici, se impune însă să ob
servăm că filiala U.A.P. 
trebuie să se implice mai 
atent și cu caracter per
manent în îndrumarea ac
tivității cenaclurilor din 
municipiul și județul Iași, 
iar promovarea după ri
guroase criterii estetice să 
scoată la iveală cele mai 
împlinite lucrări ale plas- 
ticienilor amatori. Numai 
astfel calitatea participării 
va înregistra salturile va
lorice pe. care le dorim.

Revenind la evidenție
rea unor prezențe artistice 
de prestigiu, ne exprimăm, 
fie și in treacăt, nedume
rirea în legătură cu lipsa 
din Anuală a cîtorva nume 
cu care, prin valoarea de
monstrată cu alte prilejuri, 
ne obișnuisem : Eugen Ște
fan Boușcă. Dan Hatmanu, 
Costache Agafiței. Ion Nea- 
goe. Ion Gînju etc.

Tentația exprimării ale-

ION BUZDUGAN : „Burebista"

gorice și revitalizarea unor 
formule grafice prolifice, 
reeognoscibile in compozi
țiile „Omagiu marii Uniri" 
de Dimitrie Gavrilean, 
„Cîntare omului" de Liviu 
Suhar, „Rod" de Cornel 
Ionescu converg spre obți
nerea unor echivalențe 
plastice de explicită cali
grafiere a ideilor de mai 
amplă interpretare. Mai ti
nerii Jeno Bartos. Felicia 
Gavrilean. Bogdan Bârlea- 
nu. Nușa Suhar compun 
aparent dezinvolt, paleta 
are discreție si prospe
țime. realitatea imediată 
e sondată atit în latura ei 
spectaculoasă, cit si a obiș
nuitului cotidian. E firesc 
deci să nădăjduim că, 
printr-o mai matură și cu

că G.I.G.C.L. nu respectă obliga
țiile contractuale și nu furnizează 
apă caldă și căldură in conformi
tate cu normele stabilite. Cîteva 
zile după verificarea acestei sesi
zări la fata locului lucrurile au de
curs bine, locuințele fiind încălzite 
normat Treptat-treptat insă tem
peratura a inceput din nou să 
scadă. Din cite am constatat îm
preună cu reprezentanții comitete
lor de locatari, aceasta să datorea
ză indisciplinei mecanicilor de la 
punctul termic. Nefiind controlați, 
lipsesc de la locurile de muncă, 
nu respectă programul de funcțio
nare a instalațiilor. întrerup furni
zarea căldurii și apei calde după 
bunul lor plac.

cu circuit închis ?
deschise ușile, oferind adăpost, o- 
dihnă și masă oricărui turist, fie 
el tinăr. fie vîrstnic. au devenit 
astfel... cu circuit închis, la ele a- 
vind acces doar tinerii in virstă 
de pină la 26 de ani. In aceste con
diții se pune întrebarea : ce se 
intimplă cu iubitorii de drumeții și 
ascensiuni montane care doresc să 
folosească, pentru a ajunge pe 
virful Omul, traseul cel mai soli
citat. și accesibil Predeal—Diham— 
Mălăiești, care necesită circa 11—12 
ore de mer's și impune, chiar pen
tru cei experimentați, cel puțin un 
popas la una din cele două ca
bane ?

Iată de ce marea majoritate a 
ii:bitorilor de ascensiuni si dru
meții montane solicită organelor 
de resort să revină neîntîrziat asu
pra acestei măsuri arbitrare.

din scrisori
oameni ai muncii. Multi ar dori să 
facă unele mici cumpărături. Nu 
pot însă, deoarece magazinul des
chide, de regulă, după ora 7. Su
gerăm conducerii I.C.S.M. să ana
lizeze posibilitatea ca această uni
tate să fie deschisă dimineața cu o 
oră mai devreme. (Ion Dobrescu, 
Cimpulung. județul Argeș).

• Birocrație. Din luna octombrie 
1977, după absolvirea școlii de con- 
ducători-me'canici auto. tinărul 
Florea I. Radu, din comuna Cotea- 
na, județul Olt. lucrează ca șofer 
pe autobasculantă la autobaza 1 
marfă-Slatina, coloana 10. din ca
drul I.T.A.-Olt. Nitam-nisam. in 
luna ianuarie a.c.. el s-a pomenit 
acasă cu o adresă din partea con
ducerii I.T.A. prin care era somat, 
nici mai mult, nici mai puțin, ca 
in termen de 5 zile să se prezinte 
la întreprindere in vederea înca
drării in muncă. în caz contrar, i 
se vor imputa cheltuielile de șco
larizare. Nu cred că cei din con
ducerea I.T.A, n-au avut posibili
tate să cunoască dacă persoanele 
cu care au avut încheiate contrac
te de școlarizare s-au prezentat 
sau nu la locurile de muncă. (Va
sile Tonu, lucrător la consiliul 
popular al comunei Coteana. jude
țul Olt).

NICOLAE MATYUS: „Sfatul dacilor"

rajoasă luare în posesie 
a temelor grave din plas
tica românească contem
porană, tinerii plasticieni 
din Iași, cărora le adău
găm cu reală satisfacție, 
din sfera artelor decorati
ve, pe Felicia Buliga și 
Anca Bodescu, ambele cu 
remarcabile interpretări 
ale motivului istoric ori 
împrumutat dintr-un fertil 
fond mitologic românesc 
vor imprima plasticii ieșe
ne noi direcții de evoluție. 
De asemenea, Val. Gheor
ghiu e, prin eleganța ges
tului plastic, convingător, 
preocupat să releve, în 
fragmentări ale imaginii, 
în ritmuri îndelung exer
sate și accentuarea anec
dotică a subtextului, o

lume a spectacolului pi
cant.

Ca și altădată, sculptura 
subzistă îndeosebi prin in
terpretările sensibile, cu 
trimiteri directe la expre
sivitatea figurativului pro
pus în viziuni moderne. 
Maestrul Iftimie Bârleanu 
in „Portret" și „Sofia Vi- 
coveanca" transferă mode
lelor o senzualitate discre
tă. modelează volumul cu 
abilitate și tehnică remar
cabile. La fel procedează 
Val. Condurache în „Por
tret". Dan Covătaru in 
„Omagiu", unde volumul e 
supus unei interpretări 
spațiale adecvate exprimă
rii alegorice.

Pe linia narativului de 
esență moldavă, evocatoa

re și reținut patetice, com
pozițiile „Burebista" do 
Ion Buzdugan și „Dacii" 
de Lucreția Dumitrașcu 
subliniază, cu personalita
te, contribuția sculptorilor 
ieșeni la configurarea unei 
imagini posibile asupra 
statului dac de acum două 
milenii. Și, o dată mai 
mult, se evidențiază opțiu
nea politică fermă, de cer
tă amplitudine patriotică 
a artiștilor ieșeni, aflați, 
dincolo de minusurile sem
nalate, în faza unei ferti
le maturități creatoare, ce 
le permite să aspire jus
tificat la un loc de frunte 
între filialele Uniunii ar
tiștilor plastici.

Valentin CIUCA
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Interviul acordat de tovarășul
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TELEGRAME DE FELICITARE ADRESATE

Nicolae Ceaușescu
ziarului spaniol „Pueblo“

facă în dauna 
prin mărirea

mării trebuie să nu se 
unei părți, dar nici 
cheltuielilor militare. Echilibrul tre
buie realizat prin 
nuă a înarmărilor 
li tare.

Noi considerăm 
ca o acțiune care să corespundă inte
reselor tuturor popoarelor, să întă
rească independența și suveranitatea 
fiecărei națiuni, să excludă 
agresiune sau ingerință, sub 
formă, in treburile unui stat.

Ținind seama de importanta 
mării generale și a dezarmării 
cleare. este necesară intensificarea 
activității forțelor politice, a maselor 
populare și popoarelor pentru a 
determina trecerea cît mai curînd la 
măsuri concrete în această direcție. 
Aceasta reprezintă o necesitate pentru 
progresul economico-social al fie
cărei țări, al omenirii în ge
neral, pentru asigurarea destinderii 
și pentru o pace trainică în lume.

diminuarea conți-
5i cheltuielilor mi-

deci dezarmarea

orice 
orice

dezar- 
nu-

ÎNTREBARE: România între
ține relații bune atit cu U.R.S.S., 
cit și cu Republica Populară 
Chineză. V-am ruga să ne pre
zentați punctul dumneavoastră 
de vedere 
zolvare a 
cele două 
înțelegerii

privind căile de re- 
divergențelor dintre 
țări, de dezvoltare a 
fi colaborării lom

RĂSPUNS: în cadrul politicii sale 
de dezvoltare a relațiilor cu toate 
țările socialiste, România Întreține, 
într-adevăr. relații bune cu Uniu
nea Sovietică și cu Republica Popu
lară Chineză. Acționind pentru ex
tinderea și dezvoltarea colaborării cu 
aceste țări, precum și cu toate cele
lalte țări socialiste, noi considerăm 
că este necesar să se facă totul in 
direcția depășirii divergentelor e- 
xistente, pentru normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între toate țările socialiste și, de
sigur, în mod deosebit, între Uniu
nea Sovietică și Republica Populară 
Chineză. Noi considerăm că norma
lizarea relațiilor dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Chi
neză are o însemnătate deosebită nu 
numai pentru cele două țări, dar și 
pentru toate țările socialiste, pentru 
afirmarea cu mai multă putere a 
prestigiului socialismului pe plan in
ternațional, cît și pentru promovarea 
politicii de progres social, 
și pace în întreaga lume.

nu spune prea mult. Este de înțeles 
că principiile socialismului — de 
dreptate socială și națională, de ega
litate. de repartiție mai justă a pro
dusului social, de libertate a popoa
relor si oamenilor — nu pot fi îm
părțite pe continente sau zone. In 
același timp, desigur, trebuie ținut 
seama că înfăptuirea acestor princi
pii se realizează în condiții diferite 
de la o tară la alta, de la o eiapă 
istorică la alta, corespunzător realită
ților concrete din fiecare stat. In 
acest sens noi considerăm că preo
cuparea partidelor comuniste occi
dentale, a Partidului Comunist din 
Spania, pentru o politică in concor
dantă cu realitățile din Spania, din 
celelalte țări, este o necesitate isto
rică si constituie un factor important 
pentru dezvoltarea societății, pentru 
democrație si pentru socialism. A- 
ceasta nu presupune în nici un fel a 
contrapune socialismul ce se reali
zează în România sau în alte țări cu 
socialismul ce urmează să se realizeze 
în Spania sau în altă parte. Dimpo
trivă. presupune o strînsă colaborare 
în înfăptuirea principiilor socialismu
lui în cele mai bune condiții.

