
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Islamice Pakistan

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază, pe 
ambasadorul Republicii Islamice Pa

kistan la București, Shaikh A. Moid, 
in vizită de rămas bun, in legătură 
cu incheierea misiunii acestuia în 
tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, ș•, q

IERI A AVUT LOC
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Pe șantierul Canalului

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT

Pină la sfirșitul anului
CIT MAI MULTE OBIECTIVE NOI 
DE INVESTIȚII - IN PRODUCȚIE I

Am intrat în ultima lună a acestui 
., *n, de a cărui încheiere cu bune re
zultate în toate domeniile activității 
economice depinde într-o măsură 
hotărîtoare înfăptuirea cu succes a 
prevederilor pe întregul cincinal. 
Tocmai de aceea, răspunzind îndem
nului mobilizator adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la inalta tri
bună a Congresului al XII-lea al 
partidului, constructorii și montorii, 
ceilalți oameni ai muncii care, parti
cipă la realizarea investițiilor și-au 
concentrat în ultima perioadă efor
turile spre accelerarea ritmului de 
execuție a lucrărilor și recuperarea 
oricăror restanțe, spre îndeplinirea 
integrală a planului din acest an și 
punerea cit mai rapidă in funcțiune 
a tuturor noilor obiective și capaci
tăți prevăzute.

Intr-adevăr, realității? din aceste 
zile de pe șantiere oferă tabloul unei 
munci dirze. tenace, al intensificării 
hotărite a eforturilor constructorilor 
și montorilor, dinamizate prin acti
vitatea politică a organizațiilor de 
partid. Să concretizăm: pe șantierele 
combinatelor de utilaj greu din Iași, 
Cluj-Napoca și Craiova, oțelăriei nr. 
3 și furnalului nr. 6 de la Combina
tul siderurgic Galați, pe cele ale plat
formelor petrochimice Midia-Năvo- 
dari și Teleajen, constructorii și mon
torii au luat un avans apreciabil la e- 
xecutaăea lucrărilor. O susținută luptă 
cu timpul se dă pe șantierele noii 
salbe de hidrocentrale de pe Someș, 
Combinatului de fire-«- sintetice din 
Vaslui, ale lucrărilor de dezvoltare 
din cadrul întreprinderii de mașini- 
grele din București și „1 Mai" din 
Ploiești, pe platformele industriale 
Zalău și Bistrița etc.

Toate aceste exemple, ca și altele 
evidențiază hotărirea constructorilor 
pi montorilor, puternic însuflețiți de 
perspectivele mobilizatoare deschise 
de Congresul al XII-lea al partidului, 
de a acționa stăruitor, cu intensitate 
sporită, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate de partid 
în domeniul investițiilor.

Practic, pină la sfirșitul anu
lui, zilnic trebuie să intre in pro
ducție un număr important de in
vestiții din industrie și agricultură, 
fiecare dintre ele avind un rol im
portant in realizarea planului pe 
anul viitor, în creșterea producției 
materiale în ritmurile prevăzute.

Cum, în ce direcții prioritare tre
buie acționat in acest scop ?

URGENTAREA MONTĂRII UTI
LAJELOR TEHNOLOGICE se deta
șează ca o condiție esențială pentru 
finalizarea cit mai rapidă a unui 
mare număr de obiective productive 
noi. Stocul de utilaje de pe unele șan
tiere din industria chimică, metalur
gie, economia forestieră și industria 
materialelor de construcții, industria 
construcțiilor de mașini etc, este în 
prezent ridicat. Prima și cea mai im
portantă cerință pentru depășirea 
Unei asemenea sitpații o constituie 
obligația constructorilor de a crea 
grabnic toate fronturile de montaj 
solicitate. Este cunoscut faptul că 
din cauza slabei activități desfășu

rate de unii constructori, lipsei forței 
de muncă, organizării necorespunză
toare a lucrului, stadiul lucrărilor 
de construcții premergătoare monta
jului tehnologic este pe unele șan
tiere nesatisfăcător.

Nu mai e timp pentru tergiversări 
și justificări : printr-o conlucrare 
permanentă, constructorii și montorii 
au datoria să înlăture decalajul ac
tual și să recupereze restanțele, înca- 
drîndu-se cu strictețe in graficele 
elaborate in comun ia obiectivele cu 
termene de punere în funcțiune în 
acest an. Pentru aceasta sînt necesare 
organizarea cit mai. judicioasă a lu
crărilor, întărirea ordinii și discipli
nei în muncă pe șantiere, folosirea 
cu randament deplin a timpului de 
lucru al oamenilor și utilajelor, ca și 
creșterea exigenței pentru calitatea 
fiecărei lucrări realizate. Desigur, 
condiția principală a realizării în 
ritm intens a lucrărilor o constituie 
stabilirea unor programe precise și 
mobilizatoare de lucru, realiste și 
judicios eșalonate, in deplină concor
danță cu graficele de execuție.

LICHIDAREA RESTANȚELOR IN 
LIVRĂRI, stabilirea unui deplin 
acord între ritmul de livrare a echi
pamentelor tehnologice pe șantiere 
și graficele de montaj. La ora ac
tuală, pe platforma de investiții de 
la Călan, pe șantierele Combinatului 
de ingrășăminte azotoase din Slobo
zia, Combinatului de îngrășăminte 
chimice, din Bacău și.altele sint aș
teptate să sosească importante vo
lume de utilaje, 'restante din lunile 
anterioare, dintre care unele sint in
dispensabile pentru începerea activi
tății productive. Nimic nu este mai 
important acum pentru fiecare fur
nizor, dar în special pentru colecti
vele de oameni ai muncii de la în
treprinderile „23 August", de mașini 
grele. „Vulcan", de pompe din Bucu
rești, întreprinderile de utilaj chimic

din Ploiești, Găeștî și Făgăraș, „In
dependența" din Sibiu, „Unio“ din 
Satu Mare, întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Moreni ș.a. declt 
executarea și livrarea rapidă a tu
turor utilajelor solicitate.

GRIJA PENTRU CALITATEA LU
CRĂRILOR efectuate, ca și pentru 
pregătirea pină in cele mai mici 
amănunte a intrării in producție a 
noilor investiții trebuie să constituie 
un obiectiv principal in activi
tatea politică și organizatorică des
fășurată de organizațiile de partid.

Este necesar șă se acționeze 
energic, prin diferitele forme și 
mijloace ale muncii politice, pen
tru întronarea ordinii și disciplinei 
în muncă,. a spiritului de înaltă res
ponsabilitate comunistă la toate 
punctele-cheie de lucru. Totodată, 
in calitatea lor de conducător poli
tic al activității de pe șantiere, or
ganizațiile de partid trebuie să con
troleze cu toată exigența cum sint 
aplicate măsurile vizind incheie
rea grabnică a lucrărilor de con
strucții și montaj, dar mai ales cele 
referitoare la desfășurarea în bune 
condiții a probelor tehnologice și 
intrarea rapidă in funcțiune a. tu
turor noilor obiective și capacități 
productive planificate pe acest an.

EXISTA un mare ajutor 
IX BĂTĂLIA INVESTIȚIILOR : 
TIMPUL EXCEPȚIONAL DE FRU
MOS, PRIMAȚARATIC, din acest 
ÎNCEPUT DE IARNA. A folosi din 
plin, la nivelul maxim al posi
bilităților, fiecare din zilele care 
ne despart de sfirșitul anului pen
tru a termina și a da în funcțiune 
toate obiectivele de investiții pre
văzute pe 1979 — iată datoria de înal- 
tă răspundere față de partid, față de 
societate a tuturor organizațiilor de 
partid, a tuturor constructorilor și 
montorilor de pe șantiere.

Dunăre - Marea Neagră

S-a turnat 
al 10000-lea 

metru cub de beton 
la ecluza Agigea
Constructorii și montorii care 

lucrează la ecluza Agigea a Ca
nalului Dunăre-Marea Neagră 
transpun cu abnegație in viață 
sarcinile ce le revin din istori
cele hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

La 15 m sub nivelul mării, 
Unde se va afla baza ecluzei, 
s-au încheiat excavațiile și s-a 
turnat cel de-al 10 000-lea metru 
cub de beton. Constructorii s-au 
angajat ca pină la sfirșitul anu
lui să termine excavațiile și in 
zona portului de așteptare — 
amonte de la Agigea, unde s-au 
dislocat aproape 3 milioane mc 
pămint și rocă. Specialiștii 
apreciază că sint pregătite con
dițiile ca planul de lucrări pen
tru anul viitor să fie realizat in
tegral. in termenul stabilit. în 
1980, în acest important punct de 
lucru de pe traseul canalului se 
prevăd turnarea, în corpul prin
cipal al ecluzei, a 200 000 mc de 
beton, finisarea a 2 km de ca
nal, realizarea unui volum de 
excavații de 15 milioane mc pă
mint și rocă, precum și execu
tarea infrastructurii marelui pod 
rutier care va traversa canalul 
pe drumul național Constanța 
— Mangalia.

> • (Agerpres)

Au îndeplinit 
planul cincinal

Colectivul întreprinderii de 
tricotaje „Moldova" din Iași s-a 
înscris în rindul unităților care 
și-au îndeplinit, cu mult înainte 
de termgn, sarcinile de plan la 
producția?7’,industrială și marfă 
pentru intreaga perioadă a ac
tualului cincinal. Se estimează 

'’55? ‘ -nîenlm^f&" ac 7̂ Ti'tfh 'Tiffl'- 
cat al întrecerii, harnicul colec
tiv ieșean, ale cărui produse sint 
solicitate nu numai in țară, ci 
și peste hotare, va obține, în 
avansul de timp cîștigat, o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste o jumătate de miliard 
lei.

In ziua de 5 decembrie a.c., la 
Palatul Republicii, a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Romania.

La ședință au participat, ca invi
tați, viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alți conducători de organe 
centrale, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

In cadrul ședinței. Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat : Decretul ■ 
pentru aprobarea Statutului persona
lului din aviația civilă a Republicii 
Socialiste România ; Decretul pentru 
stabilirea valorilor limită admisibile 
ale principalelor substanțe poluante 
din apele uzate înainte de evacuarea 
acestora ; Decretul privind organi
zarea și funcționarea unităților so
cialiste militarizate in timp de 
război ; Decretul privind modul’ de 
acțiune împotriva aeronavelor infrac
toare la regimul de zbor in spațiul 
aerian al Republicii Socialiste 
România.

Consiliul de Stat a ratificat :
— Tratatul de prietenie și coope

rare intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Gaboneză, semnat 
ia Libreville Ia 11 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie și coope
rare intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Angola, 
semnat la Luanda la 14 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie și coope
rare intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zambia, semnat la 
Lusaka la 17 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie și cooperare 
între -Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic, 
semnat la Maputo la 21 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie și coope
rare intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Burundi, semnat la 
Bujumbura la 23 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie și coope
rare intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică Sudan, 
semnat la Khartum la 25 aprilie 1979.

Documente de o excepțională im
portanță, tratatele exprimă hotări
rea comună a Republicii Socialiste 
România și a celorlalte state sem
natare de a așeza la baza relațiilor 
dintre ele și in raporturile cu alte 
state principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantajului 
reciproc, nșrecurgerii la forță și la 
ainenjpțarea. _cu jforța in raporturile 
dintre state, rezolvării pașnice ’ a 
diferendelor internaționale.

In tratate este afirmată voința 
părților de a extinde cooperarea re
ciproc avantajoasă in domeniul eco

nomic, comercial, științific, tehnic, 
cultural și în alte domenii de interes 
comun, precum și de a coopera pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Totodată, Consiliul de Stat a 
ratificat : Protocolul privind modifi
carea Statutului Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, semnat la Mos
cova la 28 iunie 1979 ; Convenția 
consulară dintre Republica So
cialistă România și Republica Cipru, 
semnată la Nicosia la 27 octombrie
1978 ; Convenția consulară dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară, semnată la Alger la 23 
octombrie 1978 ; Convenția de asis
tență juridică in materie civilă, fami
lială și penală dintre Republica So
cialistă România și Republică Al
geriană Democratică și Populară, 
semnată la București la 28 iunie 1979; 
Convenția dintre Republica Socialis
tă România și Republica Democrată 
Germană privind soluționarea și 
prevenirea cazurilor de dublă cetă
țenie, semnată la București la 20 
aprilie 1979 ; Convenția dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Ungară privind soluțio
narea și prevenirea cazurilor de du
blă cetățenie, semnată la București 
la 13 iunie 1979 ; Convenția dintre 
Republica Socialistă Romania și Re
publica Islamică Pakistan privind 
evitarea dublei impuneri și preve
nirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, încheiată la Is
lamabad la 21 ianuarie 1978 ; Con
venția dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Cana
dei pentru evitarea dublei impuneri 
CU privire la impozitele pe venit și 
pe avere, semnată la Ottawa la 
20 noiembrie 1978 ; Convenția dintre 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Regatului Spaniei 
pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit și pe 
avere, semnată la Madrid la 24 mai
1979 ; Acordul dintre guvernul Re
publicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Democratice Sudan 
privind promovarea și garantafea 
reciprocă a investițiilor de capital, 
semnat la București la 8 decembrie 
1978 ; Acordul dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și guvernul 
Republicii Gaboneze privind încu
rajarea. promovarea și garantarea 
investițiilor, semnat la Libreville la 
11 aprilie 1979 ; Acordul comercial 
pe termen lung dintre guvernul Re
publici; Socialiste România si Jama- 
hlria Arabă Libiană Populară Socia-

...Usță.. ingh<țiat> la Benghazi la apri
lie 1979 ; Conv'ențta.. dintre guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia privind reglemen
tarea serviciului feroviar de fron

tieră, încheiată la București la 
30 mai 1979.

De asemenea, Consiliul de Stat a 
hotărit aderarea Republicii Socialiste 
România Ia ; Convenția vamală re
lativă la transportul internațional al 
mărfurilor sub acoperirea carnetelor 
T.I.R. (Conveftția T.I.R.), întocmită 
la Geneva Ia 14 noiembrie 1975 ; Con
venția de creare a Uniunii Latine, 
încheiată la Madrid Ia 15 mai 1954.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, dezbătute și avizate fa
vorabil de ’ comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, precum și 
de către Consiliul Legislativ.

In continuarea lucrărilor. Consiliul 
de Stat a examinat și aprobat Ra
portul Comisiei pentru analiza acti
vității de soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate Consiliu
lui de Stat, in semestrul I 1979, și 
Raportul Consiliului de Miniștri pri
vind soluționarea propunerilor, sesi
zărilor și reclamațiilor oamenilor 
muncii adresate organelor centrale 
ale administrației de stat, în semes
trul I 1979.

Consiliul de Stat a apreciat pozi
tiv modul in care au fost examinate 
și soluționate propunerile, sesizările, 
reclamațiile și cererile oamenilor 
muncii și a recomandat să se acțio
neze in continuare pentru o mai bună 
organizare și desfășurare a activită
ții. in acest sector, acordîndu-se o a- 
tenție deosebită primirii în audiență 
a oamenilor muncii de către cadrele 
de conducere din ministere, celelalte 
organe centrale și consiliile populare.

