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Bunăstarea poporului
obiectivul suprem ol politicii 
Portidului Comunist Român"

Pe toate șantierele de investiții 
ritm susținut, înaltă răspundere 

pentru calitate

I

„Investițiile trebuie să constituie o preocupare zilnică, 
atit a organelor noastre centrale, cît și a fiecărui comitet 
județean. Trebuie urmărit îndeaproape cum se realizează 
utilajele și mașinile în întreprinderile din fiecare județ și 
luate măsuri pentru intensificarea lucrărilor de montaj, 

producție a utilajelor și mașinilor".pentru punerea în
NICOLAE CEAUȘESCU

La recenta consfătuire de lucru de 
Ia C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o- amplă și exi
gentă analiză a modului în care se 
realizează planul de investiții pe a- 
cest an hotărîtor al cincinalului. în 
mod deosebit, secretarul general al 
partidului a subliniat necesitatea de 
a se lua măsuri hotărîte, de a se ac
ționa cu toată fermitatea pentru in
tensificarea prin toate mijloacele a 
ritmului de execuție pe șantierele 
noilor obiective și capacități de pro
ducție, asigurîndu-se recuperarea ra
pidă a răminerilor In urmă și res
pectarea riguroasă a termenelor de 
punere în funcțiune planificate. Ceea 
ce impune ca realizarea investițiilor 
să constituie o preocupare stăruitoa
re a organelor centrale, a fiecărui 
comitet județean de partid.

După cum se știe, alături de șan
tiere pe care activitatea constructo
rilor și montorilor evoluează bine, 
încadrîndu-se riguros în graficele 
stabilite, există și șantiere situate, 
din acest punct de vedere, la polul 
opus. Comparînd cîteva dintre ele,

de o parte, cele ale Combinatului 
utilaj greu din Iași și Combinatu-

pe 
de .... ............
lui siderurgic din Călărași, la care ni
velul realizărilor justifică prin argu
mentul elocvent ăl faptelor de mun
că ambiția și hotărîrea de a . pune 
mai repede în funcțiune o serie de 
capacități, și, pe de altă parte, cele 
ale Combinatului metalurgic din 
Tulcea și Combinatului de îngrășă
minte chimice din Bacău, confrun
tate cu dificultăți și restanțe, ies 
lesne în evidență cauzele care deter
mină această nedorită deosebire intre 
unele șantiere de investiții și altele. 
Nu este vorba de altceva decît de 
modul diferit în care este organizată 
și condusă activitatea oamenilor, in 
care sînt folosite utilajele, de promp
titudinea și spiritul de răspundere 
cu care ministerele interesate, orga
nele județene de partid, întreprinde^ 
rile furnizoare de utilaje și, nu în 
ultimul rînd, constructorii și montorii 
acționează pentru soluționarea ope
rativă a tuturor problemelor.

Din păcate, pe un șir de șantiere, 
cum sînt cele de pe platforma indus-

ÎN MAREA FAMILIE

Intr-un articol con
ceput la Oradea in 
primii ani ai secolului 
nostru, consacrat vii
torului omenirii — co
piii — pe care îi pro
teja cu pasiune și dra
goste nețărmurită, Ady 
Endre, in cuvinte în
flăcărate, a adresat oa
menilor de pe aceste 
meleaguri, vorbind 
limbi diferite, che
marea de a-și stringe 
rindurile intr-o unire 
frățească, de a-i în
conjura pe copii cu 
sentimentul dragostei, 
al înțelegerii și îngă
duinței. Mă gîndeam 
la această chemare a 
sufletului unui mare 
poet, la avertismentul 
său de neuitat in timp 
ce mă delectam la 
splendidul spectacol 
dăruit publicului de 
ansamblul de dansuri 
aparținind Casei pio
nierilor și șoimilor pa
triei din municipiul 
Tg. Mureș.

Ațintindu-mi privi
rea spre impozanta 
scenă din sala mare a 
Palatului culturii, îm
podobită de cunoscute
le embleme ale Anului 
internațional al copi
lului și UNICEF — a- 
semenea altor sute de 
spectatori — am sim
țit o mare bucurie, mi 
s-a umplut inima de 
sentimentul neîntinat 
al purității, luminii pe 
care o răspîndea a- 
ceastă uimitor de fru
moasă reprezentație. 
De acel sentiment deo
sebit al fericirii pe 
care îl poate stirni co
pilul — care pentru noi 
toți este scump ca lu
mina ochilor, capabil 
să stirnească în sufle
tul adulților un senti
ment atit de tumultuos 
și dezinteresat.

Ne-a fermecat splen
didul dans policrom al 
acestui ansamblu alcă-

Desen de Traian VASAI

tuit din cite nouăspre
zece băieți și fetițe. 
Compoziția coregrafică 
a dansului executat de

însemnări de
HAJDU Gyozo

șoimii patriei, de pio
nierii români, ma
ghiari, germani din 
Tg. Mureș a transmis 
mesajul frăției și prie
teniei intr-o manieră 
atit de veridică și cap
tivantă, incit spectaco
lul în ansamblul său 
sugera cu putere de 
simbol una din trăsă
turile fundamentale ale 
societății noastre : u- 
manismul socialist. Cli
matul creator al desă-

trială a orașului Bistrița, dezvoltarea 
întreprinderii „Victoria" din 
lan și altele, constructorii 
montorii și-au făcut obiceiul 
a intocmi numeroase planuri de 
șuri, uitate după aceea în sertare, 
fără să mai urmărească îndeplinirea 
lor riguroasă, corespunzător terme
nelor și răspunderilor precis stabi
lite. La rîndul lor, ministerele co
ordonatoare, alte organe economi
ce promit, de,multe ori. sprijinul so
licitat, fără să mai acționeze ulte
rior în acesț sens.

Asemenea practici trebuie defini
tiv și cu hotărîre curmate. Nu tre
buie uitat că planul de investiții tre
buie îndeplinit integral, la toate pre
vederile sale, deoarece orice nereali- 
zare, mare sau mică, poate avea re
percusiuni nu numai pentru activita
tea din acest an, ci și pentru aceea 
din anul și chiar din cincinalul viitor.

Din această perspectivă, indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia consfătuire trebuie să se consti
tuie într-un mobilizator program de 
acțiune pentru toți factorii angajați 
în realizarea investițiilor, pentru 
toate comitetele județene de par
tid. Nimic 
tant acum 
maximum 
tehnice de care dispun construc
torii și montorii, beneficiarii și furni
zorii pentru lichidarea grabnică a ră- 
mînerilor în urmă și asigurarea con
dițiilor de punere în funcțiune a 
tuturor noilor capacități. Obiectivul 
major la fiecare investiție; creșterea 
ritmului de execuție a lucrărilor. în 
acest scop se cer intensificate efortu
rile urmărind organizarea cît mai ju
dicioasă a lucrărilor, întărirea or-

Că-
și 

de 
mă-

nu este mai impor- 
decît mobilizarea la 

a forțelor umane și

(Continuare în pag. a Ii-a)

DIN ȚARĂ
Instalația de foraj 

F-200 EC. A fost omologată 
instalația de foraj F-200 EC. Ea 
forează la adîncime medie, este 
acționată electric, prin curent 
continuu, și are toate comenzile 
automatizate. Noua realizare 
este rodul colaborării strînse a 
colectivului întreprinderii de uti
laj petrolier „1 Mai" cu Institutul 
de. cercetare și inginerie tehnolo
gică de utilaj petrolier Ploiești și 
Institutul de proiectare și cerce
tări electrotehnice <jin București. 
(Constantin Căpraru).

Record de montaj. 
Montorii și instalatorii de pe 
șantierul noii fabrici de ciment 
de la Tașca au încheiat lucrările 

•de montaj la cea de-a doua linie 
de fabricație de 3 000 tone/24 de 
ore. Față de 48 de luni, cît a du
rat montajul la liniile similare 
de Ia alte fabrici de ciment din 
țară, și 30 de luni la prima linie 
de la Tașca, la noul obiectiv 
montajul celor peste 9 000 de 
tone de utilaje a durat doar 26 
de luni. (Constantin Blagovicl),

Apartamente noi la 
Năvodari. Curioilebldcuride 
locuințe date recent în folosință 
oamenilor muncii de pe platfor
ma chimică Midia, numărul de 
apartamente construite de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
în orașul Năvodari se ridică la 
830. Pînă la finele actualului se
mestru aici urmează să fie date 
în folosință alte 270 de aparta
mente. (George Mihăescu).

A 30-a promoție de 
medici și farmaciști.299 
de studenți ai Institutului de me
dicină și farmacie din Tg. Mureș 
au absolvit recent cursurile. Este 
cea de-a 30-a promoție de me
dici și farmaciști a acestei insti
tuții de învățămînt, unde peste 
1 800 de tineri — români, 
maghiari, germani — studiază 
medicina șl farmacia. De la în
ființare, institutul a pregătit 4 855 
medici și farmaciști. (Gh. Giur
giu).

Expoziție internațio
nală cu picturi ale co
piilor. în municipiul Bîrlad, 
în cadrul manifestărilor culturale 
prilejuite de Anul internațional 
al copilului, la Școala generală 
nr. 3 a avut loc vernisarea unei 
expoziții de artă plastică in care 
sînt reunite lucrări ale copiilor 
din 14 țări, cu care pionierii 
poartă o frecventă corespon
dență. (Crăciun Lăluci).
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Operă de înalt prestigiu și ți
nută științifică, volumul „Nicolae 
Ceaușescu — Bunăstarea poporului 
— obiectivul suprem al politicii Parti
dului Comunist Român" prezintă sin
tetic, pe baza documentelor și lucră
rilor apărute în ultimii ani, concepția 
social-politică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor, lucrare fiare 
marchează un moment de referință 
de o deosebită însemnătate și sem
nificație pentru întreaga activitate 
teoretică și practică a partidului și 
statului nostru.

Sintetizind și descifrind cerințele 
fiecărei etape de dezvoltare a 
tății prin studierea atentă a 
modului de manifestare a le
gilor sale obiective, aplicînd 
în mod creator principiile ge
nerale ale socialismului știin
țific la condițiile concrete și 
particularitățile specifice ale 
României, amplificînd mereu 
contactul nemijlocit și per
manent cu masele de oameni 
ai muncii, concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
exprimată cu vigoare și tra
dusă cu hotărîre în viață 
incă de la Congresul al 
IX-lea al partidului — por
nește de la adevărul, înscris 
cu litere de aur în toate do
cumentele de partid și de 
stat, că bunăstarea omului, 
a întregului popor este esen
ța și rațiunea, telul suorem 
și obiectivul centrai al în
tregii politici a Partidului 
Comunist Român, a statului 
nostru.

Străbătută de un înalt spi 
rit de clarviziune, novator și 
profund științific, organic 
ancorată în. realitatea vie și 
exprimînd cele mai esențiale 
laturi ale năzuințelor și spe
ranțelor întregului popor, 
gîndirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu poartă amprenta 
unei autentice originalități 
creatoare ge, sț,ă la baza 
României moderne de astăzi 
și de miine și care îmbogă
țește cu înalt spirit de res
ponsabilitate teoria și 
tica revoluționară a 
muncitoare;

în această viziune, 
ra tovarășului Nicolae 
Ceaușescu concepe ridicarea 
continuă a bunăstării omului 
ca o rezultantă a tuturor ac
țiunilor și programelor de dezvoltare 
economică, socială, culturală, educati
vă, politică. Calitatea vieții omului nu 
poate fi condiționată de un singur 
factor, ci de întregul complex de 
factori economici, sociali și politici. 
Bunăstarea poporului depinde de 
toate laturile cantitative și calitative 
ale producției, repartiției și consu
mului, de condițiile și activitățile 
economice și social-politice care asi
gură folosirea eficientă și plenară a 
întregului potențial material și uman 
de care dispune societatea pe anu
mite trepte de dezvoltare. Iată de ce 
președintele Nicolae Ceaușescu subli
niază cu pregnantă că principala 
condiție pentru creșterea bunăstării 
și prosperității întregii societăți, a- 
firmarea și înflorirea personalității 
umane depinde de progresul econo
mic și social asigurat prin dezvolta
rea necontenită a forțelor de produc
ție, perfecționarea relațiilor de pro
ducție și a relațiilor sociale.

„Țelul suprem al politicii noastre 
este omul, crearea condițiilor ca 
muncitorul, țăranul, intelectualul să 
se poată bucura de toate binefacerile 
civilizației — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pentru om făurim 
baza materială, dezvoltăm forțele de

socie-

producție, perfecționăm relațiile de 
producție, căutăm să așezăm rapor
turile sociale pc baza principiilor 
marxist-leniniste, să înlăturăm tot 
ceea ce alterează sau umbrește idea
lul echității sociale, al egalității în 
drepturi. Făurim societatea socialistă, 
în care omul să fie figura centrală, 
în care toiul să fie închinat omului".

Pornind de la concepția marxist- 
leninistă potrivit căreia factorul ho
tăritor în evoluția dialectică a ori
cărei societăți ii constituie dezvol
tarea forțelor de producție, asigurate 
prin industrializare și reproducția 
lărgită în ritmuri înalte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu consideră că pen
tru înfăptuirea . politicii de creștere

Bunăstarea poporului 
obiectivul suprem 
ar politicii r • “

prac- 
clasei-

ope-

economii echilibrate și prospere și 
în sensul ridicării ritmului de creș
tere a populației : „După părerea 
noastră — arăta președintele țării in 
cuvintarea la Conferința Mondială a 
Populației — in abordarea probleme
lor complexe ale populației trebuie 
avută in vedere necesitatea dezvol
tării continue a forțelor de producție, 
de care depind în mod hotăritor sa
tisfacerea cerințelor de viață ale 
populației, progresul general al so
cietății. în acest context, asigurarea 
unui ritm înalt de creștere a produc
ției de bunuri materiale are o im
portanță deosebită pentru modul in 
care se rezolvă problema populației 
în cadrul fiecărei națiuni".

Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pornește 
de la rezolvarea marilor pro
bleme ale contemporaneității 
legate de creșterea demogra
fică, ridicarea nivelului pro- 
fesional-tehnic al oamenilor 
muncii, dezvoltarea și per
fecționarea învățămintului, 
dezvoltarea științei. educa
ției, culturii și artei, ocro
tirea sănătății. în toate aces
te domenii, contribuția secre
tarului general al partidului 
nostru se regăsește în origi
nalitatea, spiritul novator, 
clarviziunea și umanismul 
programelor adoptate : ajun
gerea la o populație de 25 
milioane locuitori in anul 
1990 ; politehnicizarea califi
cării profesionale și împleti
rea muncii de cercetare — 
invățămint — producție ; a- 
portul din ce in ce mai sub
stanțial al științei la înfăp
tuirea măreței opere de edi
ficare a societății moderne 
românești ; transformarea 
muncii de educație, a culturii 
și artelor în instrumente efi
ciente de formare a omului 
nou, membru activ al socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și viitor construc
tor al comunismului ; grija 
permanentă pentru apărarea 
activă, eu aocent deosebit’ 
preventiv alături de cel cu
rativ, a sănătății omului.

în viziunea gindirii to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
munca — singura creatoare 
de valori materiale și spiri
tuale — trebuie să constituie 
și' principala sursă de creș
tere a veniturilor populației, 
a stimei și respectului in 
noua societate pe care o fău- 

Aplicarea cu consecvență re
voluționară, la condițiile specifice 
etapei pe care o parcurge țara noas
tră, a principiului socialist de retri
buire — de la fiecare după capacită
țile sale, fiecăruia după munca sa — 
preocuparea consecventă pentru creș
terea gradului de ocupare a popu
lației, paralel cu îmbunătățirea struc
turii forței de muncă, creșterea ac
celerată, dar diferențiată, a venitu
rilor tuturor categoriilor de popu
lație sînt direcții prin care prind 
viață principiile de etică și echitate 
socialistă, de umanism socialist. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
trodus conceptul dinamic in reparti
zarea veniturilor, determinat în mod 
necesar și obiectiv în raport cu nive
lul de dezvoltare a forțelor de produc
ție, cu ritmul de creștere a producti
vității sociale a muncii și ridicarea 
necontenită a eficienței economiei, cu 
aportul pe care fiecare membru al 
societății îl aduce la dezvoltarea ge
nerală a societății, militînd neobosit 
pentru asigurarea unui deplin spirit 
de echitate în repartizarea venituri-

omeniei, al
demnității

vîrșiril 
apărării 
umane, ceea ce permi
te și asigură tuturor 
copiilor noștri, indife
rent de naționalitate, 
să fie ceea ce sînt : 
niște omuleți inteli- 
genți și jucăuși, cu as
pirațiile, obiectivele, 
bucuriile, grijile speci
fice copilăriei; ei se 
pot juca și lucra în 
atmosfera deplinei li
bertăți caracteristice 
societății noastre. In
tr-un cuvint : fiecare 
din ei este cite o per
sonalitate în plin pro
ces al formării, copii 
educați in spiritul o- 
meniei, recunoscut cu 
o, exemplară seriozita
te de o țară întreagă,

(Continuare 
in pag. a V-a)

intensivă a nivelului de trai material 
și spiritual al populației este nece
sar, înainte de toate, să se asigure 
un raport optim între fondul de acu
mulare și fondul de consum, care să 
corespundă cerințelor actuale și vii
toare ale națiunii române. Asigurînd 
un înalt dinamism creșterii venitu
lui național și o repartizare judicios 
fundamentată a acestuia între fon
dul de consum și cel de acumulare, 
populația țării noastre a beneficiat 
an de an de o majorare a veniturilor 
obținute din fondul de consum.

Numai prin acumulări suficient de 
mari destinate dezvoltării se poate 
realiza o economie puternică, armo
nioasă și eficientă, capabilă să creeze 
bunurile și serviciile destinate satis
facerii cerințelor materiale și spiri
tuale ale populației, condiții de viață 
și de muncă tot mai bune pentru 
fiecare om al muncii.

în soluționarea marilor probleme 
pe care le pune în fața societății ri
dicarea bunăstării populației, tova
rășul Nicolae Ceaușescu pornește de 
la ideea profund umanitară și știin
țific demonstrată că pentru satisfa
cerea cît mai deplină a cerințelor 
omului trebuie să se acționeze deo
potrivă în direcția dezvoltării unei

Iile ȘALAPA

(Continuare în pag. a V-a)

ROGOJELU

DE CE PĂGUBIȚI ECONOMIA CU 150000 TONE DE PORUMB?
? - -------------- ------------ ------ -----------------------

întrebare adresată organelor agricole și unor unități din 10 județe
care au lăsat necultivate în această primăvară 48000 hectare

în cuvîntarea la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a situat pe pri
mul plan al urgențelor în agricultură 
necesitatea de a se realiza în între
gime însămînțările la culturile și pe 
terenurile unde nu au fost condiții 
corespunzătoare pînă acum. Secre
tarul general al partidului a subli
niat în mod deosebit ca nici un hec
tar de pămînt să nu rămînă neînsă- 
mînțat, iar organele de specialitate 
să verifice îndeplinirea integrală a 
planului de însămînțări.

în acest an, datorită măsurilor 
luate de consiliile unice agroindus
triale, campania de însămînțări s-a 
desfășurat în condiții mai bune, atit 
sub raportul aplicării corecte a 
tehnologiei fiecărei culturi, cît și în 
ce privește cultivarea întregii supra
fețe arabile. Cu toate acestea, așa 
cum rezultă din situațiile existente 
la Ministerul Agriculturii, la unele 
culturi nu s-au realizat 
prevăzute a fi cultivate.

Se pune întrebarea : 
unitățile agricole de 
prevăzute a se cultiva ? 
există. După cum se știe, planul de 
însămînțări este strict corelat cu 
suprafața arabilă a fiecărei unități 
agricole. De ce, totuși, nu se reali
zează planul de însămînțări ? Se 
pare că se repetă situațiile din cei
lalți ani, cînd rămîneau necultivate 
mari suprafețe, cu consecințe asu-

suprafețele

nu dispun 
suprafețele 

Terenuri

totale pla- 
afir-

pra realizării producțiilor 
nificate. în sprijinul acestei 
mâții aducem concluziile unul son
daj întreprins în 10 județe — Ialo
mița, Dolj, Vaslui, Mehedinți, Tul-

cea, Cluj, 
Mureș — 
teren arabil rămase necultivate după 
data de 20 mai și care au fost sin
tetizate în .tabelul următor.

Categoria de teren arabil rămas necultivat

1.
2.
3.
4.
5.

Botoșani, Suceava, Olt 
referitor la categoriile

Și 
de

Suprafața totală pc 
cele 10 județe 
— hectare —

Cea mai tinârâ

mina din bazinul

Rovinari

ocupate cu platforme de gunoi, paie

Drumuri agricole inutile
Incinte gospodărești
Tufărișuri fără rol de protecție a golului
Capete de tarlale
Spațiile din jurul stîlpilor pentru electricitate, 
telefon etc.

6. Terenuri
și coceni

7. Terenuri
perate

8. Terenuri
agriculturii la termen
Terenuri scoase din producție, redate
agricol in condiții improprii
Terenuri pe pante, lăsate să se înțelenească
Terenuri ocupate cu păduri slab productive prevă
zute să fie transformate în arabil
Terenuri cu exces de umiditate
Terenuri puternic sărăturate
Terenuri degradate în sistemele de Irigații

scoase definitiv din producție

scoase temporar din producție

9.

10.
11.

12.
13.
14.

și nerecu-

și neredate

circuitului

575
857

3 472
185

142

374

2 696

1 170

245
11 695

3 411
8 901
8 346
6 094

TOTAL : 48 163

Prin urmare, din datele furnizate organizarea teritoriului, organe În
de oficiile județene de cadastru și sărcinate cu evidența și modul de

folosire a fondului funciar, rezultă că 
în cele zece județe există 48163 
hectare care au rămas neînsămîn- 
țate. E vorba de terenuri pe care 
unitățile agricole, organele agricole 
de specialitate și consiliile populare 
aveau datoria să efectueze din timp 
lucrările necesare, pentru a putea fi 
cultivate în totalitate. De fapt, a- 
ceastă suprafață este chiar mai mare, 
deoarece, potrivit aprecierilor făcute 
de specialiști în fiecare județ, unele 
categorii de terenuri — capetele 
parcelelor rămase necultivate, spații
le din jurul stîlpilor de telecomuni
cații și energie electrică, al hidranți- 
lor din sistemele de irigații, platfor
mele de gunoi, paie sau coceni am
plasate în cîmp ș.a. — ocupă sute și 
chiar mii de hectare.

Terenurile la care ne-am referit și 
care nu au fost însămînțate nu con
stituie, cum greșit s-ar putea înțe
lege, „surse"
feței arabile. Ele fac parte 
din suprafața arabilă a 
agricole, pentru care acestea 
plan de producție, și deci obligația 
de a lua toate măsurile pentru a le 

a

de creștere a supra- 
efectiv 

unităților 
au

cultiva. însămîn tarea grabnică

Aurel PAPAD1UC
și corespondenții „Scînteii1

(Continuare in pag. a II-a)

Marți dimineața a intrat In 
funcțiune primul abataj al minei 
Rogojelu din bazinul Rovinari. 
După aprecierile specialiștilor, 
cea mai tînără unitate carboni
feră din Gorj va putea realiza 
o producție zilnică de 1 000 tone 
lignit. Cărbunele extras din a- 
bataj va fi transportat pe benzi, 
direct la 
Rovinari, 
tiției o 
nomică.

Abatajul este dotat cu un 
complex mecanizat de susținere, 
tăiere și transport, de concepție 
și fabricație românească. El va 
permite colectivului minei să-și 
respecte angajamentul de a ex
trage pînă la sfîrșitul anulai 
cel puțin 150 000 tone cărbune 
energetic.

Mina Rogojelu se alătură uni
tăților 
Urdari 
rit, în 
țialul 
carbonifere din județul Gorj.

(Agerpres)

Termocentrala de Ia 
ceea ce conferă inves- 
înaltă eficiență eco-

similare de la Albeni, 
șl Pinoasa, care au spo- 
ultima perioadă, poten- 
productiv al industriei
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I Men’e‘producă mai mult cărbune? FURAJELE -
să le strîngem și să le însilozăm neîntîrziat!i
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DIVERS
Pasiune...