în acest context, noi considerăm că 
politica fiecărui partid, de unire a 
forțelor democratice, progresiste din 
fiecare tară pe calea dezvoltării de
mocratice si socialiste, constituie un 
factor de importantă excepțională, 
fără de care nu se poate vorbi de 
succesul luptei viitoare. Putem spune 
deci că politica de transformare pe 
cale socialistă a oricărei societăți, a 
oricărei țări este nemijlocit legată de 
acțiunea în strînsă concordantă cu 
realitățile din fiecare tară, cu cerin
țele legilor obiective, precum și cu 
gradul de înțelegere al maselor popu
lare, al popoarelor din fiecare țară.

Lichidarea subdezvoltării și făuri
rea noii ordini economice internațio
nale cer participarea activă la elabo
rarea și înfăptuirea măsurilor cores
punzătoare. a tuturor statelor, atît a 
țărilor în curs de dezvoltare, cît 
și a țărilor dezvoltate. In aceas
tă privință se impune ca țările 
dezvoltate să acorde un sprijin mai 
puternic țărilor în curs de dezvolta
re, să înțeleagă că numai prin reali
zarea unor relații de echitate și ega
litate, prin înfăptuirea unei politici 
noi în relațiile economice internațio
nale se pot asigura progresul ge
neral al tuturor statelor, stabilitatea 
economiei mondiale, dezvoltarea fie
cărei economii naționale și deci și 
pacea și securitatea în întreaga 
lume.

INTREBARE : Cum apreciați 
stadiul fi viitorul relațiilor bila
terale dintre România și Spa
nia ? Ce semnificație acordați 
contactelor la înalt nivel ? Aveți 
intenția ca, in perspectivă, să 
întreprindeți o vizită oficială în 
Spania ? Îmi permit să adaug 
că există unele zvonuri, în 
cercurile ziaristice, despre o vi
zită a domnului președinte 
Ceaușescu in luna mai.

destindere

cunoscute 
existente 

din

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu. dragul nostru frate.
Este pentru noi o mare bucurie și onoare de a vă transmite, cu ocazia 

aniversării zilei dumneavoastră de naștere, cele mai distinse felicitări și urări 
calde de sănătate, putere de muncă, noi și mari succese în nobila dumneavoas
tră activitate consacrată in totalitate fericirii poporului român, păcii, coope
rării internaționale, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.

Sub conducerea dumneavoastră plină de înțelepciune. România socia
listă a obținut — în toate domeniile de activitate — cele mai mari succese 
din istoria sa. asigurîndu-și astfel un binemeritat prestigiu internațional, in 
rîndul națiunilor libere și suverane.

Activitatea dumneavoastră neobosită de eminent om politic al contem
poraneității, o cinstim, dragă tovarășe președinte și frate, cu convingerea 
fermă că. în același timp cu servirea intereselor poporului român prieten, 
constituie un ajutor important pentru popoarele arabe, pentru toate po
poarele. cauzei păcii și progresului social in lumea întreagă.

îngăduiți-mi să vă adresez, dumneavoastră personal, iubite tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. întregii dumneavoastră 
familii, urarea românească tradițională, pe care eu o cunosc foarte bine : 
„La mulți ani !“.

ASSEM KANSOU
Secretar general al Partidului Baas 

Arab Socialist din Liban

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, avem plăcerea de 
a transmite Excelenței Voastre felicitările noastre. împreună cu cele mal bune 
urări de sănătate personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.

QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

A* dori să exprim mulțumirile mele pentru felicitările cordiale șl bunele 
urări pe care ml le-ați transmis cu ocazia aniversării zilei independenței 
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.

Vă'rog să acceptați. Excelență, urările mele cele mal bune pentru bună
starea dumneavoastră personală și pentru progresul și prosperitatea po
porului român.

U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu o deosebită satisfacție am primit mesajul pe care Excelența Voastră 

a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei mele 
de naștere.

Mulțumindu-vă foarte sincer pentru aceasta, doresc să vă asigur de con
stanta mea disponibilitate pentru a contribui la întărirea legăturilor de priete
nie și cooperare care unesc cele două partide și țări ale noastre în scopul 
victoriei luptei comune pentru pace, democrație și socialism.

Cu cea mai înaltă și militantă considerație.
General JOACHIM YHOMBY-OPANGO

Președintele Comitetului Militar 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo, 
Șeful statului

Plenara Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare

ÎNTREBARE : Departe de a 
se diminua, decalajele economi
ce dintre țările sărace si țările 
bogate cresc, in numeroase țări 
ale lumii a treia există 
și conflicte. Ce credeți 
buie să se întreprindă, 
național, ca și pe plan 
țional, pentru ca țările 
treia să-și rezolve 
fără violențe și ingerințe ?

tensiuni 
că tre- 
pe plan 
interna- 
lumii a 

problemele.

ÎNTREBARE: Sînt 
excelentele relații 
între Partidul Comunist 
Spania și Partidul Comunist 
Român. Care este părerea dum
neavoastră despre asa-numitul 
„eurocomunism" și, în con
text, ce semnificație si ce rol 
atribuiți acestuia pe plan inter
național?

RĂSPUNS: într-adevăr, relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania sînt 
deosebit de bune. Ele se întemeiază 
pe colaborarea tradițională în lupta 
comună pentru o politică de dez
voltare democratică și socialistă, 
pentru o politică de egalitate și de 
pace. Desigur, trăinicia relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania este 
determinată de faptul că ele se 
pronunță cu fermitate pentru rela
ții bazate pe egalitate, pe autono
mia fiecărui partid și pe dreptul 
fiecăruia de a-și elabora de sine stă
tător linia generală politică în con
cordanță cu realitățile din țara res
pectivă. cu tradițiile sociale, istorice, 
economice și naționale. De altfel, a- 
ceste principii au fost cu putere afir
mate la Conferința de la Berlin, con
stituind o cale sigură pentru întărirea 
solidarității și colaborării între parti
dele comuniste si muncitorești. în 
Iurta comună pentru progres social, 
d< tindere si pace.

Ir. acest context privim noi acti
vitatea partidelor comuniste din Eu
ropa occidentală pentru elaborarea 
politicii lor în concordantă cu reali
tățile din fiecare tară. Desigur, no
țiunea de „eurocomunism". în sine.

RĂSPUNS : Viața internațională 
este confruntată cu o serie de pro
bleme rezultate din faptul că pe pla
neta noastră există atit țări dezvol
tate. cît si țări slab dezvoltate sau în 
curs de dezvoltare, se menține 
părțirea lumii în țări bogate și 
sărace, ca rezultat nemijlocit al 
liticii imperialiste, colonialiste 
neocolonialiste, al inegalităților 
raporturile economice internaționale. 
Lichidarea acestor stări de lucruri și 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale constituie o cerință 
obiectivă a dezvoltării vieții contem
porane, a asigurării stabilității, 
tinderii și păcii în lume.

E adevărat că între țările in 
de dezvoltare s-au ivit o serie 
conflicte sau stări de încordare, 
considerăm că acestea sînt. în 
mul rînd, rezultatul nemijlocit al 
vechii politici colonialiste, care a lă
sat nesoluționate multe lucruri com
plicate.

în același timp, 
vedere că încă mai 
află sub dominația 
buie sprijinite. In 
România acordă un 
poarelor din Rhodesia, Namibia, pre
cum și luptei populației majoritare 
din Africa de Sud împotriva politicii 
de apartheid. Lichidarea definitivă a 
dominației coloniale, realizarea inde
pendenței acestor popoare constituie, 
de asemenea, un factor important al 
dezvoltării vieții internaționale.

Este necesar ca țările in curs de 
dezvoltare să Întărească colaborarea 
și solidaritatea dintre ele, să acțione
ze pentru rezolvarea problemelor li
tigioase numai pe calea tratativelor 
directe, excluzînd orice amestec în 
treburile lor. In același timp, este 
necesară întărirea unității pe plan 
național a tuturor forțelor progresis
te in asigurarea consolidării .inde
pendenței. a dezvoltării economico- 
sociale. a progresului general al fie
cărei națiuni.

îm- 
țări 
po- 

și 
în

des-

curs 
de 

Noi 
pri-

trebuie avut în 
sînt țări care se 
colonială si tre- 
această privință, 
sprijin activ po-

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19.30, (sala Ate
lier) : Poezie, muzică, dans — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Petre Bocotan — 19,30.
• Opera Română : Cneazul 
— 19.
• Teatrul de operetă : Singe 
nez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 19.30; (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 
19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —

Igor

vie-

Bu-

19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 19.30, (sala 
Studio) : Craii de curte veche — 
19.