Consiliul de Stat a dezbătut apoi 
și a aprobat măsurile luate do condu
cerile unor ministere și alte organe 
centrale, ca urmare a analizelor efec
tuate de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale in legătură 
cu aplicarea și respectarea legislației 
în diferite domenii de activitate.

Consiliul de Stat a analizat și apro
bat Darea de seamă privind activita
tea desfășurată de Tribunalul Su
prem, precum și Raportul privind ac
tivitatea desfășurată de organele 
Procuraturii Republicii Socialiste 
România și a indicat să se ia. în con
tinuare. măsuri pentru perfecționarea 
muncii organelor de justiție si procu
ratură, în vederea întăririi legalității 
socialiste, combaterii și prevenirii 
oricăror încălcări ale normelor de 
conviețuire socială, soluționării ope
rative a cauzelor cu respectarea stric
tă a prevederilor legale, analizării 
aprofundate a cauzelor și condițiilor 

■ea«» favorizează ,eâvirși!>ea-..imor.v.in.- 
călcări ale legii, intensificării activi
tății de popularizare a legislației.

Consiliul de Stat a soluționat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

Zona industrială din municipiul Cluj-Napoca

„Ca membri ai frontului Unității Socialiste, 

ne angajăm să participăm și mai intens 
la viața social-politică a țării“

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, în întreaga țară continuă 

să aibă loc — in întreprinderi, pe șantiere, in instituții, la 
sate și în cartiere — adunări de constituire a organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității Socialiste. în cadrul acestora, participanții 
adresează telegrame C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care iși exprimă deplinul acord la propunerile 
secretarului general al partidului cu privire la creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste în viața politică și socială a țârii, pre
cum și hotărirea lor fermă de a acționa, împreună cu colectivele de 
oameni ai muncii din care fac parte, pentru traducerea in viață a. 
prevederilor Congresului al XII-lea al partidului, înălțarea țării 
noastre pe noi culmi de progres și civilizație.

Lucrările, documen
tele Congresului al 
XII-lea al partidu
lui pot fi socotite o 
pledoarie impresionan
tă pentru om, pentru 
perfecționarea conti
nuă a personalității 
sale, la nivelul cerin
țelor noii etape istori
ce. Și, in acest sens 
— un amplu și însu- 
flețitor program poli- 
tico-educativ. Făuri
rea societății socialis
te multilateral dez
voltate, transpunerea 
în viață a hotăririlor 
adoptate de forumul 
comuniștilor români 
au ca scop suprem 
modelarea unui om 
nou. Ca scop suprem, 
dar și ca o condiție 
esențială. Pentru că 
fără oameni înaintați, 
cu o temeinică pregă
tire profesională, cu 
un orizont larg de cu
noștințe, cu o con
știință înaintată, cu o 
comportare morală pe 
măsura idealurilor co
muniste pe care le-au 
îmbrățișat și le slu
jesc este greu de ima
ginat Îndeplinirea unui 
program politic, eco
nomic și social de o 
asemenea complexita
te și anvergură.

ei. Adică prin cei 
care o ctitoresc și o 
modelează. Pictind 
chipul contemporani
lor. al celor mai re
prezentativi dintre ei, 
pictăm insuși chipul 
țării. Intrarea masivă 
a politicului, a socia
lului. a actualității, a 
faptelor de muncă în 
artă a legat por
tretul de contextul di-

por joacă un rol de
cisiv iii formarea tră
săturilor de caracter, 
de conștiință ale con
temporanului, in defi
nirea personalității 
sale. Uzina, cimpul, 
planșeta, schela, furna
lul, abatajul, sonda și 
spicul de griu, bradul 
muntelui; strungul și 
calculatorul, scena și 
ecranul, spațiul de

de nouă etică și tot
odată de nouă estetică. 
Pentru că. nimic mai 
firesc ca dreptatea, li
bertatea, profundul 
democratism. echita
tea — valori specifice 
societății pe care o 
construim — să solici
te. să impună și o 
frumusețe pe măsură. 
O frumusețe a rela
țiilor sociale, a obice-

revoluțîonar, simțul 
istoriei, conștiința că 
este proprietar, pro
ducător și beneficiar 
al bunurilor mate
riale și spirituale din 
această țară. Homo 
faber, dar și om po
litic, om al cetății, 
contemporanul nostru, 
omul nou, comunistul 
de omenie e suflet in 
sufletul neamului său.

de marile neliniști și 
întrebări ale acestui 
secol sfișiat de mari 
contradicții, dar nu 
abdică de la ideea
luptei, nu se lasă mă
cinat de plictiseală, de 
indiferență. Are în
credere in viitorul 
său și al țării, in vi
itorul oamenilor uniți, 
cu un program de de
venire pe termen lung, 
bine definit, capabil să 
modifice destinul po

Congresul partidului, congres 
al umanismului revoluționar 
---------------  -------------------------- Constantin VIȘAN ---------------------------———

porului român in di
recția umanismului 
strălucit prefigurat, de 
gindirea revoluționară 
a Partidului Comunist
Român, a bărbatului 
pe care intreaga na
țiune, într-o indes
tructibilă unitate, l-a 
ales să ne conducă in 
continuare pe drumul 
comunismului.

Portretizarea omu
lui nou constituie o 
preocupare de seamă a 
literaturii și artei 
noastre contempora
ne. Constructorul so
cialismului, comunis
mului, activistul de 
partid sint in multe 
romane și piese de 
teatru. în filme eroii 
centrali, sufletul ac
țiunii. O epocă se de
finește prin oamenii

namic In care se 
mișcă omul, l-a des
prins de fundalul 
stereotip care-1 înto
vărășea cenușiu, mo
noton altădată. Con
temporanii noștri sînt 
tot mai insistent de
scriși, filmați, imagi
nați in ambianta locu
lui de muncă. în ac
țiune. Staticul a cedat 
locul acțiunii dinami
ce. conflictelor revela
toare, instantaneului 
care decupează foto
grame ale mișcării. 
Este aici și o influen
tă a celei de-a șaptea 
arte, dar și o conse
cință a Înțelegerii in
terdependențelor. a le
găturilor determinante, 
reciproce dintre om și 
mediul înconjurător.

Munca, implicarea 
în efortul general, u- 
riaș al întregului po-

meditație, dar cu pre
ponderență cel de ac
țiune alcătuiesc deco
rul familiar in care a- 
pare și se manifestă 
omul nou, animat de 
spirit revoluționar. 
Ctitor și luptător, 
meșter Manole și Pro- 
meteu, omul și eroul 
acestui timp, stăpin 
pe lucruri, pe idee, pe 
destinul său, contem
poranul pictat in ta
blouri. modelat în sta
tui, înfățișat țn roma
ne, in piese de teatru 
și filme, degajă din 
toate gesturile sale 
forța, siguranța, sta
tornicia, capacitatea 
de vis proprii zidito
rului de case, înteme
ietorului de familie, 
săditorului de pomi, 
creatorului de viață. 
Ctitor de istorie, de 
țară, de lume nouă,

iurilor, a ideilor, a 
formelor, a normelor 
morale. O frumusețe 
izvorită din dor ința 
continuă de perfecțio
nare, de înlăturare a 
sechelelor mentalită
ților decrepite. Frumu
sețea lucrului făcut cu 
conștiinciozitate, cu 
competență, cu talent, 
cu dragoste, cu res
pect pentru muncă, 
pentru prestigiul me
seriei. al numelui tău, 
al fabricii, al breslei, 
al tării.

Pe chipul, în gestu
rile, în opera mîinilor 
și minții omului nou se 
cer evidențiate ome
nia, deprinderea de a 
pune interesele colec
tivității mai presus de 
cele personale, gindi- 
rea materialistă, scor
monitoare, spiritul

mereu în primele rîn- 
duri, preocupat nu 
doar de treburile pro
priului loc de muncă, 
ci de ale întregii țări, 
de soarta umanității.

Spirit lucid, apre
ciind importanța con
cretului, a practicii, el 
prețuiește în același 
timp romantismul, 
poezia, visul. Dușman 
înverșunat al căpă- 
tiiielii, al parazitis
mului social, al iner
ției, omul nou, omul 
de lingă mine, omul 
de lingă tine, tovară
șul nostru de muncă 
și idealuri iși asumă 
riscul de a îndrăzni, 
de a spune lucrurilor 
pe nume, de a critica 
neajunsurile din jur, 
dar și propriile scă
deri. Om al epocii 
sale, este și el chinuit

Dăltuind trăsăturile 
pe care concepția des
pre lume și despre 
viață a partidului le 
sădește pe chipul 
omului nou, creatorii 
de artă răspund che
mării secretarului ge
neral de a da țării tot 
mai multe lucrări pă
trunse de umanismul
revoluționar al socie
tății noastre. Punind 
in prim plan omul 
nou, comunistul, de
miurgul societății so
cialiste multilateral
dezvoltate, literatura 
și arta din țara noas
tră iși vor îndeplini 
înalta lor misiune, se 
vor constitui într-o
minunată rampă de 
lansare a marilor ade
văruri și 
muniste.

idealuri co-

Cu ocazia constituirii organizației 
proprii a Frontului Unității Socia
liste de la întreprinderea de fibre 
artificiale din municipiul Dej —’ se 
arată în telegrama trimisă de orga
nizația de aici — gindurile noastre, 
stima și admirația ’noastră se în
dreaptă spre dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, luptător con
secvent pentru pace și dreptate, pen
tru colaborare și înțelegere intre po
poare. Constituirea de organizații 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste reprezintă pentru noi cea mai 
elocventă expresie a preocupărilor 
permanente pe care le manifestați 
pentru lărgirea democrației noastre 
socialiste, pentru crearea cadrului de 
participare a tuturor oamenilor mun
cii la actul conducerii societății noas
tre, pentru continua accelerare a pro
cesului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și comu
niste pe pămîntul României.

In telegrama participanților la adu
narea de constituire a organizației 
Frontului Unității Socialiste de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" se ara
tă : Ne exprimăm deplina și unani
ma adeziune la hotărîriie Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., document de 
excepțională însemnătate pentru pre
zentul și viitorul patriei, față de pro
punerile făcute de dumneavoastră cu 
privire la creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste în viața social-po- 

. litică a României și îmbunătățirea or
ganizării sale — cadru nou, demo
cratic, de participare a cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, Ia 
viața politică și socială a țării, la în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Dind glas gindurilor șl sentimente
lor fierbinți de dragoste și prețuire 
pe care vi le purtăm, ne angajăm 
să luăm parte activă la toate acțiunile 
cu caracter obștesc și patriotic ce vor 
fi întreprinse, să ne aducem contri
buția la creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste in viața social-po
litică a țării, să servim cu credință 
interesele poporului, consacrindu-ne 
întreaga noastră capacitate și muncă 
Înfloririi și prosperității României 
socialiste.

Vă asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
rațiunea existenței și activității oa
menilor muncii din Academia „Ște
fan Gheorghiu" este îndeplinirea cu 
abnegație și pasiune revoluționară a 
tuturor sarcinilor de mare responsa
bilitate trasate de Congresul al XII - 
lea al partidului, pentru progresul și 
prosperitatea scumpei noastre Româ
nii.

Toți lucrătorii comunei* noastre, ro
mâni și maghiari — se arată in tele
grama comitetului organizației pro
prii a Frontului Unității Socialiste 
din comuna Sic, județul Cluj — ne 
exprimăm din adincul inimii bucuria 
și aprecierea deplină față de propu
nerile dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la creșterea rolului Fron
tului Unității Socialiste in viața so
cial-politică a României, propuneri 
ce răspund aspirațiilor' unanime ale 
oamenilor muncii de a înfăptui 
neabătut impresionantele obiective 
ale Congresului al XII-lea al parti
dului, pentru a inaugura un nou ev 
de civilizație și progres pe pămintul 
României.

Ne alăturăm, totodată, bucuriei, pu
ternicului entuziasm al milioanelor 
de comuniști, al tuturor oamenilor 
muncii de pe Întinsul patriei pentru 
vestea realegerii dumneavoastră de 
către cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român in func
ția de secretar general al partidului.

Oamenii muncii din secția noastră 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — mobilizați plenar 
de hotăririie ceiui de-al XII-lea Con
gres al partidului — se spune in tele
grama organizației Frontului Unității 
Socialiste constituite in cadrul secției 
sculărie a întreprinderii de strunguri 
din Arad — sînt ferm hotărîți să de
pună toate eforturile pentru trans
punerea acestora în fapte, pentru a 
contribui, alături de întregul popor, 
la făurirea societății socialiste pe pă
mintul României.

Astăzi, cind s-a constituit prima or
ganizație proprie a Frontului Unității 
Socialiste in cadrul secției sculărie, 
noi, membrii acestei organizații, do

rim să vă aducem pe această cale 
sincere mulțumiri, stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, pentru posibili
tatea ce se creează tuturor oameni
lor muncii de a participa la ela
borarea deciziilor, la conducerea în
tregii vieți economico-sociale a pa
triei noastre socialiste. Membrii 
organizației Frontului Unității So
cialiste din secția sculărie — se 
spune, de asemenea, in telegramă 
— iși exprimă și cu acest prilej de
plina adeziune față de realegerea 
dumneavoastră in funcția supremă 
de secretar general al Partidului Co
munist Român, aceasta constituind o 
garanție sigură pentru fericirea si 
prosperitatea întregului nostru popor.

întruniți în adunarea generală de 
constituire a organizației proprii » 
Frontului Unității Socialiste, oamenii 
muncii din secția montaj a întreprin
derii „Electrocontact" Botoșani — se 
spune in telegramă — iși exprimă și 
cu acest prilej adeziunea deplină 
față de propunerile făcute de dum
neavoastră pentru constituirea orga
nizațiilor proprii ale Frontului Unită
ții Socialiste, văzind in aceasta largul 
democratism ai orînduirii noastre 
socialiste. Ne angajăm, totodată, 
ca în cadrul organizației Frontu
lui Unității Socialiste să depu
nem toate eforturile pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an, să participăm ac
tiv la acțiunile de interes obștesc, 
adueîndu-ne contribuția la înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite 
de cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

In telegrama participanților la adu
narea de constituire a organizației 
Frontului Unității Socialiste din cir
cumscripția 48, sectorul 6, al Capita
lei, se spune : „Ținem să exprimăm 
recunoștința noastră pentru grija 
consecventă pe care o manifestați, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, față de participarea tutu
ror oamenilor muncii la viața poli
tică a țării, la rezolvarea multiplelor 
probleme pe care le ridică edificarea 
societății socialiste multilateral dez- 
vbltate, ca o cerință obiectivă a dina
mizării tuturor energiilor și capacită
ților creatoare ale poporului nostru, 
ca o expresie a unității și coeziunii 
noastre, a dorinței neclintite de a 
participa efectiv la traducerea in 
viață a mărețelor hotăriri adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui. Noi, pensionarii și gospodinele, 
care am constituit astăzi organizația 
proprie a Frontului Unității Socia
liste și care trăim a doua noastră 
tinerețe,'ne angajăm în fața partidu
lui să ne îndeplinim cu cinste toata
(Continuare in pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)
■sarcinile ce ne revin, să contribuim 
i și mai activ la dezvoltarea și buna 
gospodărire a cartierului în care 
trăim".