I
I
I
I
I
I
I
I

muzicală
în timpul său liber, tehnicia

nul piteștean Valeriu îvașcu co
lindă pădurile de pe văile Vilsa- 
nului și Argeșului, se oprește 
din loc în loc și iși apleacă ure
chea pe trunchiul cite unui co
pac, pentru a-i desluși „taine 
muzicale numai de el știute" — 
după cum ne scrie coresponden
tul nostru voluntar Ion Crucea- 
nă. Și tot el adaugă : „De cite 
ori găsește cite un astfel de co
pac... muzical, V.l. ii face 
semn după care, cu acte in re
gulă, il doboară și incepe 
meșterească din trunchiul său o 
zveltă, delicată și muzicală 
vioară. El insuși un pasionat 
muzician, ii trece arcușul peste 
strune, îi face... rodajul. Aceas
tă nobilă pasiune a fost moște
nită de V.l. de la tatăl sau, Ion 
Sava îvașcu, care a meșterit în 
viața lui peste 100 de viori, cu 
una din ele cintind însuși marele 
George Enescu".

un

să

I
I
I
I
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I
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Lecții... 
pe asfalt

în Piața Libertății din Cluj- 
Napoca a avut loc duminică, 27 
mai, un original concurs de de
sene pe... asfalt. Tema : circula
ția rutieră. Peste 300 de șoimi 
și pionieri și-au pus fantezia la 
contribuție, realizînd desene de 
toată frumusețea. Juriul a acor
dat 28 de premii. Dar adevăra
ta ciștigători vor fi toți copiii 
care au admirat operele colegi
lor, invățind din ele, „pe con
cret", cum să circule corect in 
vacanța mare, care se apropie 
cu pași mari.

I
I
I
I
I
I
I t

I tră-
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Mulțumire•
Un bătrin din comuna Rătești, 

județul Argeș, fost ceferist, pe 
nume Ghiță Grosu, s-a îmbol
năvit grav. „M-arn dus să mă 
caut pe la fel de fel de doctori 
— ne scrie el — dar nici unul 
nu mi-a spus ce beteșug am, așa 
că îmi luasem adio de la viață. 
Intr-o bună zi, cineva mi-a spus 
să mă duc și la doctorul de la 
dispensarul nostru. îl cheamă 
Horia Stănescu, n-are încă 30 de 
ani, și citu-i ziulica de mare um
blă cu bicicleta pe la casele ce
lor suferinzi. Eu, ce mi-am zis ? 
Apoi dacă nu m-au vindecat 
alții mai mari, la ce-o să mă aș
tept de la un tinerel ? Dar gre
șit am crezut, pentru că acuma 
dacă pot să vă scriu cum vă 
scriu, apoi lui i se datorește. A 
făcut ce-a făcut și parcă mi-a 
luat durerea cu mina. Așa că 
rugămintea mea e să dați un 
rind-două la ziar drept mulțu
mire și cu urarea «Si ne 
iești, taică !»“.

Ceea ce am și făcut, 
plăcere.

Căprioara 
din căruță»

Zi de tirg la Băbeni-Vilcea. 
Intr-un colț, oamenii se aduna
seră ciorchine in jurul căruței lui 
Dumitru Chebaru, căruia toți 
cunoscuții ii zic „nea Mitrică". 
In căruța lui nea Mitrică se afla 
o căprioară rănită. Fusese gă
sită de el, nemișcată, gemind de 
durere in mijlocul drumului. A 
luat-o în căruță și, după ce a 
oprit citeva minute la tirg, oblo- 
jindu-i rana cum s-a priceput 
mai bine, a dus-o pădurarului 
Gheorghe Matei. Aflăm de la 
corespondentul nostru voluntar 
N.A. Despoiu că frumoasa că
prioară fusese lovită de o ma
șină, al cărei șofer a dat... bir 
cu fugiții...

Încă nu s-a aflat cine a fost. 
Dar, citind aceste rinduri, poa
te va încerca o remușcare.

CU

Excelent
I băiatul,

dar...i
i
i
I
I
I
1

I
I

Reproducem din caracteriza
rea făcută lui Iulian Burtea de 
conducerea secției in care lucra 
în cadrul întreprinderii hidro
centrala Rovinari: „Are o com
portare bună, este disciplinat, 
modest, fără vicii".

Dar, așa cum ne informea
ză C, Banfa, președintele Ju
decătoriei Tg. Jiu — tînărul 
cu pricina a fost prins in fla
grant delict, în timp ce încer
ca să sustragă din întreprin
dere o serie de piese. Dove- 
dindu-se că asemenea fapte re
probabile au fost repetate, sus
tragerile săvîrșite de el ridicin- 
du-se la aproape 25 000 lei, a 
fost condamnat la 2 ani închi
soare, cu executarea pedepsei 
la locul de muncă.

Culmea culmilor e ci, la 
recurs, conducerea întreprinderii 
a completat caracterizarea dată 
de secția in care lucra Burtea, 
cu elogii șt mai și! Dar recursul 
a fost respins și sentința a 
mas definitivă.

ră-

I
I

13 bete
9

de chibrit
de ieri ne-a adus un

I
I
I
I
I

Poșta 
plic de la cititorul nostru Ștefan 
Ionescu din Turnu Măgurele, 
(str. Grivița 52). în plic — 13
befe de chibrit (pe numărate), 
însoțite de următoarea explica
ție : „Nici unul din aceste 13 
bețe n-a luat foc, in ciuda stră
daniei mele. Vi le-am trimis îm
preună cu cutia, care atestă că 
«nașa» lor este fabrica din Bucu
rești. N-aș fi făcut atita caz 
dacă mi se intimpla prima dată. 
Dacă astfel de bete tot nu se 
aprind, nu-i păcat de atita lemn 
irosit de pomană

Petre POPA
și corespondenții „Scînteil"
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î, răspunsul
minerilor

„Incepînd din luna iunie, 
vom extrage zilnic cel

I puțin 10000 tone lignit!11

dinii și disciplinei în muncă, spo
rirea răspunderii față de folosirea cu 
randament deplin a timpului de 
lucru al oamenilor și a utilajelor de 
execuție, sincronizarea eforturilor 
constructorilor și mentorilor în ve
derea lichidării fără întîrziere a 
stocurilor actuale, deloc neglijabile, 
de utilaje tehnologice.

La rîndul lor, comitetele județene 
de partid, Ministerul Construcțiilor 
Industriale, ministerele titulare de 
investiții, celelalte organe economice 
au datoria de mare răspundere de a 
sprijini efectiv și îndruma nemijlocit 
eforturile depuse pe șantiere și în 
întreprinderile producătoare de uti
laje tehnologice. Pentru aceasta este 
necesară prezența permanentă pe 
șantiere și in întreprinderi a specia
liștilor din ministere, a activiștilor din 
organele locale de partid, deoarece o 
bună desfășurare a lucrărilor impune 
din partea acestor factori o foarte 
exaciă cunoaștere a stadiilor atinse, 
a ritmului de execuție, a situației 
forței de muncă și a problemelor le
gate de aprovizionarea cu materiale 
de construcții și de execuția utilaje
lor tehnologice.

Concomitent însă, eforturile depuse 
pentru intensificarea ritmului de 
lucru pe șantiere se cer strîns îmbi
nate cu o desăvirșită exigență față 
de nivelul calitativ al fiecărei lucrări 
realizate. Așa cum se desprin
de și din cuvîntarea secretarului 
general al partidului, realizarea ire
proșabilă a lucrărilor se detașează ca 
o cerință esențială și prioritară, con
stituie nu numai o sarcină profesio
nală deosebită, ci. în mare măsură o 
sarcină politică majoră.

Nu e un lucru nou : pe un șir de 
șantiere, controlul tehnic de calitate 
este slab organizat, iar fazele inter
mediare de recepție scapă în mod 
obișnuit controlului. Motiv pentru 
care au fost date uitării o serie în
treagă de procedee tehnice și reguli 
menite să confere siguranță lucrări
lor executate. In cîte locuri se mai 
respectă cerința imperioasă de a se 
recepționa lucrările între faze, de a 
se da, bunăoară, „bun de turnare" 
pentru beton, dar numai după ce s-a 
verificat starea armăturii și cofraje- 
lor ? La respectarea exemplară a tu-» 
turor acestor reguli, scrise sau ne■« 
scrise, ale execuției ar trebui să ve
gheze controlorii de calitate. De 
multe ori nu o fac, iar atunci cînd 
intervin, cuvîntul lor nu este ascul
tat. Iată de ce se impune ea 
pe fiecare șantier să se întreprindă 
măsuri energice pentru îmbunătăți
rea activității acestui compartiment, 
asigurîndu-se în mod obligatoriu con
trolul pe faze, pe porțiuni de lucrări. 
In egală măsură, e necesar ca și bene
ficiarii de investiții, prezenți de alt
fel pe șantiere, să exercite controlul 
lor, pe faze, intervenind activ, în 
procesul efectuării lucrărilor, pentru 
remedierea eventualelor deficiențe.

Nu mai puțin importantă este pro
blema recepției utilajelor tehno
logice sosite pe șantiere — obligație 
care revine în aceeași măsură între
prinderilor furnizoare, dar și organiza
țiilor de montaj. Este cunoscut fap
tul că o serie de utilaje sosesc pe 
șantiere cu deficiențe și sînt preluate 
așa de beneficiari și montori în spe
ranța că, ulterior, furnizorii le vor 
remedia. Ceea ce se întîmplă cu 
greutate, după repetate intervenții, 
așa cum a fost cazul unor utilaje 
livrate de întreprinderea „Indepen
dența" din Sibiu pe șantierul Combi
natului de îngrășăminte azotoase din 
Tirgu Mureș. Alteori, datorită faptu
lui că nu sînt recepționate șl veri
ficate la primire, utilajele „scapă" 
cu defecțiuni serioase, observate 
tîrziu după montarea lor și reme
diate cu prețul unor însemnate chel
tuieli suplimentare. Nici un uti
laj nu trebuie acceptat sau montat 
pînă nu există certitudinea deplină a 
funcționării Iui ireproșabile, iar pen
tru aceasta este necesară organizarea 
și încadrarea corespunzătoare a con
trolului în întreprinderile de montaj.

Lunile care vin — luni ale ritmu
rilor înalte în realizarea investițiilor 
— cuprind zile și ore extrem de pre
țioase, care se cer intens fructificate, 
judicios drămuite, astfel ca timpul de 
lucru favorabil să fie la maximum 
valorificat. Militînd cu fermitate 
pentru întărirea responsabilității, dis
ciplinei și ordinii, pentru organiza
rea temeinică a lucrărilor, pentru so
luționarea concretă a problemelor, 
subordonîndu-și în întregime activita
tea intensificării ritmului de execu
ție, recuperării restanțelor și reali
zării integrale a planului de investi
ții, organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să acționeze prin toate 
mijloacele pentru mobilizarea largă a 
constructorilor și montorilor la înde
plinirea sarcinii majore stabilite de 
partid în domeniul investițiilor.

f

o producție anuală cu 
sută mai mult față de 
plan inițiale.
temeiurile acestui an-

înțelegînd imperativul de a extra
ge tot mai mult cărbune energetic 
— condiție esențială pentru progre
sul accelerat al economiei naționale — 
minerii de la Gîrla s-au angajat ca, 
în perioada care a rămas pînă la sfîr- 
șitul acestui an, să expedieze termo
centralelor o cantitate de lignit de 
1,9 milioane tone, ceea ce înseam
nă, insumînd și realizările din cele 
patru luni, 
circa 50 la 
sarcinile de

Care sint 
gajament ?

— în primul rînd, încrederea în 
forțele noastre, ale colectivului, ne 
spune maistrul Ionel Gîrjabu, secre
tar adjunct al organizației de partid, 
în aproape toate formațiile de lucru 
din carieră sînt cuprinși doi, trei 
comuniști cu experiență, oameni 
care se află în exploatările rovină- 
rene de peste 20 de ani. în jurul lor 
s-au constituit nuclee competente, cu 
înaltă conștiință politică și profesio
nală, capabile să preia „din mers" 
sarcini de cea mai mare complexi
tate. Cînd vrei să faci mai mult, a- 
par, desigur, și greutăți. Noi avem 
însă argumente să credem că tot ceea 
ce ne-am propus va fi înfăptuit.

Primul argument prezentat de in
terlocutorul nostru este o cifră : 
430 000. tone lignit. Cu atît s-a reali
zat mai mult în 1978 peste capacita
tea profil a carierei. Celelalte argu
mente sînt legate de numele oame
nilor. Brigada lui Grigore Ionașcu, 
spre exemplu, de pe excavatorul 
1 700, a realizat la excavare, în pri
mele patru luni ale anului, o medie 
de 610 mc/oră, unul din cei mai 
buni indici intensivi de folosire a 
utilajului. Este cu circa 200 mc pe 
oră superior nivelului prevăzut.

Dacă brigada lui Gheorghe Ceau- 
reanu de pe excavatorul 1 317 obține 
pînă nu de mult productivități medii, 
de cîteva luni încoace a realizat 
constant producții duble. Secretul 
acestei schimbări ni-1 dezvăluie în
suși șeful brigăzii :

— Am aplicat cu hotărîre măsurile 
de întărire a ordinii și disciplinei, 
de folosire judicioasă a timpului de 
lucru și întărire a răspunderii față 
de modul de întreținere și exploa
tare a utilajului. Cînd fiecare com
ponent al brigăzii știe exact ce are 
de făcut și își exercită cu răspun
dere atribuțiile în cele 480 minute 
de lucru, randamentul excavatorului 
nu poate fi decît cel mai ridicat.

— Convingerea în rezultate maî 
bune, susține subinginerul Aurel 
Săvulescu, membru al biroului orga-, 
nizației de partid, provine și din cu
noașterea lipsurilor. Afirmație cu 
totul întemeiată. Și iată de ce. în 
primele patru luni din acest an se 
obțineau producții zilnice de cărbu-

I

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteil’

vrefr’ să vă mutați

In timpul liberTULCEA

viitorii locatari-pe

un ritm

pe teme 
mai noi

mai repede

ia casă nouă?

Dati o mină
>

de ajutor

constructorilor !

După publicarea în ziarul nostru a articolelor privind preocuparea 
consiliilor populare, ale municipiilor Constanța și Craiova de a antrena 
cetâțenii la construcția de locuințe, continuâm azi schimbul de experiența 
în județul Tutcea. Acest |udeț are de executat în 1979 peste 3100 de 
apartamente, din care 200 sînt restanțe din anul trecut. Este cel mai 
mare volum de locuințe prevâzut în acest județ din toți anii construcției 
socialiste.
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— Pentru a asigura îndeplinirea 
întocmai a sarcinilor mari și com
plexe pe care le au constructorii tul
ceni în acest an, cînd trebuie să 
înalțe de peste două ori mai multe 
apartamente decît în 1978 — ne spu
ne tovarășul Eugen Tarhon, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean — 
a fost organizată, de către comitetul 
județean de partid o consfătuire de 
lucru. La consfătuire au participat nu 
numai constructorii, ci și conduce
rile de întreprinderi și instituții, toți 
factorii cu atribuții și răspunderi în 
acest domeniu. în cadrul consfătuirii 
s-a adoptat un plan de măsuri 
concrete pentru stabilizarea forței de 
muncă pe șantiere, pentru creșterea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității lucrărilor. Au fost asi
gurate multor constructori și fami
liilor acestora locuințe confortabile. 
Cu toate acestea, resimțim încă un 
deficit de cîteva sute de muncitori 
calificați în meseriile de zidari, fie- 
rar-betoniști, montori de prefabri
cate. în această situație, am apelat 
la unitățile beneficiare de aparta
mente pentru a detașa pe șantiere o 
serie de meseriași. La rîndul lor, 
Șantierul naval, care urmează să pri
mească în acest an 425 de aparta
mente, Combinatul metalurgic și alte 
întreprinderi au format din cadrul 
colectivelor lor echipe speciale de 
meseriași. Alți muncitori, de profesii 
diferite, au fost programați la date 
și ore precis fixate pentru a-i ajuta 
pe constructori la o serie de lucrări. 
La aceste măsuri se adaugă angaja
mentul viitorilor locatari de a efec
tua cîte 400 de ore de muncă pe 
șantiere, în timpul lor liber.

La blocul din strada Păcii, care în 
final va avea 177 de apartamente, 
lucrează alături de constructori peste

necesară intervenția 
organizației de partid

ne, cînd mal mari, cînd mai mici. 
Făcind o medie zilnică, nu se depă
șea cifra de 7 000 tone. în aprilie, 
de pildă, numai o singură dată a 
fost atinsă o producție de peste 9 000 
tone. A fost 
energică a
care, într-o recentă adunare gene
rală, a scos la iveală și a luat ati
tudine față de lipsurile care au de
terminat aceste oscilații, multe ținînd 
de manifestările de indisciplină.

Am căutat rezultatele activității or
ganizației de partid în registrul de 
producție al lunii mai. Cifrele apar 
tot diferențiate dar, de data aceasta, 
din zi în zi mai bune. Cîteva din 
ele : 8 mai — 9 000 tone lignit ; 10 
mai — 9 400 tone ; 11 mai — 10 000 
tone ; 13 mai — 11 500 tone ; 16 mai 
— 13 000 tone. Pînă în prezent, în 
luna mai s-a obținut o producție zil
nică de peste 7 500 tone lignit. Am 
aflat că cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate de echipajul de pe 
excavatorul S-l 400, unde de curînd 
s-a constituit, din inițiativa organi
zației U.T.C., „Linia tehnologică a 
tineretului". O replică a entuzias
mului tineresc la experiența și com
petența veteranilor de la Rovinari.

— Poate fi explicată și în acest 
fel, ne spune excavatoristul Ion Po
pescu II, decanul de vîrstă al celei 
mai tinere brigăzi de mineri ai 
Gîrlei, în fapt șeful echipajului 
„S 1 400“. Adevărul este că noi 
ne-am străduit să extindem cît mai 
mult timpul de folosire a excavato
rului gigant 
care asigură 
extracției de 
„pe cărbune"
14— 15 ore pe 
cu un indice 
sută. Dar nu 
să vă prezint 
rații prin care să relev cit de mari 
sînt rezervele creșterii producției de 
cărbune, în condițiile exploatării 
judicioase a bazei tehnice puternice 
de care dispunem. Exploatat în con
diții normale, un excavator din do
tarea noastră poate asigura o pro
ducție zilnică de 25 200 mc cărbune, 
iar într-un an peste 7,5 milioane mc. 
Un excavator clasic, utilizat acum
15— 20 de ani, realiza doar o exea- 
vare de 1 700 mc pe zi. Raportat la 
numărul de oameni care deservesc 
un asemenea utilaj, circa 16—18 mi
neri, ar rezulta o productivitate de 
1 780 mc om/zi sau de 472 500 mc 
om/an. Tocmai aceste calcule le-am 
avut în vedere cînd ne-am asumat 
angajamentul de a spori producția 
anului 1979.

Fără a se rezuma doar la calcule, 
colectivul de muncă al carierei 
Girla, sub îndrumarea șl conducerea 
organizației de partid, a trecut la 
aplicarea program concret,

— factorul hotărîtor 
creșterea neîncetată a 

lignit. Am funcționat 
în ultima vreme circa 
zi, ceea ce corespunde 
de utilizare de 80 la 

este suficient. Aș vrea 
cîteva date și compa-

100 de viitori locatari. Aici, printre 
alții, l-am întilnit pe muncitorul bul
dozerist Petre Tache de la întreprin
derea de exploatarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare.

— în fiecare zi, după orele de lu
cru — ne spune el — vin pe șantier 
împreună cu soția. De obicei, sîmbă- 
ta și duminica mai aduc cu mine 
rude și colegi de muncă, pentru a 
da o mină de ajutor să terminăm 
mai repede blocul.

Pentru a participa la lucru, viitorii 
locatari sînt anunțați dinainte în ce 
zi trebuie să fie prezenți pe șantier 
și ce lucrări au de executat.

— Primim un mare ajutor din 
partea viitorilor locatari — ne spune 
lacob Cacenco, șeful unei echipe de 
zidari d® la întreprinderea județeană 
de construcții-montaj. Zilnic, echipa 
noaștră este întărită cu viitori loca
tari, care, deși nu sînt de meserie, 
ne sînt de mare folos.

Pentru construirea unul mare bloc 
numărînd 256 de apartamente s-a 
înființat un șantier al tineretului. 
Blocul este construit integral de ti
neri, sub directa îndrumare a comi
tetului municipal U.T.C. Cu excepția 
inginerului șef de lot și a cîtorva 
maiștri și meseriași de înaltă califi
care, toți ceilalți sînt tineri din di
ferite întreprinderi și instituții tulce
ne. Mulți dintre ei au îndrăgit munca 
pe șantier și. s-au calificat în diferite 
meăerii. Este grăitor exemplul a doi 
tineri — el frizer și ea coafeză — 
care s-au calificat și au devenit 
tencuitori de înaltă clasă. Blocul ti
neretului a ajuns la ultimul etaj. 
După șase luni de zile, tinerii de pe 
șantier vor fi înlocuiți cu alți tineri, 
care vor începe un nou bloc.

Pentru mai buna pregătire a cadre
lor de bază din rîndurile construc
torilor, comitetul județean de partid 

amănunțit, de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și politice, care să deter
mine in cel mai scurt timp dimi
nuarea lipsurilor încă existente, op
timizarea întregii activități de pro
ducție, mobilizarea energică și res
ponsabilă a fiecărui miner Ia înfăp
tuirea obiectivelor propuse.

Iată doar citeva dintre aces
tea :

• executarea pînă la 30 iunie 
a tuturor reparațiilor capitale 
și dotarea carierei cu un nou 
excavator de mare capacitate ;

• organizarea pînă la 10 iu
nie a activității de „service", 
pe schimburi, în vederea efec
tuării prompte a intervențiilor 
mecanice și electrice ;

• montarea și punerea In 
funcțiune, pînă la 30 mai a celei 
de-a doua linii de haldare ;

• executarea pînă la 30 sep
tembrie a tuturor drumurilor 
de acces in carieră și la stații
le de acționare ale benzilor 
transportoare ;

• dotarea utilajelor cu un 
număr sporit de utilaje pentru 
lucrările auxiliare.

— Colectivul de mineri de la sec
torul Girla a trecut cu toată energia 
la materializarea programului stabi
lit în vederea transformării acestei 
exploatări într-o unitate model în în
tregul bazin carbonifer al Olteniei, 
ne spune directorul întreprinderii 
miniere Rovinari, ing. Gheorghe 
Borceanu. Beneficiind de sprijinul 
concret al combinatului minier, la 
Gîrla s-au luat deja măsuri ferme de 
executarea „din mers“ a reviziilor și 
reparațiilor la principalele linii teh
nologice, pentru îmbunătățirea căilor 
de acces în cariere, extinderea ilumi
natului pe benzile transportoare fixe, 
îmbunătățirea activității de asecare, 
pentru amenajarea incintelor din 
sector cu toate dotările tehnice și so
ciale necesare.

Pe fondul unei atmosfere eferves
cente, de entuziastă întrecere mine
rească, aceste măsuri, aflate deja în 
curs de materializare, ne-a spus 
șeful carierei Gîrla, ing. Constantin 
Tatomirescu, vor crea toate condi
țiile ca, începînd cu prima decadă a 
lunii iunie, să realizăm zilnic o pro
ducție de cel puțin 10 000 tone lignit, 
ceea ce va 
chiar să 
asumat.

...Gînduri 
turl pentru 
angajamente. Despre felul în care 
ele prind viață vom mai avea pri
lejul să vorbim In coloanele ziaru- 

face să Îndeplinim și 
depășim angajamentul

pline de optimism, efor- 
autodepășire, realizări,

șantiere
A

Materialelor de Construcții 
să pună în funcțiune la 

un poligon de prefabricate, 
că lucrările întîrzie, am luat 
pe plan local și, cu sprijinul

a organizat un curs politico-profesio- 
nal special pe lingă Universitatea de 
partid, în cadrul căruia au avut loc 
schimburi de experiență, prezentări 
de filme tehnice, expuneri 
privind introducerea celor 
tehnologii în construcții.

— Nu s« poate asigura ... ... ......
înalt de construire a locuințelor fără 
un grad înalt de industrializare a a- 
cestora — ne spune tovarășul Aurel 
Dămăroiu, vicepreședinte al consiliu
lui popular județean. în acest an, un 
sfert din totalul locuințelor vor fi 
realizate din prefabricate. Este o 
premieră pentru Tulcea. încă de anul 
trecut, Ministerul Economiei Fores
tiere și ' 
trebuia 
Tulcea 
Văzînd 
măsuri ,. r .... ... ... ......... ..
întreprinderilor noastre, care au exe
cutat o bună parte din instalații, am 
reușit să dăm în funcțiune poligonul 
de prefabricate. El a început să li
vreze zilnic cîte două apartamente 
integral prefabricate, iar pînă la fi
nele lunii mai va produce cite cinci- 
șase apartamente pe zi.

O experiență interesantă există în 
județul Tulcea și în realizarea locu
ințelor pentru specialiștii din mediul 
rural. In 32 de comune se construieș
te în prezent cîte un bloc de locu
ințe. Toate acestea se realizează de 
către unitățile de prestări înființate 
în temeiul Legii 7/1971, marea majori
tate a secțiilor de construcții l’unc- 
ționînd pe lingă consiliile populare 
comunale, iar unele dintre ele în 
cadrul consiliilor agroindustriale și 
cooperativelor de consum.