• BOGĂȚIILE PISCI
COLE ALE LUMII. Ocea* 
nologii consideră că omeni
rea beneficiază doar de o par
te neînsemnată din potențialul 
piscicol al mărilor și oceanelor. 
In mod teoretic, o suprafață a 
mării insumind 10 000 de kilo
metri pătrat! ar putea furniza 
cantitatea de proteină necesară 
întregii planete, dacă ar fi îm
bogățită cu îngrășăminte fosfa- 
tice și azotoase. Specialiștii con
sideră că 90 la sută din apele 
mării au un conținut sărac in 
aceste substanțe, fapt ce limi
tează creșterea resurselor de 
pește pe cale naturală. După 
părerea lor. acest neajuns ar 
putea fi îndepărtat prin ampla
sarea pe mici insule oceanice a 
unor instalații destinate să îm

• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Expo- 
gluma melodii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul (premieră) — 18.
• Circul București: Bravo circul! 
— 19,30.

cinema
• Front în spatele frontului : 
PATRIA — 15; 19.
• Explozie în Marea Egee : SALA 
PALATULUI — 17.15; 20.
• Poliția este învinsă : SCALA
— 15; 17; 19; 21, LUCEAFĂRUL — 
15; 17; 19; 20,45, FESTIVAL — 15*, 
17; 19; 20.45.
• Drumuri în cumpănă s CEN-

prăștie substanțele minerale ca
pabile să ducă la înmulțirea 
avuției piscicole a Terrei.

• EXPLOZIILE PRA
FULUI DE... GRÎU. Nu
mai în cursul anului 1976. în 
silozurile americane s-au pro
dus 43 de explozii. Care este 
originea acestor misterioase ex
plozii ? Guvernul american a 
considerat oportun să se publice 
un comunicat potrivit căruia 
praful de grîu este de 50 de ori 
maj exploziv decît cel de căr
bune. iar praful de porumb de 
35 de ori. Este suficientă o scîn- 
teie in ascensoarele destinate 
să transporte cerealele în inte
riorul silozurilor pentru ca ex
plozia să se si producă. Despre 
căpițele de fin se știa incă din 
secolul trecut că pot să se a-

RĂSPUNS : în ultimii ani. raportu
rile dintre România și Spania au cu
noscut o dezvoltare puternică. Avînd 
în vedere și afinitățile de origine 
comună și — in ciuda perioadei re
gimurilor fasciste — raporturile tra
diționale dintre cele două popoare, 
aș putea spune că relațiile dintre 
țările noastre sînt în prezent foarte 
bune. Ținind seama de aceasta, pre
cum și de faptul că popoarele noas
tre sînt interesate într-o politică de 
egalitate, de colaborare și pace, con
sider că există o perspectivă minu
nată pentru extinderea raporturilor 
dintre cele două țări. în mod deo
sebit doresc să menționez că există 
largi posibilități de extindere a 
schimburilor economice, a cooperării 
în producție, atît bilateral, cit si îm
preună cu alte țări. Dorim ca, în pe
rioada următoare, să obținem pro
grese mult mai substanțiale în a- 
ceastă direcție, precum și în colabo
rarea științifică, tehnică și culturală, 
în intensificarea schimburilor dintre 
cele două țări și popoare, în toate 
domeniile.

în acest context, desigur sînt ne
cesare și schimburi de vizite și con
tacte la nivel guvernamental, la ni
velul șefilor de stat. De altfel, Româ
nia acordă o însemnătate deosebită 
contactelor directe. Este deci nor
mal și necesar ca și între șefii de 
stat din țările noastre să existe în- 
tîlniri pentru a găsi împreună căile 
dezvoltării colaborării dintre cele 
două țări și popoare. Există, intr-a
devăr, perspectiva atit a unei vizite 
a mea în Spania, cit și a unei vizite 
a regelui Spaniei in România. Spe
răm ca aceste vizite să se poată 
realiza într-o perioadă cit mai scurtă.

ÎNTREBARE : Aș dori să 
faceți unele considerații in legă
tură cu semnificația datei de 24 
Ianuarie pentru tara dumnea
voastră.

român. Ținind seama 
important al statelor 
națiunilor în dezvol- 
a popoarelor, cit și

RĂSPUNS : înfăptuirea Unirii Prin
cipatelor. cu 120 de ani in urmă, a 
marcat de fapt constituirea statului 
național român, formarea națiunii 
române. Aceasta a deschis calea dez
voltării moderne, progresului econo
mico-social. cuceririi independentei de 
stat și înfăptuirii. în 1918, a statului 
național unitar 
de rolul istoric 
naționale și al 
tarea modernă
de rolul pe care statele naționale și 
națiunile îl au încă de jucat în dez
voltarea omenirii, fără nici o îndoia
lă că realizarea Unirii a constituit cel 
mai Important eveniment din istoria 
îndelungată a poporului român. De 
realizarea Unirii sînt legate deci 
existenta statului național român, a 
națiunii române, progresul său eco
nomico-social și înaintarea pe calea 
construcției socialiste, participarea 
României la politica internațională 
de colaborare egală cu toate statele.

TRAL — 15; 17,30; 20, GLORIA — 
15,45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14,30; 17,30; 20,15, GRIVIȚA — 
14,30; 17,30; 20,15, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
« Orașul ‘ ................................
18; 20.
• Vlad 
15,30; 19, 
FLAMURA — 16; 19.
• Diavolii din Spartivento : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI —~
TURII — 15,15.
• Detectiv particular :
REȘTI — 15,45; 18; 20,15,
VIAR — 15,45; 18; 20,15, MODERN
— 15; 17,30; 20.
• Conspirația tăcerii : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
EFORIE — 15; 17,30; 20.
• Pinocchio — 15; 16,45; Dialog 
peste ani — 18,15; 20 : DOINA.
• Poveste de dragoste și onoare : 
BUCEGI — 15,15; 17.45; 20.
• Cascadorii : BUZEȘTI 
17.30; 20, LIRA — 15,30;
• Ecaterina
— 15; 17,30;
20.
• Aurul lui 
TARI — 15;
— 15; 17,30; 20.

fantomă : ARTA — 15,30;

Țepeș : VICTORIA 
EXCELSIOR — 16; 19,

CUL-

BUCU- 
FERO-

— 15,15; 
18: 20.

Teodoroiu : DACIA 
20, PACEA — 16; 18;

Mackenna : FEREN-
17,15; 19,30, AURORA

prindă aproape spontan, Intru- 
cît fermentația din interiorul 
lor poate provoca o creștere a 
temperaturii suficientă pentru 
a declanșa incendiul.

• UN RECORD POȘ
TAL NEOBIȘNUIT Pare să 
fi fost stabilit de poșta france
ză. O felicitare adresată unui 
locuitor din Alencon, cu prile
jul Anului nou 1945. a ajuns de 
curind la destinație. Expediată 
din Domfront, 60 de kilometri 
de Alencon, felicitarea a avut 
nevoie de nu mai puțin de 34 
de ani pentru a ajunge la des
tinatar. Mai bine mai tirziu de- 
cit niciodată...

© CAMERĂ SUBMA
RINĂ. O întreprindere brita

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, doresc să vă adre
sez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de succese 
continue.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Greciei
★

Au transmis, de asemenea, tele
grame : Gheorghios Rallis, ministrul 
afacerilor externe al Greciei, Barbu 
Niculescu, președintele Fundației cub 
turale americano-române, dr. Alberto 
Rosado G. Canton, rector al Univer
sității din Yucatan, Abdel Fattah A. 
Hamid, reprezentant al Societății

★
Panarabe pentru Turism din Egipt, 
Mary Albanesi, conducătorul Socie
tății de cult din Penna-S.U.A., prof, 
dr. Iosif Constantin Drăgan, pre
ședintele Fundației europene „Dră
gan" din Milano, Dumitru Androna- 
che, din Toronto-Canada și Julie 
Strubel din R.F. Germania.

în Capitală au avut loc. luni, lu
crările plenarei Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, la 
care au participat, alături de membrii 
comitetului, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere si instituții cen
trale. conducători de unităti jude
țene de construcții, proiectare, siste
matizare si gospodărie comunală.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de tovarășul Iosif Uglar. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. președintele Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare.

Participantii Ia plenară au analizat 
în spiritul indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Conferința pe 
tară a președinților consiliilor popu
lare din martie 1978, și a sarcinilor 
de mare însemnătate ce revin orga
nelor locale ale puterii si administra
ției de stat, activitatea desfășurată 
de acestea în domeniile construcțiilor 
de locuințe și de obiective social- 
culturale. sistematizării teritoriului si 
localităților, gospodăriei comunale, 
prestărilor de servicii către populație.

Plenara stabilit măsuri care să______ a
conducă la îmbunătățirea activității 
organelor locale îndeosebi în dome
niul construcției de locuințe și obiec
tive social-culturale si edilitar-gospo- 
dăresti. la economisirea de materii 
prime, materiale, combustibili, la 
creșterea contribuției consiliilor popu
lare în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, la realizarea 
integrală a sarcinilor de plan ce le 
revin în acest an.

In Încheierea plenarei, participantii 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului. în care exprimă calde 
mulțumiri pentru ajutorul si indru- 
marea permanentă acordate consilii
lor populare, hotărîrea de a munci 
fără preget pentru realizarea marilor 
obiective ale înfăptuirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru a face ca localitățile patriei 
noastre să devină tot mai înfloritoare 
Si prospere.

(Agerpres)

Cocteil la Ambasada R. P. Polone
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a semnării primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală, româno-polon, Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Poloniei la 
București, a oferit luni seară un coc
teil.

Au participat Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
interior, Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
grlculturii și industriei alimentare. i 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al

Marii Adunări Nationale, Traian Du- 
daș și Suzana Gâdea, miniștri, Du
mitru Turcuș și Ion Vîlsan, adjunct! 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-colo
nel Marin Nicolescu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale. Aurel 
Duca, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
cultură și știință, generali și ofițeri 
superiori.

ȘTIRI SPORTIVE
• In cadrul concursului interna

țional de lupte libere desfășurat la 
Tbilisi, sportivul român Vasile Puș- 
cașu s-a clasat pe locul doi la cate
goria 100 kg. fiind urmat de bulgarul 
Valentin Petkov. La această catego
rie victoria a revenit luptătorului so
vietic Ilia Mate.

La întreceri au participat concu- 
renți din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
Polonia, România, Ungaria, S.U.A. și 
U.R.S.Ș.
• în runda a 6-a a „Cupei Euro

pei" la șah pentru junioare, care se 
desfășoară în localitatea iugoslavă 
Kula, jucătoarea româncă Viorica Ilie 
a remizat cu Helen Grant (Anglia).