Toți cetățenii din comuna noastră, 
ca și întregul nostru popor au luat 
cunoștință de măsurile stabilite de 

, conducerea partidului, din iniția
tiva dumneavoasțrâ, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru sporirea rolului 
Frontului Unității Socialiste în viața 
politică și socială a țării — se arată 
în telegrama organizației sătești 
Orlat — Sibiu a Frontului Unității 
Socialiste. Membrii organizației noas
tre vă mulțumesc și pe această cale 

’ din inimă, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru că 
ne-ați dat posibilitatea practică de a 
lua parte și mai activă la viața poli
tică a țării, la dezbaterea probleme
lor economice și sociale care privesc 

1 colectivul în care muncim, localita
tea in care trăim.

Oamenii muncii din întreprinderea 
noastră, întruniți azi în adunarea de 
constituire — se arată în telegrama 
organizației Frontului Unității So
cialiste de Ia întreprinderea „Chi
mica" Turda, se angajează în fața 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 

Noi membri
proprii ale Frontului Unității Socialiste

„Mai activi 
în producție, 
mai activi 

în viața politică"
La sfirșitul primului schimb, în 

; sala de ședințe a noii turnătorii de 
fontă de la ÎNTREPRINDEREA DE 
AUTOCAMIOANE BRAȘOV s-a a- 
dunat un mare număr de oameni 
ai muncii din această importan
tă secție, care au depus cereri 
individuale de înscriere in F.U.S. 
Cu prilejul constituirii organizației

■ F.U.S. proprii a secției, mai multi 
■i participanțl și-au motivat adeziu- 
: nea la F.U.S. : „Și eu, ca fie
care din noi toți — a spus inginerul

: Nicolae Stoica — am primit cu un 
deosebit interes propunerea secreta- 

i rului general al partidului cu privire 
“;la creșterea rolului F.U.S. in viața 
" social-politică a țării, ca o reflectare 
a «dincirii democrației noastre socia
liste și, mărturisesc cu Binceritate, că 

' m-am bucurat, deoarece și eu, deși 
nu sint membrii ăl Partidului Comu-. 
nist Român, voi avea posibilitatea să 
particip mai direct decit înainte la 
dezbaterea și rezolvarea probleme- 
lor de ordin politic, social și econo- 

j mic, la dezbaterea deciziilor care an- 
; gajează viitorul nostru. După cum 
’ știți, și pină acum am luptat alături 
; de partid pentru înfăptuirea politicii 
sale, după cum am acționat pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor or- 

; ganizației noastre de partid, a con- 
siliului oamenilor muncii. înscriin- 

’ du-mă în F.U.S., contribuția mea 
il va spori și mai mult".

„Am fost și sîntem martorii ma
rilor transformări prin care au trecut

■ uzina, orașul. întreaga țară în anii 
' noștri — a arătat, la rîndul său, lă- 
: cătușul Nicolae Brebeanu — și fie
căruia dintre noi ii crește inima, 
deoarece fiecare am pus umărul la 
aceste înfăptuiri prin realizările în

1 producție, prin Întărirea industriei
■ noastre socialiste. Perspective lumi

noase se deschid poporului nostru in
■ viitorii ani. Acum, inscriindu-ne în 
i F.U.S., ca membri ai acestui organism

■ politic larg, democratic, vom putea lua 
[ parte mai intens la dezbaterea pro

blemelor publice, la luarea deciziilor
j care ne privesc pe ,toți“. în același 
' spirit a vorbit și muncitoarea Rarița 
;j Mărcuș: „După cum știți — a spus 

ea — soțul meu face parte de 
mulți ani din organizația de partid 

“ din secție. Ca să fiu sinceră, tot 
î timpul l-am admirat pentru munca 

pe care o desfășoară pe linie de 
partid și profesională. Acum, prin 
constituirea organizației proprii a 
F.U.S. din secție, care își va desfă
șura activitatea sub Îndrumarea or-

■ ganizației de partid, se creează con
diții pentru ca și noi, nemembrii de

ț partid, să ne putem spune cuvîntul 
’ în problemele care privesc viața și 
« viitorul poporului nostru".

Luind cuvîntul, muncitorul turnă- 
' tor Ioan Iakab a arătat : „Ca om al 

muncii de naționalitate maghiară, 
am apreciat întotdeauna justețea 
politicii naționale promovate de 
partid, de secretarul său general, și 

. .pot spune că in toți acești ani de 
cind lucrez aici am trăit in cea mai 
deplină prietenie și frăție cu tova
rășii mei de muncă români și de 
alte naționalități. Astăzi, în țara noas
tră, deci și la noi în uzină. în secție, 

. criteriul de apreciere și promo
vare a unui om al muncii este 
unul singur — contribuția pe care o 
aduce la îndeplinirea sarcinilor, a 

' obiectivelor urmărite. Iată motivele 
■pentru Care m-am numărat printre 
primii înscriși în organizația proprie 
a F.U.S. din secția turnătorie".

în încheierea adunării a fost ales 
■comitetul de conducere al organiza- 

. ției F.U.S. pe secție, in frunte cu in
ginerul Nicolae Stoica, tar ca vice
președinți tehnologul Petre E.-cus și 
maistrul Gheorghe Gingan ; secretară 
este muncitoarea Rarița Mărcuș. In 
același timp, participanții la adunare 

. s-au angajat să-și concentreze efor
turile pentru ca, alături de comu
niști, Întregul colectiv al secției să 
contribuie in mai mare măsură la 
realizarea sarcinilor de producție.

In aceeași zi au mai fost consti
tuite organizații F.U.S. șl in alte 
secții și servicii, peste 3 000 de oa-

■ meni ai muncii din uzină depunind 
cereri individuale de înscriere in or
ganizațiile proprii ale F.U.S.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii" 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, să parti
cipe activ la toate acțiunile cu ca
racter obștesc și patriotic ce vor fi 
intreprinse, contribuind intr-un cadru 
organizatoric bine definit la înfăp
tuirea politicii partidului, la reali
zarea sarcinilor economice și sociale 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului pentru înflorirea patriei, 
pentru înaintarea continuă pe calea 
socialismului și comunismului.

Colectivul de oameni ai muncii 
din cadrul secției laminor 16 țoii 
din întreprinderea de țevi Roman — 
se arată in telegrama organizației 
proprii a Frontului Unității Socia
liste constituită aici — își ma
nifestă adeziunea totală față de 
propunerile formulate de dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la creșterea rolului Frontului Uni
tății Socialiste în viața social-poli
tică a României și îmbunătățirea or
ganizării sale, fiind conștienți că 
acest act istoric se înscrie în pro
cesul continuu de lărgire și adîn- 
cire a democrației socialiste.

Mobilizați în realizarea hotărîrilor 
și documentelor adoptate de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., expri- 
mîndu-ne bucuria pentru realegerea 
dumneavoastră in funcția de secre
tar general al partidului, garanția

individuali, noi organizații

„Cu puteri unite, la gospodărirea 
mai bună a satelor"

Printre cei dinții locuitori ai co
munei Recea din județul Maramureș 
care au depus cereri de primire în 
organizația sătească a Frontului Uni
tății Socialiste se numără profesoara 
de limbă și literatură română Silvia 
Boboc, asistenta medicală principală 
Ana Gheorghiu șl țăranul cooperator 
Alexandru Mociran.

„Mă bucur că de acum voi avea 
prilejul să activez ca membră a or
ganizației locale a Frontului Unității 
Socialiste, ne-a, declarat tovarășa Sil
via Boboc, cu atît mai mult cu cit do
cumentele Congresului al XII-lea ale 
partidului încredințează școlii, cadre
lor didactice importante sarcini pe li
nia formării omului nou, cu o con
știință înaintată. Mă angajez ca de 
acum să-mi dedic cu și mai mare 
dăruire eforturile și priceperea în 
creșterea unor cetățeni demni și de
votați patriei șl partidului".

Ana Gheorghiu ne spunea : „Cind 
tovarășul Nicolae .Ceaușescu a propus 
înființarea organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste am sim
țit o mare mulțumire gindindu-mă la 
posibilitatea în plus pe care o voi

Cartierul nostru va fi o adevărată 
oglindă a spiritului civic

în circumscripția electorală nr. 37 
din sectorul 1 București a avut 
loc constituirea organizației proprii 
a Frontului Unității Socialiste. Au 
fost prezenți cei aproape 40 de sem
natari ai cererilor individuale. Am 
consemnat cu acest prilej și următo
rul fapt semnificativ : membrii 
organizației de partid și-au ma
nifestat dorința de a fi alături 
de nemembrii de partid din car
tier, de a participa direct la consti
tuirea organizației proprii a F.U.S.

— Semnarea cererilor individuale
— spunea, printre altele, secretarul 
organizației de partid Florian Farcaș
— este un ecou al deosebitului in
teres declanșat de propunerile secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la creșterea rolului Frontului Unită
ții Socialiste în viața social-politică a 
țării și îmbunătățirea organizării 
sale, creindu-se prin aceasta posibi
litatea ca toți cetățenii, .nemembri 
de partid, să participe și mai intens 
la activitatea politică și socială. Pe toți 
cei care au semnat cereri individuale 
îi asigurăm că, împreună cu ei. pre
cum și cu cei care se vor înscrie in 
continuare, vom face tot ce ne va 
sta în putință incit cartierul în care 
locuim să devină o oglindă a spiritu
lui gospodăresc al tuturor cetățenilor.

împărtășind adunării simțămintele

Știm cu toții că locuința reprezintă 
în viața fiecărui om al muncii un fac
tor esențial, determinant pențru dez
voltarea armonioasă a familiei, pen
tru creșterea continuă a calității vie
ții. De aici, sarcina de prim ordin ce 
revine organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor factorilor investiți cu 
atribuții și răspunderi în acest do
meniu, de a, acționa cu toată hotă- 
rîrea pentru îndeDlinirea integrală a 
planului la construcția de locuințe 
prevăzute pentru acest an și pe în
tregul cincinal. în cuvintarea la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din luna septembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Trebuie luate toate măsurile să se 
realizeze planul de locuințe, să se 
asigure oamenilor muncii condiții 
bune de locuit in conformitate cu 
prevederile planului".

Analizind rezultatele obținute pină 
acum, in Raportul prezentat Con
gresului al XII-lea al partidu
lui se arată că apartamentele prevă
zute a fi realizate conform progra
mului suplimentar — și e vorba de 
circa 100 000 — să fie devansate ca 
front de lucru pentru cincinalul ur
mător. Este o măsură care, pe de o 
parte, creează condiții pentru obți
nerea unor rezultate bune în înde
plinirea planului de locuințe pe anul 
in curs și pe întregul cincinal, iar pe 
de alta, asigură baza materială nece
sară realizării impresionantului vo
lum de locuințe din cincinalul 1981— 
1985.

Veștile de dată recentă pe care 
le-am primit la redacție arată că 

- unele județe se află pe punctul de 
a încheia anul cu realizări dintre cele 
mai bune. Rezultatele notabile obținu
te de constructorii din județele Cluj, 
Constanța, Argeș, Alba, Neamț și 
altele, care nu numai că au în
deplinit, ■ dar au și depășit preve

sigură a amplificării succeselor noas
tre de pînă acum, asigurăm condu
cerea partidului, personal pe dum
neavoastră, că vom acționa ferm in 
acest cadru organizatoric nou creat 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, a mărețelor obiective privind 
edificarea socialismului și comunis
mului pe pămîntul României.

în telegrama organizației Fron
tului Unității Socialiste de Ia coope
rativa de consum din Orașul Măcin, 
județul Tulcea, se arată : întruniți în 
adunarea generală de constituire, ne 
exprimăm, împreună cu întregul 
nostru popor, totala adeziune la 
propunerile dumneavoastră privind 
lărgirea și perfecționarea cadrului 
democratic de participare nemijloci
tă a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea întregii activități econo- 
mico-sociale, la dezvoltarea multila
terală a patriei noastre — Republica 
Socialistă România. Ne angajăm 
ferm în fața conducerii parțidului, a 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nimic pentru a 
ne îndeplini exemplar toate sarci
nile ce ne revin din documentele 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului nostru.

avea de a participa la viața ecOnomi- 
co-socială și politică a comunei, incit, 
cu puteri unite, să-i asigurăm înflo
rirea. Lucrind ca asistentă medi
cală într-o localitate cu 6 000 de 
locuitori, mă simt mindră că astfel 
dobîndesc o nouă calitate politica, 
pe care mă angajez să mi-o exercit 
în concordanță cu cerințele formu
late în documentele Congresului al 
XII-lea, de participare activă a 
oamenilor muncii la soluționarea 
tuturor problemelor".

„Faptul că și noi vom avea o or
ganizație proprie a Frontului Uni
tății Socialiste ne dă putința să 
participăm direct, ân mai mare mă
sură, la înfăptuirea grandiosului pro
gram de dezvoltare in viitorii ani a 
agriculturii noastre socialiste — ne-a 
declarat țăranul cooperator Alexan
dru Mociran. Iată un motiv în plus 
care m-a făcut să fiu printre primii 
care au cerut să fie primiți în rîndul 
organizației. Mă angajez să-mi fnde- 
plinesc exemplar sarcinile".
------------ Gheorghe SUSA

corespondentul „Scînteii"

de stimă și respect față de conducă
torul partidului și statului, pensio
nara Margareta loan, care. împreună 
cu soțul său Virgiliu, au fost primii 
semnatari ai- cererilor de înscriere in 
organizația proprie a F.U.S., spunea : 
„Fiind alături, tineri și virstnici, 
avem certitudinea că vom putea 
aduce o contribuție sporită la re
zolvarea unor probleme sociale, ob
ștești, că vom putea participa mai 
mult decit pină acum la toate ac
țiunile la care vom fi antrenați sau 
pe care le vom iniția noi înșine".

Gospodărirea și înfrumusețarea 
cartierului, colectarea de metale 
vechi și alte materiale secundare, re
zolvarea unor probleme specifice 
cartierului, cum ar fi cele din școală, 
familie' întreținerea fondului locativ 
etc., se vor bucura de acum încolo, 
prin cadrul organizatoric perfecționat, 
de o mai mare atenție, de un mai 
mare interes din partea tuturor fe
meilor casnice, pensionarilor, lucră
torilor cu munca la domiciliu și al
tora. Cu aceste gînduri s-au înscris 
în rîndurile organizației proprii a 
F.U.S. gospodinele Antina Sclipcea, 
Ioana Munteoglu, Silvia Negru, Elena 
Popa, Maria Codreanu, Constanța 
Micu, Irina Varga, Maria Velica și 
altele.