Datorită măsurilor luate, de spri
jinire efectivă a constructorilor, în
deosebi prin participarea în masă a 
viitorilor locatari, a tinerilor și a 
altor cetățeni la executarea diferite
lor lucrări pe șantiere, sînt create 
toate condițiile ca volumul mare de 
apartamente 
an în județul 
realizat.

prevăzut pentru acest 
Tulcea să fie integral

AI. PLAIEȘU 
N. CHIUJDEA

Recoltarea și însilozarea furajelor 
continuă cu intensitate în toate ju
dețele din sudul și vestul țării. A- 
ceastă lucrare a început și în ma
joritatea unităților agricole din 
Transilvania și Moldova, unde ve
getația a fost mai întîrziată. Pină 
la 29 mai, întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole au 
însilozat 59 la sută din cantitatea 
de furaje prevăzută , pentru luna 
mai. In unitățile agricole din 
județele Olt și Arad programul de 
însilozare a furajelor pe luna mai 
s-a încheiat, iar în județele Ilfov, 
Prahova, Teleorman ș.a. se însilo- 
zează ultimele cantități planificate.

în acest an, vegetația bogată — 
datorată alternanței zilelor ploioa
se și călduroase — oferă premise 
pentru asigurarea unei balanțe fu
rajere corespunzătoare. Totuși, se 
constată mari diferențe între jude
țe și, îndeosebi, între consilii unice 
agroindustriale și unități cu condi
ții asemănătoare. Rămîneri în urmă 
la însilozarea furajelor se înregis
trează în județele Brăila, Argeș, 
Gorj ș.a. Organele de partid și 
agricole au datoria să acționeze 
ferm pentru a se recupera întîrzie- 
rile. In acest scop, trebuie grăbit 
cositul lucernei, al culturilor de 
toamnă pentru masă verde și trifo
iului, pentru a asigura pretutindeni 
strîngerea plantelor în faza optimă, 
atunci cînd au un conținut maxim 
de substanțe nutritive.

Strîngerea și transportul neîntîr
ziat al întregii cantități de masă 
verde cosită din cîmp este o cerin
ță de cea mai mare însemnătate 
pentru a se evita pierderile de sub

De ce păgubiți economia cu 150 000 tone de porumb 1
(Urmare din pag. I)
acestor suprafețe prezintă o impor
tanță economică deosebită. Dacă 
luăm In calcul numai cele aproape 
50 000 hectare, la o producție medie 
doar de 3 000 kg porumb boabe la 
hectar s-ar putea obține o producție 
totală de circa 150 000 tone de po
rumb. O cantitate echivalentă cu fu
rajele concentrate necesare creșterii 
a circa 300 000 de porci pînă la /greu
tatea de 100 kg. Pentru a nu plăti 
acest tribut costisitor, sînt necesare 
măsuri hotărîte pentru înlăturarea 
grabnică a neglijențelor care există 
în gospodărirea fondului funciar.

De ce nu se cultivă, totuși, aceste 
suprafețe și altele care, în general, 
sînt cuprinse în evidența organelor 
de specialitate T Există unele ne
glijențe în gospodărirea fondului 
funciar și în exploatarea rațională, 
în unele cazuri, a sistemelor de 
irigații și a incintelor îndiguite și 
desecate. Amintim că unitățile agri
cole dispun de proiecte pentru or
ganizarea și sistematizarea terito
riului. Numai că multe din ele nu 
au fost încă aplicate. Din această 
cauză nu au fost desființate toate 
drumurile agricole inutile, nu ’ s-au 
delimitat incintele gospodărești la 
strictul necesar și nu au fost curățite 
întinse terenuri ocupate cu tufări
șuri, mărăcini sau arborete. Con
siliile agroindustriale, pe baza îm
puternicirilor și a sarcinilor pe care 
le au, trebuie să acționeze ferm în 
direcția bunei gospodăriri a fondu
lui funciar. Trebuie arătat că unele 
terenuri, cum sint cele cu exces de 
umiditate, pot fi redate circuitului 
productiv -prin lucrări simple, exe
cutate cu mijlbacele și forțele uni
tăților agricole. Se cere numai ca, în 
virtutea prevederilor Legii fondu
lui funciar, consiliile agroindus
triale să organizeze ample acțiuni 
de masă pentru executarea canale
lor șl șanțurilor de evacuare a apei.

-------- CONTRASTE
Cine

La Combinatul de 
celuloză și hîrtie din 
Drobeta-Turnu Seve
rin s-a declanșat, de 
aproape doi ani de 
zile, o valoroasă ini
țiativă pe linia redu
cerii importurilor : 
realizarea, cu forțe 
proprii, a unor piese 
de schimb ce se adu
ceau din străinătate. 
Mai fntîi s-a organizat 
o expoziție cu peste 
800 asemenea tipodi- 
mensiuni. Specialiștii,

le urmează exemplul?

0
A fost cît se poate 

de nimerită decizia 
transferării fabricației 
traverselor de beton 
armat pentru cale fe
rată îngustă de la în
treprinderea de prefa
bricate „Progresul" din 
București la întreprin
derea de materiale de 
construcții din Deva — 
în centrul unei zone 
miniere unde traversele 
respective se folosesc 
cu precădere. Numai 
că s-a trecut greșit la 
aplicarea acestei de
cizii. Imediat ce au 
aflat că nu vor mai 
produce asemenea tra
verse, bucuroși că-și 
eliberează spațiile de 
producție pentru alte 
sortimente, cei de la 
„Progresul" au de-

Lipsește... șoricelul
„Vă ajutăm. Veți 

primi macarale. Nici o 
grijă !“ Promisiuni, a- 
sigurări ferme ale 
furnizorului (între
prinderea de construc
ții metalice Bocșa), 
care ar fi trebuit să-i 
liniștească pe benefi
ciarii respectivi (șan
tierele de construcții 
de locuințe din jude
țul Ilfov). Numai că 
lucrurile s-au petre
cut cu totul altfel. Din 
cele 7 macarale MT 
110 care trebuiau să 
sosească pe șantiere în 
primul semestru au 
fost livrate pînă acum 
numai două, dar și a-

maiștrii, muncitorii cu 
înaltă calificare au dat 
un răspuns prompt și 
mobilizator : le pu
tem realiza noi 1 Și au 
trecut la fapte. A în
ceput o activitate or
ganizată, cu răspun
deri bine precizate pe 
sectoare și comparti
mente, pe fiecare om 
în parte. Primele re
zultate au fost de na
tură să-l mobilizeze și 
mai mult pe oamenii 
muncii din combinat.

jude cată „bete
montat, ambalat și ex
pediat la Deva utila
jele respective. Cît a 
mai durat transportul, 
montajul și punerea 
lor în funcțiune la 
noul loc de producție, 
nimeni n-a mai făcut 
traverse din beton ar
mat pentru linie în
gustă. Nici cei de la 
„Progresul" și nici con
ducerea Centralei ma
terialelor de construc
ții nu și-au pus a- 
ceastă problemă ; nu 
s-au gîndit la soluția, 
logică de altfel, a fa
bricării în prealabil a 
unui stoc suficient de 
traverse pentru pe
rioada de întrerupere 
a producției.

Mai mult decît atît, 
deși Ministerul Apro-

cestea incomplete. 
„Lipsesc ancorele din 
cablu de 36 mm, fără 
care utilajele pot fi 
folosite doar pentru... 
piese de schimb (sau 
de muzeu !) — ne-a 
spus inginerul Nico- 
lae Simion, șeful gru
pului de șantiere Giur
giu al T.C.M. Ilfov. 
De ce ? Realizatoarea 
subansamblului amin
tit — întreprinderea 
mecanică Timișoara — 
e dispusă să livreze an
corele, dar nu poate. 
Are piesele necesare, 
în afară de cablu. 
Drept pentru care face 
o trimitere la Fabri

Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă. In procente, cantitâțile de fura|e 
însilozate din programul pe luna mai, în I.A.S. șl cooperativele agricole

stanțe nutritive, degradarea nutre
țului rămas în brazde. De aceea 
este necesar ca, Indiferent de desti
nația inițială, întreaga cantitate de 
masă verde cosită să fie însilozată. 

înfăptuirea programelor de recol
tare și însilozare a furajelor nece
sită organizarea judicioasă a mun
cii, folosirea întregii capacități de 
lucru a combinelor și mijloacelor 
de transport.

Există unele categorii de teren, 
cum sînt cele cuprinse la numerele 
7, 8 și 9 din tabel, care au un nu
mitor comun : nerespectarea de către 
unele unități economice titulare de 
investiții a prevederilor legale pri
vind recuperarea terenurilor ara
bile scoase temporar sau definitiv 
din circuitul productiv. Aceasta im
pune ca direcțiile agricole să aplice 
prevederile legii, obligînd unitățile 
respective să redea agriculturii, la 
termenul prevăzut, suprafețele scoa
se temporar din producție, în condi
țiile de calitate stabilite.

Terenurile cuprinse în ultimele 
două categorii din tabel necesită 
lucrări speciale de ameliorare pen
tru a fi reintroduse în circuitul pro
ductiv. Grav este faptul că in 
unele sisteme de irigații, ca urmare 
a utilizării neraționale a apei, ca și 
a neexecutării din timp a rețelei de 
desecare pentru preluarea surplu
sului de umiditate, au apărut feno
mene de Inmlăștinire și sărăturare 
secundară, ce au dus la degradarea 
și scoaterea din circuitul productiv 
a unor tferenuri din cele mai fertile. 
Rezultă necesitatea executării in 
complex a lucrărilor de irigare și 
desecare, dar mai ales grija pentru 
exploatarea științifică și folosirea 
rațională a apei în sistemele de 
irigații.

Departe de a fi cazuri izolate, re
zerve ca acelea evidențiate In cele 
zece județe, privind cultivarea tu
turor terenurilor arabile și amelio
rarea pămînturilor slab productive, 
se găsesc de fapt in toate județele 
țării. Aceasta subliniază și mai mult 
necesitatea ca organele și organiza
țiile de partid, direcțiile agricole, 
consiliile unice agroindustriale, fie
care unitate agricolă să acționeze cu 
toată răspunderea pentru înfăptui
rea indicațiilor trasate privind folo
sirea integrală a pămîntului.

Și, astfel, de Ia data 
cînd s-a declanșat ac
țiunea și pînă in 
prezent, in combinat 
s-au asimilat peste 230 
tipodimensiuni. Efi
ciența : o economie de 
peste 8 milioane Iei 
valută. Firește, acțiu
nea continuă. Cum 
s-ar zice — idei, fap
te și economie de va
lută. Cine le urmează 
exemplul ? (Virgiliu 
Tătaru).

It

vizionării a repartizat 
Ministerului Econo
miei Forestiere și Ma
terialelor de Construc
ții o cantitate supli
mentară de material 
lemnos pentru confec
ționarea peste preve
derile inițiale, în com
pensație, a 40 000 tra
verse din lemn pentru 
cale ferată îngustă, 
nici această sarcină nu 
a fost îndeplinită. Sin
gurii care au acum ne
cazuri sînt benefi
ciarii, adică unitățile 
miniere, care nu-și 
pot realiza lucrările de 
deschidere și pregătiri 
pentru extracția mi
nereurilor și a cărbu
nilor din lipsa tra
verselor. (C. Cârlan).

ca de cabluri din Cîm- 
pia Turzii, care trebuia 
să producă acest ar
ticol și care, la rîn- 
du-i, poate să acuze 
I.M. Bocșa pentru lip
sa unei... macarale de 
care ar avea mare 
trebuință ca să ridice 
oțelul din care să fa
brice cablul, din care 
I.M. Timișoara să 
facă ancore, pe care 
I.M. Bocșa să le mon
teze la macarale, dar 
pentru că nu le are...

Ca In povestea cu 
ridichea și șoricelul. 
Numai că din cea de 
față lipsește șoricelul. 
(Lucian Ciubotaru). 

Acum se cere mult spirit gospo
dăresc pentru a nu lăsa să se piardă 
nimic din producția de masă verde 
de pe toate terenurile cultivate cu 
plante de nutreț, de pe marginea 
căilor de comunicații, din poienile 
pădurilor, de pe pășunile amelio
rate unde iarba este destinată însi- 
lozării.

C. BORDEIANU

Pe toate șantierele 
de investiții

(Urmare din pag. I) * *
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înalta apreciere a întregului popor pentru rezultatele 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Spania
Mesaie adresate tovarășului Nicolae Ceausescud 9 ■ 9

Cu profundă și îndreptățită mîndrie 
patriotică, COMISIA CENTRALA DE 
REVIZIE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN vă transmite, la în
cheierea vizitei întreprinse de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Spania, 
cele mai calde sentimente de recu
noștință, înalta stimă pentru modul 
strălucit în care ati reprezentat 
partidul, poporul și tara noastră, 
pentru succesul acestei noi și exem
plare solii de pace, prietenie și 
colaborare' internațională.

Primirea deosebit de călduroasă 
făcută în Spania, numeroasele ma
nifestări de stimă și prietenie arătate 
sînt o nouă și grăitoare dovadă a 
unanimei aprecieri de care se bucură, 
pe toate meridianele globului. Româ
nia socialistă și politica ei activă de 
pace și cooperare internațională.

Dialogul purtat la cel mai înalt 
nivel, documentele semnate cu acest 
prilej, pe baza principiilor deplinei 
egalități și a respectului reciproc, vor 
contribui la extinderea și dezvoltarea 
și pe mai departe a relațiilor de prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri dintre România și Spania.

Conștienți de legătura indisolubilă 
dintre succesul politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
ne angajăm, în fata dumneavoastră, 
să facem totul pentru înfăptuirea 
neabătută a acestei politici, să punem 
întreaga noastră capacitate și putere 
de muncă în slujba transpunerii în 
viată a mărețului Program al parti
dului nostru de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 
Vom depune toate eforturile pentru a 
ne aduce întreaga contribuție la în
tărirea relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate internațională 
cu toate popoarele, pentru triumful 
idealurilor de pace și progres in 
întreaga lume.

în telegrama COMITETULUI JUr 
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. se 
spune : Solia de pace, prietenie și 
colaborare pe pămîntul Spaniei, sue- 
cedînd celorlalte multiple acțiuni ale 
României, inițiate și întreprinse de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimă 
în modul cel mai strălucit dorința 
fierbinte a poporului nostru, a între
gii națiuni socialiste de a contribui 
cu toate forțele la instaurarea unui 
climat de destindere și conlucrare pe 
planeta noastră, la promovarea secu
rității pe continentul european și în 
întreaga lume.

Ne-am simțit mîndrî și fericiți de 
înalta stimă și profundul respect cu 
care ați fost înconjurat pretutindeni 
pe pămîntul Spaniei, dumneavoastră, 
fiul cel mai iubit al patriei noastre, 
militant înflăcărat pentru progresul 
și înflorirea României socialiste, per
sonalitate proeminentă a vieții poli
tice internaționale.

Salutînd din adîncul inimilor noas
tre rodnicul bilanț al convorbirilor și 
înțelegerilor la nivelul cel mai înalt, 
ne exprimăm totala adeziune față, 
de poziția exprimată privind proble
mele majore cu care se confruntă 
omenirea în epoca actuală.

Ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort pentru înde
plinirea planurilor economico-sociale 
ce le avem în vederea întîmpinării 
mărețelor evenimente ale anului aces
ta — a 35-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă și 
Congresul al XII-lea al partidului — 
cu succese de prestigiu în măreața 
operă de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în telegrama ACADEMIEI REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA se 
spune : Membrii Academiei, comu
niștii, întregul personal muncitor au 
urmărit cu viu interes și deosebită 
satisfacție vizita de stat pe care ați 
întreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Spania. Prin 
concluziile politice puse în evidență, 
ca și prin răsunetul suscitat în lume, 
dialogul la nivel înalt româno-spa- 
niol a dobîndit dimensiunile unui 
eveniment de certă însemnătate in
ternațională. Primirea călduroasă șl 
entuziastă ce vi s-a făcut, manifestă
rile de adine respect și profundă sim
patie ale populației din localitățile 
și întreprinderile vizitate sînt tot 
atîtea mărturii ale prestigiului de 
care se bucură azi România socia
listă, dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminentă personalitate a vieții poli
tice contemporane, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru. Acest eveniment 
de semnificație istorică în cronica 
relațiilor româno-spaniole, care re
prezintă, totodată, o contribuție re
marcabilă la cauza colaborării, păcii, 
și securității în Europa și- in lume, 
ne oferă un nou și fericit prilej de 
a vă exprima profunda noastră 
recunoștință pentru prestigioasa ac
tivitate ce o desfășurâți ’spre binele 
patriei, poporului și partidului, ca re
prezentant fidel al năzuințelor și 
idealurilor națiunii noastre socialiste, 
de pace, progres și colaborare, pentru 
creșterea prestigiului României în 
lume. Cu sentimente de îndreptățită 
mîndrie am luat cunoștință de aleasa 
prețuire și considerație de care s-a 
bucurat în tot timpul vizitei tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Acade
miei noastre, om de știință de repu
tație internațională, activist neobosit 
pe tărîm social, politic și de stat. 
Exprimîndu-ne deplina aprobare față 
de rezultatele vizitei, urmînd însu- 
flețitorul dumneavoastră exemplu, ne 
angajăm, stimate tovarășe secretar 
general, să întîmpinăm cele două eve
nimente din acest an — a 35-a ani
versare a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist și al XII-lea Con
gres al partidului — cu noi și pres
tigioase rezultate in înfăptuirea sar
cinilor de mare răspundere ce ne 
revin.

Parcurgînd un nou itinerar al pă
cii, prieteniei și colaborării între po
poare, dumneavoastră, pe care în
treaga lume vă recunoaște ca o per
sonalitate de prim rang a vieții in

ternaționale, ați desfășurat o vastă și 
prodigioasă activitate, ați afirmat, încă 
o dată, voința poporului nostru de a 
trăi în bună înțelegere cu toate po
poarele lumii, hotărîrea sa de a-și 
aduce, și în viitor, o contribuție tot 
mai însemnată la îmbogățirea tezau
rului material și spiritual al umani
tății, la făurirea pe planeta noastră 
a unei lumi mai bune și mai drepte 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. ȘI A CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Făcîndu-ne ecoul sentimentelor de 
profundă stimă și prețuire, de legi
timă mîndrie patriotică cu care lo
cuitorii acestor meleaguri moldovene 
au urmărit această nouă solie de 
pace, noi vedem în rezultatele ei, în 
ideile pe care le-ați promovat, un 
remarcabil aport la realizarea hotă- 
rîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
partidului cu privire la politica ex
ternă a partidului și statului nostru. 
Ne reafirmăm și cu acest prilej to
tala adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului, mul- 
țumindu-vă din inimă pentru activi
tatea dumneavoastră neobosită, pusă 
în slujba patriei, a cauzei păcii și so
cialismului.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în această pe
rioadă comuniștii, toți oamenii mun
cii din județ au muncit cu spirit de 
răspundere, cu devotament și pasiu
ne, asigurînd desfășurarea intensă a 

„Nouă și importantă contribuție la dezvoltarea tradiționalelor legături româno-spaniole, 
la cauza întăririi prieteniei și conlucrării între popoarele Europei, la triumful ideilor 

nobile ale colaborării și păcii in lume11

„0 elocventă expresie a stimei și considerației de care se bucură țara noastră in lume, 
vie ilustrare a înaltei prețuiri pentru activitatea dumneavoastră prodigioasă, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in slujba soluționării constructive a problemelor internaționale, 

înțelegerii și apropierii intre națiuni"

„Sîntem ferm hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru Înfăptuirea obiectivelor 
Programului P.C.R., pentru a întîmpina cu cinste marile evenimente din viața națiunii 
noastre - a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al partidului"

activității în toate domeniile și ne 
exprimăm hotărirea fermă de a face 
totul pentru a întîmpina cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XII-lea al partidului 
cu succese tot mai mari în toate ra
murile de activitate.

Această vizită, rezultatele ei con
stituie o nouă și elocventă expresie 
a consecvenței cu care conducerea 
partidului și statului, dumneavoastră 
personal, militați pentru aplicarea 
în viață a politicii noastre externe, de 
dezvoltare a prieteniei și colaborării 
multilaterale cu toate statele lumii, 
de afirmare în relațiile internaționa
le a principiilor independenței și su
veranității naționale, a spiritului de 
înțelegere și conlucrare între popoa
re — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA- 
NASAUD AL P.C.R. ȘI A CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Toată suflarea omenească a acestui 
județ ce-și trăiește astăzi, mai mult 
ca oricînd, împlinirile — bătrîni și ti
neri, bărbați și femei, muncitorii 
noilor platforme industriale, lucrăto
rii ogoarelor și intelectualii — își 
exprimă și cu acest prilej profunda 
satisfacție pentru căldura cu care ați 
fost înconjurați și aprobă din toată 
inima rezultatele convorbirilor, do
cumentele semnate, strălucit exem
plu de conlucrare și colaborare între 
două state cu orînduiri sociale dife
rite, dar care doresc ferm instaura
rea în Europa și în întreaga lume a 
unei păci trainice, a progresului și 
civilizației.

Exprimîndu-ne încă o dată profun
dul atașament față de politica inter
nă și externă a partidului și statu
lui nostru, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că urmînd exemplul dumneavoastră 
de muncă și viață, vom face totul 
pentru a fi mereu la înălțimea mă
rețelor sarcini încredințate de par
tid, că vom răspunde prin noi și mă
rețe fapte de muncă insuflețitoarelor 
dumneavoastră îndemnuri de a mo
biliza și mai bine masele de oameni 
ai muncii, întîmpinînd cu importan
te succese în muncă evenimentele de 
seamă ce le vom sărbători în acest 
an — Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român și cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei.

împreună cu întregul popor român, 
comuniștii din MINISTERUL AFA
CERILOR EXTERNE vă asigură, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de deplina ade
ziune față de noua solie de 
pace și colaborare pe care dumnea
voastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați întreprins-o în Spania.

Prin vizita dumneavoastră în Spa
nia — prima vizită întreprinsă de un 
șef de stat român în această țară și 
totodată prima a unui șef de stat 
dintr-o țară socialistă — ați conferit 
noi dimensiuni relațiilor tradiționale 
dintre cele două țări, ați deschis noi 
perspective colaborării româno-spa
niole pe multiple planuri, întemeiate 
pe egalitatea în drepturi, pe reșpectul 

independenței și suveranității națio
nale, pe neamestecul în treburile in
terne. în capitala Spaniei, care va 
găzdui viitoarea reuniune a statelor 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, ați evidențiat preocuparea, 
interesul și hotărîrea României de a 
face totul pentru edificarea securității 
și cooperării pe continentul european, 
de a acționa pentru buna pregătire 
a întîlnirii de la Madrid, care să ducă 
Ia dezvoltarea relațiilor general-eu- 
ropene și, în mod deosebit, la reali
zarea unor măsuri de dezangajare 
militară și dezarmare.

Vă încredințăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
pornind de la exemplul dumnea
voastră luminos, de activitate neobo
sită, de dăruire și credință neclintită 
în viitorul patriei noastre, în drumul 
ei propriu spre înflorire și progres 
pe toate pjanurile, întregul colectiv 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
din țară și străinătate, va acționa cu 
fermitate pentru punerea în aplicare 
a tuturor înțelegerilor la care s-a 
ajuns cu prilejul vizitei, a minunatei 
politici interne și externe a Republi
cii Socialiste România, sub directa și 
înțeleaptă dumneavoastră îndrumare 
și conducere.

în fiecare moment al vizitei v-am 
însoțit cu gîndurile și cu sentimen
tele celei mal profunde dragoste, ale 
nemărginitei admirații față de pro
digioasa activitate ce ați desfășu

rat-o ca reprezentantul cel mai auto
rizat și iubit al poporului român — 
se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.

întîlnirile între dumneavoastră și 
reprezentanții poporului spaniol, ai 
unor largi cercuri politice și eco
nomice, stima și respectul cu care 
ați fost înconjurat, înaltele onoruri 
și distincții ce v-au fost acordate 
reprezintă o puternică dovadă a pre
țuirii nemărginite de care se bucură 
România, a prestigiului dumnea
voastră, ca personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Sîntem pe deplin încredințați că 
înțelegerile realizate vor determina 
o accentuare pe multiple planuri a 
legăturilor dintre România și Spania, 
a raporturilor tradiționale, înteme
iate pe afinitățile de limbă și de 
cultură, pe interesele comune de a 
contribui la însănătoșirea climatu
lui internațional, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a urma exemplul dumneavoas
tră luminos de revoluționar și pa
triot înflăcărat, pentru a participa 
cu toată abnegația și fermitatea la 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne, la înflorirea patriei noastre 
dragi.