In clasament ^continuă să conducă 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) cu 4,5 punc
te, urmată de Barbara Hund (R.F. 
Germania), Marta Kovacs (Ungaria), 
Malgorzata Wize (Polonia) — cite 3,5 
puncte, Viorica Ilie (România) și 
Helen Grant (Anglia) — cite 3 punc
te etc.

• Campionatele internaționala de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei s-au 
încheiat la Usti nad Labem cu dis
putarea finalelor probelor individua
le.

In semifinalele probei feminine,

• Revanșa : TIMPURI NOI — 15; 
17,30; 20.
O Compania a 7-a sub clar 
lună ; MELODIA — 15,45;
20,15, TOMIS — 15; 17,30; 20.
• Șantaj — 11,45, Omul care 
prea multe — 14; 16,15, 
Charity (ambele serii) — 
CINEMATECA.
• Avocata : DRUMUL SĂRII — 
15,15; 17,30; 20.
• Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol ; COTROCENI — 15.30; 17,45; 
20, VOLGA — 15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20, MUNCA —
15.45; 18-, 20.
• Acțiunea 
REASCA — 15; 17,30; 20.
• Din nou împreună : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Cînd alături este un bărbat : 
MIORIȚA — 15.30; 17,45; 20.
• înainte de tăcere ; POPULAR
— 16; 18; 20.
• E timpul să trăim... e timpul 
să iubim : COSMOS — 15; 17,30; 
20.
• Agentul liniștit : FLACĂRA — 
15,45; 18; 20,15.
• Td oblig să trăiești : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

de
18;

știa 
Sweet 
18,39 :

„Arsenal" : FLO-

(Agerpres)

Gordana Perkucin a cîștigat cu 3—2 
(15—21, 12—21, 24—22, 21—17, 21—14) 
in fața Măriei Alexandru (România).
• In cadrul concursului de atletism 

desfășurat la Mainz (R. F. Germa
nia). sprinterul vest-german Fritz 
Heer, în vîrstă de 19 ani, a egalat cea 
mai bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de 
realizind timpul de 6”4/10 
traj manual).

(Urmare din pag. I)

S0 m plat, 
(cronome-

demină 1a rîndu-i punct 
plecare.

în comparație cu anul 
naționalizării, inima indus
trială a Reghinului va fi, 
cînd încheiem acest cinci
nal, de 50 de ori mai pu
ternică. Lemnul a fost de 
mult timp „vioara întîi" 
pe malul Mureșului, la Re
ghin. O întreprindere cu 
acest profil și-a sărbătorit 
nu de mult centenarul. Va 
rămîne și de acum încolo 
la mare cinste purtînd 
lume numele așezării, 
meșteșugarilor ei în mate
rie de instrumente muzi
cale, ambarcațiuni, mobilă, 
îi vor ține vecinătate pro
dusele din fier scoase pe 
poarta fabricii „Republica", 
piesă de greutate în an
grenajul industriei auto ro
mânești. Nu peste multă 
vreme va ajunge să aibă 
5 000 de oameni, pe un loc 
unde construcția de mașini 
e o apariție de dată recen
tă. Se dezvoltă capacități 
importante în industria u- 
șoară și alimentară.

Orașul își păstrează chi
pul bronzat de ani. Centrul 
este același parcă dintot- 
deauna, case numeroase ne 
trimit, prin greutatea zidu
rilor, în urmă mult, pe fi
rul anilor. Pretutindeni 
unde a fost posibil s-a in
filtrat colțul de iarbă 
proaspătă al prezentului. 
Se construiau cîndva 150— 
200 apartamente. Acum ci
fra ajunge la șapte-opt 
sute pe an. Centrul, vechiul 
centru, va rămîne așa cum

în 
al

Cronica
Delegația economică din Republi

ca Arabă Egipt, condusă de Aly 
Fahmy al Daghestan!, ministrul 

și telecomunica- 
luni dimineața, Ca-

Arabă Egipt, 
al Daghestani, 

transporturilor 
țiilor, a părăsit, 
pitala.

Pe aeroportul 
a fost salutată de Ion Avram, 
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Hassan Abdel 
Aal Nayel, ambasadorul Republicii

Otopenl delegația
mi-

tv
9.00

10,00

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Roman lolleton : Putere fără 
rie. Reluarea episodului 22 
Melodii lirice
Telex 
închiderea programului
Telex

10,55
11,20
11,30
17,00
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limba engleză
17.45 Mult e dulce...
18,10 Din țările socialiste. Reportaj 

mat în R.P.D. Coreeană
18,20 Lecții TV pentru lucrătorii 

agricultură
18.45 Ansambluri

ti știm, la locul său. Un alt 
centru civic își va face a- 
pariția, acolo unde-i 
bine, în 
neuscat 
lOCUinte. uuiui, uiag«xz,iiie, 
casă de cultură. Umăr la 
umăr, în strînsă 
une, cetățenii orașului — 
români, maghiari, germani, 
prin munca lor de fiecare 
zi îi asigură accelerația

ambianta de 
a noilor 

hotel,

stă 
var 

zidiri — 
magazine,

comuni-

glo-

m-
dln

corale muncitorești.

zii i
Arabe Egipt la București, membri 
ai ambasadei.

★
Delegația agricolă din Republica 

Cuba, condusă de Ramon Castro, 
directorul fermei zootehnice de la 
Valle de Picadura, provincia Hava
na, care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit Capitala. Oaspeții 
au vizitat unități agricole din jude
țele Ilfov, Prahova și Brașov și au 
avut convorbiri la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare.

15,00 învățămîntul politico-ideologic. în
trebări și răspunsuri.
1001 de seri 
Telejurnal
Ancheta TV : în frumoasele cu
vinte ale unei limbi comune. In
vestigație in realitățile sociale șl 
politice ale județului Mureș 
Seară de teatru. Premieră TV. 
„Maria și copiii ei“, de Osvaldo 
Dragun.
Muzică ușoară 
Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copil
20.15 Album coral
20,35 Viața economică
21,10 Telex
21.15 Muzică de cameră.
21.50 Inscripții pe celuloid. Leningrad. 

Film realizat de televiziunea so
vietică

10,20
19,30
19,50

20,20

22,05
22,15

a complexelor de animale. 
„S-a avut în vedere tradiția 
din zonă. Dispunem de nu
trețuri, de ce să Ie ducem 
în altă parte ? Scutim trans
portul, economisim combus
tibil". Dar serele ? „Am 
pornit de la ideea că pu
tem folosi aburii. în parte 
pierduți acum, de la ter
mocentrală". Recapitulăm 
lista obiectivelor economice

Itinerar de iarnă
pe valea Mureșului

cerută de mersul înainte al 
întregii țări.

Iernut — comună mare 
cu gîndul strămutat la oraș. 
Cu gîndul și cu făcutul. 
Orașul Iernut vine de de
parte, din hărnicia oameni
lor români și maghiari a- 
șezați pe Mureș, tocmai 
cînd stă să părăsească ju
dețul ce-i ține numele. Pe 
raza comunei de azi . își 
desfășoară activitatea cele 
patru cooperative agricole, 
I.A.S.-ul, întreprinderea de 
nutrețuri, S.M.A.-ul. Sînt 
40 de unități prestatoare 
de servicii. Ce va mai fi ?

Număr în biroul prima
rului Nicolae Joldiș ghive- 
cele de flori : 12. Două din 
ele, filodendron, sprijină ta
vanul. Discutăm despre în
mulțirea, în plină cimpie.

aflate in primă urgentă. 
„Vă place peștele?". „Vrem 
să folosim terenul, nepro
ductiv altfel din cauza ieși
rii din matcă a Mureșului. 
Vor fi acolo, la ieșirea din 
Iernut, 135 de hectare, b 
fermă piscicolă de toată 
frumusețea". Vor mai fi a- 
partamentele în blocuri, lo
cuințele cu etaj proprietate 
personală, liceul energetic.

Două eleve își notează 
pe hirtie, la rugămintea 
reporterului, gîndurile le
gate de viitorul oraș. „îmi 
imaginez că Iernut va fi 
un oraș frumos, bogat, ca 
o casă mare în care fiecare 
dorește să fie cit mai har
nic și să se simtă cît mai 
bine. Un oraș cu multe în
treprinderi agricole și in
dustriale, cu copaci și cu

flori, cu fintîrii arteziene", 
scrie Olga Răpolti. ci. a VI-a 
C, „Aș vrea ca în orașul 
nostru să se găsească o bi
bliotecă foarte mare, cu 
tot felul de cărți. Și aș mai 
vrea să se înființeze nea
părat un muzeu de istorie" 
găsesc scris în „extempo
ralul" Luciei Bujor 
clasa a VlII-a B.

„Comuna Iernut 
pînă acum de două 
tinsă cu Ordinul _____
clasa I, pentru rezultate în 
realizarea sarcinilor econo
mice, în buna gospodărire 
și înfrumusețare a locali
tăților, ne explică primarul. 
Dorința noastră este s-o 
facem să fie și de acum 
încolo la fel de frumoasă". 
După cite va clipe, adaugă: 
„La primăvară, dacă veniți, 
puteți să, vă dați mai bine 
seama de ce sîntem în Stare. 
O să vedeți citeva 
trandafiri..."

Muzeu de istorie
oraș nenăscut încă. ... 
de a întîmpina viitorul, pu- 
nîndu-i la îndemînă instru
mentele comparației. O 
vitrină amenajată de locui
torii de azi ai așezării, în- 
sumînd probele existenței 
lor trecute și prezente și 
unde vor străluci — prin
tre ghivecele de flori și 
filodendroni — cele două 
decorații de acum și cite 
vor mai fi de acum încolo. 
O vitrină în geamul căreia 
se vor aduna, cu fiecare an, 
semnele vii, concrete ale 
devenirii. Ale muncii har
nice și înfrățite de pe ma
lul Mureșului.

din

a
ori
Muncii

fost 
dis-

mii de

al unui 
Un fel

nică a lansat pe piață un nou 
tip de cameră submarină, mult 
perfecționată față de cele exis
tente in prezent. Această came
ră. care poate funcționa pînă la 
o adincime de 300 metri, este 
capabilă să identifice și să în
registreze pe peliculă prezenta 
unui obiectiv cu un diametru 
de o jumătate de milimetru, la 
o distantă de 10 metri. Ea 
prezintă o utilitate deosebită 
pentru construcțiile submarine, 
precum și pentru cercetarea în 
profunzime a nemărginirilor al
bastre.