Virqil GHEORGHIȚA

derile planului pe 11 luni din acest 
an, atestă capacitatea consiliilor 
populare și a întreprinderilor de 
construcții ale acestora de a ști să 
organizeze temeinic munca pe șan
tiere. de a asigura valorificarea cit 
mai eficientă a întregului potențial 
material și uman de care dispun. în 

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
- obiectiv prioritar pe agenda consiliilor populare

fiecare din aceste județe au existat 
și unele greutăți sau neajunsuri, au 
existat și momente de cumpănă. Da
torită însă modului hotărît în 
care s-a acționat, unor intervenții 
prompte pentru întronarea unei or
dini și discipline ferme pe fiecare 
șantier, ele au putut să fie învinse la 
timp, iar ritmul de lucru sâ reintre 
operativ pe făgașul său rjormal.

Nu în același mod s-a acționat 
insă peste tot. într-o serie de ju
dețe ca Iași, Mehedinți, Prahova. 
Timiș. Sibiu, Dolj ș.a. au apărut pe 
parcursul anului, nu o dată, si
tuații atit de natură tehnico-orga- 
nizatorică, cit șj de aprovizionare, 
care au impietat asupra îndeplinirii 
ritmice a planului. Pe șantierele de 
construcții, prin natura lor, asemenea 
situații apar mai frecvent ca in alte 
sectoare. Faptul însă că ele n-au

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 

Ape care nu mai ies din matcă Măsuri eficiente, condiții de muncă

Pe adresa conducătorului par
tidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit o scrisoare, sem
nată de cetățeni din comuna Vergu- 
leasa, satul Poganu-OJt, din care 
redăm : „în momentele grele ale 
inundațiilor ce au avut loc in unele 
localități, dumneavoastră ați mers 
personal, ați dat indicații și îndru
mări pentru salvarea bunurilor 
obștești și personale ale cetățenilor, 
i-ați încurajat să poată trece mai 
ușor peste necazuri... Acest exem
plu n-a fost urmat însă și de con
ducătorii noștri pe plan local. Din 
cauza ploilor torențiale din această 
vară, într-o noapte pirîul Răhoaica, 
ce traversează șoseaua națională și 
se varsă în Olt, a inundat peste 15 
gospodării, ne-a rupt gardurile, 
apa a intrat in locuințe, distrugind 
bunuri personale, construcții și pro- 
vocînd înecarea păsărilor ; apele au 
inundat zece hectare cu semănături, 
grădinile de zarzavaturi. Nu am 
avut nici un sprijin din partea ce
lor ce conduc treburile obștești pe 
plan local. Ei s-au mulțumit să tri
mită a doua zi un agent fiscal care

Ajutor concret pentru recuperarea

restanțelor
Constantin Ghiurcă, om al mun

cii la întreprinderea „Danubiana" 
din Capitală, a trimis secretarului 
general al partidului o scrisoare 
în care relata, cu argumente 
concrete, o seamă de lipsuri și cau
zele lor, care fac ca unitatea să 
nu-și îndeplinească planul.

Scrisoarea a fost analizată de un 
colectiv de activiști ai Comitetului 
municipal București al P.C.R. și ai 
sectorului 4, constatîndu-se temei
nicia majorității afirmațiilor. în 
referatul de cercetare se arată din 
capul locului că întreprinderea 
„Danubiana" nu și-a realizat pla
nul de producție pe anul trecut șl 
nici pe primele 8 luni ale acestui an, 
atît datorită unor greutăți intimpi- 
nate — cum ar fi lipsa de forță 
de muncă — cit și deselor defec
țiuni ale utilajelor, care au un grad 
avansat de uzură ; in mod negativ 
au influențat și deficiențele in or
ganizarea și conducerea activității 
productive și a activității • desfășu
rate ’ de organizațiile de partid, 
U.T.C. și sindicat.

Secretariatul comitetului munici
pal de partid a analizat toate aces
tea, stabilind măsuri concrete șl efi
ciente, menite să ducă la redresa
rea activității întreprinderii. Re
dăm cîteva dintre acestea : asi
gurarea aplicării Decretului din 
august 1979 privind programul 
redus la secția amestecare, comple
tarea schimbului patru la secția 
pregătire semifabricate cu 90 de 
muncitori din cadrul celorlalte sec
ții ale întreprinderii ; trecerea în 
producție, la secția confecții, a tu

fost analizate întotdeauna la timpul 
cuvenit, că nu s-a acționat cu toată 
hotărirea pentru Înlăturarea deficien
țelor. așteptîndu-se „redresări pe 
parcurs", a făcut Ca acestea să se 
amplifice de la o lună la alta și, 
astfel, întreprinderile de construcții 
din județele amintite se află în Si

O amplă mobilizare a forțelor constructorilor, 
producătorilor de materiale 

și viitorilor beneficiari pentru realizarea 
planului pe acest an

tuația de a avea de recuperat cele 
mai mari restanțe.

Constructorii de locuințe, care și-au 
dovedit de atitea ori hărnicia și ab
negația, care ău înfrumusețat cu mi
nunatele lor realizări chipul patriei, 
sint angajați in prezent cu toate for
țele pentru a încheia anul 1979 cu 
realizări cit mai remarcabile. Iar ex
periența județelor cu rezultate bune, 
care au înregistrat avansuri față de 
plan sau se află pe cale de a-1 reali
za, atestă că acest lucru este posi- 

să întocmească o notă cu distruge
rile produse, pentru a cunoaște și 
informa organele superioare".

Scrisoarea a fost încredințată spre 
cercetare și luarea măsurilor ce se 
impun Comitetului județean Olt al 
P.C.R. în referatul întocmit se pre
cizează că s-a constatat, la fața 
locului, realitatea afirmațiilor din 
scrisoare. Podul de pe drumul na
țional Drăgășani—Pitești fiind îm
potmolit, nivelul apei a crescut, 
inundind terenul din jur și gospo
dăriile unor locuitori. Pentru re
medierea situației semnalate, o co
misie formată din specialiști și re
prezentanți ai organelor locale de 
stat a stabilit un plan de măsuri 
cuprinzînd : realizarea de rigole 
pentru scurgerea apei, despotmoli- 
rea podului pe D. N. 67 B și elimi
narea materialelor de construcții 
din demolarea vechiului pod. adin- 
cirea văii pîriului Rănoaica in 
amonte și aval de pod, pe zona in
travilanului. Lucrările au fost în
cepute și se va urmări realizarea 
lor la termen.

turor muncitorilor care au lucrat 
aici și care în ultimul timp lucrau 
la C.T.C., la institutul de cercetări 
sau în alte locuri de muncă ; trans
ferarea. în luna septembrie, la „Da
nubiana", din cadrul sectorului 4 și 
al celorlalte sectoare ale Capitalei, 
a peste 250 de muncitori, urmind 
ca această acțiune să continue și 
in lunile următoare ; repartizarea 
unui număr de 250 apartamente din 
fondul de stat, pentru stabilizarea 
noilor angajați, terminarea blocu
rilor pentru muncitorii de inter
venție și repartizarea unor locuri 
suplimentare în căminele de ne- 
familiști ale altor întreprinderi din 
Capitală ; îmbunătățirea activității 
politice desfășurate de organi
zația de partid, organizația U.T.C. 
și sindicat în secții și ateliere, pe 
schimburi, precum și la fiecare 
loc de muncă, in Vederea creș
terii responsabilității fiecărui om 
al muncii pentru rezolvarea sar
cinilor ; asigurarea unor piese 
de''schimb : pentru punerea ’in 
stare de funcționare a tuturor uti
lajelor ; asigurarea asistenței teh
nice pe schimburi, atit pe linie teh
nologică, cit și pe linie mecano- 
energetică.

Toate aceste măsuri au dus la 
creșterea producției medii zilnice 
de anvelope de la 3 500 bucăți la 
4 700—4 800 bucăți.

Este rîndul conducerii întreprin
derii, al organizațiilor de partid, al 
tuturor lucrătorilor unității, de a 
găsi noi rezerve, de mobilizare a 
întregului colectiv pentru a recu
pera toate restanțele și a îndeplini 
și depăși sarcinile de plan.

bil. Cu condiția însă ca in ultima 
lună a anului construcția de locuințe 
să reprezinte prioritatea priorităților 
pe agenda de lucru a consiliilor popu
lare. să Se acționeze mai hotărît decit 
pină acum în cîteva direcții princi
pale.

In primul rind se cer folosite mai 

blne, cu o eficientă mult mai mare 
decit pină acum, toate utilajele și 
mașinile aflate iii dotarea șantiere
lor. Organizarea activității acestora 
în două și trei schimburi, pe bază de 
grafice, orare și zilnice, este în mă
sură să asigure în această perioadă — 
concomitent cit îmbunătățirea apro
vizionării șantierelor cu materiale, cu 
desfășurarea acesteia potrivit cerințe
lor — un ritm de creștere a producti
vității muncii mai înalt pe toate șan
tierele. Iar rezultatul nu poate fi de-

îmbunătățite

într-o scrisoare adresată secreta
rului general ai partidului nostru, 
in numele muncitoarelor de la 
abatorul de păsări Boldești-Scăieni, 
aparținînd întreprinderii „Avicola" 
Băicoi, se arăta că nu există sufi
cientă grijă față de condițiile de 
lucru ale muncitorilor, nu se res
pectă legalitatea in privința înca
drării lor în muncă.

Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., căruia i s-a încredințat 
scrisoarea pentru soluționare, 
arată, in răspunsul său, că munci
toarele sezoniere de la această 
unitate, în număr de 117 persoane, 
nu aveau completate carnetele do 
nitfncă, in conformitate cu preve
derile Decretului nr. 92/1976. Se 
mai precizează că acestea sint fo
losite la lucru mai mult de 8 ore 
pe zi, cu plata in regie, in timp ce 
lucrătoarele cu contract pe durată 
nedeterminată, care prestează mun
că in aceleași condiții, sint retri
buite in acord global. Unii condu
cători ai locurilor de muncă, în 
frunte # cu inginerul-șef de secție, 
nu li se adresează corespunzător, 
civilizat.

Solicitudine față de cerințele 

sătenilor

Ghindărești, Un sat din județul 
Constanța, cu mulți locuitori, este 
situat la o distanță de aproape 19 
km de reședința comunei, Horia. 
Mai mulți locuitor5 din acest sat 
au trimis conducerii partidului o 
scrisoare prin care solicitau luarea 
unor măsuri care să le ușureze le
gătura cu organele administrative 
ale comunei, înființarea unor uni
tăți prestatoare de servicii, precum 
și îmbunătățirea activității de invă- 
țămînt, sanitare și de aprovizionare 
a populației cu produse agroalimen- 
tare.

Pentru soluționarea cerințelor să
tenilor, Consiliul popular al jude
țului Constanța a organizat o ana
liză cu toți factorii compe'tenți, 
Stabilind măsuri concrete. Astfel, 
pentru ca c'etățenii. să nu sel'mai 
deplaseze la centrul de comună în 
scopul rezolvării diferitelor pro
bleme, se precizează în răspuns, 
secretarul biroului executiv al con
siliului popular lucrează săptămi- 
nal — vinerea și simbăta — in satul 
Ghindărești. De asemenea, periodic, 
sesiunile consiliului populai-, pre
cum șl ședințele plenare ale comi
tetului comunal de partid au loc 
și în satul Ghindărești, iar prima
rul comunei, potrivit unul program, 
se deplasează în acest sat. organi
zed Intîlniri cu cetățenii, în cadrul 
cărora analizează și rezolvă proble
mele care se ridică. Au fost 
soluționate, totodată, problemele 
privind înființarea unei agenții 
C.E.C., a unei unități pentru des

PRAHOVA:

Se dezvoltă rețeaua comercială la sate
Pentru buna aprovi

zionare și servire a 
populației, cooperația 
de consum din județul 
Prahova acordă o deo
sebită atenție, dezvol
tării, diversificării și 
modernizării rețelei 
sale comerciale. în 
prezent, în acest județ 
funcționează peste 960 
magazine și 340 uni
tăți de alimentație pu
blică ale cooperației

de consum, insumind o 
suprafață totală utilă 
de circa 125 mii mp. 
Numai in ultimii trei 
ani au fost înființate 
peste 200 de magazine, 
dintre care enumerăm 
pe cele din Boldești- 
Scăeni. Filipești de 
Tirg. Bucov, Gherghi- 
ța, Drajna, Rărcănești, 
Scorțeni, Măgureni, 
Florești, Brazi, Mine- 
ciu, Slănic etc. Tot

cit cel cunoscut : accelerarea ritmu
lui de execuție, in toate, fazele de 
lucru. Se cere, de asemenea, sporit 
substanțial aportul întreprinderilor 
beneficiare de apartamente, care au 
sarcina și obligația de a dețașa in 
această perioadă un număr mai mare 
de muncitori din. secțiile auxiliare pe 

șantiere, de a asigura execuția in re
gie proprie a unor lucrări ce nu ne
cesită o calificare prea inaltă — in
tr-un cuvînt, de a ajuta constructorii, 
cu toate forțele de care dispun, să în
cheie anul cu rezultate cit mai bune. 
Ceea ce înseamnă că. practic, îi ajută 
în primul rind pe oamenii muncii din 
propriile unități de a avea condiții 
mai bune de locuit. Antrenarea mai 
activă decit pînă acum la executarea 
unor Nicrări a viitorilor locatari, a 
altor oameni ai muncii s-a dovedit a 
fi — atunci cind este'bine concepu
tă — un factor important în accele
rarea ritmului de lucru pe șantiere. 
Acest lucru este valabil numai dacă 
participarea viitorilor beneficiari se 
face într-un mod cit mal organizat, 
pe bază de grafice, de repartizare 
cit mai exactă a lucrărilor ce pot ti 
executate, astfel Incit ea să ajute

în vederea înlăturării neajunsu
rilor semnalate, au fost luate ur
mătoarele măsuri : s-a discutat cu 
toate lucrătoarele pentru a-și 
procura actele necesare completă
rii carnetelor de muncă. Compar
timentul personal. învățămint și 
retribuire a stabilit persoanele care 
se încadrează în prevederile Legii 
nr.. 26/1967, art. 12, pct. 5, avind 
lucrate consecutiv 11 luni, chiar 
dacă au fost încheiate succesiv mai 
multe contracte de muncă. Progra
mul de lucru pentru viitor va fi 
de 8 ore și in două schimburi — 
atunci cind nevoile realizării sarci
nilor. de plan o. impun. în ceea ce 
privește organizarea și desfășu
rarea adunărilor, datele au fost 
stabilite de comun acord cu orga
nizația de partid și sindicat, gra
ficele fiind afișate in secție, pen
tru a fi cunoscute de toți lucrăto
rii. Atit șefului de secție, cit și 
conducătorilor locurilor de muncă 
li s-a atras atenția in ce privește 
adoptarea conduitei corespunză
toare. Constatările, precum și mo
dul de rezolvare a problemelor se
sizate au fost aduse la cunoștința 
colectivului.

facerea legumelor și fructelor, spo
rirea numărului de butelii de gaze 
lichefiate, aprovizionarea localității 
cu piine Ia nivelul cerințelor etc.