Vă exprimăm sentimentele noastre 
de înaltă considerație, sinceră mîn
drie și aleasă apreciere pentru re
zultatele excepționale ale vizitei pe 
care ați întreprins-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul 
Spaniei — se arată în telegrama 
CONSILIULUI CULTURII ȘI EDU
CAȚIEI SOCIALISTE.

Prin roadele remarcabile care ja
lonează itinerarul acestei strălucite 
vizite, prin înțelegerile încheiate, ea 
se înscrie ca un eveniment istoric în 
cronica relațiilor româno-spaniole, 
contribuind decisiv Ia dezvoltarea as
cendentă a colaborării și prieteniei 
între popoarele celor două țări, la 
deschiderea unor noi și ample 
perspective de cooperare pe toate 
planurile — economic, științific și 
cultural.

Reafirmînd ideile generoase ale 
colaborării strînse și egalității în 
drepturi în raporturile dintre state, 
principiile instituirii unei noi ordini 
internaționale, ați adus o puternică 
și remarcabilă contribuție la opera de 
instaurare a unui climat de destin
dere, favorabil acțiunilor îndreptate 
spre dezarmare, și în primul rînd spre 
dezarmarea nucleară, în scopul 
salvgardării păcii, al viitorului fericit 
al omenirii.

Am constatat și cu acest prilej, cu 
o înaltă satisfacție, grija permanen
tă pe care o purtați față de destinele 
artei și culturii naționale, față de 
afirmarea și recunoașterea pe plan 
internațional a valorilor spirituale 
ale poporului român. Adînc emoțio
nați de această neslăbită și atît de 

stimulatoare atenție, animați de do
rința de a răspunde pe deplin sar
cinilor importante ce ne revin, vă ex
primăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, adeziunea 
noastră fierbinte față de rezultatele 
strălucite ale vizitei întreprinse în 
Spania și hotărîrea de a face totul 
pentru transpunerea în viață a poli
ticii înțelepte și clarvăzătoare a 
partidului și statului nostru, pentru 
a spori aportul artei și culturii la 
ridicarea României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, v-ați făcut, și cu acest 
prilej, mesagerul gîndurilor și senti
mentelor poporului român, al aspi
rațiilor sale statornice de prietenie 
și conlucrare cu toate popoarele și 
statele lumii, pentru triumful pe 
planeta noastră a noii ordini econo
mice și politice internaționale, pen
tru soluționarea problemelor conti
nentului european în conformitate cu 
hotărîrile Conferinței de la Helsinki 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R.

Dialogul multilateral pe care l-ați 
avut cu înaltele oficialități spanio
le, documentele semnate și înțelege
rile convenite pun puternic în lumi
nă adîncirea raporturilor tradiționa
le statornicite între România și Spa
nia, între poporul nostru și poporul 
spaniol, voința lor comună de a-și

aduce o contribuție constructivă Ia lui de a-și construi liber viitorul, de 
asigurarea unui climat internațional a trăi în pace și prietenie cu toate 
de respect, înțelegere și destindere. popoarele lumii.

Manifestîndu-ne profundul și fier
bintele atașament față de întreaga 
activitate pe care o desfășurâți spre 
binele și fericirea poporului român, 
față de jdumnea voastră, cel mai iubit 
fiu al națiunii române, revoluționar 
consecvent, patriot înflăcărat, pro
eminentă personalitate a contempo
raneității, vă încredințăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sîntem hotărîți să nu precupețim nici 
un efort pentru a da viață obiecti
velor Programului partidului de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru a întîmpi
na cu succese de prestigiu cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Alături de întreaga noastră națiu
ne socialistă, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Neamț își expri
mă profunda satisfacție și deplina 
aprobare față de rezultatele fructuoa
se ale primei vizite de stat pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
ați întreprins-o în Regatul Spaniei și 
care a conferit noi dimensiuni tradi
ționalei conlucrări româno-spaniole, 
în interesul celor două popoare, al 
aspirațiilor generale de propășire și 
pace în lume — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R. ȘI A CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Fructuosul dialog pe care l-ați pur
tat cu șeful statului spaniol, cu înalți 
demnitari și personalități proemi
nente ale vieții politice, economice și 
sociale din regatul Spaniei, înaltele 
onoruri și distincții care v-au fost 
conferite, documentele semnate și 
înțelegerile convenite cu acest prilej 
reprezintă o nouă și strălucită contri
buție la întărirea prieteniei și conlu
crării între popoare, la triumful in 
lume al ideilor nobile ale colaboră
rii și păcii.

Ne angajăm să acționăm cu toată 
hotărîrea, cu abnegație și fierbinte 
patriotism pentru traducerea neabă
tută în viață a prețioaselor dumnea
voastră orientări și sarcini date la 
recenta consfătuire de lucru de Ia 
C.C. al P.C.R., pentru creșterea apor
tului oamenilor muncii din județul 
Neamț la înflorirea necontenită a 
patriei noastre străbune.

Scriitorii români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități 
v-au însoțit și de astă-dată cu dra
gostea și prețuirea lor de-a lungul 
itinerarului pe care l-iți străbătut 
în Spania, dînd o înaltă apreciere 
modului în care ați reafirmat princi
piile colaborării pe baza deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în afacerile interne și 
avantajului reciproc, se spune în te
legrama UNIUNII SCRIITORILOR. 
Ne-a bucurat în mod deosebit faptul 

că între documentele semnate cu pri
lejul vizitei se numără și un acord 
de cooperare culturală și științifică, 
menit să ducă la dezvoltarea schim
bului de valori spirituale, la apro
fundarea cunoașterii reciproce a ma
rilor creații artistice și științifice, 
pornind de la adevărul incontestabil 
că fiecare popor poate și trebuie să 
contribuie la făurirea tezaurului ci
vilizației planetare. Căldura cu care 
ați fost întîmpinat pe pămîntul Spa
niei, stima cu care ați fost înconjurat 
pretutindeni constituie o recunoaș
tere a rolului hotărîtor care vă re
vine în elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a României 
socialiste. în această lumină pot fi 
înțelese și mai bine puternicul ecou al 
vizitei, oglindirea aspectelor ei sem
nificative de către mijloacele de in
formare spaniole, cît și de marile 
agenții internaționale. Convinși fiind 
că vizita efectuată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va contribui substanțial 
nu numai la adîncirea și dezvoltarea 
relațiilor româno-spaniole, ci și la 
sprijinirea procesului de instaurare 
a unui climat de înțelegere și colabo
rare în Europa și pe întregul glob, 
vă asigurăm că vom face totul pentru 
a ne îndeplini cu cinste datoria în
credințată de partid, de dumneavoas
tră personal, de a reflecta efortul 
constructiv al poporului nostru, de a 
face cunoscută pretutindeni hotărîrea

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile Sălajului, români și 
maghiari, tineri și vîrstnici, își ex
primă nemărginita lor mîndrie pa
triotică pentru modul strălucit în 
care he-ați reprezentat și de această 
dată țara în misiunea de colaborare 
și prietenie cu poporul spaniol — 
manifestare elocventă a consecvenței 
cu care acționați pentru traducerea 
în viață a politicii externe a parti
dului și statului nostru, a orientări
lor stabilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale Partidu
lui Comunist Român — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. Primirea 
deosebit de călduroasă ce v-a fost 
rezervată pe întreg parcursul vizitei, 
respectul deosebit, stima șl înalta 
prețuire cu care ați fost întîmpinat 
și înconjurat de conducătorii statului 
spaniol, de oamenii politici, de ma
sele populare, umplu de bucurie și 
mîndrie patriotică inimile noastre.

Apreciind rezultatele acestei stră
lucite solii de pace și prietenie, do
cumentele semnate privind lărgirea 
relațiilor economice, tehnico-științi- 
fice și culturale dintre România și 
Regatul Spaniei, ne exprimăm și de 
această dată atașamentul nostru ne
țărmurit față de politica realistă 
promovată cu fermitate și principia
litate de partidul și statul nostru pe 
plan intern și internațional și vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru a ne îndeplini sarcinile ce ne 
revin în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te pe pămintul patriei noastre, pen
tru a întîmpina cu noi și remarcabi
le realizări a 35-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă și Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Asemenea tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste, am urmărit cu cel 
mai viu interes și cu deosebită sa
tisfacție această vizită, precum și ac
tivitatea excepțională pe care ați 
desfășurat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, văzînd în rezulta
tele convorbirilor și înțelegerilor 
realizate cu acest prilej o nouă și 
minunată confirmare a rolului deci
siv pe care îl aveți în elaborarea, 
fundamentarea și aplicarea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului — se spune în telegrama 
BIROULUI COMITETULUI JUDE
ȚEAN SATU MARE AL P.C.R. ȘI A 
COMITETULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Ecoul minunat al acestei vizite și 
a rezultatelor ei de uriașă însemnă
tate pe planul raporturilor bilatera
le și al vieții internaționale în an
samblu, constituie o remarcabilă ex
presie a stimei și admirației pentru 
dumneavoastră și pentru poporul al 
cărui ilustru fiu și conducător sîn
teți.

Animați de sentimentul celei mai 
îndreptățite mîndrii și satisfacții 
pentru această nouă și remarcabilă 
acțiune de politică externă, ferm ho- 
tărîți să înzecească efortul de mun
că in cinstea măreței sărbători jubi
liare a eliberării și a Congresului al 
XII-lea al partidului drag, oamenii 
muncii sătmăreni vă transmit din 
inimă, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, nețărmurita lor recunoș
tință și legămîntul solemn, că îm
preună cu întregul popor vor strînge 
mai mult rîndurile în jurul partidu
lui nostru glorios, al dumneavoastră, 
cel mai înțelept cîrmaci al destinului 
socialist și comunist al patriei pen
tru ca mărețele obiective ale pros
perității întregii națiuni să se în
făptuiască cu succes deplin și în acest 
colț înfloritor al pămîntului strămo
șesc.

Conducerea COMITETULUI DE 
STAT AL PLANIFICĂRII, comitetul 
de partid, comuniștii, ceilalți lucrători 
din instituția noastră au urmărit cu 
inima și gîndul, cu deplină încredere 
și aprobare această nouă și impor
tantă acțiune de politică externă a 
României socialiste, pentru ale cărei 
rezultate fructuoase și strălucite vă 
exprimăm întreaga noastră admirație 
și recunoștință.

Este pentru noi un prilej de vie 
satisfacție faptul că înalte personali
tăți ale vieții politice spaniole, ma
sele largi de oameni ai muncii au 

acordat o deosebită apreciere politicii 
externe a țării noastre, care a dus la 
creșterea prestigiului României în 
lume, al cărui promotor neobosit și 
consecvent sînteți dumneavoastră, 
eminentul conducător încercat al 
partidului și statului nostru, perso
nalitate marcantă a vieții politice in
ternaționale.

Adresîndu-vă felicitările și mulțu
mirile noastre fierbinți pentru remar
cabila dumneavoastră contribuție la 
dezvoltarea multilaterală a conlucrării 
reciproc avantajoase dintre România 
și Spania, pe baza principiilor una
nim recunoscute ale respectului in
dependenței și suveranității naționale, 
dorim să vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe secretar general, că oamenii 
muncii din Comitetul de Stat al 
Planificării sînt ferm hotărîți să 
depună întreaga lor capacitate de 
muncă pentru transpunerea în viață 
a istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale, a 
valoroaselor dumneavoastră indicații 
pentru dezvoltarea economico-socială 
multilaterală a României socialiste, 
ridicarea ei pe noi culmi de civilizație 
și bunăstare.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se arată: 
înscriindu-se în șirul istoricelor 
itinerare efectuate în țările lumii, 
vizita pe care ați întreprins-o in 
Spania, ca primul șef de stat din 
țările socialiste, constituie o nouă și 
pregnantă afirmare a politicii ex
terne dinamice și constructive pe 
care țara noastră o desfășoară, în 
spiritul orientărilor programatice ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
în scopul dezvoltării prieteniei și 
colaborării pe multiple planuri cu 
toate țările lumii. Cu deosebită sa
tisfacție am luat cunoștință de do
cumentele semnate și acordurile în
cheiate în deplin consens cu voința 
și aspirațiile întregului popor ro
mân, documente menite, prin în
semnătatea lor, să contribuie la ri
dicarea pe un plan superior a rela
țiilor de colaborare și prietenie din
tre România și Spania.

Respectul deosebit, stima excep
țională, înalta prețuire cu care ați 
fost întîmpinat și înconjurat în tim
pul vizitei în Spania ne umplu 
inimile de bucurie și mîndrie pa
triotică, pentru că, așa cum înțe
lege și apreciază întreaga lume, 
dumneavoastră simbolizați și întru
chipați aspirațiile legitime ale în
tregului popor român, militați în mod 
strălucit pentru promovarea inte
reselor omenirii.

Dînd expresie deplinei adeziuni 
față de rodnicele rezultate ale vizi
tei, toți oamenii muncii din județul 
Sibiu își reafirmă atașamentul total 
față de politica internă și interna
țională a partidului și statului nos
tru și vă asigură, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor face totul pentru îndeplini
rea și depășirea prevederilor pla

nului de stat, întîmpinînd cu noi șl 
însemnate succese a 35-a aniversare 
a eliberării patriei de sub domina
ția fascistă și Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului nostru — ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități — alături de între
gul nostru popor, ne exprimăm marea 
bucurie și legitima mîndrie față de 
vizita pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați întreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în acest mai însorit pe pămîntul 
noii Spânii — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R. Ne mîndrim că și de data 
aceasta s-a dovedit prestigiul de 
care se bucură politica înțeleaptă a 
partidului și statului nostru, pre
țuirea față de rolul și contribuția 
directă pe care o aveți dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la promovarea noilor 
relații dintre statele lumii, la solu
ționarea, în conformitate cu intere
sele popoarelor, a complexelor pro
bleme ale vieții internaționale con
temporane.

Ne exprimăm deplina adeziune 
față de rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale acestui prim dialog ro- 
mâno-spaniol la nivel înalt, față 
de convorbirile purtate, documen
tele pe care le-ați semnat cu acest 
prilej, față de acordurile și înțele
gerile convenite, care se înscriu ca 
eveniment de referință Istorică în 
cronica tot mai bogată a relațiilor 
româno-spaniole, spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii și cola
borării în Europa și în întreaga 
lume.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
asigura, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general al partidului, 
că membrii organizației noastre ju
dețene, toți oamenii muncii din 
Timiș nu ne vom precupeți nici un 
efort pentru a contribui cu răspun
dere la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului. Sin
tem hotărîți să întîmpinăm Con
gresul al XII-lea al partidului și 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei cu noi realizări în activi
tatea socială, pentru a contribui in 
felul acesta la ridicarea patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
la creșterea prestigiului ei interna
țional.

Colectivul de oameni al muncii din 
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 
BUCUREȘTI a urmărit cu deosebit 
interes și mîndrie patriotică vizita 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Spania. Alături 
de întregul popor, salutăm cu adin- 
că satisfacție rezultatele rodnice ale 
vizitei, care marchează un moment 
important în dezvoltarea relațiilor 
dintre România socialistă și Spania, 
afirmînd, totodată, cu putere presti
giul de care se bucură în lume Româ
nia și președintele ei. Cu o deosebi
tă mîndrie patriotică am luat cunoș
tință de punctele înscrise în Decla
rația comună, unde se regăsesc pe 
deplin principiile fundamentale ale 
politicii externe ale partidului și sta
tului nostru, principii pe care dum
neavoastră le promovați cu consec
vență în relațiile dintre state, creînd 
în acest fel noi punți de legătură 
între toate țările lumii. Ne expri
măm aprobarea unanimă pentru re
zultatele vizitei, întreaga adeziune la 
politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, al că
rui promotor sînteți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit șt 
prețuit fiu al poporului român. Vă 
încredințăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a întîmpina cu cele 
mai bune realizări cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, că vom înfăptui neabă
tut importantele sarcini rezultate din 
cuvîntarea dumneavoastră la adu
narea oamenilor muncii din întreprin
derea „23 August", document pro
gramatic de o excepțională însemnă
tate pentru dezvoltarea continuă a 
economiei noastre naționale.

Comuniștii șl toti lucrătorii din 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI IN- 
VĂȚAMÎNTULUI au urmărit cu 
profund interes și deplină satisfac
ție vizita pe care ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Spania, nouă și puternică afir
mare a politicii externe a Republi
cii Socialiste România de pace și 
colaborare internațională.

Rezultatele rodnice cu care s-a în
cheiat această vizită, acordurile în
cheiate și înțelegerile pe linia coope
rării cultural-științifice sînt de na
tură să deschidă perspective largi cu
noașterii și promovării valorilor au
tentice, să apropie tot mai mult cele 
două popoare, mareînd o etapă nouă, 
superioară, în evoluția raporturilor 
pomâno-spaniole, întemeiate pe su
portul trainic al normelor legalității 
și echității internaționale, de depli
nă egalitate în drepturi, respect al 
independenței și suveranității națio
nale, neamestec în treburile inter
ne, avantaj reciproc, renunțare la 
forță și amenințare cu forța.

Dind glas sentimentelor de aleasă 
prețuire pentru tot ceea ce faceți 
spre binele poporului român și in 
interesul păcii internaționale, în nu
mele slujitorilor școlii românești de 
toate gradele, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea mărețu
lui Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
întîmpinînd cu noi succese cele două 
mari evenimente ale acestui an : a 
35-a aniversare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă și cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.
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După cum se știe, conducerea 
partidului nostru a subliniat de re
petate ori necesitatea ca organizați
ile de partid să desfășoare o siste
matică activitate de cultivare a 
convingerilor ateist-științifice, pa
ralel cu îndrumarea atentă a acțiu
nilor întreprinse de diversele orga
nisme educaționale cărora le revin 
răspunderi precise în acest do
meniu.

Deși sîntem departe de a ne putea 
declara mulțumiți de ansamblul re
zultatelor obținute, considerăm că 
în multe din localitățile județului 
Covasna activitatea de educație 
materialist-științifică a căpătat un 
caracter mai sistematic, fiind orienta
tă în mod diferen
țiat, în funcție de 
categoriile socio- 
profesionale căro
ra li se adresea
ză, de nivelul lor 
de pregătire.

Un mijloc din 
cele mai eficien
te îl constituie 
caravanele știin
țifice. Alcătuite 
din specialiști în 
diferite probleme 
și utilizînd diver
se aparate audio
vizuale (magne
tofon, epidias- 
cop), un bogat 
material intuitiv 
(diapozitive, dia- 
filme, planșe, 
hărți), ele se de
plasează periodic 
în numeroase co
mune, unde or
ganizează conferințe, dezbateri șl 
simpozioane.

Intrucît unele sate mai izolate și 
puncte de exploatare forestieră pot 
deveni medii prielnice pentru răspîn- 
direa misticismului, aici se organi
zează activități complexe de educare 
materialist-științifică, a căror carac
teristică principală o constituie 
preocuparea pentru îmbinarea acțiu
nilor instructive, educative cu 
cele distractive, de destindere. Astfel, 
în aceeași zi, de regulă duminica, pe 
lingă deplasarea unei brigăzi com
plexe, au loc acțiuni cu cartea, pro
grame artistice, manifestări spor
tive etc.

De un larg interes se bucură pre
zentarea unor filme documentar- 
științifice urmate de dezbateri. 
Menționez dintre cele mai reușite 
discuțiile, răspunsurile la întrebările 
sătenilor care au urmat proiectării 
filmelor „Leagănul vieții", „Omul 
și Universul", „Sufletul între mit și 
știință", „Spre alte planete", „Micile 
minuni ale naturii", „Stelele, viața 
și moartea lor".

Evident, ca în toate domeniile, 
problema esențială nu este atit nu
mărul acțiunilor, cît nivelul, calitatea 
lor. Această orientare este valabilă 
nu numai tn sfera vieții economice, 
cl șl în propaganda de partid. Iată 
de ce ne călăuzim de cerința ma
joră, subliniată de tovarășul Nicolae
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Ceaușescu, ca nivelul calității acti
vității intr-un domeniu sau altul să 
fie apreciat prin prisma rezulta
telor concrete, a eficienței prac
tice, a ecoului determinat in conști
ința oamenilor. Or, din păcate, mai 
sînt destule organizații de partid 
care continuă să aprecieze activi
tatea de educație materialist-științi
fică exclusiv prin prisma numă
rului acțiunilor întreprinse. Mergi 
în unele comune și interesîndu-te 
de acest domeniu ți se prezintă do
sare, planuri de activitate încopciate 
cu grijă. Cînd întrebi însă despre 
eficiența lor, ți se răspunde că feno
menul religios este „complex", că 
activitatea educativă este „de lungă 
durată" etc. Lucruri perfect ade

Formarea convingerilor ateisi-siiintifice 
-obiectiv important al activității 

politico-ideologice a organizațiilor de partid 
• Acțiuni diversificate, adaptate vîrstei și preocupărilor oamenilor • Nu numai la 
căminul cultural, dar și acasă și la locul de muncă • Cea mai vie și convingătoare pildă : exemplul 

personal • Actualitatea cerinței de a „educa educatorii"

vărate, cu condiția de a ține seama 
că acest caracter „complex" și „de 
durată" nu exclude obținerea unor 
rezultate efective în combaterea 
influențelor misticismului.

Dacă este adevărat — și neîndo
ielnic este — că eficiența muncii de 
formare a convingerilor ateiste de
pinde de caracterul său concret, 
continuu și diferențiat, atunci o acti
vitate care să întrunească asemenea 
condiții nu poate fi desfășurată doar 
de forurile cu responsabilități edu
caționale pe plan județean. Tocmai 
de aceea, fără a desconsidera nece
sitatea intensificării activității a- 
cestora, acordăm cea mai mare aten
ție stimulării inițiativei locale in 
direcția creșterii spiritului ofensiv 
al acțiunilor, integrării în munca 
educativă a metodelor care și-au 
dovedit utilitatea.

Situăm pe primul plan al preocu
părilor diversificarea acțiunilor, in- 
trucît aceasta reprezintă în mo
mentul de față cheia succesului in 
cultivarea convingerilor materialist- 
științifice. Este un fapt ilustrat 
grăitor de experiența dobîndită în 
comunele Bătanii Mari, Betcu, Ză
bala și Cernat, unde profesori, me
dici, agronomi prezintă expuneri 
interesante privind probleme din 
specialitatea lor, răspund la între
bările sătenilor. Pe ansamblu însă, 
se constată o monotonie supără

„Brazii" din Vatra Dornei — prezența remarcabilă în cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cîntarea României" 
Foto : Gh. Vințilă

toare, conjugată cel mai adesea cu 
slaba frecvență a acțiunilor. Cînd 
în comunele Beliu, Ghiodfalău, Do- 
bîrlău, Ghighiș sau Vîlcele activi
tățile în domeniul combaterii mis
ticismului se reduc la cele inițiate 
pe plan județean la interval de cîteva 
luni, cine s-ar putea mira că asi
milarea convingerilor ateist-științi- 
fice nu ține nici pe departe pasul 
cu cerințele actuale 7

O altă Ipostază a deficienței amin
tite constă in organizarea acelorași 
acțiuni pentru toate categoriile de 
cetățeni, în loc de a folosi metode 
specifice care să corespundă nivelu
lui de cultură al auditoriului, virstei, 
profesiei, preocupărilor oamenilor. 
Astfel, se întreprind cîteva activități 

stereotipe, constînd cel mai adesea în 
„adaptarea" sumară a textului unei 
conferințe trimise de la județ, citită 
și în centrul comunei și în satele din 
cadrul ei, și la școală și la C.A.P., șl 
în fața tinerilor, și a vîrstnicilor. Or, 
în unele unități economice din comu
nele Moacșe, Haghig avem categorii 
profesionale distincte, cu preocupări 
diferențiate, de care activitatea edu
cativă trebuie să țină seama. In 
aceasta se reflectă, de altfel, și o 
deficiență a stilului de muncă al bri
găzilor deplasate de la județ sau 
orașe, care în multe cazuri se limi
tează să-și desfășoare activitatea pla
nificată, fără a sprijini îmbunătățirea 
muncii educative din comună, adop
tarea unor forme și metode mai efi
ciente.

în strînsă legătură cu diversificarea 
acțiunilor, se cere, cred, reconside
rată însăși concepția că toate activi
tățile trebuie să aibă loc la cămin. 
Or, la acțiunile ce au loc la cămin 
pentru combaterea misticismului nu 
vin de multe pri tocmai cei pentru 
care acestea au fost organizate. Iată 
de ce se cere pus un mai mare accent 
pe acțiunile care reunesc oamenii ce 
locuiesc pe o uliță sau alta, într-un 
anumit grup de case, cu care să fie 
discutat în cîteva minute un fapt, o 
situație, acțiuni care pot fi mult 
mai eficiente decît, să zicem, un sim
pozion la căminul cultural.