© TRAMVAI ULTRA
RAPID. Anul acesta în ora

șele Ucrainei va începe să cir
cule un nou mijloc de locomo
ție. Este vorba de un tramvai 
silențios care poate dezvolta 
viteze de pînă la o sută kilome
tri pe oră. In fiecare vagon pot 
călători 110 pasageri. La sosirea 
in stații — care vor fi dotate 
cu scări, trotuare mobile și cu 
tuneluri subterane pentru tra
versări — conducătorul tramva
iului aprinde un bec de semna
lizare. iar pasagerul care do
rește să coboare apasă pe un 
buton, și ușa se deschide. Din 
aceste vagoane se pot forma 
adevărate trenuri cu 2—3 și 
chiar 8 „remorci" capabile să

transporte pe unele rute aproa
pe 6 mie de călători. Linia 
tramvaiului va fi complet izo
lată de restul circulației, ceea 
ce îi va permite să dezvolte 
fără riscuri viteze mari. înde
osebi spre marginea orașelor, 
unde stațiile sînt amplasate la 
distante considerabile.

• O NOUĂ „GOA
NĂ DUPĂ AUR" IN CA
NADA. Vestea descoperirii 
unor zăcăminte „fabuloase" de 
aur pe Insula Graham, din ar
hipelagul Regina Charlotte, si
tuat in Pacific in preajma lito
ralului canadian, se pare că este 
pe cale să declanșeze o nouă 
„goană după aur" in Canada.

Președintele societății ..Consoli
dated Cinola Mines" afirmă că 
descoperirea, făcută toamna tre
cută de Efram Speconga. lucră
tor forestier și. totodată, căută
tor de aur. este „una dintre cele 
mai extraordinare din întreaga 
istorie a Canadei", valoarea ză
cămintelor fiind apreciată de 
unii la două miliarde de dolari. 
In prezent aci sosesc numeroși 
căutători de aur pentru a-si de
limita concesiunile, iar deasu
pra zonei Juskatla. din centrul 
Insulei Graham, „roiesc" elicop
terele celor interesați să exploa
teze prezumtivul eldorado. Ma
rea „goană după aur" pe care a 
cunoscut-o Canada a fost cea 
care a adus în anul 1896 mii de 
căutători de aur in zona riului 
Klondike, afluent al Yukonului.

• MUZEU SUI-GE- 
NERIS. La Paris a fost inau
gurat un original muzeu consa
crat operelor de artă inspirate 
de obiceiul, din păcate atît de 
dăunător, al fumatului. Expona
tele includ pipe de cele mai va
riate forme, pungi de tutun, cu
tiuțe metalice frumos încrustate 
cu tutun de prizat, tabachere 
din cele mai fanteziste, inclusiv 
cele prevăzute cu dispozitive 
muzicale, cu brichete, cu ceasuri 
în miniatură ș.a. Un loc impor
tant este rezervat pînzelor. gra
vurilor și altor opere de artă 
reprezentind scene de „gen". 
Un stand este însă rezervat ma
terialelor de avertizare care în
fățișează. fără menajamente, 
efectele extrem de dăunătoare 
ale tutunului.
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VIZITA MINISTRULUI
AL ROMÂNIEI

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, Mihai Coruț, 
transmite : Luni a sosit la Moscova 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, care, la invitația gu
vernului sovietic, face o vizită oficia
lă in U.R.S.S. La sosire, el a fost 
întîmpinat de A. A. Gromîko. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, V. I. Drozdenko, ambasado
rul U.R.S.S. la București, de alte per
soane oficiale sovietice, precum

„Lichidarea decalajelor economice 
necesită accesul tuturor națiunilor 

la cuceririle științei și tehnicii11
Cuvîntul șefului delegației române la sesiunea Comitetului 
pregătitor al Conferinței O.N.U. pentru știință și tehnologie

NAȚIUNILE UNITE — (Agerpres). 
— în cadrul sesiunii Comitetului pre
gătitor al Conferinței O.N.U. pentru 
știință și tehnologie, care se desfă
șoară la Națiunile Unite, a luat cu
vîntul Mircea Malița, șeful delegației 
române. Referindu-se la acțiunile în
treprinse în cadrul O.N.U. pentru 
pregătirea acestei conferințe, Mircea 
Malița a evidențiat faptul că orga
nizarea el are la origine o acțiune 
a țării noastre care, în 1970, 
din inițiativa președintelui Nicolae 
Ceausescu, a propus înscrierea pe 
agenda sesiunii a XXV-a a Adunării 
Generale a unui punct intitulat „Ro
lul științei si tehnologiei în procesul 
dezvoltării și necesitatea dezvoltării 
cooperării economice si tehnico-știin- 
țifice dintre state".

în ideile cuprinse în memoriul ex
plicativ care însoțea propunerea ro
mânească se sublinia că principiul 
privind accesul tuturor națiunilor la 
descoperirile științifice și inovațiile 
tehnice reprezintă o condiție indis
pensabilă pentru diminuarea și lichi
darea marilor decalaje existente in

agențiile de presă transmit:
Cooperare româno-italia- 

nă în domeniul agricultu- 
j'jj^ La Roma s-au desfășurat lu
crările celei de-a IV-a reuniuni a 
grupului de lucru româno-italian 
pentru cooperare științifică si teh
nologică în domeniul agriculturii. Au 
fost semnate protocolul româno-ita
lian pentru cooperare științifică si 
tehnologică în agricultură pe anul 
1979 și acordul pe anul 1979 cu pri
vire la colaborarea tehnică și științi
fică în domeniul agriculturii între 
Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor și Federația italia
nă a consortiilor agrare, punîndu-se. 
totodată, bazele viitoarei colaborări 
dintre România și Italia în domeniul 
folosirii energiei nucleare în agricul
tură.

Plenara C.C. al P.C.F. La 
Paris s-au deschis lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Francez. După cum informea
ză ziarul „L’Humanite", pe ordinea de 
zi figurează problema convocării 
celui de-al XXIII-lea Congres al 
partidului, discutarea documentelor 
pregătitoare pentru congres — pro
iectul de rezoluție, modificări în- sta
tutul partidului. Plenara a adoptat 
hotărîrea de a convoca Congresul al 
XXIII-lea al partidului la 9—13 mai 
1979.

AiAClRIlOR EXHRNE 

in 1 n. s. s.
și de Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică.

în după-amiaza aceleiași zile au 
început convorbirile oficiale între 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țări. în timpul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosferă tovără
șească, de lucru, au fost examinate 
probleme ale dezvoltării colaborării 
româno-sovietice, sublinilndu-se că 
această colaborare este în interesul 
ambelor țări și popoare, al construc
ției socialismului și comunismului. 
Au fost examinate, de asemenea, u- 
nele probleme internaționale actuale 
de interes comun. Convorbirile con
tinuă.

lume. Acest principiu continuă să 
aibă aceeași valabilitate și în prezent.

în continuare, reprezentantul țării 
noastre a făcut o serie de propuneri 
cu privire la pregătirea Programului 
de acțiune ce urmează a fi adoptat 
de conferință. El a subliniat necesi
tatea includerii în acest program a 
unor măsuri concrete privind insti
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale în domeniul științei și 
tehnologiei, întărirea capacităților 
tehnico-științlfice ale țărilor în curs 
de dezvoltare, pregătirea de cadre de 
specialitate în aceste țări, dezvoltarea 
cooperării tehnico-științifice între ță
rile în curs de dezvoltare, precum și 
între acestea și celelalte state ale 
lumii, orientarea spre scopuri paș
nice a cercetărilor puse în prezent 
în slujba perfecționării mijloacelor 
de distrugere.

Reprezentantul român a apreciat 
că avantajele potențiale ale folosirii 
în viitor a resurselor de cercetare 
pe care le-ar oferi o dezarmare efec
tivă sînt considerabile.

Festivalul de primăvara 
din Tibet. Vorbind la o adunare 
organizată de comisia de stat pentru 
problemele naționalităților din China, 
cu prilejul Festivalului de primă
vară, Ngapoi Ngawang Jigmi. vice
președinte al Comitetului Permanent 
al Congresului național al poporului, 
și-a exprimat speranța că Dalai 
Lama Danzin Gyaco și alți compa- 
trioti tibetani se vor reîntoarce în 
patrie pentru a lua parte la Festiva
lul de primăvară. „Politica partidului 
este limpede și sigură. Ei trebuie să 
înțeleagă situația Si să încerce să se 
reîntoarcă cît mai curînd posibil 
pentru a ni se alătura în făurirea 
patriei. Aceasta va fi în interesul 
poporului tibetan și în conformitate 
cu aspirațiile sale", a precizat el.

Puternice incidente s au 
desfășurat duminică în centrul ora
șului Londra, cînd aproape 1 000 de 
simpatizant! ai partidului „Sinn Fein" 
din Irlanda de Nord, care participau 
la un marș pașnic pe străzile capita
lei britanice, comemorînd astfel eve
nimentele din ianuarie 1972 petrecu
te la Londonderry, au fost atacați de 
către membri ai „Frontului Națio
nal". organizație neofascistă. Politia 
a intervenit arestînd 41 persoane. 
Un polițist, grav rănit, a fost spita
lizat.