Pentru îmbunătățirea asistenței 
medicale, punctul sanitar a fost 
mutat intr-un spațiu adecvat aces
tei activități, dotat cu instrumentar 
și aprovizionat cu medicamente 
corespunzător necesităților ; 3 zile 
pe sâptămînă, medicul circum
scripției lucrează in acest sat ; s-a 
stabilit, de asemenea, ca direcția 
sanitară să rezolve de urgen
tă și problema asistenței sto- 
matologice, prin dotarea acestui ii 
punct sanitar cu aparatura și in
strumentarul necesar, precum și 
prin asigurarea unui medic de spe- ;'■ 
cialitate. U.J.C.C. a întreprins un li 
studiu- amăliunțit in vederea în
ființării unei secții prestatoare de 
servicii, în cadrul căreia să lucreze ii 
tinere din sat. De asemenea, di
recția județeană P.T.T.R. urmează 
să instaleze un post telefonic. Se 
află in curs de executare lucrările 
pentru pietruirea și modernizarea 
drumului Ghindărești — Tichilești, 
care va scurta la jumătate distanța 
pină la reședința comunei ; lucra
rea urmează să fie terminată în pri
mul semestru al anului viitor.

Din răspuns rezultă că, finind 
seama de numărul mare de local
nici, de distanța considerabilă pină 
Ia reședința comunei, se studiază 
posibilitatea reînființării comunei 
Ghindărești.

Neculai ROȘCA ,

odată, au fost moder- ' 
nizate și dotate cu 
mobilier și utilaje hol - 
alte numeroase unități 
comerciale. Pe mă- 
sura creșterii număru
lui de unități și a îm
bunătățirii structurii 
rețelei de desfacere, 
suprafețele comerciale 
au crescut cu peste ' 
26 000 mp.
In fotografie : Super- 
magazinul din Scăeni ț

efectiv munca constructorilor și nu, 
dimpotrivă, s-o îngreuneze.

Evident, asemenea acțiuni menite 
să concentreze, ca un magnet, toate 
forțele ce pot fi acționate in „dispo
zitivul executării locuințelor" se vor 
solda cu cele mai bune rezultate in 
măsura în care organizațiile d6 par
tid de pe șantier,' toți comuniștii 
constructori se vor situa în mod ho- 
tărit, prin, faptele-lor, prin modul in 
care își îndeplinesc propriile înda
toriri. in fruntea luptei pentru înde
plinirea planului, pentru recuperarea 
tuturor restanțelor. Aportul organi
zațiilor va fi cu atit mai mare cu cit 
va fi însoțit și de amplificarea mun
cii politice de masă, care sâ explice 
tuturor constructorilor și fiecăruia in 
parte ce rol social important are în
deplinirea fără nici O restanță a pla
nului de locuințe — obiectiv dintre 
cele mai importante ale Înfăptuirii 
programului de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai ăl întregu
lui nostru popor, de ridicare continuă 
a calității vieții.

Chemării vibrante adresate de con
ducerea partidului întregului nostiu 
popor de a acționa cu Întreaga ener
gie pentru traducerea in viață a is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru Înde
plinirea în mod exemplar a sarcinilor 
ce ne revin pe acest an in toate do
meniile de activitate, ii răspund și 
trebuie să-i răspundă, ca întotdeauna, 
și constructorii de locuințe. De la 
muncitori pină la cadrele de condu
cere, ei trebuie să se considere „în
rolați" zi de zi, ceas de ceas, în pri
ma linie a bătăliei pentru realizarea 
planului de locuințe. O bătălie care 
are drept obiectiv fundamental satis
facerea în condiții cit mai bune a ce
rințelor de locuințe în toate județele 
și localitățile țării.

Constantin PRIESCU
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S-a apropiat considerabil

SCADENȚA 
INVESTIȚIILOR

„Vom fi gala la timp, toate eforturile 
sînt concentrate spre accelerarea montajului*4

IDupă darea în funcțiune a două capa
cități in cadrul întreprinderii de bere, 
pe platforma industriei alimentare din 
Satu Mare urmează să mai fie date în 

funcțiune o nouă capacitate de producere 
a malțului pentru bere, două abatoare — 
de porcine-taurine și de păsări, o serie 
de antrepozite frigorifice etc. Dintre aces
tea, abatorul de porcine-taurine are stabilit 
al patrulea termen de punere in funcțiune 
la 30 decembrie a.c. întrucit investiția a 
fost pregătită cu intirziere. iar lucrările nu 
s-au desfășurat potrivit graficelor, există 
din păcate și in prezent numeroase semne 
de întrebare in privința respectării acestui 
termen. Stadiul actual a) lucrărilor nu este 
dc natură să asigure intrarea in funcțiune 
a obiectivului. Aceasta, bineînțeles, dacă nu 
se vor lua măsuri hotărite acum in ceasul 
al doisprezecelea, de către toți factorii răs
punzători.

2 Principala noastră acțiune este îndrep
tată spre accelerarea sosirii utilajelor 
restante de la diverși furnizori care 

au încheiat contractele cu Departamen
tul industriei alimentare, beneficiarul 
general al platformei. în același timp, sîn
tem gata să sprijinim constructorul prin
cipal — grupul de șantiere Satu Mare al 
T.C.I. Oradea și unitățile din subantrepriza 
acestuia — pentru a i se asigura front de 
lucru continuu, ținind seama de marele 
volum de lucrări de montaj și finisaj care 
mai este de executat. în acest scop, de mai 
multe săptămîni, pe șantier lucrează efec
tiv o echipă de lăcătuși și montori ai În
treprinderii noastre, al cărei efectiv îl vom 
mări in zilele următoare.

3 Cele mai multe greutăți ne creează
întirzierea livrării unor utilaje care 
condiționează punerea în funcțiune și 

pentru care solicităm un sprijin mai efi

Victor SINDRIȘTEANU
șef de lot pe șantierul Combinatului 
de fire și fibre sintetice Săvinești

Ne mai despart trei 

săptămîni de 1980; 

cum acționați pentru ca 

pînă la sfîrșitul anului 

să intre în producție 

cit mai multe obiective noi ?

ILa lucrările de la noua secție de pro
ducere a caprolactamet, în zilele Con
gresului și următoarele s-au iuregis- 
trat ritmuri de lucru record. Firesc, deoa

rece constructorii și montorii au luat hotă- 
ri.rea să reducă substanțial durata monta
jului, astfel incit pină la sfirșitul lunii să 
poată incepe probele tehnologice la prima 
instalație a secției. Un obiectiv care cere 
eforturi deosebite, întrucit va trebui să 
rectiperăm întirzierile determinate de neli- 
vrarea la timp a unei importante cantități 
de utilaje. Răspunzind chemării secretarului 
general al partidului, constructorii de ma
șini și-au intensificat eforturile și au livrat 
o bună parte din utilajele restante. Astfel, 
in ultimele zile, cei de la întreprinderile de 
utilaj tehnologic din Buzău și Făgăraș și de 
la întreprinderea „Vulcan" din București 
au terminat de livrat toate instalațiile și 
utilajele contractate. S-au creat astfel fron
turi largi de lucru, iar montorii, instalatorii 
și izolatorii și-au început din plin acti
vitatea.

2 în luna noiembrie am executat lu
crări cit in 2—3 luni altădată. Este 
suficient să arăt că dacă montarea și 
echiparea unei coloane dura după -graficele 

de montaj două luni și jumătate, la cele 
15 coloane pe care le-am montat aici acest 
timp a fost redus pină la o lună. Aceasta 
a presupus o deosebit de intensă mobili
zare a tuturor forțelor, o organizare exem
plară a muncii și repartizarea rațională a 
mijloacelor mecanice, o coordonare strinsă 
a activității tuturor subantreprizelor. Toate 
acestea s-aU realizat sub conducerea și în
drumarea directă a comitetului județean 
de partid, care controlează zilnic, modul de 
îndeplinire a programelor stabilite, inter
venind pentru soluționarea imediată a pro
blemelor ce se ivesc.

Ritmul înalt al lucrărilor a mai fost 
înlesnit de bogatul arsenal de mijloace teh
nice — utilaje și dispozitive de execuție — 
folosit de către constructori. Preasambla-

„Furnizorii de utilaje
ANCHETA „SCÎNTEII"

In aceste zile, pe șantierele de investiții se muncește cu vigoare și energie 
pentru creșterea susținută a ritmului de lucru și punerea rapidă in funcțiune a tuturor 
obiectivelor productive prevăzute. Această puternică mobilizare de forțe este impusă, in 
primul rînd, de perioada relativ scurtă rămasă pină la sfirșitul acestui an - perioadă 
în care urmează să-și înceapă activitatea productivă un mare număr de obiective și 
capacități, dar și de vremea, cu adevărat excelentă, care constituie un aliat prețios, 
de nădejde in munca constructorilor și montorilor. Pornind de la importanța noilor 
investiții care urmează să intre în funcțiune in cel mai scurt timp, de la volumul de 
lucrări ce mai trebuie realizat, corespondenți ai ziarului au adresat unor cadre de 
conducere de pe șantiere și beneficiari de investiții următoarele întrebări :

1. CARE ESTE STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR ?

2. CE ACȚIUNI ÎNTREPRINDEȚI PENTRU TERMINAREA 
GRABNICA A CONSTRUCȚIILOR Șl MONTAJULUI ?

3. CE PROBLEME SE CER REZOLVATE PENTRU INTRA
REA IN FUNCȚIUNE A NOULUI OBIECTIV ?

și ei calendarul...44
Inq. POLL Csaba 

șef de șantier la instalația pentru 
fabricarea materialelor fotosensibile 

din Tîrgu Mureș

1 Instalația pentru fabricarea materiale
lor fotosensibile din Tirgu Mureș este 
cel mai mare obiectiv de investiții al 

județului Mureș in actualul cincinal. Ce 
înseamnă intrarea ei în funcțiune la ter
men, adică la 31 decembrie a.c. ? Desigur, 
asigurarea încă din prima etapă de func
ționare a unor produse deosebit de nece
sare economiei naționale : hîrtii fotosensi
bile color, filme industriale și medicale, 
filme pentru cinematografie și pentru ama
tori. în prezent, lucrările de construcții și 
montaj sint aproape incheiate. Este vorba, 
în principal, de turnul de emulsie înalț de 
54 de metri, secțiile turnare-uscare și 
ambalare, linia de transport și secția uti
lități ; la centrala termică, unul dintre ca
zane a și intrat in funcțiune. Că stadiul 
lucrărilor este avansat se vede și din fap
tul că probele mecanice au inceput. Au 
mai rămas de executat lucrări la laborator 
și la hala dozare reactiv, care insă nu con
diționează intrarea in probele tehnologice. 
Acum, constructorul, Trustul de construcții 
chimice Cluj-Napoca. și-a concentrat aten
ția spre obiectele care condiționează in
trarea in probele tehnologice. Utilajele sint 
montate integral in zona de turnare-uscare 
și condiționarea aerului. Finalizate sint și 
probele de presiune. în ce privește-obiecti
vele auxiliare — mai puțin stațiile de tra
tare apă, rămase in urmă — stațiile de frig 
cu freon și amoniac sint complet terminate.

2 Evoluția lucrărilor este urmărită zil
nic de primul secretar al comitetului 
județean de partid, tovarășul Nicolae 
Vereș, intervenindu-se prompt pentru so

„Sîntem în grafic și se lucrează în schimburi 
prelungite44

Inq. Gheorqhe ȘERBAN
șef de șantier lă termocentrala Mintia

ILa construcția celui de-al șaselea grup 
de 210 MW, ne aflăm in grafic cu toa
te lucrările. în prezent se muncește 
cu forțe sporite la montarea cazanului, la 

rea la. sol a pieselor care se montează la 
înălțime, realizarea confecțiilor metalice și 
schemelor izometrice in ateliere, folosirea 
unor metode1 2 3 rapide de ridicare a coloane
lor — iată doar cîteva din metodele de 
lucru avansate aflate in atenția montorilor.

Un accent deosebit este pus pe calitatea 
ireproșabilă a lucrărilor, ca sursă de redu
cere a duratelor de execuție. Iată un exem
plu în acest sens : calitatea superioară a 
îmbinărilor mecanice și sudurilor executate 
la conducte ne-a permis să facem probele 
de, presiune pe trasee lungi și nu pe tron
soane, ciștigind astfel 4—5 zile la un traseu. 3 Probleme deosebite legate de finali

zarea acestui obiectiv nu mai avem.
Desigur, faptul că utilajele și echipa

mentele tehnologice au sosit cu intirziere 
ne pune in situația de a depune eforturi 
deosebite pentru recuperarea restanțelor 
datorate livrărilor. Condiția principală pen
tru reușita eforturilor noastre constă in 
organizarea cit mai bună a lucrărilor și 
direcțiile de acțiune despre care am vorbit 
puțin mai înainte sînt în măsură să dea o 
imagine concludentă asupra preocupărilor 
noastre, bitrucit la ora actuală lucrarea cea 
mai importantă este montajul tehnologic, 
un sprijin deosebit in eforturile pentru in
tensificarea ritmului de execuție il aduce 
beneficiarul. Cei 120 de muncitori și maiștri 
care vor deservi instalațiile au preluat 
executarea unor lucrări de izolare anticoro- 
zivă, de umplere a coloanelor cu inele de 
porțelan, de probare la presiune a conducte
lor și altele. De asemenea, în atelierele me
canice ale beneficiarului se fac prelucrări 
de armături, piese de asamblare, scule ne
cesare montajului. Considerăm că, pînă la 
sfirșitul acestei luni, lucrărie vor fi înche
iate și instalația va puțea intra în probe 
tehnologice, reușind să diminuăm durata 
montajului cu aproape 3 trimestre față de 
cea in care am montat, cu cițiva ani in 
urmă, o secție similară tot pe platforma de 
la Săvinești. Puternic mobilizați de hotă- 
ririle celui de-al XII-lea Congres al parti
dului. vom reuși cu siguranță să scurtăm 
tot mai mult termenele de execuție, să 
racordăm tot mai repede la circuitul econo
miei naționale noile obiective industriale 
pe care le construim.

trebuie să privească

luționarea tuturor problemelor. Beneficiarul 
— combinatul chimic ,-Azomureș" — aduce 
o contribuție notabilă 1a. recuperarea res
tanțelor și încadrarea in graficele de exe
cuție. O remarcă : inginerul Popa Dorel, 
directorul combinatului, a urmărit și în
drumat zilnic, la fața locului, desfășurarea 
fiecărei lucrări. Pe de altă parte, in ca
drul uzinei mecanice din combinat a fost 
executat un mare volum de utilaje ; tot 
specialiștii din combinat au efectuat o serie 
de lucrări de o complexitate deosebită, 
cum ar fi cele de automatizare a proceselor 
electrice, termice și altele. De asemenea, 
peste 150 de lăcătuși mecanici,-sudori, 
automatiști și electricieni din combinat au 
participat efectiv la pozarea conductei de 
canalizare menajeră și alte lucrări.