Problema diversificării acțiunilor 
ridică pe prim plan pe aceea a sarci
nilor ce revin comuniștilor în desfă
șurarea muncii de formare a convin
gerilor ateiste. Este un fapt că unele 
organizații de partid nu se consideră 
direct implicate în activitatea de edu
cație materialist-științifică, nu dove
desc suficientă fermitate față de 
unele manifestări mistice. Iată un 
exemplu grăitor. în comuna Ojdula, 
printre cadourile oferite copiilor cu 
ocazia pomului de iarnă s-au aflat și 
mai multe cărți de propagandă ateistă. 
In fața reacției unor preoți, care au 
împiedicat difuzarea cărților și, mai 
mult, și-au permis să facă reproșuri 
conducerii școlii, factorii educaționali 
locali s-au mulțumit să anunțe jude

țul, considerind 
că și-au îndepli
nit astfel obliga
țiile ce le reve
neau.

Desigur, o ase
menea atitudine 
din partea orga
nelor locale arată 
că acțiunea lor a 
avut un caracter 
singular, nu s-a 
inserat într-o 
suită de acțiuni 
care să urmă
rească un scop 
educativ precis. 
Pentru că, altfel, 
ar fi continuat 
inițiativa respec
tivă prin diferite 
alte metode. Dar 
problema de fond 
rămîne aceeași : 
de ce au rămas 
pasive organele 

locale 7 Oare activitatea de educa
ție materialist-științifică nu este o 
îndatorire a fiecărei organizații, a fie
cărui comunist 7

O atenție sporită se cere acordată 
în acest cadru și exemplului personal 
al comunistului, concordantei între 
vorbe și fapte. Este lesne de înțeles 
că exprimarea unor convingeri 
ateiste de către cadre de conducere 
din comuna Virghiș în diverse ședințe 
ori în învățămîntul de partid nu a 
mai avut același ecou, după ce cu 
știrea, ba chiar cu sprijinul lor, fes
tivitățile prilejuite de renovarea bi
sericii din localitate au avut loc chiar 
la căminul cultural, unde . oamenii 
erau obișnuiți să participe la acțiuni 
de popularizare a concepției materia- 
list-științlfice.

Dezrădăcinarea unor credințe și 
mentalități retrograde, vechi de se
cole, nu-i o activitate ușoară sau de 
moment. Tocmai de aceea reușita 
ei depinde de munca sistematică, 
convingătoare, pătrunsă de spirit 
ofensiv, a organizațiilor de partid, a 
celorlalți factori educaționali, ca o 
parte componentă esențială a activi
tății de dezvoltare a conștiinței so
cialiste a maselor.

Constantin STANCA 
secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R.

ZILELE CULTURII POPOARELOR Șl NAȚIONALITĂȚILOR
DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

Vernisajul expoziției
„Grafica partizanilor sloveni"

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România s-a 
deschis, marți la amiază, expoziția 
„Grafica partizanilor sloveni". Pre
văzută în programul manifestărilor 
din cadrul Zilelor culturii popoare
lor și naționalităților din Iugosla
via, care se desfășoară in prezent 
în țara noastră, expoziția cuprinde 
o selecție de peste 100 de lucrări, 
de o mare valoare artistică și docu
mentară, semnată de 14 artiști par
tizani sloveni. Exponatele sînt in
spirate din epopeea mișcării de 
rezistență a popoarelor Iugoslaviei 
pentru salvarea ființei naționale în 
timpul celui ' • ■
mondial.

La vernisaj 
Virgil Trofin, 
tulul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu-

de-al doilea război

tovarășiiau asistat 
membru al Comite-

Masă rotundă
„Zilele culturii popoarelor șl na

ționalităților din Iugoslavia în Ro
mânia" au continuat marți diminea
ța cu o masă rotundă care a avut 
loc la Uniunea scriitorilor din Bucu
rești pe tema : „Orientări actuale 
in literatura popoarelor șl naționa
lităților din Iugoslavia". în des
chiderea lucrărilor au luat cuvîntul 
George Macovescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, și Trifun Ni- 
kolici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București. In, dezbaterile ce au 
urmat, la care au luat parte poeți, 
prozatori, critici români, precum și 
membrii delegației de scriitori din 
Iugoslavia, au fost abordate aspecte 
majore ale literaturii contemporane 
din această țară, orientările sale te
matice, traducerea și editarea aces
teia. Au fost relevate, de asemenea, 
aspecte ale colaborării literare 
româno-iugoslave, subllnlindu-se 
rolul major al cuvîntului scris în 
mai buna cunoaștere și apropiere 
între cele două popoare.

Program 
de filme animate

în cadrul acelorași „zile", la ci
nematograful „Studio" din Capitală 
a fost prezentat un program de 14 
filme ale Școlii de animație din 
Zagreb, urmat de discuții cu reali
zatori ai acestora.

Au participat reprezentanți al 
Asociației cineaștilor, centralei 
„Româniafilm", studioului „Anima- 
film", regizori, actori, critici. Au 
fost prezenți membrii delegației 
de cineaști iugoslavi aflați cu acest 
prilej în țara noastră.

Spectacol de teatru
La Constanța a avut loc, cu ace

lași prilej, un spectacol cu piesa 
„Bostanul găunos" de Iovan Ste
ri j a Popovici, susținut de un colec
tiv al Teatrului național sîrb din 
Novi Sad. (Agerpres)

Concursul Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii

Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii reamintește participanților la 
concursul pe bază de buletine „Fondul 
Păcii" cu tema „Dezarmarea — cerință 
imperioasă a păcii, cauză vitală a 
tuturor popoarelor", că acesta se în
cheie la 31 mai 1979. Buletinele de 
concurs completate pot fl trimise prin 
poștă sau depuse personal la sediul 
Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii. Buletine de concurs mai pot fi 
procurate prin comitetele județene, 
municipale și orășenești de luptă 

a

vernulul, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă româno-lugo- 
slavă de colaborare economică, Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ghizela 
Vass, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Uniunii artiștilor plastici, persona
lități ale vieții culturale, numeroși 
oameni ai muncii.

Au participat Metod Rotar, se
cretar federal pentru comerțul ex
terior, președintele părții iugoslave 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, ale cărei 
lucrări se desfășoară tn prezent la 
București, preffum și membri ai de
legațiilor iugoslave aflate în țara 
noastră.

Erau de față Trifun Nikolici,

Concertul Filarmonicii slovene
din Ljubljana

„La ora actuală — 
spunea Anton Kolar, 
tînărul dirijor al Filar
monicii slovene — 
acest ansamblu este 
printre primele în tara 
mea. Aș spune chiar 
înainte de cel din Za
greb. O formație de 
profesioniști bine pre
gătiți, care se concen
trează cu atenție asu
pra fiecărui program 
de concert. De remar
cat partida suflătorilor 
— cițiva dintre ei sînt 
laureați ai concursuri
lor internaționale". O 
instituție cu o veche 
tradiție, cu o istorie 
care începe la începu
tul secolului XVIII, 
care a avut ca mem
bru de onoare chiar pe 
Ludwig van Beetho
ven... S-a numit de-a 
lungul deceniilor „Aca
demie", „Asociație", la 
început de secol XX a 
colaborat cu celebrul 
compozitor Mahler, cu 
Fritz Reiner, ca apoi 
să noteze printre diri
jori, soliști de renume 
pe Kletzki, Sanderling, 
Rubinstein, Richter, 
Michelangeli... „Dato
ria de onoare a acestei 
instituții — a continuat 
Anton Kolar — a fost 
să promoveze, să aducă 
la cunoștința lumii 
muzicale de pretutin
deni pagini de istorie 
din creația muzicală 
națională. Si efortul a 
fost răsplătit. Pre
ședintele țării a atri
buit colectivului or
dinul „Steaua de aur".

Alături de cvartetul 
din Zagreb, de forma
țiile de teatru din 
Belgrad, Novi Sad, 
concertele Filarmonicii 
slovene din Ljubljana 
in cadrul manifestări
lor din „Zilele culturii 
popoarelor ți naționa
lităților din R.S.F. Iu
goslavia" au constituit, 
fără îndoială, momen
te de succes. Concerte 
la Arad, Sibiu, Brașov 
și in sala Radiotelevi- 
ziunii române, la 
București. O surpriză 
cu totul deosebită a 
fost piesa lui Janes 
Erstnik Dolar (compo
zitor care a trăit in se
colul XVII) — Sonata 
a XIII-a. O pagină 
limpede, de o simpli
tate fermecătoare, fas
cinantă ca armonie, 
trimițindu-ne cu gin- 
dul la muzica elisa- 
bethană, apoi la cora
lele lui Bach. O lucra
te pentru coarde, in
strumente de suflat 
din lemn și alămuri, la 
prima vedere fără pro
bleme, în fond difici
lă, mai ales pentru 
alămuri; o compoziție 
care, parcursă cu 
exactitate în intonație, 
cu sensibilitate față de 
nuanțe, de intensități, 
apare ca strălucitoare 
piesă de concert. Fără 
îndoială a constituit 
momentul cel mai in
teresant, cel mai reali
zat al programului, o 
carte de vizită exce-

pentru pace, precum șl prin institu
țiile și organizațiile care sprijină 
această largă acțiune de masă. în 
Capitală, buletinele se mai pot pro
cura de la sediul Comitetului muni
cipal de luptă pentru pace, str. 
Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1.

Tragerea la sorți a buletinelor pen
tru atribuirea premiilor concurenților 
care au dat răspunsuri exacte la în
trebări va avea loc la București. 
Locul și data vor fi anunțate din 
timp prin presă și la radiotelevizlune. 

ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia 
București, alțl șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noas
tră, membri ai corpului diplomație.

La deschidere au rostit alocuțiuni 
Nicolae Cioroiu, directorul Muzeu
lui de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și demo
cratice din România, și Stane 
Mîrvici, directorul Muzeului mișcă
rii revoluționare din Slovenia — 
R.S.F. Iugoslavia. Relevînd Impor
tanța expoziției, ale cărei lucrări 
sînt purtătoarele unui mesaj 
profund revoluționar, umanist, vor
bitorii au subliniat contribuția a- 
cestei manifestări, ce se înscrie pe 
linia bunelor relații existente între 
partidele, țările și popoarele noas
tre, la adîncirea cunoașterii recipro
ce și prieteniei româno-iugoslave.

(Agerpres)

lentă pentru suflători, 
pentru partida alămu
rilor.

După Janes Dolar au 
urmat Haydn, Brahms. 
L-am urmărit cu aten
ție pe Milos Mlejnik, 
solist in concertul pen
tru violoncel și or
chestră în Re major de 
Haydn. Un tînăr in
strumentist virtuos, 
preocupat de sublinie
rea accentelor, de 
schimbarea nuanțelor, 
cu mult temperament 
in tălmăcirea unor pa
gini care au destulă 
vervă, cantabilitate, 
expresie, calități ce 
pot ieși la suprafață 
din desfășurarea fi
rească și simplă a mu
zicii. In fine. Anton 
Kolar la pupitrul Fi
larmonicii slovene, 
propunind spre audiție 
Simfonia a IV-a în 
mi minor op. 98 de 
Brahms. S-au străduit 
să construiască corect 
edificiul acestui impo
zant opus, pentru că 
nu este deloc simplu 
să știi să amplifici 
planurile sonore de la 
temă la dezvoltări im
petuoase, să marchezi 
diferitele mișcări, să 
le dai personalitate, să 
faci să strălucească 
acel pasionant final — 
allegro, o „passaca- 
glie“ In care fiecare 
variațiune poate fi o 
lume.

Smaranda 
OȚEANU

Fapte pionierești
Răspunzind chemării „Fiecare 

pionier — o faptă demnă de 
muncă pentru înflorirea patriei", 
purtătorii cravatei roșii cu tri
color din județul Argeș au efec
tuat în acest an un milion de 
ore de muncă patriotică. Ei au 
luat parte la acțiuni de bună 
gospodărire și înfrumusețare, a 
incintelor școlare, cartierelor și 
satelor în care locuiesc, au ame
najat terenuri de sport, au 
plantat pomi și flori, au parti
cipat, împreună cu părinții lor, 
la diferite lucrări pe șantiere și 
pe ogoare. (Gh. Cîrstea).

teatre
• Teatrul Național București (sala
mică) : Coana Chirița — 19,30,
(sala Atelier) : Zoo — 19.
• Filarmonic®. George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Concer
tai capodoperelor. Quartetul „Mu
zica" — ,20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Mic ° Pluralul engle
zesc— 19,30.
• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
• Teatrul „Nottara* * (sala Ma- 
ghem) : Mița în sac — 19,30, (sala 
Studio) : Audiență la consul — 19.
• Teatrul dramatic „Bacovia" — 
Bacău (la sala teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" din bd. Schitu 
Măgureanu) : Nu contați pe mine!

• Aleargă după mine ca să te 
prind : SALA PALATULUI —
20.30.
• Praf sub soare : CENTRAL — 
16; 18; 20.
• Gala filmului documentar in 
cadrul „Zilelor culturii popoarelor 
și naționalităților din Iugoslavia": 
CINEMA STUDIO — 20.
> Fortăreața invizibilă: TIMPURI 
NOI - 14,30; 17; 19,30.
• O dramă la vinătoare : SCALA
— 15; 17,30; 20.
• Vestul sălbatic : BUCUREȘTI
— 14; 16,15; 18,30; 20,45. LUCEA
FĂRUL — 14; 16; 10; 20, la gră
dină — 21, MODERN — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18» 20,15, la grădină
— 20,45.
• Vis de Ianuarie : BUCEGI — 14;
16; 18; 20,15, LIRA — 15,30; 18;
20.30.
• Vacanță tragică : VICTORIA — 
15; 17,30; 20, GRJVITA — 9; 11,15;

— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor șl Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Ano
timpurile mînzulul — io, Ninlgra 
șl Aligru — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.

cinema

13,30; 16; 18: 20, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
PATRIA — 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
FESTIVAL — 14; 16,15; 18.30; 20,1*5,  
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mingea strălucitoare: CAPITOL
— 14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 
9; 10,45; 12,30; 14,ÎS, Cum se tre
zește o prințesă — 16; 18; 20 : 
DOINA.
• Rodeo : FEROVIAR — 9; 11,13: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30.
• Lanțul amintirilor : AURORA
— 9; 12; 15,30; 18,30, la grădțnă — 
20,45.
• Dansul tobelor : EXCELSIOR — 
9; 12; 16; 19, MELODIA — 9; 12; 
16; 19.
• Falansterul t VIITORUL — 15,30;
19, COTROCENI — 15,30; 1®.
• Prietenii copilăriei mele : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Riscurile meseriei — îl,45, 
Neecha Nagar — 14; 16,15, A fost 
odată Hollywood — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• A fost regăsită compania a 7-a:
BUZEȘTI — 14,30; 16.30; 18,30;
20,30, la grădină — 21, GRADINA 
PARC HOTEL — a.
• Clipa : DRUMUL SARn — 
15; 19.
• inspectorul și braconierii : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FERENTARI — 14; 16; 18; 20.
• Inocentul : MIORIȚA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30.
• Plinea copilăriei mele : FLA- 
CARA — 15,30; 17,45; 20.
• Viața merge Înainte : FLO- 
REASCA — 9; 10,45; 12,30: 14,15; 
16; 18; 20.
• Addlo plccola mia : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Un om In loden : GIULEȘTT — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MUN
CA — 14; .1.6; 18; 20.
• Substituirea : POPULAR — 
15,30; 17.45; 20.
• Reintîlnlrea tovarășilor de luptă: 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Nea Mărln miliardar: TOMIS
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 20,45, la 
grădină — 21,30.
• Ciocolată cu alune : PACEA — 
16; 18; 20.
• Brațele Af rodite! : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Omul cu masca de fier : GRA
DINA Arta — 21.
• Inspectorul Harry : GRĂDINA 
BUCEGI — 21.
• Șeriful din Tennessee : GRA
DINA CAPITOL — 21.
• O simplă problemă de timp : 
GRADINA flacăra — 21.
• înarmat și foarte periculos : 
GRĂDINA FESTIVAL — 21.
• Police Python 357 : GRĂDINA 
LIRA — 20,30.
• Poliția este Învinsă : GRADI
NA TITAN — 21.

Lansat în premieră cu cîtva timp 
în urmă, filmul „Clipa", ecranizare 
a romanului cu același titlu de 
Dinu Săraru, a trecut în chip viu 
și interesant examenul publicului, 
fiind primit și urmărit cu interes 
de oameni aparținind celor mai di
ferite categorii și dovedindu-se, șl 
prin aceasta, o realizare de 
incontestabilă importanță a cinema
tografiei noastre în direcția majoră 
a unei arte de profundă și autentică 
substanță social-politică, inspirată 
din istoria noastră recentă.

Romanul lui Dinu Săraru „Clipa" 
are, cum a remarcat critica literară, 
memorabile pagini de comentariu, 
analiză a unor sentimente complexe, 
a unor structuri psihologice puse 
sub semnul unei problematici de ac
tualitate. Majoritatea personajelor 
sint activiști de partid, conducători 
de întreprinderi, oameni cu răspun
deri sociale și politice. Romanul — 
și-acum filmul — reconstituie bio
grafia comunistului Dumitru Du
mitru, personaj care simbolizea
ză însăși evoluția idealului con
struirii lumii noi, socialiste de 
astăzi. De aceea, dimensiunea cen
trală a „Clipei" care condiționează 
intim toate celelalte planuri este 
cea politică, izvorîtă dintr-o atentă 
observare a existenței noastre și 
dintr-o autentică angajare comu
nistă. Acestea sînt și meritele cărții, 
apărută în 19715 și primită cu multă 
căldură de public și de critică. Sub
stanța romanului a constituit un an 
mai tîrziu sursa unei remarcabile 
dramatizări. Aceeași carte a dat 
naștere filmului semnat de regizo
rul Gheorghe Vitanidis (producție a 
Casei de filme nr. 5).

Pasionantă, personalitatea lui Du
mitru Dumitru și „romanul vieții" 
lui dramatice interesează și în film 
mai ales prin valoarea ei repre
zentativă. Biografia lui Dumitru 
Dumitru exprimă drumul dra
matic, tensionat al idealului, for
ța implacabilă a adevărului ce 
se instaurează în toate struc
turile societății noi, lupta co
muniștilor pentru triumful ideilor 
înaintate, idei menite să fie forța 
motrice a complexului proces de 
edificare a unei lumi a dreptății și 
echității. Filmul începe cu o „po
veste" care ține de trecut, dar se 
termină cu o înfruntare de menta
lități și atitudini ce aparține pro
priei noastre vieți, aici și acum. 
Din dramatică — pe alocuri tragică 
— tonalitatea imprimată dezbaterii 
capătă tonuri mai luminoase, în 

acord cu temeiurile optimismului 
social, profund caracteristic etapei 
istorice pe care o străbatem astăzi 
cu toții.

Erou exemplar în care se reunesc 
simțul înalt al responsabilității 
față de oameni cu ardoarea parti
cipării la construcția socialistă, 
personajul central al filmului este 
un militant care crede cu tărie în 
idealurile comunismului, luptă pen
tru apărarea lor chiar cu prețul su
ferințelor și al renunțărilor de ordin 
personal. Oricîte vicisitudini ar 
avea de îndurat în nobila sa luptă, 
într-o perioadă de abuzuri săvîrși- 
te de oameni mărginiți, de carie
riști, eroul are tăria de a le în

„CLIPA"
frunta. încrederea în noblețea idea
lului comunist îi alimentează spe
ranța și ardoarea luptei pe care o 
continuă, în pofida tuturor grele
lor suferințe care îl încearcă.

Dumitru Dumitru nu se lasă clin
tit din drumul său de nimic și, in 
condițiile climatului politic nou 
creat după Congresul al IX-lea, 
eroul revine cu aceeași forță și e- 
nergie, militînd neobosit pentru 
principiile în care a crezut întot
deauna și pe care, de altfel, este 
așezată activitatea întregului partid. 
Trebuie subliniat faptul că în mun
ca și lupta lui, eroul nu este singur, 
că în preajma lui trăiesc și acti
vează oameni de o factură morală 
sănătoasă, oameni cinstiți, curați, 
cum ar fi, bunăoară, Petre Nobilu, 
personaj de o mare puritate mora-

Desigur, filmul degajă și o anu
mită tristețe provocată de vicisitu
dinile pe care eroul trebuie să le 
înfrunte, de suferințele pe care le 
îndură. Dar toate acestea își găsesc 
o înaltă justificare morală în con
vingerea, în ideea exprimată în fi
nal : pentru a schimba lumea și a 
construi societatea nouă, merită să 
faci orice sacrificiu personal. Prea 
mare și nobilă este cauza, opera in 
care este angajat eroul, pentru ca 
ea să nu compenseze suferințele 
lui personale și ale celor care, ase
menea lui, luptă pentru o astfel de 

edificare a unei lumi mai bune, mai 
drepte. Lupta tuturor acestor oa
meni, dăruirea lor nu sînt în zadar, 
căci stau la temelia unei mărețe 
creații istorice.

Dinu Săraru recreează cu talent și 
personalitate, pe urmele documen
telor de partid, procesul unei pe
rioade istorice revolute. Filmul 
reface atmosfera unei epoci fier
binți. El redă fizionomii com
plexe, evocă limbajul specific 
acelor ani traversați de ela
nuri romantic-revoluționare, întru
chipate în eroi puternici, de neîn
vins. în același timp sînt înfăți
șate, în imagini și portrete memo
rabile, și formele degradării unor 

indivizi care au comis abuzuri 
considerîndu-se deținătorii exclu
sivi ai adevărului. încorporînd în 
eroi și situații fapte adevărate sau 
veridice (deși în unele scene, mai 
ales în cele care înfățișează trecu
tul eroului principal, cei avizați, cei 
care au trăit, într-adevăr, acele 
timpuri pot sesiza, pe alocuri, o 
ușoară lipsă de autenticitate), fil
mul pătrunde curajos în meandrele 
unor împrejurări complexe, conți
ne scene impresionante în care se 
confruntă, omenește, mentalități di
ferite, unele ireductibil opuse.

Un spațiu larg acordă filmul ilus
trării modalităților de afirmare a 
inițiativei, a competenței profesio
nale, a unei viziuni noi, moderne, 
asupra conducerii și rezolvării com
plicatelor probleme ce se ivesc in 
economia și industria socialis
tă. Filmul face o radiografie (ca
zul Tudor Cernat) a formelor 
pe care le ia astăzi lupta dintre 
vechi și nou în domeniile economic 
și social-politic, simptomele pro
cesului de creștere în aplicarea a- 
devăratelor rigori ale democrației 
socialiste. Și aici, în partea de ofen
sivă, critică, romanul lui Dinu 
Săraru — fapt ce se resimte și a- 
supra scenariului — este mai con
vingător. „Clipa" ilustrează supra
viețuirea prin inși ca Dometie și 
emulii, sau urmașii lui mai subtili, 
a unor noi confruntări între menta

lități opuse. Aceasta arată că din
colo de măștile înaltei obiectivi
tăti. ale' principialității, se mai pot 
încă ascunde reflexe ale lozincilor 
goale, ale automatismelor, forme 
ale desconsiderării complexității 
omului, chipuri ale egoismului, 
prostiei, suficientei, lașității și do
rinței de parvenire prin orice mij
loace. în fond, este vorba de o re
flectare mai fidelă a însăși dialec
ticii progresului, a înfruntării per
manente dintre vechi și nou. înfrun
tare în care, nu o dată, obstacolul 
cel mai redutabil este substituirea 
dorințelor cu realitatea, înlocuirea 
privirii lucide, realiste cu o viziune 
edulcorată, idilică asupra vieții.

Scenariul „Clipei" e astfel tran
șant axat pe motivele și mai ales 
pe confruntările-cheie ale romanu
lui, reușind să nu piardă nici unul 
din firele importante, să le decu
peze într-un mod inspirat. Filmul 
lui Gheorghe Vitanidis e limpede, 
cursiv, de un dramatism aspru, pe a- 
locuri sfîșietor, contrapunctat de un 
lirism bărbătesc. El degajă echilibru 
și monumentalitate. Pelicula resti
tuie pe deplin originalitatea și vi
goarea caracterelor, forța și semni
ficația conflictelor — conferindu-le 
un plus de obiectivitate. Fructificînd 
o distribuție cu rare excepții bine 
gindită, Gheorghe Vitanidis re
creează cu finețe tipologia, dă e- 
roilor statura impozanta pe care — 
pozitivi, negativi — o merită și care 
izbutesc să facă confruntarea de a- 
titudini politice mai autentică șl 
convingătoare. Insistența pe prim 
planuri este astfel perfect justificată, 
ca de altfel tot ce ține de gîndirea 
și calitatea imaginii lui Nicu Stan, 
imagine excepțională în secvențele 
de la Cornul Caprii, ale lagărului 
etc. Am reproșa filmului anu
mite lungimi nejustificate, proveni
te din unele episoade care, chiar 
dacă sînt frumoase în sine, rămîn 
colaterale, nelegate organic de fi
rul principal (așa sînt, de exemplu, 
episoadele legate de construirea 
noului centru, secvențe ce par des
prinse de întreg). Nu lipsesc nici 

lungi momente discursive în care 
replicile percutante, înecate fiind 
în prea multe vorbe, anevoie reu
șesc să se încorporeze în situații, 
să se transfigureze în imagini cine
matografice.