ORIENTUL MIJLOCIU
Declarații la Cairo și Tel Aviv în legătură 

cu perspectivele negocierilor egipteano-israeliene
CAIRO 29 (Agerpres). — Butros 

Ghali, ministru interimar de externe 
al Egiptului, a declarat că Egiptul 
va refuza să-și pună semnătura pe 
un acord egipteano-israelian referi
tor la Sinai, dacă nu va putea semna, 
în aceeași zi, un alt acord asupra 
Cisiordaniei și Gâzei". „Aceasta — a 
subliniat Ghali — constituie o do
vadă că Egiptul caută o soluționare 
globală a crizei din Orientul Mijlo
ciu".

Ghali a arătat că recentul turneu 
al ambasadorului itinerant american 
în Orientul Mijlociu, Alfred Ather
ton. a urmărit găsirea mijloacelor 
practice de a-i convinge pe israelieni 
„să accepte atitudinea comună ame- 
ricano-egipteană față de articolele 4 
și 6 ale proiectului de tratat". Ghali 
a afirmat că Egiptul refuză „nego
cieri egipteano-israeliene fără parti
ciparea S.U.A., deoarece aceasta ar 
fi în contradicție cu acordurile de la 
Camp David". Participarea america
nă — a subliniat el — trebuie, potri
vit acordurilor menționate, să aibă 
loc chiar și după semnarea tratatu-

★
PARIS 29 (Agerpres). — Primul 

ministru al Franței, Raymond Barre, 
a primit, luni, pe ministrul israelian 
de externe, Moshe Dayan, aflat în 
vizită la Paris, care, anterior, în 
cursul aceleiași zile, a conferit cu 
omologul său francez, Jean Franqois- 
Poncet. Barre a precizat, după con
vorbirile cu Dayan, că Franța acțio
nează, spre binele comun, pentru

Precizări în legătură cu proiectul unei uniuni 
intre Siria și Irak

BAGDAD 29 (Agerpres). — Sad
dam Hussein, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revolu
ției din Irak, a declarat la Bagdad 
că Siria si Irakul au convenit să țină 
o nouă reuniune în capitala irakiană 
pentru a examina „formele constitu
ționale și politice ale unității dintre

Atac terorist în Spania. 
Trei polițiști au fdst răniți luni în 
apropiere de Tolosa. Tara •Bascilor, 
în urma unui atac terorist împotriva 
unui convoi ce transporta o canti
tate de aproximativ 200 de kilogra
me de dinamită. O bombă acționată, 
după toate aparențele, prin teleco
mandă. a explodat sub una din cele 
două mașini’ de teren ce escortau 
camionul încărcat cu dinamită.

Inundații în Ungaria. Ca 
urmare a încălzirii vremii și a pre
cipitațiilor. in multe locuri din par
tea nord-estică a Ungariei nivelul 
apelor rîurilor a crescut si zonele 
aflate în depresiune au fost inundate 
— informează agenția M.T.I.. preci- 
zînd că în județul Szabolcs-Szatmar 
se află sub apă peste 5 000 hectare 
de pămînt Intr-un alt județ, din es
tul Ungariei. Hajdu-Bihar. au fost 
inundate peste 20 000 hectare, din 
care 7 000 hectare pămînt arabil.

Vizită în Mexic. Necesitatea 
„unei distribuiri mai juste si mai 
echitabile a bunurilor", pe plan na
țional și internațional — pentru ca 
bogății să înceteze să fie mereu mai 
bogați. iar săracii mai săraci — a 
fost subliniată, între altele, de papa 
loan Paul al II-lea în discursul de 
deschidere a celei de-a treia Confe
rințe a episcopatului latino-ameri- 

lui de pace egipteano-israelian și să 
intervină în aplicarea acestui docu
ment. Statele Unite trebuie, de ase
menea, să participe lâ negocierile 
privind Cisiordania și Gaza".

TEL AVIV 29 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută presei israeliene, 
ministrul afacerilor externe, Moshe 
Dayan, referindu-se la vizitele între
prinse in Israel și Egipt de ambasa
dorul itinerant american în Orientul 
Mijlociu, Alfred Atherton, a precizat 
că acestea nu pot fi considerate nici 
ca lin succes, dar nici ca un eșec. 
Egiptul și Israelul s-au declarat de
cepționați de poziția adoptată de 
cealaltă parte. Ambele părți sînt însă 
de acord asupra necesității continuă
rii negocierilor, prin intermediul Sta
telor Unite, „deoarece acesta este 
singurul mod de a se ajunge la 
pace".

Dayan nu a înlăturat posibilitatea 
unei întrevederi cu secretarul de stat 
al S.U.A.. Cyrus Vance, sau chiar o 
reuniune la nivel înalt.

★
menținerea de relații bune cu an
samblul țărilor arabe în scopul rea
lizării unei păci globale și durabile 
în Orientul Mijlociu. El a explicat 
că Franța dorește relații amicale cu 
Israelul, exprimîndu-și speranța că 
vizita lui Moshe Dayan va permite 
depășirea unui anumit număr de 
neînțelegeri.

cele două țări" — informează agen
ția I.N.A.

Data acestei reuniuni va fi fixată 
de înaltul Comitet Politic siriano- 
irakian. Saddam Hussein a precizat 
că uniunea dintre cele două țări „nu 
va putea fi decît totală" și că ea va 
trebui însoțită de unitatea partidului 
Baas aflat la putere in ambele țări.

can din orașul mexican Puebla. Papa 
loan Paul al II-lea întreprinde. în 
prezent, o vizită oficială în Mexic, în 
cadrul căreia a avut două runde de 
convorbiri cu președintele țării-gaz- 
dă. Jose Lopez Portillo.

A încetat din viață Hans 
Scheilig, Pictor scriitor danez, 
membru al C.C. al P.C. din Dane
marca. Laureat în 1973 cu premiul 
Academiei, el este larg cunoscut pen
tru opera sa de scriitor, fiind tradus 
în 19 limbi. Scherfig este autorul 
cunoscutelor romane „Omul mort", 
„Frydenholm" și „Scorpionul".

O nouă victimă a terorismului la Milano
• Asasinarea unui magistrat • Greva generală de protest la 

chemarea principalelor centrale sindicale italiene
ROMA 29 (Agerpres). — Un ma

gistrat italian a fost ucis luni dimi
neața la Milano cu focuri de armă. 
După cum precizează agenția France 
Presse, este vorba de Emilio Alessan- 
drini, locțiitor al procurorului orașu
lui Milano. Corpul neînsuflețit al a- 
cestuia a fost găsit în automobilul 
său. Atentatul a fost revendicat de 
un individ aparținind grupării tero
riste „Prima linea", apropiată „Bri
găzilor roșii".

Centrala unitară a sindicatelor, 
care coordonează activitatea princi
palelor trei mari centrale sindicale 
italiene, a lansat luni după-amiază 
cuvîntul de ordine la grevă generală, 
la Milano, pentru a da un „răspuns

LONDRA

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale 

româno-britanice
LONDRA 29 (Agerpres). — Luni 

dimineața au început la Londra lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-britanice de colaborare economică 
și cooperare industrială și tehnolo
gică. Delegația română este condusă 
de Gheorghe Petrescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, iar dele
gația britanică de W. M. Knighton, 
subsecretar la Ministerul Comerțului.

Cu acest prilej, cele două părți 
examinează modul cum a fost înde
plinit programul convenit cu ocazia 
vizitei de stat efectuate în Marea 
Britanie de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
în iunie 1978, precum și prevederile 
stabilite la precedenta sesiune a Co
misiei mixte. Se examinează, de' a- 
semenea, posibilitățile de dezvoltare 
în continuare a schimburilor econo
mice bilaterale și a cooperării eco
nomice.

La deschiderea lucrărilor sesiunii 
a participat și ambasadorul țării 
noastre la Londra, Pretor Popa.

Ședința Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare 

tehnico-științifică
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința a 20-a 
a Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare tehnico-științifică. Ia care au 
fost examinate direcțiile principale 
ale colaborării tehnico-știintifice din
tre țările membre ale C.A.E.R.. pro
iectul programului de colaborare pe 
termen lung în domeniul construc
ției de aparatură și al automatizării 
cercetărilor, precum și modul de 
funcționare a Sistemului internațio
nal pentru informare tehnico-științi- 
ficâ al țărilor membre ale C.A.E.R.

De asemenea, a fost examinat sta
diul colaborării tehnico-știintifice in 
elaborarea de noi metode de utili
zare a cărbunelui, inclusiv prin 
transformarea cărbunilor în combus
tibili • lichizi și gazoși și au fost 
semnate protocoalele privind adera
rea Republicii Cuba la convenția de 
colaborare tehnico-științifică în pro
blema transformării energiei solare, 
chimice, eoliene și geotermale în 
energie electrică și aderarea organi
zației „Energoinvest" dih R.S.F.I. la 
convențiile de colaborare tehnico- 
științifică în probleme de sudură și 
centrale electrice magneto-hidro- 
dinamice.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie. înțe
legere reciprocă și colaborare con
structivă.

democratic" asasinării, în diminea
ța aceleiași zile, a magistratului Emi
lio Alessandrini. Sint prevăzute adu
nări și demonstrații de protest, la 
inițiativa Comitetului permanent an
tifascist contra terorismului și pen
tru apărarea ordinii republicane. La 
Milano și Roma, magistrații și-au 
manifestat reprobarea față de acest 
asasinat și solidaritatea cu familia 
victimei.

Președintele Republicii Italiene, 
Alessandro Pertini, a anunțat că va 
asista la funeraliile magistratului 
asasinat la Milano. De asemenea, 
conducătorii partidelor politice par
lamentare au adresat familiei magis
tratului ucis telegrame de condo
leanțe.

WASHINGTON

Vizita vicepreședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze

începerea convorbirilor oficiale cu președintele S.U.A.
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Luni, la Casa Albă au început con
vorbirile oficiale dintre președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, și Deng Xiao
ping (Den Siao-pin), vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
aflat în vizită oficială în Statele 
Unite.