3 Respectarea termenului de punere in 
funcțiune este condiționată insă in
tr-o măsură hotărîtoare de furnizori, 

cei care trebuiau să ne livreze integral 
utilajele contractate. Lista utilajelor res
tante (unele cu termen scadent încă in 
luna martie a.c.) este destul de lungă. Intre 
altele, este vorba de 4 mese rotative și 49 
motoreductoare pentru conveior ; 1 100 bu
căți role pentru transportoare ; 9 cilindri 
pneumatici de acționare (furnizor — între
prinderea „Unio" Satu Mare) : 7 ventila
toare (furnizor — întreprinderea de venti
latoare București) ; 16 pompe (furnizor — 
întreprinderea de pompe „Aversa" din 
București) : 12 baterii și filtre de încălzire 
(furnizor : I.A.A. Alexandria), precum și 
numeroase aparate de măsură și control 
(furnizori : I.A.M.C. Otopeni, întreprinderea 
de utilaj petrolier Tirgoviște și întreprin
derea de panouri și tablouri electrice Ale
xandria ș.a.).

Enuinerind utilajele și furnizorii restăn- 
țieri vrem să le adresăm totodată' acestora 
apelul tovărășesc de a livra in cel mai 
scurt timp utilajele solicitate.

care am executat pînă acum lucrările in 
proporție de 85 la sută. Formațiile de lucru 
conduse de maistrul zidar Ion Mușuroiu 
muncesc tn schimburi prelungite la inzi- 
direa cuptorului. La turbogenerator au fost 
terminate închiderea turbinei și centralul 
generatorului ; acționăm și aici pentru în
chiderea lagărelor și întregirea circuitelor

La întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală se află in stadii finale de execuție un 
nou laminor destinat producerii țevilor din oțel inoxidabil. In fotografie : echipa de montori 
condusă de maistrul Ion Mirea verifică unul din ultimele utilaje înainte de intrarea in probe 

Foto : S. Cristian

de ulei. în ce privește partea electrică și 
aparatele de măsură și control, pînă in pre
zent au fost montate circuitele de forță și 
panourile de 6 kV. Se lucrează intens la 
montarea aparatelor de măsură și control 
care ne-au sosit pină acum. Din păcate, în
registrăm răminerl în urmă la sistemul de 
înaltă presiune, electrofiltru și partea de 
alimentare cu cărbune, mori, alimentator 
și dozator. Răminerile în urmă se dato
rează lipsei utilajelor și a unor echipa
mente.

2 Acordăm o deosebită atenție bunei
organizări a muncii, folosirii Ia capaci
tatea maximă a tuturor utilajelor din 

dotare, concentrării forțelor acolo unde avem 
asigurat front de lucru. Așa, de pildă, la 
lucrările de inzidire și izolare de la cazan 
și conțlucte au fost concentrați un număr 
însemnat de oameni pentru a accelera 
ritmul de muncă la acest important obiec
tiv. încă de pe acum am luat măsuri ca, 
atunci cind ne sosesc elementele compo
nente ale electrofiltrului și ale conductelor- 
limită ale turbinei, să fim pregătiți să exe
cutăm preasamblarca lor la sol. S-au luat, 
de asemenea, măsuri pentru organizarea 
schimburilor prelungite la toate lucrările 
de pe șantier și asigurarea condițiilor pen
tru obținerea unei productivități sporite :

„Problema nr. 1-sosirea echipamentelor
restante"

loan MAXIM
directorul întreprinderii de industrializare 

a cărnii Satu Mare 

încălzirea unor spații de lucru și ilumi
narea lor corespunzătoare, asistență tehnică 
corespunzătoare etc. Sintem preocupați, in- 
țr-o mare măsură, de creșterea gradului 
de mecanizare a lucrărilor, prin dotarea 
echipelor cu scule și dispozitive de mare 
productivitate.

3 Ne creează dificultăți destul de mari 
in montarea instalațiilor de la acest 
grup energetic lipsa unor importante 

echipamente, nelivrate la timp de furnizori. 
Nu am primit de la I.C.M.U. Bistrița nici 
pină in prezent părțile componente ale 
electrofiltrului, nici stația de tratare con
dens de la întreprinderea de utilaj tehno
logic Buzău, stația de 0.4 kV și camera de 
comandă de la întreprinderea „Automa
tica" București. transformatorul de 250
MVA de la „Electroputere" Craiova, pre
cum și conductelerlimită ale turbinei, mo
rile de cărbune, alimentatorii și dozatorii 
din import.

Am luat din timp măsuri pentru' ca, 
atunci cind ne sosesc aceste utilaje și in
stalații. să concentrăm forțe de pe alte 
șantiere și să asigurăm, scurtarea terme
nului de montaj.' pentru punerea in func
țiune. la termenul planificat, a grupului 
nr. 6 de 216 MW al termocentralei Mintia.

cient din partea Departamentului industriei 
alimentare. Cu acest prilej, facem un cald 
și insistent apel tovărășesc unităților in 
cauză să ne livreze cu prioritate în , zilele 
imediat următoare toate utilajeîa restante. 
Este vorba de pompele pentru centrala 
termică, stația de preepurare și gospodăria 
de apă pe care trebuie să ni le livreze în
treprinderea de pompe București ; două 
electropompe de la întreprinderea „Anti- 
coroziv" București : 17 celule metalice de 
diferite tipuri de la Fabrica de celule elec
trice Băilești : 2 rezervoare pentru acid 
clorhidric de la întreprinderea de utilaj 
chimic Făgăraș : instalațiile de fierbere 
și afumare de la întreprinderea de utilaj 
alimentar Slatina : tuburile fluorescente 
de 40 wați de la intreprinderea „Romlux" 
Tirgoviște.

O problemă cu totul specială ridică 
punerea in funcțiune a cazanelor pentru 
asigurarea agentului termic. Ele sint con
fecționate de intreprinderea „Vulcan" Bucu
rești și urmează să fie montate și puse in 
funcțiune de .grupul de șahtiere montaj- 
cazane „Vulcan", acesta din urmă recla- 
mind insă lipsa aparatelor de automatizare 
Care trebuiau livrate, tot de... „Vulcan"., Se 
impune de asemenea ^urgentarea expedierii 
ultimei părți din proiectele pentru posturile 
trafo de la stația de preepurare de către 
Institutul de studii, proiectări. Construcții 
pentru agricultură și industria alimentară 
din București.

‘Avem însă de spus un cuvint și la adresa 
constructorilor, cărora le cerem insistent 
să-și coreleze in mod corespunzător activi
tatea pentru a permite să se lucreze 
în ritm accelerat la montajul utilajelor 
pe fluxul tehnologic cerut. Avind asigu
rate aceste condiții nu va mai fi loc 
pentru scepticism in privința respectării 
ultimului termen, nici pentru tendința unora 
din factori de a amina punerea in func
țiune a obiectivului în anul viitor. Fiecare 
zi intirziere înseamnă o producție in minus 
pentru economia județului în valoare de 
două milioane lei.

Corespondenții „Scînteli"

constanța Mecanizatorii își propun: 
încheierea arăturilor în această săptămînă 

Totul depinde acum de îmbunătățirea organizării muncii
Mecanizatorii constănțeni muncesc 

Zi-lumină, iar în unele locuri chiar 
și la lumina farurilor pentru a în
cheia grabnic arăturile de toamnă, 
ultima mare lucrare agricolă a anu
lui, cu rol deosebit de important pen
tru obținerea de recolte sporite in 
anul viitor. Pină acum au fost exe
cutate arături pe 198 100 hectare din 
cele 240 000 hectare prevăzute în plan, 
în ultimele zile comitetul județean de 
partid a inițiat un șir de măsuri pen
tru intensificarea acestei lucrări. S-a 
stabilit ca 70—80 la sută din trac
toare să fie utilizate Ia arat, iar acti
viști de partid și cadre de conducere 
cu experiență repartizați pe consilii 
unice agroindustriale conduc direct 
formațiile de mecanizatori. Acțiunile 
întreprinse au dus la terminarea aces
tei importante lucrări in unitățile 
agricole din consijiul unic agroindus
trial Cernavodă, pe intreaga supra
față de 6 358 hectare, iar in consiliul 
Horia — pe 5 516 ha.

Se remarcă eficiența organizării 
formațiilor mari de 10—15 tractoare 
in fiecare unitate agricolă. Ing. Con
stantin Nenovici, directorul I.A.S. 
Nicolae Bălcescu, a organizat activi
tatea mecanizatorilor în schimburi 
prelungite, de la 6 dimineața pină 
la 22 seara. La fel se lucrează la 

I.A.S. Săcele, reușindu-se să fie u- 
tilizate intens tractoarele A-l 800, de 
inalt randament. în ultimul timp in 
unitățile din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale Castelu, Remus O- 
preanu și altele, viteza de lucru pe 
tractor a crescut, ajungind la 2,5—3 
ha pe tractor, arăturile fiind pe ter
minate.

Există posibilități reale pentru in
tensificarea și încheierea arăturilor, 
dar acestea nu sint peste tot puse în 
valoare. In unitățile agricole din con
siliile unice agroindustriale Toprai- 
sar și Chirnogeni din cauză că nu se 
folosește timpul de lucru se reali
zează numai jumătate din viteza de 
lucru prevăzută. în cursul săptăminii 
trecute o parte din tractoare au lu
crat la transportul produselor și Ia 
alte lucrări, iar repartizarea lor la 
arat s-a făcut cu intirziere. Și acum 
continuă să persiste deficiențe mai 
vechi : lucrul incepe tirzîu și se în
cheie devreme, deși arăturile se pot 
executa și la lumina farurilor.

Lipsa de teren eliberat este a doua 
cauză care determină întirzierea ară
turilor. Și la această dată în jude
țul Constanța mai sînt încă mii de 
hectare acoperite cu coceni netăiați 
sau netransportați. în unitățile din 
consiliul unic agroindustrial Cogealac 
unde a întirziat eliberarea terenului 

pe cele 17 000 hectare care au fost 
cultivate cu porumb s-au arat abia 
jumătate din suprafețele prevăzute, 
în această zonă au fost concentrate 
numeroase mijloace mecanice : trac
toare, combine CSU și remorci pen
tru stringerea și depozitarea coceni
lor. Se cuvin subliniate acțiunile de 
întrajutorare. Astfel, în consiliul unic 
agroindustrial Cogealac au fost tri
mise 22 tractoare cu utilajele aferen
te din consiliul Cernavodă și 20 de la 
consiliul Horia. Pe măsură ce tot mai 
multe unități termină arăturile, tre
buie să se acționeze pentru depla
sarea tractoarelor, îndeosebi in uni
tăți învecinate din cadrul aceluiași 
consiliu agroindustrial.

Ing. Dumitru Anghelina, directorul 
direcției agricole, sublinia preocuparea 
mecanizatorilor pentru a încheia ară
turile in această săptămînă și a rea
liza o calitate ireproșabilă prin uni
formitate, acoperirea sub brazdă a 
tuturor resturilor vegetale. într-ade- 
văr, in unitățile din consiliile Valu 
lui Traian, Sibioara, Cobadin, 23 Au
gust și altele cimpul este brăzdat 
uniform și la adîncimea optimă, ofe
rind premise bune și sigure pentru 
viitoarea recoltă.

C. BORDEIANU

Trecind prin halele de strungărie 
sau calibre, prin atelierele de mon
taj aparate speciale sau orologie, in 
mod involuntar ești îndemnat să ii 
compari pe oamenii muncii de la 
întreprinderea de mecanică fină — 
București cu niște adevărați bijutieri. 
Un argument este și acela că, numai 
cu cîteva zile inainte de Congresul al 
XII-lea al partidului, de pe banda de 
montaj au ieșit primele ceasuri elec
tronice de mină fabricate in țara 
noastră. în același timp, nu poți să 
nu fi impresionat de faptul că micro
nul a devenit o unitate de măsură 
uzuală, fără de care nici nu se pot 
exprima precizia operațiilor și piese
lor executate, calitatea muncii oa
menilor. Dar pe cit de fine sint pro
dusele realizate, pe atit de robustă 
este dezvoltarea unității in anii aces
tui cincinal. Iată citeva date deose
bit de semnificative, care ilustrează 
progresele făcute in direcția sporirii 
și1 diversificării producției, a crește
rii eficienței economice :

• Anul acesta, ca urmare a creș
terii capacității unității, valoarea 
producției globale este aproape de 
două ori mai mare decit in anul 1975.

• în perioada care a trecut din 
acest cincinal, producția a fost înnoi
tă in proporție de circa 85 la sută : 
la sfirșitul anului viitor nu va mai 
fi in fabricație nici unul din produ
sele care se realizau in 1975.

• In acest an, valoarea produse
lor realizate dintr-un kilogram de 
metal este de două ori mai mare 
decit în urmă cu patru ani.

• Din 1976 și pină Ia sfirșitul 
acestui an se va obține peste pre
vederile inițiale ale planului cincinal 
o producție globală in valoare de 
aproape 500 milioane lei.

Șirul succeselor obținute de biju
tierii de la mecanică fină, cum i-am 
fiutea numi, nu se oprește insă aici, 
n cele 11 luni care au trecut din 

acest an s-au realizat peste prevede
rile de plan produse in valoare de 34 

0 realizare de seamă a mecanicii noastre fine

„ORA EXACTA" 

indicată de ceasornicele 
electronice românești 

Însemnări de la întreprinderea 
de mecanică fină București

milioane lei, cele mai mări depășiri 
înregistrindu-se la S.D.V.-uri, apara
te de măsură termotehnice, aparate 
de măsurat lungimi ș.a. Concomitent, 
au fost reduse cu un leu cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă, 
ceea ce a permis realizarea peste 
plan a unei producții nete in valoare 
de 11,2 milioane Iei. Cum s-a acțio
nat pentru accelerarea procesului de 
înnoire și modernizare a producției, 

pentru Îndeplinirea și depășirea in
dicatorilor de plan pe acest ăn ? To
varășul Stelian Chiru. secretarul co
mitetului de partid din întreprindere, 
ne-a răspuns simplu : „Munca, mun
ca de fiecare zi, care poate nu are 

nimic spectaculos in ea, stă la baza 
tuturor realizărilor".

Practica a dovedit însă că munca 
oamenilor poate da rezultate maxi
me numai atunci cind și cadrul or
ganizatoric este bine conceput. 
Exemplul secției de aparate de mă
sură și control este unul din cele 
mai ilustrative. Pină nu de mult, aici 
se întimpinau mari greutăți in în
deplinirea planului producției fizice. 

Oamenii munceau, se străduiau, dar 
planul tot nu se îndeplinea. Evident, 
beneficiarii reclamau nerespectarea 
contractelor și, prin urmare, se im
punea o intervenție hotărită. Iniția
tiva a avut-o tovarășul Ilie Negoiță, 
șeful atelierului A.M.C. — lungimi, 
care a propus și a și acționat pentru 
reorganizarea fluxului tehnologic. 
Principalul neajuns se referea la 
slaba productivitate a muncii în con
dițiile în care fiecare muncitor exe
cuta singur rriontarea unui aparat. 
Atunci, montajul a fost defalcat pa 
operații simple și munca a fost or
ganizată pe sistemul benzii.