Filmul află în Gheorghe Co- 
zorici un - protagonist memora
bil prin distincție, măsură, cal? 
dură și interiorizare. Există în 
jocul lui Cozorici, paralel cu o notă 
de nobilă simplitate din cele mai 
autentice, sugestia unei permanente 
stări de reflecție, sensibilizată de 
sechelele unei răni grele și căuta
rea neobosită a apei vieții, de un 
acut sentiment de responsabilitate 
față de ceilalți. Valeria Seciu aduce 
într-un rol de cîteva replici o 
poezie nostalgică și tulburătoare, de 
un realism simbolic. Ion Dichi- 
seanu rezolvă cu farmec, cu 
naturalețe, cu siguranță și e- 
leganță profesională dificilele sar
cini ale rolului lui Tudor Cernat. 
Sebastian Papaiani în Petre Nobilu, 
dezinvolt și cald ; EmanoiI Petruț 
in Dometie, identificat pînă la im
pudoare cu șabloane de mult con
damnate ale limbajului și gîndirii. 
Sîntem frapați în mod deosebit de 
jocul sincer, luminos al lui Mitică 
Popescu. Distincția și personalitatea 
Măriei află in Leopoldina Bălănuță 
o interpretă ideală. Gravitatea acu
zatoare a sorei lui Dumitru găsește 
o completare minunată în chipul și 
inflexiunile Olgăi Tudorache. înțe
lepciunea țărănească a Tatălui află 
în Vasile Nițulescu un tălmăcitor 
de excepție. Partituri interesante, 
interpretate cu talentul cunoscut, 
realizează, de asemenea. Rodica 
Tapalagă, Violeta Andrei, Octavian 
Cotescu, Ovidiu Moldovan.

Eroi ca Dumitru Dumitru, 
Tudor Cernat sînt destine simbo
lice pentru transformările revolu
ționare pe care societatea socialistă 
românească le-a trăit și le trăiește 
în ultimul deceniu și jumătate, o 
epocă de avînt general, de afirmare 
hotărîtă a noului în toate planurile 
vieții noastre economice și social- 
politice.

• Creație memorabilă, inspirată din 
prefacerile structurale pe care le-a 
cunoscut, în dinamica ei ascen
dentă, realitatea românească din 
anii socialismului, filmul „Clipa" 
reprezintă, indiscutabil, prin sub
stanța politică și prin calitățile sale 
artistice, un succes al cinematogra
fiei noastre.

Natalia STANCU
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GINDIREA SOCIAL PDLITICM A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
„Bunăstarea poporului

Excelenței Sale Colonel
MOUSTAPHA OULD MOHAMED SALECK

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională 
din Republica Islamică Mauritania

obiectivul suprem ol politicii 
Partidului Comunist Român"

(Urmare din pag. I)

lor, în stabilirea unul raport just 
între veniturile mari și veniturile 
mici, între veniturile individuale 
directe și cele provenite din fondu
rile sociale de consum. „...Sîntem o 
societate a muncii, creăm orinduirea 
socialistă, în care fiecare om tre
buie să muncească în raport cu posi
bilitățile sale, primind după mun
ca depusă". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a combătut în egală mă
sură orice manifestare de parazitism 
și de obținere a unor venituri ilicite. 
„Noi am lichidat asuprirea și inega
litatea economică nu pentru ca să Ie 
înlocuim cu o altă inegalitate, sub 
numele cointeresării materiale sau al 
răspunderii pe care o au unii sau 
alții în muncă — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
Consfătuirea de lucru cu activiștii și 
cadrele din domeniul educației poli
tice, al propagandei și ideologiei, din 
septembrie 1977 — ci pentru a avea 
o societate mai dreaptă, în care nu 
numai mijloacele de producție să fie 
in mina poporului, dar și repartiția 
venitului național să fie realizată in 
mod echitabil, mai drept, păstrîn- 
du-se, desigur, cointeresarea mate
rială, care este necesară în etapa ce 
o străbatem".

Prin legătura indestructibilă dintre 
rezultatele obținute în producție și 
resursele destinate creșterii nivelului 
de trai se asigură unitatea obiectivă 
dirjtre interesele generale ale întregii 
șali etăți cu cele personale, ale fie
cărui om al muncii, temelia trainică 
și garanția ridicării efective a bunăs
tării populației în ritmuri tot mai 
ridicate.

în concepția secretarului general 
al partidului nostru, satisfacerea de
plină a cerințelor populației necesită 
optimizarea pe ramuri a producției 
materiale, dar și dezvoltarea pro
porțională și armonioasă a forțelor 
de producție în teritoriu, ținîndu-se 
seama la amplasarea noilor obiective 
productive atît de criteriile econo
mice, cît și de criteriile sociale, asi- 
gurîndu-se astfel condiții pentru 
dezvoltarea mai rapidă a zonelor și 
regiunilor rămase în urmă, valorifi
carea superioară, complexă și optimă 
a bogățiilor naturale și a resurselor 
de muncă, ridicarea la un grad su
perior de civilizație a tuturor jude-

țelor țării. Sistematizarea teritoriu
lui și localităților țării, ridicarea 
gradului de urbanizare și Îmbunătă
țirea condițiilor de locuit ale popu
lației, dezvoltarea de noi centre oră
șenești, ștergerea deosebirilor dintre 
sat și oraș, intensificarea construc
ției de locuințe și dezvoltarea activi
tăților de gospodărie comunală re
prezintă laturi importante, prioritare 
ale întregii politici de ridicare a 
bunăstării și prosperității poporului.

Subordonînd programele de creștere 
economică țelului fundamental al 
partidului — bunăstarea poporului, 
Programul Partidului Comunist 
Român — în conținutul căruia se re
găsește Întreaga concepție creatoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, dă 
orientările și direcțiile generale, 
căile de concretizare în planurile na
ționale de dezvoltare economico- 
socială a modului de asigurare a unei 
strînse corelații între creșterea eco
nomică și ridicarea condițiilor de via
ță ale populației. „Pină la urmă, 
prin ce măsurăm dezvoltarea socie
tății noastre ? Numai prin faptul că 
producem tot mai multe mașini, tot 
mai multe bunuri materiale ? Aceasta 
trebuie să se reflecte în Îmbunătă
țirea condițiilor de viață, în ridicarea 
gradului de civilizație al poporu
lui" — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Creșterea continuă a consumului 
populației, satisfacerea cît mai de
plină a cerințelor de consum 
menilor, cerințe mereu mai 
și mai diversificate, dar 
stabilite, constituie criteriul 
de cuantificare, de măsurare 
lității sociale a tuturor programelor 
de creștere economică. Dinamica 
consumului principalelor produse și 
a structurii acestora, creșterea1 con
ținutului proteic și energetic al ra
ției alimentare zilnice și dinamica 
înzestrării populației cu obiecte de 
folosință îndelungată ilustrează în 
modul cel mai elocvent constanța 
menținerii In centrul preocupărilor și 
activităților partidului și statului 
nostru a acestei laturi esențiale ce 
contribuie la calitatea vieții po
porului.

în bunăstarea poporului — ca 
obiectiv suprem al politicii Partidului 
Comunist Român — se reflectă ca o 
componentă organică, esențială, îm
bunătățirea condițiilor de muncă,

ale oa- 
extinse 

rational 
suprem 
a fina-

programul și acțiunile întreprinse 
pentru reducerea săptămînii de lucru, 

■lărgirea cadrului democratic de parti
cipare a oamenilor la conducerea ac
tivității economice și sociale, asigu
rarea deplinei egalități în drepturi a 
tuturor cetățenilor țării. în anii con
strucției socialismului, pentru prima 
oară în istoria țării noastre s-au rea
lizat neabătut în viață drepturile 
fundamentale ale omului : dreptul la 
muncă, dreptul la securitatea econo
mică și sqcială, dreptul la odihnă, 
dreptul la pensie în caz de incapa
citate de muncă sau pentru limită 
de vîrstă, dreptul la instrucția pu
blică, dreptul de a alege și a fi ales 
în organele de conducere de partid 
și de stat, garantîndu-se inviolabili
tatea și securitatea persoanei, liber
tate și drepturi care asigură condiții 
optime de existență și dezvoltare 
plenară a personalității umane, a în
tregului popor. „Democrația socia
listă — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se întemeiază pe lichi
darea exploatării și asupririi, pe în
lăturarea inegalității economice și so
ciale, pe proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție. Ea are 
Ia bază raporturi de colaborare, aju
tor reciproc și stimă între toți mem
brii societății, libertatea omului de a 
acționa in mod conștient atit pentru 
afirmarea propriei personalități, pen
tru făurirea propriului viitor, cît șl 
pentru realizarea bunăstării gene
rale".

Exprlmlnd cele mai vitale interese, 
prezente și viitoare, ale poporului 
român, născută din luptă, nevoile și 
năzuințele celor ce muncesc, ilustrare 
strălucită a aplicării materialismului 
dialectic și istoric, a adevărurilor cu 
valoare universal-generală la condi
țiile și cerințele determinate de spe
cificitatea proceselor de dezvoltare a 
țării noastre, gîndirea și concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — sin
tetizate in volumul dedicat bunăstării 
poporului, obiectiv suprem al politicii 
Partidului Comunist Român — con
feră acestuia înalta calitate de operă 
fundamentală, teoretică și practică, 
a partidului și statului nostru, con
tribuție de seamă la dezvoltarea 
teoriei, strategiei șl tacticii mișcării 
comuniste, democratice și muncito
rești internaționale, la înarmarea 
popoarelor în lupta pentru o viață 
demnă, liberă și prosperă.

NOUAKCHOTT

Am aflat cu tristețe despre încetarea prematură din viață, într-un tragic 
accident, a lt. colonelului Ahmed Ould Bouceif, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Militar de Salvare Națională, primul ministru al Guvernului Repu
blicii Islamice Mauritania, și a altor înalte oficialități mauritaneze. Vă 
adresez în numele Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu per
sonal sincere condoleanțe și profunda noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

ă

Primire la Consiliul de Stat
Marți, tovarășul Gheorghe Rădu- 

lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a primit delegația Tribuna
lului Suprem al Republicii Populare 
Ungare, condusă de Odon Szakăcs, 
președintele tribunalului, care face 
o vizită în țara noastră.

Au fost relevate, cu acest prilej, bu
nele relații de prietenie și colaborare 
statornicite între țările șl popoarele 
noastre, subliniindu-se contribuția 
pe care o pot aduce vizitele reciproce 
de delegații la dezvoltarea și conso
lidarea continuă a acestora.

La întrevedere a participat Justin

Grigoraș, președintele Tribunalului 
Suprem al Republicii Socialiste 
România.

A fost de față Sandor Rajnai, am
basadorul R.P. Ungare la București.

★
în timpul șederii in țara noastră, 

oaspeții au avut întrevederi cu Con
stantin Stătescu, ministrul justiției, 
și Gheorghe Bobocea, procurorul ge
neral al Republicii Socialiste Româ
nia, au făcut vizite în județele Iași, 
Suceava și Brașov, unde s-au întîlnit 
cu organe locale de stat și juriști.

(Agerpres)

Vizita delegației C. C. al Frontului
National din R. S. Cehoslovacă

Tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului municipal București al Fron
tului Unității Socialiste, primarul 
general al Capitalei, s-a întîlnit ieri 
cu delegația C.C. al Frontului Na
țional din R. S. Cehoslovacă, con
dusă de tovarășul Tomaă Travnifiek, 
vicepreședinte, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

Cu acest prilej, oaspeților le-a 
fost prezentată experiența Consiliu
lui municipal al F.U.S. privind coor
donarea activității organizațiilor com
ponente pentru mobilizarea oameni
lor muncii la îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de partid în vederea dez
voltării economice, social-politice și 
culturale a Capitalei ; la rîndul său, 
conducătorul delegației a împărtășit 
din experiența Frontului Național 
din R. S. Cehoslovacă.

La convorbiri a fost prezent Lumir 
Hanak, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

în aceeași zi, delegația C.C. al 
Frontului Național din R. S. Ceho
slovacă a avut convorbiri cu tovară
șul Vasile Marin, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc-

tie ; oaspeții au fost informați asu
pra preocupărilor actuale privind 
dezvoltarea producției agricole, ani
male și vegetale, in lumina hotărî- 
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la constituirea 
agroindustriale de 
tiste.

Delegația C.C. al 
nai din R. S. Cehoslovacă s-a întîl- 
nit, de asemenea, cu un grup de 
activiști ai Consiliului F.U.S. al sec
torului 3 din Capitală și a vizitat 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate București.

consiliilor unice 
stat și coopera-

Frontului Națio-

Manifestări în cadrul Anului internațional al copilului
Simpozion consacrat condițiilor create 
de societatea noastră tinerei generații

Sub auspiciile Consiliului Național 
al Femeilor, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Mi
nisterului Educației și învățămîntu- 
lui, Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, Ministerului Sănă
tății și Comisiei naționale de demo
grafie, marți s-a desfășurat în Ca
pitală un simpozion ilustrînd prin 
tematica sa grija partidului și a sta
tului nostru pentru creșterea și edu
carea copiilor.

Simpozionul, 
manifestărilor 
ternațional al 
mei din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei și din cuprinsul județului 
Ilfov.

în cuvîntul de deschidere rostit cu 
acest prilej, Ana Mureșan, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, a 
relevat permanenta preocupare a 
conducerii partidului și statului nos
tru pentru asigurarea 
condiții materiale șl 
creștere, educație și 
turor copiilor țării.

Menționînd că aceste preocupări 
sint concretizate și în hotărîrea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la acțiunile ce se or
ganizează în România sub egida 
Anului internațional al copilului, 
vorbitoarea a subliniat vasta acti
vitate a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu pentru pace 
și înțelegere între popoare, pentru o 
lume fără arme și fără războaie, mai 
bună și mai dreaptă, de 
bucure deopotrivă copiii 
continentele.

în continuare au fost 
feratele : „Viața fericită 
rezultat al marilor realizări obținute 
de poporul român în edificarea so
cialistă a țării" — Maria Bobu, vice
președintă a Consiliului Național al 
Femeilor ; „Politica demografică a 
partidului și statului nostru pentru 
întărirea familiei și rolul acesteia în 
dezvoltarea viitoarelor generații" — 
Olimpia Solomonescu, președintă Co
misiei naționale de demografie ; 
„Rolul școlii, al familiei în creșterea 
și educarea comunistă prin muncă și 
pentru muncă a copiilor și tineretu
lui, din perspectiva integrării învă- 
țămîntului cu cercetarea șl produc
ția" — Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învățămîntului ; „Con
cepția P.C.R. privind rolul și locul 
tineretului în societatea socialistă, 
condițiile create pentru instruirea și 
educarea, pentru participarea la ac
tivitatea productivă, la viața social- 
politică a țării" — Ioana Bratu, se

organizat în cadrul 
dedicate Anului in- 

copilulul, a reunit le-

unor minunate 
spirituale de 

învățătură, tu-

căPe să se 
din toate

expuse re- 
a copiilor,

• VEHICUL CU PER
NĂ DE AER. In Glanda s-a 
construit un vehicul experimen
tal cu pernă de aer, destinat 
transporturilor de mărfuri. Ve
hiculul dezvoltă o viteză de 35 
kilometri pe oră șl are o capa
citate de 16,5 tone încărcătură. 
Datorită grosimii pernei de aer 
care atinge 1 metru, transporto
rul poate trece cu ușurință pes
te diverse obstacole, ca și peste 
spărturile formate în gheață. în 
cursul experimentării s-a con
statat că vehiculul poate fi fo
losit și la spargerea gheței pină 
la 50 centimetri grosime.

• ROBOȚI IN UZINĂ. 
Roboții așa-numiți „inteligențl", 
adică capabili de a îndeplini 
concomitent funcții ale brațului 
și mîinii (apucarea diferitelor

Spectacolul de la sala Palatului 
sporturilor

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte și mare prieten,
Doresc să confirm cu deosebită apreciere primirea mesajului dumnea

voastră țoarte amabil prin care mi-ați adresat cele mai bune urări cu ocazia 
zilei mele de naștere.

Ținînd seama de excelentele relații care există Intre cele două națiuni 
ale noastre, precum și între noi personal, Vă asigur de preocuparea mea 
continuă de a întări și dezvolta și în viitor aceste legături, în eforturile 
noastre pentru pace, înțelegere și progres în întreaga lume.

sentimente de cea mai înaltă considerație și stimă,

WILLIAM R. TOLBERT ir.
Președintele Republicii Liberia

Cu

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

mulțumesc sincer pentru felicitările și urările pe care ați binevoit să 
adresați cu ocazia celei de-a VlI-a aniversări a Republicii Unite'

Vă 
mi le 
Camerun.

Folosesc acest prilej pentru a 
consolida și dezvolta legăturile de 
țările noastre.

Vă rog să primiți, domnule 
considerații.

reînnoi Excelentei Voastre dorința de a 
prietenie și de solidaritate existente între

președinte, asigurarea celei mal Înalte

AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

Cronica
• Marți'seara s-au încheiat la Bucu

rești lucrările colocviului național de 
psihologie avînd ca principală temă 
pe agenda dezbaterilor „Contribuția 
psihologiei la sporirea eficienței ac
tivității umane în societatea socialis
tă". în cadrul colocviului, organizat 
de Academia de științe sociale și 
politice, Institutul de cercetări peda
gogice și psihologice și Asociația psi
hologilor din 
zentate peste 
ințifice.

România, au fost pre-
100 de comunicări ști-

★
în încheierea turneului întreprins 

în țara noastră, Orchestra simfonică 
de stat a R.P.D. Coreene 
marți după-amiază, un 
clubul întreprinderii de 
tricotaje din Capitală.

Au participat reprezentanți ai Con-

a susținut, 
concert la 
confecții și

zilei
siliului Culturii șl Educației Socialiste, 
consiliului popular municipal, oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
de confecții, din alte unități indus
triale și instituții bucureștene.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei R.P.D. Coreene la București.

Orchestra, dirijată de artiștii eme
riti Ri Zin Su și Kim Biang Hua, a 
interpretat lucrări cu conținut mili
tant, revoluționar, inspirate din lupta 
poporului coreean pentru libertate și 
independență, pentru edificarea socie
tății socialiste.

Concertul s-a bucurat de un frumos 
succes.

în cursul turneului întreprins în 
tara noastră. Orchestra simfonică de 
stat a R.P.D. Coreene a concertat, de 
asemenea, la Baia Mare, Satu Mare 
și Tîrgu Mureș.

(Agerpres)
/

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cupa mondială la gimnastică ATLETISM

Sportivii români au sosit la Tokio
TOKIO 29 (Agerpres). — Lotul de 

gimnastică al României, avînd în 
componență pe tripla campioană 
olimpică și tripla campioană euro
peană absolută Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle și Mellta Ruhn, a so
sit marți la Tokio pentru a partici
pa, incepînd de simbătă, la Cupa 
mondială ce va fi găzduită în sala

gimnaziului național „Yoyogi" din 
capitala niponă. La întrecerile femi
nine vor mai lua parte sportive din 
U.R.S.S., R.D. Germană, S.U.A., Un
garia, Cehoslovacia și Japonia.

La concursul masculin al Cupei 
mondiale vor lua parte gimnaști din 
șapte țări, între care și România, 
reprezentată de Dan Grecu.

Campionii naționali ia lupte greco-romane

cretar al C.C. al U.T.C. ; „Contribu
ția activității organizației „Șoimii 
patriei" și Organizației Pionierilor 
la educarea copiilor in spiritul devo
tamentului față de patrie, partid și 
popor, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România" — Elena Istrate, vice
președinte al Comisiei pentru îndru
marea activității organizației „Șoimii 
patriei" ; „Forme și mijloace folosite 
de Organizația Pionierilor și organi
zația „Șoimii patriei" pentru edu
carea moral-cetățenească, în spiritul 
normelor eticii și echității socialiste 
a tuturor copiilor țării" — Gheor- 
ghița Fleancu, cercetător științific 
principal la Comisia metodică de 
cercetare și documentare a Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor ; „Copiii lumii au dreptul la 
liniște, pace și prosperitate" — Maria 
Groza, vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor.

ra cadrul manifestărilor politico- 
educative și cultural-artistice prile
juite de Anul internațional al copi
lului, Radioteleviziunea română, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și Comitetul național 
român pentru UNICEF au organi
zat marți seară la Palatul sporturi
lor și culturii din București un atrac
tiv spectacol. La reușita acestei ma
nifestări și-au adus contribuția, cu 
numere adecvate evenimentului, re- 
numiți actori, balerini, interpreți de 
muzică ușoară și populară, formații 
muzicale și coregrafice din țara 
noastră, cărora li s-au alăturat unii 
dintre cei mai talentați copii.

Ampla suită de cîntece, dansuri, 
poezii, momente vesele, exerciții de 
gimnastică sportivă și artistică s-a 
constituit intr-o sugestivă expresie 
a copilăriei fericite, a minunatelor 
condiții de viață și învățătură, de 
pregătire prin muncă și pentru mun
că pe care partidul le-a asigurat ce
lei mai tinere generații a țării.

și culturii t
Finalul spectacolului a constituit 

un emoționant omagiu adus secreta
rului general al partidului, președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, părinte drag și prieten 
neprețuit al tinerei generații, către 
care se îndreaptă cu nesfîrșltă dra
goste șl stimă glndul de recunoștin
ță al tuturor copiilor patriei.

Concert
Orchestra simfonică a Filarmonicii 

„George Enescu" a prezentat marți 
seara. Ia Ateneul Român, un concert 
dedicat Anului internațional al copi
lului. Sub bagheta dirijorului Mircea 
Cristescu, artist emerit, orchestra a 
oferit un festival Mozart. Programul 
a cuprins Concertul pentru pian și 
orchestră în do major, Kv 467, solis
tă Irina Bughici, și Simfonia în do 
major „Llnz" Kv 425.y

(Urmare din pag. I)
de întregul nostru popor, 
de întreaga noastră socie
tate nouă care, in același 
timp, veghează la creș
terea dreaptă, frumoasă a 
copiilor ei.

Contradicția flagrantă 
dintre trecut și prezent 
mi-a evocat tristul senti
ment al unei amare mih- 
niri, care a făcut să ră
sune 
unui 
cîntind marea 
ghiarului sau 
de odinioară : 
veci aceeași jale" !

Cit de diferită, cu cit 
mai fericită și mai fru
moasă este viața copilului 
azi, in societatea noastră 
socialistă, in comparație 
cu aceea de pe vremea 
lui Ady sau Creangă ! Ea 
este infinit mai umană, 
expresie a înaltului uma
nism caracteristic parti
dului nostru, care consi
deră copilul drept viito
rul societății, asigurîndu-i 
condițiile de creștere și 
educație în rîndul unei 
societăți noi, socialiste, 
căldura familială menită 
să-l inalțe, drept, pu
ternic, bun.

Minunatul spectacol pre
zentat de ansamblul de

dureros 
mare

cuvintele 
tribun-poet 
jale a ma- 

românului 
„e jalea-n

obiecte, mișcări circulare), ale 
picioarelor (deplasări in toate 
sensurile), ale ochiului (cu aju
torul unul sensor electronic), ale 
creierului (cu ajutorul mini- 
computerelor) sint pe punctul 
de a intra îniSabricația de serie 
într-un șir de state, în primul 
rind Japonia, aflată pe primul 
loc în lume la acest capitol. O 
unitate experimentală de uzinaj, 
instalată în această țară, func
ționează fără nici un fel de per
sonal, efectuînd cu un mare 
grad de precizie toată gama de 
operațiuni : strunjire, rectifica
re, frezare, alezaj ș.a., grație 
unor mașini-unelte supuse con
trolului permanent al unor mi- 
croprelucrători, coordonați la 
rîndul lor de către un minicom
puter central. Față de o unitate 
similară folosind munca oame
nilor, productivitatea a crescut 
cu 50 la sută. Săptămînalul „Pa

Campionatele naționale de lupte 
greco-romane s-au încheiat ieri în 
Capitală, titlurile revenind următo
rilor sportivi, in ordinea categorii
lor : C. Alexandru, N. Gingă, M. Bo- 
țilă, G. Dumitriu, Șt. Negrișan,

G. Ciobotaru, I. Draica și I. Enache 
(ambii campioni la categ. 82 kg), 
P. Dicu, V. Andrei, R. Codreanu și 
V. Dolipschi (de asemenea, decla
rați campioni la egalitate la cate- 

. goria^sppergrea).