Congresul partidului 
Națională

ALGER 29. — Trimisul special
Agerpres. Mircea S. Ionescu. trans
mite : Congresul al IV-lea al parti
dului Frontul de Eliberare Națională 
al Algeriei, care își desfășoară lu
crările în ședințe plenare si pe co
misii, dezbate rapoartele vilaiatelor 
și organizațiilor de masă, rezoluțiile 
pe probleme, inclusiv statutul parti
dului și unele rezoluții organizato
rice. Sînt abordate, totodată, ches
tiuni legate de alegerea organelor 
conducătoare ale F.L.N. și desemna
rea candidatului la președinția re
publicii și sint în curs de elaborare 
șase rezoluții vizînd politica generală.

PORTUGALIA

„Înlăturarea crizei poate fi obținută 
numai pe calea unei politici democratico'4

Declarațiile lui Alvaro Cunhal
LISABONA 29 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul în cadrul unui miting orga
nizat la Porto, Alvaro Cunhal, secre
tar general al Partidului Comunist 
Portughez, „s-a referit la situația de 
criză din Portugalia si la activitatea 
cabinetului condus de primul minis
tru. Carlos Mota Pinto.

Potrivit secretarului general al 
P.C. Portughez, forțele reacțiunii din 
Portugalia au declanșat o ofensiva 
în scopul instaurării unei noi dic
taturi. Poporul portughez, a subliniat 
vorbitorul, dispune însă de forțele 
necesare pentru a îngrădi calea reac- 
tiunii și pentru a-si apăra libertatea 
și cuceririle revoluționare obținute 
în 1974.

Referindu-se la măsurile recent 
anunțate de premierul Mota Pinto, 
Alvaro Cunhal a apreciat că acestea 
nu sînt de natură să rezolve proble
mele cu care este confruntată tara, 
înlăturarea crizei, a spus el. poate fi 
obținută numai pe calea unei politici

ADDIȘ ABEBA

Reuniunea pregătitoare a experților 
guvernamentali din țările Africii

ADDIS ABEBA 29 — Trimisul spe
cial Agerpres, Ion Badea, transmite : 
în capitala Etiopiei s-au încheiat, 
luni seara, lucrările reuniunii pregă
titoare a experților guvernamentali 
din țările Africii, consacrată exami
nării situației economice și comer
ciale mondiale și definirii poziției 
statelor africane la apropiata re
uniune ministerială de la Arusha 
(Tanzania) a „Grupului celor 77“ si 
la cea de-a cincea Conferință a Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.) din luna mai 
<Je la Manila.

După cum ne-a declarat președin
tele reuniunii, reprezentantul Gha- 
nei, James Victor Gbeho, partici- 
panții au dezbătut, în cadrul a trei 
comitete de lucru, toate problemele 
înscrise pe ordinea de zi a viitoarei 
conferințe de la Manila și au elabo
rat proiectele documentelor privind 
poziția statelor africane față de aces

După cum relevă agenția China 
Nouă (Xinhua). în cadrul convor
birilor au fost abordate aspecte ale 
situației internaționale și au fost 
examinate posibilitățile de extindere 
a cooperării dintre Statele Unite și 
China în diferite domenii.

Frontul de Eliberare 
al Algeriei

politica externă, informarea, dezvol
tarea economico-socială. probleme 
ale educației și formării cadrelor, 
probleme culturale.

Congresul a salutat cu deosebită 
satisfacție telegrama de salut și so
lidaritate militantă. însoțită de cele 
mai bune urări de succes, adresată 
partlcipanților din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, precum și mesajele si tele
gramele primite din partea unor 
mișcări de eliberare națională, a u- 
nor partide comuniste și muncito
rești.

democratice, care să răspundă inte
reselor maselor populare si nu celor 
ale monopolurilor. La înlăturarea 
crizei poate contribui numai o poli
tică democratică, care să corespundă 
intereselor poporului, și nu restabili
rea puterii monopolurilor — a spus 
Cunhal. Abordind problema atacu
rilor împotriva Constituției din 1976, 
tot mai frecvente în ultima perioadă 
de timp, vorbitorul a precizat că apă
rarea democrației nu poate fi sepa
rată de apărarea legii fundamentale 
a tării. în atacurile împotriva Con
stituției. a spus el, P.C. Portughez 
identifică intenția de a nimici demo
crația și de a instaura o nouă dicta
tură.

în încheiere. Alvaro Cunhal a sub
liniat că P.C. Portughez va continua 
să apere interesele oamenilor muncii 
din Portugalia, să lupte pentru uni
tatea tuturor forțelor progresiste, 
pentru salvgardarea cuceririlor demo
cratice și revoluționare.

te probleme și față de eforturile ce 
trebuie depuse, în continuare, de 
toate statele lumii în vederea edifi
cării unei noi ordini economice inter
naționale. Proiectele respective vor 
fi supuse spre aprobare reuniunii mi
niștrilor comerțului din țările africa
ne, care se vor întruni la Addis Abe
ba între 30 ianuarie și 1 februarie.

Proiectele elaborate de experții gu
vernamentali africani — a adăugat 
interlocutorul nostru — au luat ca 
bază raportul Comitetului Pregăti
tor al „Grupului celor 77" de la Ge
neva, cu ale cărui prevederi de an
samblu țările Africii sint de acord. 
Ele aduc însă unele amendamente 
acestui raport, considerate necesare 
de participanții la reuniunea de la 
Addis Abeba, „pentru ca poziția fi
nală ce va fi adoptată la Arusha de 
-«Grupul celor 77» să reflecte cît mai 
adecvat interesele specifice ale țări
lor Africii".

GENEVA: Activitatea Comitetului pentru dezarmure 
-in faza de lucru

în sala de ședințe de la etajul I 
al vechii clădiri a Palatului Națiu
nilor din Geneva — locul de desfă
șurare de-a lungul anilor a multor 
conferințe de amplă rezonantă in
ternațională — s-a încheiat o primă 
etapă a lucrărilor Comitetului pen
tru dezarmare — dezbaterile gene
rale. Statele membre ale . acestui 
nou organism — constituit prin ho
tărîrea sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. de anul trecut 
— și-au expus pozițiile de principiu 
cu privire la vasta problematică din 
sfera dezarmării, la sarcinile ce 
revin comitetului pentru ducerea la 
îndeplinire a mandatului încredin
țat. Au luat cuvîntul reprezentanți 
ai unor state de o mare diversitate : 
țări socialiste si țări capitaliste, 
nucleare, si nenucleare, țări mari, 
mijlocii si mici, țări dezvoltate și 
în curs de dezvoltare, nealiniate. 
Pe deasupra acestei diversități exis
tă o notă comună a celor mai multe 
dintre intervenții — aprecierea 
realistă a pericolelor pe cară le ge
nerează cursa înarmărilor, o creș
tere a preocupării față de efectele 
ei atît de negative și atît de pro
funde asupra ansamblului vieții in
ternaționale.

însăși constituirea acestui comi
tet. cu o structură organizatorică 
nouă reprezintă, fără îndoială, o 
ilustrare a conștientizării comuni
tății internaționale a națiunilor față 
de acuitatea problemei dezarmării, 
a forței cu care se impune voința 
popoarelor de a se acționa pentru 
eliberarea omenirii de coșmarul 
propriei distrugeri. O apreciere larg 
împărtășită in cadrul expunerilor 
de poziții, a fost aceea că demararea 
activității actualului comitet poate 
deschide o nouă etapă in negocie
rile de dezarmare, reprezintă o 
șansă reală pentru angajarea lor 
efectivă in elaborarea unor acorduri 
menite să pună capăt cursei înar
mărilor, să permită trecerea la mă
suri concrete de dezarmare.

Prin însăși componenta sa lărgi
tă. noul organism permite o amplă 
conlucrare pentru identificarea unor 
soluții corespunzătoare intereselor 
tuturor statelor. A reținut atenția, 

în acest sens, faptul că. pentru pri
ma oară după 17 ani de absență, 
Franța și-a reocupat locul, partici- 
pînd la lucrările comitetului- A re
ținut, de asemenea, atentia faptul 
că R. P. Chineză și-a anunțat in
tenția de a fi reprezentată, prin- 
tr-un observator, la ședințele pu
blice. Pe lingă statele nucleare, din 
noul comitet fac parte 35 de alte 
state. în marea lor majoritate in 
curs de dezvoltare, nealiniate. în 
plus, tot ca un element nou. se im
pune relevat faptul că actualul co

• O șansă reală pentru angajarea negocierilor pe calea măsurilor practice con
crete • Norme noi, democratice, de procedură, conform principiilor egalității suve
rane a statelor • O idee principală evidențiată în dezbateri: prioritate absolută de
zarmării nucleare • Viu interes față de propunerile românești privind înghețarea și re

ducerea cheltuielilor și efectivelor militare

mitet este deschis participării tu
turor statelor, dornice să ia parte 
la dezbateri, să prezinte eventuale 
sugestii și propuneri. Hotărirea de 
a asigura o asemenea largă parti
cipare vine să confirme necesitatea 
ideii, susținute permanent de Româ
nia, că o problemă de o asemenea 
importantă cum este dezarmarea, 
care privește în modul cel mai di
rect toate popoarele. își poate găsi 
solutionarea numai prin efortul și 
conlucrarea tuturor statelor.

Pe de altă parte, de o deosebită 
însemnătate este faptul că noul co
mitet isi desfășoară activitatea pe 
baza unor norme democratice, care 
consacră principiul egalității suve
rane a statelor. Este vorba de con
ducerea. lucrărilor prin rotație (eli- 
minindu-se vechea formulă a copre- 
ședinției permanente) și de consen
sul în adoptarea hotărîrilor. Este 
adevărat că nu au lipsit. în inter
vențiile unora dintre delegați. în
cercări de a prezenta aceste norme 
ca fiind de natură să......complice"
negocierile. Asemenea remarci — 
cu totul izolate — trădează o anu

mită nostalgie pentru fostul „Co
mitet al celor 18". trecindu-se cu 
vederea că înseși structurile si pro
cedurile perimate ale acestuia au 
constituit o frînă în calea oricărui 
progres al negocierilor.