Totodată, au fost luate măsuri pen
tru specializarea oamenilor pe ope
rații. Rezultatul ? Cu aceeași baza 
materială și cu același număr de 
muncitori, incepind din trimestrul 
trei s-au realizat în medie pe lună 
8 500 relee RTP-7, față de 4 600 bu
căți planificate și 3 500 relee RTP-5, 
față de: 2 200 bucăți prevăzute. Drept 
rezultat, restanțele au fost recupe
rate și unele comenzi au inceput 
să fie onorate in avans. Același 
sistem de organizare a muncii a 
fost apoi extins și la atelierul 
de aparate speciale, unde in prezent 
șe realizează peste 1 000 alezaje lu
nar, in comparație cu 650—700 bucăți 
cit se prevăzuse inițial. , Astfel s-a 
reușit ca numai atelierele de A.M.C. 
și orologie să depășească planul pro- 
ducției-marfă cu circa trei milioane 
lei lunar. Un succes plin de învăță
minte pentru felul cum trebuie ac
ționat atunci cind apare un obstacol. 
Un succes pregătit cu migală și pre
cizie, așa cum știu să muncească bi
jutierii de la mecanică fină.

Ion TEODOR
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Masă rotundă privind imperativele
dezarmării în condițiile

I

de dezbatere și afirmare a noului
Documentele adoptate de Congresul 

•1 XII-lea al partidului sint sinteza 
strălucită a prezentului și viitorului 
patriei noastre socialiste, cuprinzind 
un adevărat program de dezvoltare, 

. pe multiple planuri, a țării noastre. 
Iată de ce, ca om de teatru, ca 
regizor cu un program bine definit 
de-a lungul celor 30 de ani de carieră 
— acela de sprijinire continuă și 
încurajare permanentă a creației 
originale, de lansare de noi opere 
dramatice care să stirnească intere
sul mereu în creștere al publicului 
nostru spectator, din ce în ce mai 
exigent — sint profund impresionat 
ide chemarea adresată oamenilor de 
iartă de a dărui și a ne dărui lucrări 
artistice care să fie pătrunse de uma
nismul revoluționar specific timpuri
lor ardente pe care le trăim și care 
să contribuie din plin la innobilarea, 
Iâ înfrumusețarea ființei umane.

„Literatura este chemată să relie
feze convingător noua condiție uma
nă din societatea noastră, idealurile, 
frămintările și aspirațiile omului 
nou, universul său spiritual tot mai 
bogat, virtuțile și trăsăturile sale mo
rale inaintate, să militeze pentru tri
umful noului, al idealurilor de drep
tate și libertate socială ! Biciuind stă
rile de lucruri negative și concepți
ile înapoiate, literatura trebuie să 
dezvolte încrederea omului in forțele 
«ale și in nobilele idealuri revoluțio
nare. punind in evidență superiorita
tea orinduirii socialiste".

Oamenilor muncii din artă, impli
cit oamenilor de teatru, Congresul, 
secretarul general al partidului le 
adresează chemări și sarcini de ma
ximă responsabilitate și de maximă 
onoare. Ni se cere pe drept cuvint să 
fim oameni ai timpurilor noastre, 
trăind și creind pentru cei care con
struiesc cu miinile, mințile și inimile 
pline de sentimente patriotice și re
voluționare, viitorul comunist al pa
triei, o nouă societate.

Consider deci că este de datoria 
noastră, a tuturor care facem din 
spectacolele noastre teatrale adevă
rate mijloace de educație patriotică, 
să medităm o dată mai mult, cu toa
tă responsabilitatea, asupra rolului 
artei noastre. Ea nu poate fi o pre
zentare conjuncturală a societății, ci 
— investigînd cu ardoare și inteli
gență, prezentînd cu patimă și since
ritate omul nou care muncește pe 
ogor sau in uzină, in școală sau in
stitut de cercetare, oriunde patria il 
solicită, tinăr sau virstnic, bărbat sau 
femeie — să aducem pe prim pian, 
prin lucrările noastre artistice, mun
ca indirjită, de zi cu zi, plină de ab
negație și eroism a tuturor celor 
ce făuresc o nouă societate. Să ne 
facem un titlu de onoare din desco
perirea noului, a luptei care se dă 
pentru afirmarea lui. complexa înfă
țișare a acestuia acolo unde se plă
mădește ceva pentru azi, dar mai 
ales pentru miine.

Se simte nevoia unor spectacole-

eveniment, care să concretizeze as
pecte de viață mai profunde, scoase 
de sub etichetarea deloc plauzibilă a 
eroilor în „pozitivi" și „negativi"; 
oameni surprinși in bogata lor com
plexitate. Noua noastră orinduire are 
pretutindeni asentenea eroi. I-am vă
zut pe mulți și i-am auzit la Congres 
sau la locurile lor de munca. Aseme
nea oameni, asemenea eroi, cu mari
le și micile lor probleme de viață, Ia 
locul de muncă, in familie, in socie
tate. ne oferă noua imagine a eroilor 
dramaturgiei noastre de azi. care se 
cere ancorată mai autentic și mai 
adine in patosul transformărilor so
cialiste.

Sint convins că arta trebuie să 
vorbească mai direct, fără ocolișuri, 
mai- simplu, fără emfază, cu vorbele 
de fiecare zi, sincere, pe înțelesul tu
turor despre marile idei, despre cele 
mai îndrăznețe planuri întruchipate 
in magistralul Raport prezentat la 
Congres. A promova cultul muncii, 
al adevărului vieții, este o datorie'de 
onoare a tuturor creatorilor. Artei 
teatrale îi revine nobila misiune ca. 
în complexul angrenaj care-1 con
stituie viața noastră, să întrevadă 
marile certitudini ale viitorului, ale 
realizărilor acestuia, să le înfățișeze 
artistic, să le explice, să le valorifice. 
Nu este numai un îndemn, ci o pro
fesiune de credință.

Constantin DINISCHIOTU

Miercuri s-au încheiat la București 
lucrările mesei rotunde cu tema 
„Imperativele dezarmării în condi
țiile actuale. Rolul UNESCO in for
marea opiniei publice favorabile În
cetării cursei înarmărilor și trecerii 
la dezarmare".

Timp de trei zile, reprezentanți ai 
unor organisme ale O.N.U. persona
lități cunoscute ale vieții științifice 
din institute de cercetare și invăță- 
mint din Anglia, Bulgaria, Finlanda, 
Franța, India. Norvegia, S.U.A., 
Suedia. Ungaria, U.R.S.S.. alături de 
specialiști români, au dezbătut pro
bleme consacrate dezarmării, unul 
din cele mai actuale și complexe 
domenii ale vieții internaționale con
temporane.

în cadrul dezbaterilor din ultima 
zi, consacrate stimulării strategiilor 
de dezarmare, au prezentat referate : 
Rtvan Kormendi, de la Institutul de 
relații economice internaționale din 
Budapesta, prof. dr. Gheorghe Dolgu, 
rectorul Academiei de studii econo
mice din București, prof. dr. Swadesh 
Rana, de la Institutul, pentru studii de 
apărare din New Delhi-, prof. dr. 
Constantin Vlad, directorul Institutu
lui de științe politice și de studiere 
a problemei naționale, dr. Pauli Jăr- 
venpăă. de la Institutul de studii 
strategice din Londra, prof. dr. Ion 
Drăgan, directorul Centrului de so
ciologie al Universității București, 
Lucia Sanislav, de la Comisia română 
pentru UNESCO, prof. dr. Anne Es- 
kelinen, de la Institutul pentru pro
blemele păcii din Tampere. GheorȘhe 
Tinea, de la Ministerul Afacerilor 
Externe, prof. dr. Mircea Nicolaescu, 
de la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
prof. dr. Rolf Bjornerstedt din 
Suedia, dr. Ion Nicolae, prof. Ion

Datcu, de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

Referatele și intervențiile au pus 
în evidență implicațiile continuării 
cursei înarmărilor in condițiile ac
tuale, efectele sale pentru procesele 
dezangajării, dezarmării și securității, 
importanta stimulării strategiilor de 
dezarmare.

în acest cadru a fost subliniată 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor forțelor politice progresiste, 
ale tuturor statelor, ale opiniei pu
blice pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru declanșarea unui proces 
real de dezarmare, cu participarea 
tuturor statelor, pentru soluționarea 
pe cale pașnică, a diferendelor dintre 
state, direcții fundamentale pentru 
asigurarea păcii și securității in 
Europa și in întreaga lume.

Participanții au evidențiat respon

se
Tovarășul Gheorghe Radulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a primit miercuri pe participanții de 
peste hotare la masa rotundă cu 
tema : „Imperativele dezarmării in 
condițiile actuale. Rolul UNESCO în 
formarea opiniei publice favorabile 
încetării cursei înarmărilor și trecerii 
la dezarmare".

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Gheor
ghe Radulescu a adresat un cald salut 
oaspeților, urindu-le noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară.

Mulțumind călduros, Stephen 
Marks, reprezentant al directorului 
general al UNESCO, și prof. dr. Rolf 
Bjornerstedt din Suedia au rugat să 
se transmită președintelui Nicolae

actuale
sabilitatea ce revine oamenilor de 
știință, științei in general, UNESCO, 
organism profund implicat in stimu
larea cooperării oamenilor de știință 
în lupta împotriva cursei înarmărilor 
și pentru dezarmare, pentru pacea și 
securitatea mondială.

Specialiștii români, prin referatele 
prezentate și intervenții, au reafir
mat poziția consecventă și fermă a 
țării noastre pentru oprirea cursei 
Înarmărilor, pentru dezarmare, pozi
ție înscrisă in programul prezentat 
m Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
privind Căile și mijloacele practice 
de consolidare a procesului destinde
rii .și păcii, prin adoptarea și transpu
nerea m viață a unor măsuri efec
tive de. dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară.

★

Ceaușescu sentimentele lor de înaltă 
stimă și considerație, Totodată, ei 
și-au exprimat gratitudinea pentru 
invitația de a participa la această 
importantă manifestare, pentru ospi
talitatea de care s-au bucurat in tim
pul șederii in țara noastră.

întrevederea, care s-a desfășurat * 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
prilejuit un util schimb de opinii pri
vind problemele luptei pentru oprirea 
cursei înarmărilor. Au fost eviden
țiate poziția activă a României in 
vederea adoptării unor măsuri con
crete de dezarmare, inițiativele și 
propunerile țării noastre, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și războaie.
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----------------- CRONICA PLASTICĂ ----------------------

Poezia 
lăuntrică 

a sculpturii
Expoziția George Apostu

la Galeriile de
Sculptura lui George A- 

postu poartă in ea aspri
mile și energia unor stră
vechi civilizații — acelea 
ale lemnului, ale pietrei 
masiv dăltuite. Ritmuri 
arhaice, volume puterni
ce descind parcă din în
depărtata tradiție a artei 
populare. Totul ia o mă
sură gravă. solemnă. 
Sculptorul coboară spre 
aceste locuri care evocă 
atît de intens rădăcinile, 
obirșiile culturii noastre, 
purcede parcă spre izvoa
rele unei arhaice înțelep
ciuni pentru a se adînci 
In examenul propriilor 
posibilități de exprimare. 
Rezultatul este un ansam
blu de sculptură moder
nă. Un ansamblu care 
pune in valoare elemen
tarul, primordialul — dar 
care, in pofida aparentei, 
nu este cituși de puțin 
uniform. De la imaginile 
mai vechi ale ..Măriei de 
Mongop" sau ale ..Fetiței 
cu păpușa" la organizarea 
sculpturilor in cicluri p-e- 
cum „Tată și fiu", „Flu
turii".’ „Femei lapone" se 
află o pledoarie in cea 
mai bună tradiție roma
nească împotriva oricărei 
înstrăinări, pentru o con
tinuă întoarcere spre sine, 
aeasă.

Există o frumusețe a 
sculpturii lui George A- 
postu, o frumusețe a pro
blematicii, a universului 
de imagini, a modalități
lor'de expresie. O frumu
sețe care exploatind este
tic inocența geniului ar
haic se află in consens cu 
datele originale ale pro
priei sensibilități artistice 
capabile să emoționeze, 
să convingă. Iar dacă ma
rile expoziții republicane 
sau numeroase expoziții

artă din Bacău
de grup ne-au prezentat, 
fragmentar, preocupările 
sculptorului, o recentă 
inițiativă a Muzeului ju
dețean de istorie și artă 
din Bacău — aceea de a 
aduna intr-o expoziție cu 
intenții retrospective pie
se create in ultimele 
două decenii (sculpturi, 
desene), de artistul năs
cut pe aceste meleaguri 
— a dus la aceasta cu
prinzătoare sinteză a 
creației sale de pinâ 
acum. O manifestare care 
pune pe deplin în valoare 
sculptura lui George 
Apostu. capabilă să ex
prime fine intuiții, nuan
țate sugestii in imagini 
simple și invăluitoare tot- 

. odată.
Atît în modul de ciopli

re, cit și in concepția asu
pra formelor regăsim de
sigur soluții tehnice și 
morfologii ce aparțin artei 
vechi. Incorporate în ima
gine artistică ele sint insă 
eliberate de efemerul li
mitativ. sint subordonate 
fanteziei și cu deosebire 
unui gen de reprezentare 
specific lumii simboluri
lor. O lume pe care o 
ilustrează — de pildă — 
..Tatăl și fiul" sau „Flutu
rii" — reluați in nume
roase variante. Arid poa
te. la o privire super
ficială. acest repertoriu 
de forme se dovedește 

,in stare să dezvăluie 
o viață mai adincă — 
aceea a energiilor la
tente conținute de mate
rial (in mod predilect — 
lemnul), dar și energia 
gestului artistic care a 
căutat fără odihnii posi
bilități expresive ale lo1- 
mei.. Există in lucrările 
lui Apostu. așa cum r>e 
bună dreptate au observat

Fetița cu păpușa

Miercuri după-amiază, la Casa de 
cultură a studenților „Grigore Preo
teasa" din Capitală s-au Încheiat lu
crările. simpozionului studențesc inti
tulat „Contribuția creatoare a Parti
dului Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae . Ceaușescu la dezvoltarea 
gindirii social-polițice Contemporane".

Timp de două zile, studenți. cadre 
didactice universitare, personalități ale 
vieții noastre social-politice au abor
dat o vastă problematică privind con
tribuția originală, profund științifică a 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea strategiei și 
tacticii construirii socialismului și 
comunismului în România, la defini
rea conținutului și tendințelor epocii 
contemporane la instaurarea unei 
noi ordini economice și politice inter
naționale. la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

Lucrările simpozionului au eviden
țiat in mod pregnant voința tuturor 
studenților țării de a se pregăti cu

abnegație, pentru a fi demni conti
nuatori ai tradițiilor revoluționare 
ale comuniștilor, participant! activi la 
opera de edificare a societății socia
liste, a comunismului pe pâmintul 
României.