Concurenți din 22 de țări 
la campionatele 

internaționale 
ale României

Simbătă și duminică, pe stadionul 
„Republicii" se vor desfășura între
cerile celei de-a XXV-a ediții a cam
pionatelor internaționale de atletism 
ale țării noastre. La actuala ediție 
și-au anunțat participarea peste 350 
de atleți și atlete reprezentînd 22 de 
țări, printre care Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.P. Chineză, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Italia, Spania, Ungaria, U.R.S.S. 
etc.

în prima zi Întrecerile încep Ia 
ora 14,30. Duminică, primele probe 
sint programate la ora 16.

dansuri al copiilor români, 
maghiari și germani din 
Tg. Mureș avea o putere 
simbolică, exemplificînd 
in mod cit se poate de 
fericit și autentic, convin
gător, însăși realitatea, 
viața de astăzi a copiilor 
din România socialistă.

Ajunge să aruncăm o 
privire în incinta Casei 
județene Mureș a pionie

lucrează 
strinse 

prietenii, acest climat in
tim transformîndu-se în 
destindere, divertismente 
pline de bucurii. Aceasta 
este frumoasa și armo
nioasa viață a familiei ce
lor mici, în cadrul căreia 
fiecare se îndeletnicește 
cu ceea ce îi este pe plac, 
iși dezvoltă aptitudinile

conviețuiesc și 
frățește, legind

In marea familie a țării

rilor și șoimilor patriei, 
pentru a vedea in minia
tură tot ceea ce este atit 
de caracteristic — pe pla
nul întregii țări — vieții 
copiilor aparținind națio
nalităților conlocuitoare 
care trăiesc in deplină 
unitate frățească cu fiii 
poporului român. Ei înva
ță în ateliere comune, in 
cercurile electrotehnice, 
de chimie, de aeromode- 
lism, de artă plastică, mu
zică și dans, cercuri in 
care învață și activează 
laolaltă sîrguincioși sute 
și sute de copii români, 
maghiari, 
grădinițe,

germani 
pionieri;

din 
ei

preferate, se bucură de 
posibilitatea de a se afir
ma pe toate tărîmurile pe 
care le consideră drept 
propria sa vocație. Nimeni 
nu se simte — nu poate 
să se simtă ! — orfan sau 
copil vitreg, căci mama 
lor comună, republica 
noastră socialistă, ii ocro
tește, ii îngrijește deopo
trivă pe toți, purtindu-le 
aceeași dragoste, indife
rent de naționalitate. 
Bucuria lor, adevărata și 
marea lor bucurie iși tra
ge seva din fericita lor 
viață de copii: ea se in
spiră din succesele unui 
colectiv unit, sudat, din

coeziunea care conferă 
aripi sufletului de copil, 
contribuind la formarea 
caracterului uman al vii
toarei generații. Up. exem
plu grăitor în această pri
vință îl constituie și faptul 
că recent, la Drobeta- 
Turnu Severin, acest an
samblu de dansuri a fost 
răsplătit, pentru spectaco
lul amintit, cu premiul I 
pe țară din cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României".

Și cine nu știe : această 
splendidă microcolectivi- 
tate frățească a copiilor 
tîrgmureșeni, nici pe de
parte nu este un fenomen 
singular. Există nenumă
rate colective similare de 
copii, avînd o activitate 
înfloritoare, ce se desfă
șoară in diverse forme 
organizatorice : așezămin
te culturale, școli, institu
ții, publicații, edituri, tea
tre de păpuși. Toate a- 
cestea vorbesc de la sine, 
pregnant, exemplificînd 
pentru întreaga țară, pen
tru lumea întreagă strălu
citul adevăr: Partidul 
Comunist Român poartă 
o asemenea grijă viitoru- 
rului nostru al tuturor — 
pentru toți copiii țării, in
diferent de naționalitate.

Vremea in luna iunie
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, în luna iunie în nordul și 
estul țării temperaturile medii vor 
fi apropiate de cele normale și ceva 
mai ridicate în celelalte regiuni, cu 
perioade caniculare în ultima decadă. 
Se prevăd precipitații peste normal 
și în jurul valorilor normale, excep- 
tînd sudul și vestul țării, unde local 
vor fi mai reduse.

între 1—5 iunie vremea va fi căl
duroasă. Vor cădea ploi locale înso
țite de descărcări electrice, mai ales 
după-amiaza, cu frecvențe mai mari 
în zonele de deal și de munte. Vîntul 
va sufla, slab pină la moderat, pre- 
dominind din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar cele maxime 
între 22—30 grade, local mal ridicate.

între 6—10 iunie vremea va fi în 
general frumoasă, mai ales în regiu
nile din sudul țării. în celelalte zone 
se vor produce înnorări, mai pronun
țate după-amiaza, și vor cădea ploi 
locale de scurtă durată, însoțite de 
descărcări electrice. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar cele maxime între 20 și 
30 grade, izolat mai ridicate în sud.

în zilele de 11—15 iunie vremea va 
deveni în general instabilă îndeosebi 
în regiunile din vestul și nordul țării. 
Vor cădea ploi locale sub formă de 
averse, însoțite de frecvente descăr
cări electrice și intensificări ale vîn- 
tului, mai ales după-amiaza. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
12 și 22 grade, iar cele maxime între 
24 și 32 grade.

între 16 și 19 iunie, vremea va fi 
ușor instabilă. Vor cădea averse izo
late, mai ales în jumătatea de nord 
a țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar cele 
maxime între 20 și 30 grade.

între 20 și 24 iunie vremea va fi, 
în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, cu înseninări mai persistente 
în sudul țării. Se vor semnala averse 
izolate, însoțite de descărcări electri
ce în nordul țării și în zonele de 
deal și de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar cele maxime — între 23 
și 33 grade.

Ultimele zile ale lunii vor fi căl
duroase, cu cerul mai mult senin și 
averse izolate. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 14 și 23 grade, 
iar cele maxime între 25 și 35 grade.

FOTBAL în preliminariile olimpice
Astăzi, la Miskolc, în meci retur 

pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, echipa României în
tâlnește selecționata Ungariei. Din 
lotul nostru fac parte Coman, Spe- 
riatu, Bucu — portari, M. Zamfir, 
Ștefănescu, Stancu, Cîrstea, Ivan, 
Al. Nicolae, Purima — fundași, Au
gustin, Iovănescu, M. Răducanu —

în cîteva iînduri
• Au luat' sfirșit întrecerile pre

liminare ale competiției internațio
nale de fotbal pentru echipe de ju
niori „Turneul U.E.F.A.". Câștigătoa
rele celor patru grupe s-au calificat 
pentru semifinale, care se vor dis
puta după următorul program : 
Franța — Iugoslavia și Anglia — 
Bulgaria.

• în cadrul unui concurs desfășu
rat în orașul norvegian Bergen, atletul 
mexican Raul Gonzalez a stabilit un 
nou record mondial în proba de 50 
km marș cu timpul de 3h 41’39”. Ve
chiul record îi aparținea cu 3h52’23”- 
5/10.

mijlocași, *Doru  Nicolae, Radu II, 
Stan, Cămătaru, A. Rădulescu — a- 
tacanți.

în primul joc, disputat la Pitești, 
fotbaliștii români au obținut victo 
ria cu scorul de 2—0. Jocul începe la 
ora 18,30 și va fi transmis direct la 
televiziune și la radio.

★

Lotul divizionar de fotbal care 
se pregătește în vederea partidei cu 
formația R.D. Germane (partidă pro
gramată la 1 iunie) a susținut ieri un 
joc de verificare cu echipa F.C.M. 
Galați. A cîștigat echipa gălățeană cu 
scorul de 2—1 (1—1). Au marcat
Burcea (2), respectiv Dinu.

vremea

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Sao Paulo, atletul brazilian 
Joao Carlos de Oliveira a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
în proba de triplusalt, cu rezultatul 
de 17,24 m.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
mai, 1 și 2 iunie. în țară : Vremea va 
fi în generai călduroasă, cu cerul va
riabil. Vor cădea averse locale de 
ploaie, îndeosebi după-amlezele. Vînt 
moderat cu intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între -8 șl 18 
grade, iar valorile maxime între 20 și 
30 de grade. In București : Vreme în 
general călduroasă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vini 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

ALEXA AUGUSTIN

La 29 mai T979 a încetat din viață 
tovarășul Alexa Augustin, membru al 
Colegiului Central de Partid, vechi 
militant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Născut la 9 februarie 1911, în co
muna Cuzăplac, județul Sălaj, într-o 
familie de țărani săraci, Alexa 
Augustin a lucrat, de la vîrsta de 15 
ani, ca muncitor în diferite întreprin
deri, cunoscînd de timpuriu exploata
rea și asuprirea, proprii orinduirii 
capitaliste.

In anul 193S a intrat în rîndurile 
Partidului Comunist Român, îndepli
nind diferite sarcini pe linie de partid 
și sindicat — la București, Timișoara, 
Cluj, participînd activ la mișcarea 
muncitorească revoluționară și anti
fascistă.

După eliberare i s-au încredințat 
importante sarcini de răspundere pe 
linie de partid și funcții de conducere 
în aparatul de stat, ca ministru al 
transporturilor și procuror general 
al Republicii Socialiste România. A 
fost membru al C.C. al P.C.R. și de
putat în Marea Adunare Națională.

Călit la școala muncii, în numeroșii 
ani de activitate pe linie de partid 
și de stat, Alexa Augustin s-a afirmat 
ca up exemplu de dăruire și devota
ment pentru cauza socialismului în 
țara noastră. Pentru meritele sale a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea lui Alexa Augustin va 
rămîne veșnic vie în memoria celor 
ce l-au cunoscut.

ris Match", care furnizează ști
rea, precizează că din cei 33 000 
de roboti funcțlonlnd la ora ac
tuală în lume, 30 000 se află în 
Japonia, iar din aceștia 25 la 
sută sînt în măsură să exercite 
toate funcțiile amintite mai sus.

• DETECTAREA TIM
PURIE A CARDIOPATII
LOR Medic‘i de la spitalul 
general din Massachusetts au pus 
la punct o metodă simplă, dar 
de o mare exactitate, de a desco
peri, încă în fază incipientă, 
eventualele cardiopatii. Noua 
metodă are la bază injectarea în 
sîngeie pacientului a unei soluții 
de clorat de taliu, în care se află 
o cantitate foarte mică de izo
topi radioactivi — Taliu-201. Țe
sutul muscular sănătos al ini
mii absoarbe substanța, iar cel

bolnav nu. Se efectuează apoi 
o radiografie a inimii cu un a- 
parat special, care prezintă re
giunile cu o concentrație diferită 
de radioactivitate, evidențiind 
astfel zona afectată. Testul duce 
la diagnosticarea tulburărilor 
cordului cu mult înainte de a- 
pariția durerilor pectorale, care 
constituie în mod frecvent pri
mele simptome.

• PINĂ LA 3 000 DE 
GRADE CELSIUS. Cu 
noul termometru pus la punct 
de specialiștii de la întreprinde
rea „Lenteplopribor" din Lenin
grad pot ti măsurate instantaneu 
temperaturi între 500 și 3 000 de

grade Celsius. Termometrul, al
cătuit din opt dispozitive sepa
rate — dotate cu instrumente de 
măsurat electronice — este des
tinat, în principal, controlării 
proceselor tehnologice din meta
lurgie și industria constructoare 
de mașini.

• UN NOU „PE A- 
RIPILE VÎNTULUI". Astfel 
este considerat filmul „Tess" — 
în curs de turnare în Franța, în 
regia lui Roman Polanski — 
după celebrul roman „Tess 
D’Urberville" al scriitorului bri
tanic Thomas Hardy (roman 
tradus, după cum se știe, și în 
limba română). Este vorba de

povestea tragică de dragoste a 
unei tinere care cade victimă 
injustițiilor sociale ale Angliei 
de la sfîrșitul secolului trecut. 
Prin montarea, reconstituirea is
torică minuțioasă, prin distri
buție, ca și prin costurile de 
producție (cel mai costisitor film 
din istoria cinematografiei fran
ceze), acest film este comparat 
cu celebra peliculă americană, 
prezentată pentru prima oară 
pe ecrane cu patru decenii în 
urmă. Interpreta principală, tî- 
năra Nastasia Kinski, în vîrstă 
de 17 ani, este considerată a fi 
demna urmașă a lui Vivien 
Leigh, interpreta de neuitat a 
lui Scarlett O’Hara.

• ...DIN FIRE DE 
PĂIANJEN. Țesăturile din 
fir de păianjen nu sînt o

ficțiune, cum s-ar putea 
crede. Cu secole în urmă 
a apărut în Orient sub denumi
rea metaforică de „satin al mă
rii orientale" o pînză extrem de 
rezistentă confecționată din fi
rele obținute de la o specie de 
păianjeni de o mărime neobiș
nuită. Aceste fire pot susține o 
greutate de pînă la 80 gr și sînt 
atît de elastice îneît prin întin
dere devin cu 25 la sută mai 
lungi. Se povestește că regele 
Ludovic al XIV-lea a primit în 
dar ciorapi și mănuși împletite 
din fir de păianjen. Iar la sfîr
șitul secolului trecut, căutările 
întreprinse pentru găsirea țesă
turii celei mai potrivite desti
nate acoperirii dirijabilelor s-au 
soldat cu apariția unei mostre 
de material confecționată din 
fir de păianjen. Și astăzi încă

există țesători care utilizează a- 
ceastă prețioasă materie primă. 
Pînză din fir de păianjen con
fecționează, de pildă, locuitorii 
îndepărtatei insule Madagascar.

• INVAZIE DE HIENE, 
în statul indian Uttar-Pradesh, 
hienele au devenit o serioasă 
primejdie : animalele s-au În
mulțit peste măsură și au în
ceput să*  atace oamenii. Noap
tea, ele cutreieră nu numai sa- 

•tele din regiune, ci și cartierele 
centrului administrativ al statu
lui Uttar-Pradesh — orașul 
LaKhnau. La început, hienele 
răpeau capre și păsări, acum 
ucid copii. Numai în cursul 
anului trecut s-au Înregistrat 28 
de4 atacuri ale hienelor asupra 
oamenilor.
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„IA MADRID, PREȘEDINTELE NUM CEAUSESCU 
A LANSAT ON NOU APEL LA DEZARMARE, LA ÎNFĂPTUIREA 

SECURITĂȚII ÎN EUROPA SI ÎN LUME"
Larg ecou internațional al vizitei întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în Spania

Tovarășul Kim Ir Sen a primit delegația 
Frontului Unității Socialiste

Presa, radioul, televiziunea, celelalte mijloace de in
formare de masă din numeroase țări ale lumii continuă 
să comenteze vizita de stat pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o în 
Spania, la invitația regelui Juan Carlos I și a reginei 
Sofia. Un interes deosebit continuă să suscite pozițiile 
exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — in cursul 
convorbirilor romăno-spaniole la cel mai înalt nivel, 
în interviurile acordate presei spaniole — relevîndu-se 
voința României de a aprofunda colaborarea cu alte 
țări pe temeiul trainic al principiilor egalității in 
drepturi, respectului independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne și avantaju

lui reciproc. Se evidențiază că soluțiile preconizate de 
țara noastră in schimbul constructiv de păreri cu partea 
spaniolă se înscriu in eforturile menite să conducă la 
înfăptuirea unei securități reale pe continentul euro
pean, prin transpunerea in viață a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, pregătirea temeinică și asigurarea 
succesului reuniunii de anul viitor de la Madrid, la 
realizarea dezarmării, și în primul rind a celei nu
cleare, la reglementarea pe cale politică a stărilor de 
încordare și conflict din Orientul Mijlociu, din Africa 
și din alte regiuni ale globului, la transformarea Balca
nilor și a Mediteranei în zone ale păcii și bunei vecină
tăți, la făurirea noii ordini politice și economice 
mondiale.

Sub titlul „Comunicatul de la Ma
drid despre vizita președintelui 
Ceaușescu", ziarul ungar „NEPSZA- 
VA“ scrie : „Cele două state cer re
cunoașterea drepturilor legale ale po
porului palestinian, înfăptuirea drep
tului său la autodeterminare, precum 
și încetarea presiunilor de orice fel. 
Comunicatul constată cu satisfacție 
dezvoltarea în ultimii ani a relațiilor 
dintre cele două țări și exprimă do
rința ambelor părți de a extinde în 
continuare aceste relații".

Ziarul „VILAGGAZDASAG" își in
formează cititorii asupra bilanțului 
bogat al vizitei, despre înțelegerile de 
colaborare încheiate cu acest prilej, 
care creează condiții favorabile pentru 
extinderea și diversificarea relațiilor 
politice, schimburilor comerciale, coo
perării în producție, raporturilor teh- 
nico-științifice și cultural-artistice.

„RUDE PRAVO", organul C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și ziarul 
„PRACE" au preluat relatări ale 
AGENȚIEI C.T.K. despre vizita pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, la Madrid, la 
invitația regelui Spaniei, Juan 
Carlos I.

„VECERNI NOVINI", care apare 
la Sofia, a publicat o relatare asupra 
vizitei de stat în Spania a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vizită ce a conferit 
noi dimensiuni conlucrării româno- 
spaniole, corespunzătoare intereselor 
celor două popoare, aspirațiilor ge
nerale de propășire șl pace.

AGENȚIA REUTER a acordat o 
atenție deosebită acestei noi acțiuni 
internaționale a României, pusă în 
slujba promovării destinderii și în
țelegerii între națiuni, cauzei păcii și 
securității în Europa și în lume. în
tr-o relatare din Madrid, agenția 
subliniază : „Președintele României 
s-a pronunțat pentru dezarmarea nu
cleară în Europa, în vederea asigură
rii păcii mondiale. El a afirmat că 
ambele țări trebuie să contribuie la 
înfăptuirea dezarmării, care are o im
portanță vitală pentru securitatea 
Europei și a omenirii. Cei doi șefi 
de stat au declarat că reuniunea 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, ce va avea loc anul viitor 
la Madrid, trebuie să fie un pas im
portant în direcția asigurării păcii. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat că cele două țări trebuie să 
constituie un exemplu de cooperare 
între națiuni cu ideologii diferite. EI 
a avertizat insă că în viața interna
țională continuă să se manifeste po
litica imperialistă și colonialistă, care 
provoacă tensiune și animozitate".

Intr-un alt comentariu, aceeași 
agenție arată că „la 21 mai, Spania 
a făcut un nou pas în distanțarea sa 
față de trecut, salutînd pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, care face o 
vizită oficială la Madrid". Sînt evi
dențiate, de asemenea, aprecierile 
președintelui Nicolae Ceaușescu din 
Interviul acordat ziariștilor spanioli. 
,.în interviul publicat în ziarul „In- 
formaciones", scrie Reuter, președin

——— DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

tele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
speranța că întîlnirea europeană de 
la Madrid se va solda cu rezultate 
mai bune decît reuniunile preceden
te de la Helsinki și Belgrad". El 
consideră că „este necesar să se facă 
totul pentru a se obține un succes 
deosebit Ia conferința de Ia Madrid ; 
conferința trebuie să dea un impuls 
înfăptuirii tuturor prevederilor do
cumentelor semnate la Helsinki și, 
in mod deosebit, să deschidă calea 
trecerii la dezangajare militară, la 
dezarmare, și în special la dezar
marea nucleară. Ca mijloace de 
realizare a acestor obiective, pre
ședintele Ceaușescu a menționat des
ființarea blocurilor militare, lichida
rea bazelor străine și retragerea tru
pelor staționate în alte țări".

La rîndul său, AGENȚIA ASSO
CIATED PRESS, referindu-se la De
clarația comună, consemnează, prin
tre altele : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Adolfo Sua
rez au subliniat interesul lor pentru 
consolidarea păcii, stabilirea de re
lații de bună vecinătate în Balcani, 
în regiunea Mediteranei și în alte 
zone, din Europa. Ei și-au exprimat, 
de asemenea, hotărîrea de a-și in
tensifica bunele relații de prietenie, 
precum și cooperarea în toate do
meniile între Spania și România! 
Cele două țări și-au exprimat spri
jinul față de soluționarea globală și 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, prin retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului la 
autodeterminare.

Trecînd în revistă principalele mo
mente ale vizitei, agenția Associated 
Press consemnează în mod deosebit 
solemnitatea înmînării „cheii de aur" 
a Madridului președintelui Republi
cii Socialiste România, relevind : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
primit -cheia Madridului- ca un sim
bol al prieteniei și păcii între Româ
nia și Spania. EI a declarat că este 
necesar să se depună toate efortu
rile pentru a trăi în pace și pentru 
a realiza colaborarea între națiuni și 
popoare pe baza respectării depline 
a suveranității și independenței".

Sub titlul „Ceaușescu deschide ca
lea intre Est și Spania", ziarul ita
lian „IL TEMPO" scrie : „Vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu are, 
fără îndoială, o însemnată valoare 
politică, întrucit reprezintă prima in- 
tîlnire între Spania democratică și 
Europa socialistă. Ea poate constitui 
un act de recunoștință din partea 
spaniolilor, deoarece guvefnul de la 
București a fost primul care a trans
format relațiile bilaterale comercial- 
eonsulare într-o recunoaștere diplo
matică a Spaniei de după Franco. Un 
al doilea aspect, și poate cel mai 
substanțial, se referă la creșterea 
schimburilor economice și comercia
le pe care o așteaptă ambele țări de 
la această vizită".

Cotidianul francez „LE NOUVEAU 
JOURNAL", sub titlul „Ceaușescu la 

Madrid : o premieră", notează : „A- 
ceastă vizită îmbracă aspectul unui 
important eveniment, întrucît este 
prima dată cînd un șef de stat din- 
tr-o țară din Europa răsăriteană vine 
la Madrid".

La rîndul său, „LE FIGARO", re- 
liefînd ponderea pe care a avut-o în 
cadrul dialogului româno-spaniol Ia 
cel mai înalt nivel preocuparea pen
tru politica de destindere și coope
rare prietenească, de înseninare a 
climatului politic internațional și în
tărire a securității în Europa și în 
lume, arată : „Nicolae Ceaușescu, 
șeful statului și secretarul general al 
Partidului Comunist Român, a lan
sat la Madrid un nou apel la dezar
marea nucleară în Europa. Pre
ședintele Ceaușescu a declarat că 
România și Spania trebuie să colabo
reze pentru realizarea dezarmării, 
care este de o importanță vitală pen
tru securitatea în Europa și în lumea 
întreagă. Cei doi șefi de stat au fost 
de acord eă reuniunea de la Madrid 
va marca o etapă importantă pe ca
lea instaurării păcii".

Aprecieri similare sînt formulate și 
de ziarul vest-german „SÎÎD- 
DEUTSCHE ZEITUNG", care a ținut 
să evidențieze că „atît spaniolii, cît și 
președintele Nicolae Ceaușescu s-au 
pronuhțat deschis pentru dezarmare, 
destindere și consolidarea securității 
europene".

în relatările lor asupra vizitei, zia
rele iordaniene „AL RAI", „AD DUS- 
TOUR", „JORDAN TIMES" au scos 
în evidență poziția consecventă a 
României socialiste față de soluțio
narea crizei din Orientul Mijlociu, 
citind extrase semnificative referitoa
re la problemele din această zonă 
din interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ziarului spaniol 
„EL PAIS". Presa iordaniană reia, de 
asemenea, aprecierile președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, privind necesitatea strin
gentă a dezarmării, care trebuie să 
aibă prioritate în dezbaterile reuniu
nii pentru securitate și cooperare ce 
va fi găzduită de capitala Spaniei in 
anul 1980.

Primirea deosebit de călduroasă 
făcută oaspeților români este con
semnată și într-o corespondență din 
Madrid a ziarului brazilian „FOLHA 
DE SAO PAULO", care subliniază : 
„Dezarmarea în Europa, dialogul 
Nord-Sud și viitoarea reuniune ge- 
neral-europeană, care va avea loc la 
Madrid, în 1980, se numără printre 
problemele asupra cărora s-au con
centrat discuțiile din timpul vizitei".

„Ceaușescu în Spania" este titlul 
sub care cotidianul „NATION RE
VIEW", ce'apare la Bangkok, relevă 
cursul ascendent din ultimii ani al 
relațiilor prietenești româno-spaniole, 
al colaborării reciproc avantajoase în 
multiple domenii de activitate, arâ- 
tind că vizita șefului statului român 
la Madrid a constituit o încununare a 
acestor eforturi și un stimulent pen
tru amplificarea raporturilor bilate
rale pe plan politic și economic.