Firește, noile norme de procedu
ră reprezintă doar o premisă, oferă 
doar un cadru nou viitoarelor ne
gocieri. „Noile proceduri sînt mai 
echitabile decît cele vechi — scria, 
în acest sens. într-un editorial care 
a stîrnit ecou pe culoarele reuniu
nii de la Geneva ziarul „LE

DE LA TRIMISUL NOSTRU

MONDE". „Pentru ca reforma pro
cedurală să-și facă din plin simțite 
efectele este, totodată, nevoie de 
consolidarea unui climat de încre
dere internațională". Esențial este 
acum ca acest cadru să fie cît mai 
bine valorificat. Tocmai în lumina 
acestui postulat a fost evidențiată 
necesitatea orientării activității co
mitetului spre problemele concrete 
ale dezarmării, depășindu-se stadiul 
discuțiilor generale, abstracte. In 
numeroase intervenții au fost for
mulate o serie de propuneri judi
cioase menite să pună-în mișcare 
angrenajul dezarmării. De un larg 
interes s-au bucurat în acest 
sens propunerile prezentate de 
România privind trecerea neîn
târziată la înghețarea bugetelor 
militare, ca și a efectivelor și ar
mamentelor la nivelul anului tre
cut, sau, în cel mai rău caz, la ni
velul actualului an, în vederea re
ducerii lor treptate cu 10—15 la sută 
într-o primă etapă, fondurile deve

nite disponibile urmînd a fi diri
jate pentru punerea în aplicare a 
unor programe de dezvoltare a sta
telor care își reduc propriile bugete 
militare, ca și pentru susținerea 
eforturilor țărilor în curs de dez
voltare. în același timp, în cuvînta- 
rea șefului delegației române au 
fost reafirmate celelalte propuneri 
cuprinse în documentul prezentat 
de tara noastră la sesiunea specială 
a O.N.U., propuneri care răspund 
în cel mai înalt grad preocupării 
generale a popoarelor de reducere 

a pericolului confruntărilor arma
te, de edificare a unei lunii fără 
arme și fără războaie.

în mod deosebit a fost relevată, 
în cursul dezbaterilor generale, 
prioritatea care trebuie acordată 
dezarmării nucleare, propuneri con
crete în acest sens prezentînd de
legațiile Mexicului, Iugoslaviei, 
U.R.S.S., Marii Britanii. în același 
timp, un număr de delegații s-au 
alăturat propunerii prezentate de 
Pakistan în vederea stabilirii unor 
garanții acordate de statele nuclea
re statelor care nu posedă aseme
nea arme.

O serie de luări de cuvînt s-au 
constituit, indirect, într-o categorică 
replică dată încercărilor de a se 
prezenta armamentele nucleare ca 
un factor de „echilibru" al secu
rității internaționale. „Unii — ară
ta ministrul de externe al Repu
blicii Sri Lanka — consideră că 
«descurajarea nucleară» ar fi un 
mijloc verificat de menținere a... 
păcii. Dacă se au însă în vedere 
regiunile fierbinți din Africa și 
Asia, unde au loc dureroase con

flicte armate, atunci ne întrebăm 
dacă prețul unei asemenea păci nu 
se plătește prea scump în alta 
parte". în realitate — declara mi
nistrul de externe al Suediei — în 
condițiile interdependenței crescîn- 
de dintre națiuni, dintre regiunile 
geografice, cursa înarmărilor și în
deosebi a înarmărilor nucleare 
creează riscuri incalculabile pentru 
întreaga omenire.

A revenit, ca un laitmotiv. in 
cadrul dezbaterilor, ideea legăturii 
directe dintre dezarmare și dezvol
tare, în numeroase intervenții, în
deosebi ale reprezentanților unor 
state in curs de dezvoltare, cum ar 
fi Venezuela. Argentina. Zair, 
India, subliniindu-se că înfăptuirea 
unor măsuri practice de oprire a 
competiției înarmărilor, de dezar
mare, ar elibera fonduri uriașe, 
care ar putea fi utilizate in scopul 
progresului economic și social al 
întregii omeniri.

O idee centrală ce s-a desprins 
din întreaga desfășurare a dezba
terilor generale a fost aceea că 
bogatul fond dc idei și propuneri, 
încorporate în documentele sesiu
nii speciale a O.N.U., trebuie să-și 
găsească deplina valorificare in 
cadrul negocierilor Comitetului de 
la Geneva. într-o scrisoare deschi
să. adresată președintelui Comite
tului pentru dezarmare, secretarul 
general al 0-N.U., Kurt Waldheim, 
prezintă o listă a acestor propuneri, 
între care, pe primul loc. în ordinea 
înregistrării, se situează „HOTA- 
RÎREA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN PRIVIND POZIȚIA RO
MÂNIEI ASUPRA DEZARMĂRII 
SI ÎN PRIMUL RÎND A DEZAR
MĂRII NUCLEARE", din mai 1978.

Schimburile de păreri care încep 
în aceste zile cu privire la ordinea 
de zi, ca si la modul de desfășurare 
a lucrărilor comitetului, prezintă, 
de aceea, o deosebită importantă, 
de ele depinzînd. în bună măsură, 
startul propriu-zis al negocierilor 
de dezarmare în acest nou cadru 
organizatoric.

Dumitru ȚINU

Mișcarea grevistă 
din Anglia

LONDRA 29 (Agerpres). — Lucră
torii diri sectorul public din Marea 
Britanie au întrerupt din nou lucrul, 
luni, sprijinind astfel revendicările 
lor salariale. Sînt implicați în acest 
conflict de muncă circa 1,5 milioane 
de lucrători cu venituri mici, inclu- 
zînd personalul auxiliar din școli, 
spitale, cantine, lucrătorii din servi
ciile de salubritate etc. Tot luni, pri
mul ministru, James Callaghan, a avut 
o întrevedere cu lideri ai Congresu
lui sindicatelor britanice (T.U.C.), în 
încercarea de a obține acordul aces
tora în privința unui nou „contract 
social".

După părerea observatorilor de la 
Londra, preocuparea deosebită a pre
mierului Callaghan pentru soluțio
narea cît mai rapidă a actualelor con
flicte de pe frontul muncii este ge
nerată și de faptul că 1979 este an 
electoral.

SITUAȚIA DIN IRAN
• Declarațiile primului ministru Bakhtiar • Incidente grave între 

demonstranți si armată
TEHERAN — (Agerpres). — Postul 

de radio Teheran a difuzat o decla
rație făcută de primul ministru ira
nian. Shahpur Bakhtiar. in care a- 
nunță câ aeroporturile din tară vor 
continua să rămină închise pentru 
încă citeva zile „din cauza unor pro
bleme de ordin tehnic". Toate aero
porturile iraniene au fost închise 
miercuri pe o perioadă de trei zile 
și urmau să fie redeschise duminică. 
Premierul iranian a negat că el ar 
încerca să-1 oprească pe liderul opo
ziției șiite iraniene de a se întoarce 
în țară. „Noi toți salutăm întoarcerea 
sa. Este dreptul său să se întoarcă, 
dar situația actuală confuză necesită 
măsuri speciale", a menționat Bakh
tiar.

Luni, premierul Bakhtiar a de
clarat, în cadrul unei conferin
țe de presă, că renunță la pro
iectata sa vizită la Paris, unde 
urma să-1 întâlnească pe ayatollahul 
Khomeiny, liderul opoziției șiite. 
„Condițiile ayatollahului sînt inaccep
tabile". a menționat el. precizind că, 
in prezent, contactele dintre guvernul 
său și Khomeiny sînt întrerupte.

Totodată. Shahpur Bakhtiar a 
dezmințit zvonul că ar avea intenția 
să demisioneze. El a menționat însă 
că este „preocupat de o schimbare de

Incidente în capitala 
Ciadului

N’DJAMENA 29 (Agerpres). —vTn 
capitala Republicii Ciad s-au ș 
nalat incidente soldate cu vieții' , ift 
rindul populației.

într-o cuvin tare radiodifuzată, pre
ședintele tării. Felix Malloum. a con
damnat „zvonurile tendențioase" și 
„propaganda intensă" care urmă
resc să „provoace panică și dezbi
nare" în capitala țării. Relevind fap
tul că „au fost comise acte de vio
lență și de vandalism în școli și pie
țe publice", președintele i-a condam
nat pe „agenții provocatori care l-au 
răpit și l-au sechestrat pe președin
tele Consiliului Național de Uniune, 
Saleh, precum și pe unii cetățeni 
pașnici și demni de stimă".

în încheierea alocuțiunii sale, pre
ședintele Malloum a adresat poporu
lui un apel la „maturitate" și la 
„calm", subliniind că „a prevăzut 
toate măsurile pentru apărarea bu
nurilor și persoanelor".

regim în Iran. Constituția lasă poar
ta deschisă oricărei schimbări. Po
porul este acela care rămine suve
ran".

Postul de radio Teheran a anunțat, 
duminică seara, că în cursul inciden
telor survenite în timpul zilei în ca
pitala iraniană. 27 de persoane și-au 
pierdut viața, iar peste 300 au fost 
rănite. Potrivit agenției France 
Presse, care transmite știrea, postul 
de radio a afirmat că jandarmeria 
cartierului Universității a fost ataca
tă de „elemente înarmate", care au 
ucis un ofițer.

în cursul zilei de luni, în Iran au 
continuat ipanifestațiile antiguverna
mentale, culminînd cu incidente pu
ternice intre demonstranți și armată. 
Potrivit cercurilor militare din Te
heran. citate de agențiile internațio
nale de presă, cel puțin 30 persoane 
au fost ucise și alte cîteva sute ră
nite.

Postul de radio Teheran a anun
țat că demonstrații au avut loc, luni, 
și în alte orașe iraniene, printre care 
Abadan și-Rasht. din nordul țării, 
unde armata a făcut uz de gaze la
crimogene. pentru a împrăștia cîte
va sute de mii de manifestanți. Tul
burări s-au produs, de asemenea. în 
orașele Tabriz, Maragheh și Ach- 
troud.
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