Revista indiană „Fair Calling'1 despre :

„Anii dezvoltării României sub o conducere 
înțeleaptă, clarvăzătoare și curajoasă1*
DELHI 29 (Agerpres). ~ Sub 

titlul „România și președintele 
Nicolae Ceaușescu", revista indiană 
„Fair Calling" publică in numărul 
său din luna mai un articol consa
crat personalității șefului statului 
român. Evidențiind marile succese 
obținute de poporul nostru sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, articolul subliniază că 
ultimii ani au constituit pentru 
România „o epocă de realizări fără 
precedent ale acestei țări prietene, 
în toate domeniile — progres poli
tic și social, sporire enormă a bo
găției naționale, a producției agro
industriale, îmbunătățirea condiții
lor de viață ale poporului, progres 
cultural și științific și, in același 
timp, creșterea prestigiului interna
țional al țării". „Astăzi, România 
este o țară cu adevărat independen

Întrevederi ale delegației
Academiei „Ștefan Gheorghiu" în S.U.A.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Delegația Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, președintele Consiliului de 
conducere și rector al academiei, 
care se află în S.U.A., a vizitat uni
versitățile New York, Columbia, 
Harvard, Stanford, Berkeley, Insti
tutul tehnologic din Massachusetts și 
alte institute de . învățămînt, pregăti
re a cadrelor și cercetare în dome
niul managementului, științelor poli
tice și relațiilor internaționale.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de informații și de experien
ță și au fost convenitp măsuri în 
vederea dezvoltării contactelor și re
lațiilor între institutele vizitate și 
Academia „Ștefan Gheorghiu", cît și 
alte instituții românești de învăță

agențiile de presă transmit:
Convorbiri iugoslavo-al-

început,geriene. La A1Kcr au
marți, convorbirile oficiale dintre 
președintele Algeriei, Bendjedid 
Chadli, și președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, aflat într-o vi
zită oficială de prietenie în capitala 
algeriană.

Noi bombardamente în 
SUduI Libanului. Artileria israe- 
liană și cea a milițiilor conservatoare 
secesioniste libaneze au bombardat 
marți — pentru a patra zi consecu
tiv — taberele palestiniene și car
tierele rezidențiale din orașul Tyr — 
relatează agenția France Presse. Ti- 
rurile puternice de artilerie au pro
vocat un exod masiv al populației, 
aproximativ 60 000 de persoane pă
răsind deja regiunea de coastă și 
îndreptîndu-se spre nordul țării. Pa
gube materiale importante au fost 
semnalate atît în cartierele de lo
cuințe, cît și în zona portuară a ora
șului Tyr.

în capitala Mauritaniei, 
Comitetul Militar de Salvare Națio
nală se va reuni la 31 mai pentru a 
desemna un nou prim-ministru al ță
rii, în locul lui Ahmed Ouid Bouceif, 
care și-a pierdut viața într-un acci
dent de avion — se arată într-un co
municat oficial difuzat la Nouakchott. 
Pină la desemnarea noului premier 
mauritan, problemele curente ale ac
tivității guvernului au fost încredin
țate It. col. Ahmed Salem Ould Sidi, 
al doilea vicepreședinte al Comitetu
lui Militar de Salvare Națională. 

tă, iubitoare de pace și progresistă. 
România este una din puținele țări 
din lume care nu este implicată in 
nici o dispută cu alte state".

„Dar — continuă revista — rezul
tatele nu au fost numai cantitative. 
Importante sînt îmbunătățirile ca
litative. Conducerea agriculturii, 
industriei și a altor sectoare ale 
activității social-economice a fost 
democratizată prin autoconducere 
muncitorească și poporul român a 
devenit modelatorul și stăpînul 
propriului destin. Astfel, se subli
niază în încheierea articolului, 
anii dezvoltării României iub con
ducerea înțeleaptă, clarvăzătoare și 
curajoasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu vor intra în istorie ca 
începutul unei epoci de deplină în
florire pe calea socialismului și a 
democrației".

mînt și cercetare științifică. Delega
ția a avut convorbiri la, Departamen
tul de stat, Ministerul Muncii și 
Agenția Internațională a S.U.A. pen
tru comunicații în domeniul învăță- 
mîntului și culturii. De asemenea, au 
avut loc convorbiri la conducerile 
Diviziei de administrație publică din 
Secretariatul O,N.U. și ale Băncii 
Mondiale (B.I.R.D.).

Tovarășul Leonte Răutu a avut o 
întrevedere cu directorul general al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), Bradford 
Morse, în cadrul căreia au fost exa
minate probleme legate de dezvolta
rea Centrului internațional de pre
gătire a cadrelor pentru țările în 
curs de dezvoltare din cadrul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu".

In cadrul manifestărilor dedi
cate în Grecia aniversării a 35 
de ani de la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă, 
ansamblul folcloric „Dunărea", 
din Giurgiu, a susținut o serie 
de spectacole in orașul Hania 
și în alte localități din insula 
Creta. Reprezentanții cîntecului 
șt dansului popular românesc au 
fost îndelung aplaudați de nu
meroșii spectatori prezenți la 
aceste spectacole.

A fost creată regionala din 
Charleroi a Asociației culturale 
Belgia—România. Cu acest pri
lej, la sediul Federației din 
Charleroi a Partidului Comunist 
din Belgia a fost inaugurată Ex
poziția de fotografii „Momente 
din istoria poporului român".

La Luanda a fost editată de 
„Impresa National" lucrarea 
științifică „Patologie medica
mentoasă curentă", a autorilor 
români prof. dr. Gh. Panaitescu 
și dr. Emil A. Popescu. Aceasta 
este prima lucrare științifică ro
mânească editată în R.P. Angola.

La Geneva a avut loc marti 0 
întîlnire a conducătorilor delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. participante Ia 
convorbirile privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive.

Intr-un comunicat oficial
difuzat la Islamabad se anunță că

PHENIAN 29 (Agerpres). — Tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreei, 
președintele R.P.D. Coreene, a primit 
delegația Frontului Unității Socialis
te din Republica Socialistă Români i, 
condusă de tovarășa Tamara Dobrin, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., care, la invitația Frontului De
mocratic peritru Reunificarea Patriei 
din Coreea, face o vizită în R.P.D. 
Coreeană.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ' secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, au 1'ost transmise tovară
șului Kim Ir Sen un călduros salut 
tovărășesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de succes deplin 
în activitatea pe care o. desfășoară 
în fruntea partidului și a statului 
pentru făurirea noii orînduiri sociale 
în R.P.D. Coreeană, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor fundamentale ale 
poporului coreean privind reunifi
carea pașnică, în interesul cauzei ge
nerale a socialismului, progresului și 
păcii in lume.

Tovarășul Kim Ir Sen a rugat

Președintele Consiliului Democratic Republican 
Revoluționar al R. D. Afganistan l-a primit 

pe ambasadorul României
KABUL 29 (Agerpres). — Nur Mo

hammed Taraki, președintele Consi
liului Democratic Republican Revolu
ționar al Republicii Democratice Af
ganistan, a primit, la 29 mai, pe Nico
lae Ștefan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Kabul, cu oca
zia prezentării scrisorilor de acredi
tare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis

Nusrat Bhutto, soția fostului prim- 
ministru pakistanez Zulfikar Aii 
Bhutto, și fiica sa, Benazir Bhutto, 
au fost puse în libertate. Ele au fost 
arestate anul trecut sub acuzația de 
a fi încălcat legea marțială. După 
cum s-a mai anunțat, Nusrat Bhutto 
a fost aleasă recent în funcția de 
președinte al Partidului Poporului 
din Pakistan.

Proces împotriva unor 
teroriști în R.F.G.In locautatea 
Bueckeburg (landul Saxonia Inferi
oară) a început un proces împotriva 
a șase persoane acuzate de consti
tuirea unei organizații teroriste. 
Agenția U.P.I. subliniază că acesta 
este primul proces inițiat pină acum 
în R.F.G. membrilor unei organizații 
teroriste de extremă dreaptă.

Pentru un nou tip de relații internaționale 
echitabile și juste

BOGOTA 29 (Agerpres). — în șe
dința de încheiere a lucrărilor reu
niunii la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Pactului Andin, șefii de stat 
din Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru 
și Venezuela au semnat o declara
ție comună intitulată „Mandatul de 
la Cartagena" și alte documente. De
clarația consemnează hotărîrea părți
lor semnatare de a depune eforturi 
susținute pentru întronarea unor noi 
relații, echitabile și juste în lume. 
Sînt reafirmate, totodată, principiul 
dezvoltării economice ihdependente a 
statelor, din zonă, necesitatea respec
tării ferme a dreptului inalienabil și 
suveran al statelor andine de a de
cide în conformitate cu propriile lor 
interese și cu aspirațiile popoarelor 

să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român sincere 
mulțumiri, salutări șl sentimente de 
caldă prietenie, relevind, totodată, cu 
plăcere frumoasele amintiri de la în- 
tîlnîlile și convorbirile avute cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. De aseme
nea, el a subliniat bunele relații sta
tornicite între R.P.D. Coreeană și 
România, care au posibilitatea să se 
dezvolte și să se întărească pe mai 
departe, reprezentînd în același timp 
un puternic imbold în lupta poporului 
coreean pentrij construcția socialis
mului și reunificarea patriei.

★
în cadrul vizitei. în orașul Nampho, 

oraș înfrățit cu Galațiul, a avut loc 
un miting al prieteniei româno-co- 
reene, la care au rostit cuvîntări' Li 
Ghion Ho, vicepreședinte al Comite
tului administrativ al orașului, și 
Tamara Dobrin. Vorbitorii au relevat 
relațiile de strînsă prietenie și cola
borare dintre partidele, guvernele 
organizațiile de masă și obștești din 
cele două țări, realizările celor două 
popoare în opera de edificare a socia
lismului.

președintelui Nur Muhammed Ta
raki un mesaj de prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres pentru 
poporul afgan.

Mulțumind, președintele Consiliu
lui Democratic Republican Revolu
ționar al Republicii Democratice 
Afganistan a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu ele 
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate" pen
tru poporul român prieten.

în cadrul convorbirii au fost subli
niate posibilitățile largi de creștere și 
diversificare a schimburilor comer
ciale și a cooperării economice bila
terale, dorința de a se așeza rela
țiile economice dintre România și 
Afganistan pe baza unor înțelegeri de 
lungă durată, în domenii de interes 
comun.'

DAKAR

Reuniune la nivel inalt
DAKAR 29 (Agerpres). — La Dakar 

— capitala Senegalului — se desfă
șoară lucrările celei de-a III-a reu
niuni la nivel inalt a Comunității 
economice a statelor din Africa de 
vest. La reuniune, 15 din cele 16 sta
te membre ale acestui organism sînt 
reprezentate de șefi de stat.

Participanții la lucrări examinează 
și urmează să adopte măsuri concrete 
in vederea constituirii unei piețe co
mune care să asigure condițiile ne
cesare eliminării barierelor vamale 
datînd din perioada dominației colo
niale. Menținerea in vigoare a aces
tea- bariere — apreciază experții eco
nomici din țările respective — impie
tează asupra dezvoltării cooperării 
între statele membre.

din zonă asupra bogățiilor și resur
selor lor naturale. „Mandatul de la 
Cartagena" preconizează intensifica
rea cooperării în zonă și în afara 
ei pe principii noi, adoptarea de mă
suri care să ducă la consolidarea in
dependenței economice și a suvera
nității naționale ale statelor andine, 
crearea unor instrumente optime și 
eficiente pentru respingerea „soluții
lor nedrepte care încearcă să fie im
puse din afară țărilor din zona an
dină". Totodată, este evidențiată ne
cesitatea creșterii rolului Pactului 
Andin și a capacității lui de nego
ciere „în vederea depășirii structurii 
injuste și perimate a actualelor re
lații economice internaționale".

Deși mai sînt doar cîteva zile pînă 
la scrutinul parlamentar de dumini
că, aspectele tipice ale unei campa
nii electorale sînt, la prima vedere, 
destul de puțin vizibile. în afara’ a- 
fișelor publicitare, reduse mult ca 
număr față de trecut, și a mitingu
rilor ce se succed în principalele 
piețe, nimic nu pare schimbat din 
ritmul obișnuit al vieții cotidiene. 
Gradul de efervescență al acestei 
competiții, apreciată ca fiind cea mai 
disputată din 1948 încoace, se poate 
înregistra mai ales la transmisiunile 
celor cinci canale ale radioteleviziu- 
nii, ca și ale zecilor și sutelor de pos
turi private de radio și televiziune, 
care în ultimii doi ani au împînzit 
Italia, prin articolele și comentariile 
presei, precum și în dialogul pe care 
candidații îl improvizează la locurile 
de muncă ale alegătorilor sau direct 
în cartiere.

După cum este știut, în urma ale
gerilor generale din 1976, Partidul 
Comunist s-a situat la o dife
rență de numai cîteva procente dș 
Partidul Democrat-Creștin (P.D.C.), 
fapt ce a făcut imposibilă alcătuirea 
unul guvern fără sprijinul său direct 
sau indirect. în aceste condiții, și ca 
expresie a spiritului constructiv ma
nifestat de P.C.I., s-au născut „for
mula abținerilor", „programul comun 
de guvernare" și, incepînd din mar
tie anul trecut, „noua majoritate 
parlamentară", din componența căreia 
pentru prima dată în ultimii 30 de 
anj au făcut din nou parte și comu
niștii. Dar rezistențele manifestate în 
cadrul democrației creștine în legă
tură cu transpunerea în viață a u- 
nora din punctele esențiale ale pro
gramului convenit, amînarea conti
nuă a adoptării altora, perpetuarea 
politicii de aruncare a greutăților cri
zei pe umerii maselor muncitoare, 
luările de poziție net anticomuniste 
din partea unor lideri ai P.D.C. au 
determinat Partidul Comunist să se 
retragă din majoritate. Dificilele tra
tative pentru formarea unui nou,, gu
vern au reliefat imposibilitatea re
editării unor formule care ignoră ac
tualul raport de forțe din țară și, în 
acest fel, au făcut inevitabil recursul 
anticipat la urne, pentru a treia 
oară în ultimii șapte ani.

Italia in preajma alegerilor
Listele de candidați pe care le-a 

prezentat Partidul Comunist Italian 
includ și de această dată numeroși 
candidați independenți, personalități 
de prestigiu care Împărtășesc orien
tările generale, politica și propune
rile avansate de P.C.I. pentru în
fruntarea multiplelor probleme cu 
care Italia este confruntată în pre
zent. Este, fără îndoială, și aceasta 
o expresie a politicii deschise, de 
largi alianțe, promovată de comuniș
tii italieni între principalele com
ponente ale mișcării populare, de
mocratice din țară.

în ce privește programele electo
rale — în afară de programul Parti
dului Comunist — chiar dacă acestea

DE LA TRIMISUL NOSTRU

recunosc, în principiu, necesitatea în
făptuirii de reforme, ele sînt con
cepute în așa fel îneît să nu afecteze 
actualele structuri economico-socia- 
le, neaducînd noutăți nici în ce pri
vește posibilele viitoare formule de 
guvernare. în schimb, P.C.I. prezin
tă un program menit să deschidă ca
lea pentru „o schimbare reală a ac
tualului cadru politic" („l’Unită"). 
Comuniștii relansează, astfel, propu
nerea de alcătuire a unui guvern de 
unitate națională, din care să facă 
parte toate forțele politice democra
tice și populare din. țară, inclusiv 
P.C.I. „Soluția pe cară noi o oferim 
— arăta secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer — este singura 
care poate contribui în mod real la 
restabilirea ordinii democratice în 
țară, care poate să dea noi certitu
dini pentru evoluția economiei și să 
permită însănătoșirea statului demo
cratic, creșterea încrederii poporului 
italian în marile partide democratice 
care îl reprezintă și în instituțiile 
sale libere". Cele 46 de propuneri 
concrete cuprinse în programul elec
toral al P.C.I. alcătuiesc practic un 
adevărat program de guvernare, ur- 
mărind, între altele, apărarea și refor
ma statului democratic, diferitele as

pecte ale dezvoltării economice și so
ciale a țării, inclusiv ridicarea zo
nelor înapoiate din Mezzogiorno, 
combaterea șomajului și a inflației, 
punerea pe noi baze a învățămîntu- 
lui, cercetării științifice și, în gene
ral, a activităților culturale, crește
rea contribuției Italiei la lupta pen
tru întărirea cursului spre destinde
re, spre făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Cu toate că respinge ideea intră
rii directe a reprezentanților P.C.I. 
în guvern, o parte a democrației 
creștine, în care se recunosc curen
tele apropiate de secretarul național 
al partidului, Benigno Zaccagnini, se 
pronunță pentru continuarea politi
cii de solidaritate națională, pentru 
continuarea colaborării cu comuniș
tii în cadrul parlamentului și al ma
jorității. în schimb, curentele cu o- 
rientare de dreapta din P.D.C. au 
cerut în mod clar abandonarea aces
tei politici și reîntoarcerea la o for
mulă de centru-stînga sau chiar de 
centru. într-un fel sau altul, ambele 
aceste poziții nu urmăresc altceva. — 
după cum relevă ziarul „PAESE 
SERA" — decît „conservarea mono
polului de putere pe care democra
ția creștină îl deține de mai bine de 
trei decenii, continuarea metodelor 
de guvernare de pină acum". „In ac
tualele condiții — scria revista „RI- 
NASCITA", referindu-se la aceste 
luări de poziție — înapoi nu ne pu
tem întoarce".

Desigur, unul din elementele im
portante care au caracterizat cam
pania electorală a fost atitudinea 
hotărîtă a partidelor din arcul con
stituțional de condamnare a teroris
mului și a actelor teroriste, prin care 
s-a urmărit să se creeze un climat 
de confuzie și teamă, de pe urma 
căruia să poată profita cercurile 
conservatoare și de dreapta.

în rîndul observatorilor de aici 
este clar împărtășită opinia că ale
gerile de la 3 și 4 iunie reprezintă 
un examen de deosebită responsa
bilitate pentru cei 42 milioane de 
alegători, de ample consecințe pen
tru viitorul țării.

Radu BOGDAN 
Roma

R. F. GERMANIA:

Problemele 

preocupare
După alegerea celui de-al cincilea 

președinte al Republicii Federale 
Germania, în persoana prof. Karl 
Carstens — candidatul partidelor de 
opoziție Uniunea Creștin-Democrată 
și Uniunea Creștin-Socială, care suc
cede lui Walter Scheel (Partidul Li
ber-Democrat, una din cele două 
formații care alcătuiesc actuala coa
liție guvernamentală) — pozițiile 
principalelor grupări politice repre
zentate în Bundestag se confrunta în 
continuare pe fundalul dezbaterilor 
în perspectiva alegerilor pentru „par
lamentul vest-european".

în mare, problemele rămîn aceleași: 
înviorarea conjuncturii economice, 
combaterea inflației și șomajului, 
mai exact, menținerea lor la un pla
fon „suportabil",’ asigurarea surselor 
de energie, în condiții care să nu pe
ricliteze sau să împovăreze creșterea 
industrială. După datele Oficiului fe
deral al muncii din Niirnberg, pe 
piața muncii au apărut semne de 
ameliorare, deși încă peste 900 000 de 
persoane sînt fără slujbe. In condi
țiile menținerii actualei situații eco
nomice — apreciază economiștii — 
rata șomajului ar putea să scadă sub 
4 la sută din forța de muncă. Un 
program special, întocmit recent de 
guvernul federal, prevede alocarea a 
500 de milioane mărci pentru ajuto
rarea a 23 de zone în care șomajul 
depășește 6 la sută. Sumele sînt des
tinate compensării cheltuielilor pe 
care le-ar face întreprinderile pentru 
readaptarea profesională a persoane
lor care și-au pierdut de mult timp 
locul de muncă.

Dar dacă problemele economice 
formează unul din principalele subi
ecte care polarizează atenția opiniei 
publice, se poate spune. că „miezul" 
acestor probleme îl constituie subiec
tele legate de energetică. Astfel, în 
privința energiei, autoritățile fede
rale au pregătit o listă de priori
tăți. Cum e și firesc, o atenție deo
sebită este acordată măsurilor pen
tru economisirea energiei atît la în- 

energeticii - 
primordială

călzitul locuințelor și clădirilor pu
blice, cît și la consumul de benzină 
pentru autovehicule. De asemenea, se 
preconizează folosirea rezervelor 
autohtone de cărbune și dezvoltarea 
unor surse de energie nenucleare 
(solară, eoliană etc.). în sfîrșit, lista 
include și energia nucleară, deși se 
preconizează acum anumite limite în 
această direcție, (la ora actuală R.F.G. 
dispune de 10 Centrale electrice nu
cleare în funcțiune și de 11 în con
strucție, exportînd în același timp 
echipamente complete în acest do
meniu).

Cu toate că părerile partidelor ce 
formează coaliția guvernamentală — 
social-democrații și liber democrații 
— în problema utilizării energiei nu
cleare nu se deosebesc decît in nuan
țe de pozițiile U.C.D., prudența cu 
care autoritățile federale abor
dează această problemă este ex
ploatată de opoziție, amenințînd 
să devină subiect de permanen
te dispute publice. în timp ce 
unii politicieni de dreapta nu au nici 
o reținere cind este vorba de depozi
tarea pe teritoriul R.F.G. a arma
mentului nuclear N.A.T.O., aceiași 
politicieni încearcă să trezească în 
rîndul populației sentimente de tea
mă față de riscurile utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice, in 
perspectiva, nu prea îndepărtată, a 
alegerilor generale din 1980.

în domeniul politicii externe, pre
sa vest-germană a reținut, zilele tre
cute, reafirmarea pozițiilor guvernu
lui federal prilejuită de declarația 
făcută în Bundestag de cancelarul 
Helmut Schmidt. Șeful cabinetului de 
la Bonn a subliniat necesitatea 
impulsionării procesului de destin
dere, prioritatea acordată eforturilor 
de consolidare a păcii, dorința de a 
promova înțelegerea cu țările socia
liste, inclusiv relații corecte de bună 
vecinătate cu R.D.G., extinderea co
laborării șl cultivarea încrederii în
tre toate statele.

Petre STANCESCU

„OPERAȚIUNEA GASPI"
Amplă acțiune în rîndurile conducătorilor 
auto din Franța în vederea economisirii 

benzinei
Cu pîntecul său ro

tund și cu capul țu
guiat, terminat într-o 
pilnie, „Gaspi" (pre
scurtare de la cuvîntul 
,,gaspillage", risipă) a 
devenit un personaj 
larg cunoscut, care în
truchipează simbolul și 
subiectul unei ample 
campanii declanșate în 
Franța in vederea eco
nomisirii carburanților, 
în toate stațiile de dis
tribuire a benzinei din 
țară urmează să fie 
împărțite conducători
lor auto „permise 
pentru vînătoare de 
Gaspi".

A vina periculosul 
„dăunător" înseamnă 
a conduce în mod eco
nomicos. In acest scop, 
fiecare permis de „vî
nătoare" este însoțit de 
o hartă automobilistică 
detaliată a Franței,

pentru a se alege iti
nerare economice (se 
consumă mai puțină 
benzină pe o șosea 
obișnuită decît pe auto
străzi și mai multă 
benzină atunci cind se 
traversează aglomeră
rile urbane decît în 
zonele rurale); de un 
tabel specificind con
sumurile de benzină 
pentru fiecare tip de 
autovehicul; precum și 
de un șir de sfaturi 
și recomandări tehnice 
de economisire a pre
țiosului carburant (de 
pildă, verificarea per
manentă a pneurilor : 
dacă nu sînt bine um
flate, consumul de 
benzină crește). Po
trivit experților, con
ducerea economicoasă, 
sau „conducerea lină", 
cum mai este denumi
tă, permite unui con
ducător auto experi

mentat să economi
sească — la o viteză 
constantă — pină la 22 
la sută din cantitatea 
obișnuită de carbu
rant, iar unui auto
mobilist mijlociu — 10 
la sută. Se consideră 
că un conducător auto 
consumă în medie 
1 200 litri de carburant 
anual. Dacă 2,5 mili
oane conducători auto 
vor urma recomandă
rile din cadrul „ope
rațiunii Gaspi", se vor 
putea economisi in. 
Franța, într-un an, 300 
milioane litri de ben
zină.

Pentru stimularea 
conducătorilor auto, pe 
lingă măsurile amin
tite va fi inițiat și un 
mare concurs cu pre
mii pentru cei care vor 
realiza cele mai sub
stanțiale economii.

CHASSONS LE GASPI

„Nici un fel de cruțare față de Gaspi". „1 Gaspi = 1 litru de carburant 
risipit", lată cum aratâ unul din multiplele afișe prin care conducătorii 
auto din Franța sînt îndemnați sâ economisească prețiosul carburant
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