La încheierea seminarului. într-o 
atmosferă de vibrant entuziasm, a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se exprimă angajamentul so
lemn al tuturor studenților țării in 
fața^ partidului de a munci, de a 
învăța cu pasiune pentru a contribui 
cu întreaga lor energie și capacitate 
de muncă la realizarea istoricelor 
hotariri ale celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Desfășurate la numai cîteva zile de 
la încheierea marelui forum al co
muniștilor, in atmosfera de vibrantă 
sărbătoare a întregii Românii, cind 
perspectivele strălucite ce se deschid 
în țața națiunii noastre ni se înfăți
șează în întreaga lor măreție, se sub
liniază în telegramă, lucrările simpo
zionului au reafirmat cu putere imen

sa bucurie a tuturor studenților țării 
de a vă ști reales in înalta funcție 
de secretar general al Partidului Co
munist Roman, opțiune istorică a 
Congresului al XII-lea, a întregului 
nostru popor, prin «are țara a dat 
glas, incă o dată, voinței nestrămuta
te a tuturor fiilor săi de a-1 avea in 
fruntea partidului pe cel ce simboli
zează însuși viitorul luminos al na
țiunii.

Pilduitoarea dumneavoastră viață și 
activitate, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, contribuția 
inestimabilă adusă la elaborarea po
liticii interne și externe a partidului 
nostru comunist,-a statului român, la 
îmbogățirea tezaurului gîndirii so
cial-politice contemporane, exemplul 
dumneavoastră strălucit de revoluțio
nar consecvent, de înflăcărat patriot 
și luptător neînfricat pentru pace și 
socialism, pentru cauza independen
tei și libertății popoarelor reprezintă 
pentru tinăra generație a tării cea 
mai inaltă călăuză în întreaga viață.
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FAPTUL
DIVERS
10 cu felicitări

In drum spre biblioteca mu
nicipală, frații Tudor și Bogdan 
Agavriloaie. amândoi elevi la 
Școala generala nr. 1 din Su
ceava. au găsit un portmoneu 
cu acte și cu o sumă , de 
bani. Copiii s-au întors acasă, 
i-au dat portmoneul tatălui și 
l-au rugat să-i ajute in căutarea 
păgubașului. L-au căutat și l-au 
găsit, clar portmoneul avea să 
ajungă, 'pină la urmă, in mina 
unui lucrător de miliție. Păgu
bașul era. de fapt, o păgubașă, 
una și aceeași persoană cu so
ția... milițianului. Fapt pentru 
care acesta le aduce calde mul
țumiri, însoțite de remarca : 
„Doi frați, aceeași notă la 
tare : 10 cu felicitare".
f »/ f V • f •„Sa trăiești, 

taică!"

pur-

Vi-„Mă numesc Constantin 
loaica, din Moțăței-Dolj. Fiind 
om trecut de 70 de ani, intr-o zi 
am simțit că mă lasă puterile. 
Azi așa, miine așa, îmi duceam, 
cum se zice, boala pe picioare. 
Cind n-am mai putut, am por
nit-o spre policlinică la Calafat. 
N-am ajuns bine la autogara, 
că mi 
miram

După 
spitalul 
om pe 
liiul lui era un tinăr in halat 
alb. „Am aflat că el, tinărul, pe 
nume Vasile Cir joi, este cel care 
m-a îngrijit zi și noapte ca pe 
tatăl lui. salvindu-mă. li. mul
țumesc din suflet și-i doresc așa 
cum le doresc la toți oamenii- 
oameni: „Să trăiești, taică !“.

s-a făcut rău de tot și 
pierdut cunoștința, 
citeva zile s-a trezit la 
din Calafat și primul 

care l-a văzut la căpă-
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„Pescarul"

• SUCEAVA. La casele de 
cultură, căminele culturale 
cluburile muncitorești din județ 
au loc ample manifestări poli
tico-educative consacrate apro
fundării de către oamenii muncii 
a conținutului documentelor 
Congresului al XII-lea al parti
dului. De o deosebită audiență 
se bucură intilnirile cu acti
viști de partid și de stat parti
cipant Ta Congres. Aceluiași 
scop ii sint dedicate, în cadrul 
Festivalului filmului la sate, 
„Zilele filmului de problema
tică social-politică actuală", nu

toți comentatorii sculptu
rilor lui, un dialog per
manent intre vitalitatea, 
energia expresiei și ten
dința de ordonare, de 
echilibru înțeleasă nu ca 
supunere canonică la le
gile geometriei, ci ca 
modalitate de a unifica 
discursul plastic. Simți 
necontenit patosul, erup
ția afectivă, conștiința ar
dentă de explorator al 
formelor spărgind calmul 
artizanului serios, sever, 
care-și gindește îndelung 
lucrările.

Implicind sensul unei 
creșteri organice, caligra
fia zveltă a „Fluturilor" 
axați vertical spre lumi
nă. dar și .densitatea, sen
surile ponderii materia
le pe care le aduc in ima
gine „Laponele" păstrea
ză înțelepciunea lucrului 
frumos făcut pe care il 
regăsim in universul 
sculpturii in lemn. Ciopli
rea lemnului ascultă aici 
de reguli ce --au impus 
din generație in generație:

reguli deprinse din în
săși densitatea diferitelor 
esențe lemnoase.

Mai curînd decit într-o 
sală de expoziție aceste 
lucrări și-ar afla, firesc, 
locul în mijlocul naturii. 
Catalogul ce însoțește ex
poziția ilustrează de
altfel aproape în exclusi
vitate acest mod de pre
zentare a lor. Fixate la 
marginea cimpiei. încon
jurate de tălăzuire.a ve
getală a frunzișului, im- 
pletindu-și ritmurile spa
țiale cu âcelea ale copa
cilor. sculpturile îți lasă 
o mai puternică impresie 
de stabilitate, de vitalita- 
te conținută.

Căldura și intensitatea 
cu care George Apostu 
știe să-și contureze te-* 
mele au și in desene a- 
ceeași binecunoscută vi
brație specifică artei lui, 
aceeași putere de iradia- 
ție poetică.

Marina PREUTU

Compoziție din ciclul „Fluturii" (detaliu)

Fără îndoială că, un spec
tacol, două, intr-un turneu 
peste hotare nu pot întot
deauna demonstra toate di
recțiile repertoriale, toate 
posibilitățile artistice ale 
unei instituții de artă, lo
cul ei. să spunem, în ierar
hia teatrului internațional. 
Dar dacă ne amintim că 
Staatsoper din Berlin, acum 
cițiva ani, ne-a ineîntat cu 
montări de anvergură, pre
cum „Olandezul zburător" 
de Wagner. „Nasul" de 
Șostakovici, ca să nu mai 
vorbim de acea feerie mo- 
zartiană care ne-a rămas 
vie în memorie, „Flautul 
fermecat" și alăturăm aces
tor plăcute imagini noile 
impresii produse de recen
tul turneu (două spectacole 
în formule camerale), nu 
exagerăm deloc afirmind că 
ansamblul liric berlinez este 
printre primele in Europa. 
Și ne putem întreba, pe 
bunăMreptate : de ce ? care 
este /secretul ? Pentru că 
sint in lume, la ora actuala, 
unele scene lirice cu tra
diție care fac eforturi de 
nemăsurat (în bani, dar 
mai ales în entuziasm) 
pentru a ieși din impasul 
sălilor goale : nu le salvea
ză, in cele mai multe cazuri, 
nici creațiile-șoc, nici opus
urile de ultimă oră, nici 
montările fastuoase...

Mult discutata „imbâtr- 
nire" a genului liric este 
o falsă problemă. La 
fel de tinere sint și azi 
operele lui Mozart, pa
ginile lui Verdi, Doni
zetti. Wagner. Debussy... 
Aceasta nu înseamnă că 
publicul. marele public, 
în special tinerii vor să as
culte numai ariile și vocea 
tenorului X : ei vin să vadă 
și spectacolul, spectacolul 
propriu-zis, pentru că toate 
conventionalismele, toate 
schemele dinainte știute, 
toate intrigile fierbinți și 
dezhodămiritelg patetice sau 
de roz haupy-end, pot ti 
baraje de ceară, topite 
intr-o clină și îmbarcate 
intr-o desfășurare modernă. 
Un teatru modern : de la 
mișcare scenică la sceno
grafie, de la individualizări 
stricte, la personalitatea 
ansamblului.

Este exact ceea ce pro
pune — convingător — 
Staatsoper din Berlin care 
sărbătorește in aceste 
zile 235 de ani de la inau
gurare. de cind la curtea lui 
Friedrich al II-lea s-a 
montat „Cezar și Cleopa
tra" : o instituție în a că- 

\ rei „carte de aur" vezi no

tate : perioada 1850—1900 în 
care instituția era conside
rată centru muzical de 
prestigiu european, cola
borările cu Richard Strauss, 
Felix von Weingartner, 
premiera operei „Wozzek" 
de Alban Berg — 1925 ! ; la 
inaugurarea noii clădiri 
(1955), premiera „Maeștrii 
cintăreți", turnee de succes 
in Franța, Japonia, Spania,

tuozitate tehnică, set de 
instrumente), care răspunde 
fără ezitare baghetei lui 
Otmar Suitner — pentrțr 
partitura mozartiană sau 
lui Heinz Fricke — in 
opera lui Donizetti. Or
chestra care impune ritmul 
spectacolului, un ritm fan
tastic (știind cit de dificile 
sint stimele soliștilor in 
ambele cazuri). Apoi este

Vitalitatea și tinerețea 
genului liric

Turneul Operei de Stat din Berlin

Elveția. Italia. România. 
Nimic mai convingător insă 
decit spectacolele, cele două 
reprezentații bucureștene pe 
scena Operei Române : 
„Nunta lui Figaro" și „Doir 
Pasquale". Totul este pus 
in slujba calității întregii 
desfășurări, a calității spec
tacolului propriu-zis de 
teatru liric. Totul este ritm, 
mișcare, fantezie, inventi
vitate, o uzină care se ali
mentează .din muzica lui 
Mozart sau Donizetti și 
care construiește trepidant, 
înflăcărat, moment de mo
ment. Nici o clipă statică, 
nici o scenă banală în care 
să domine convenția. Pri
mul cuvint îl are orchestra: 
un ansamblu simfonic pus 
la punct din toate unghiu
rile (interpretare, stil, vir-

cuvintul și personalitatea 
regiei. Atit Theo Adam 
(care a avut exemplul mon
tării celebrului Felsenstein 
pentru „Nunta lui Figaro") 
cit și Horst Bonnet pentru 
„Don Pasquale", pledează, 
fiecare in stilul său. pen
tru continua acțiune sce
nică. mobilitate scenică ; 
personajele să fie intr-ade
văr oameni cu personalitate 
și nu chipuri decupate din- 
tr-un tablou de epocă puse 
in funcțiune prin mișcări 
de păpuși mecanice. Astfel, 
convențiile intră firesc in 
jocul deconectant și totul 
respiră viață, firesc, chiar 
dacă Theo Adam insuflă ti
nerețe personajelor lui 
Beaumarchais luminînd co
micul de situații cu o orgă 
simplă de registre regizo

rale, în limitele obișnuite, 
in timp ce Bonnet — re
gizor de teatru — apelează 
la bufonerii, lâ unele ingro- 
șari chiar, pendulează in
tre vodevil, musical, sing
spiel.

Dar, desfășurarea impe
cabilă a partiturii se reali
zează de fapt cu o excep
țională disciplină de an
samblu. cu spirit de echipă, 
cu participarea ultimului 
figurant (de fapt nici nu 
există noțiunea de „ulti
mul)". care iși ințelege ro
lul. este actor chiar in cele 
două clipe in care intră in 
scenă să așeze un detaliu 
de decor. La un moment 
dat iți dai seama că vocile 
nu sint totul. Adică, nu poți 
sa nu remarci calitatea 
vocii Jui Claudio Nicolai 
(contele Almaviva), a Mag- 
dalenei Hajossyova (Con
tesa), a Utei Trekel-Burck- 
hardt (Cherubino) — in 
„Nunta lui Figaro", ex
celentul bas buf Petei 
Olesph, timbrul tenorului 
Eberhard Biichner — in 
„Don Pasquale". Dar ei 
sint parte dintr-un ansam
blu excelent care evoluează 
fără fisură pe toată întin
derea reprezentațiilor, cu 
mult respect pentru stilul 
autorului respectiv. Deci, 
meritul este al tuturor !

In fine, la fel ca și or
chestra. regia, ansamblul de 
interpreți vocali — se im
pune cuvintul scenografiei. 
De mare rafinament com
poziția lui Wilfried Werz 
pentru „Nunta lui Figaro": 
paravane albe, negre din 
rafie împletită, cadru mo
dern în care o mică pen
dulă, un secretaire, un ta
blou de epocă ne trimit cu 
gindul la vremea lui Mo
zart. Joc de alb și negru 
in cadrul scenic și nuanțe 
de alb-negru pe cortina pe 
care erau desenate virfuri 
de copaci seculari. De ase
meni. cadrul scenografic 
semnat de Werner Schiilz, 
pentru ..Don Pasquale", 
gindit de la scafă, acea 
cutie a sufleurului pină 
la unitatea de cromati
că a decorului cu gama 
de costume... Scenografii 
moderne, rafinate, cadru 
excelent pentru spectaco
le moderne. Intr-un cu
vint reprezentațiile Teatru
lui de Operă din Berlin —. 
o autorizată pledoarie sus
ținută cu profesionalism, cu 
respect pentru arta scenică, 
pentru vitalitatea și tinere
țea genului liric.
Smaranda OȚEANU
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meroase filme documentare cu 
un profund conținut patriotic 
educativ. (Gh, Parascan).

O SATV MARE. în comuna 
Apa a luat ființă un cenaclu de 
creație literară și muzică din 
care fac parte muncitori, ță
rani cooperatori, profesori, elevi. 
La galeria de artă din S'atu 
Mare s-a vernisat expoziția de 
pictură a artistei sătmărene 
Laura Mandy. Sint expuse pei
saje inspirate din această zonă 
a țării, portrete. Colectivul sec
ției române a Teatrului de Nord 
a prezentat premiera spectaco

lului „D-ale carnavalului" de 
I. L. Caragiale. a cărui regie 
este semnată de Bogdan Ulmu. 
scenografia de Olimpia Damian- 
Ulmu. iar conducerea muzicală 
de Vasile Fornwald, (Octav Gru- 
meza).

0 TULCEA. Pregătindu-se 
pentru „Festivalul cineastului 
amator", membrii cineclubului 
din cadrul Combinatului me
talurgic Tulcea, îndrumați de in
ginerul Lucian Ponta, au reali
zat două interesante filme . de 
scurt metraj. Primul prezintă 
activitatea tinerilor din com

binat. cea de-a doua peliculă 
înfățișează mirifica Deltă a 
Dunării. (Neculai Amihulesei).

O V/LCEA. La Rm. Vilcea 
s-a desfășurat o amplă acțiune

cultural-științifieă sub generi
cul „Săptămina internațională 
a arhivelor", organizată sub 
auspiciile Consiliului interna
țional al arhivelor în colaborare 
cu U.N.E.S.C.O. Programul ma
nifestării a cuprins, printre

altele.' un simpozion și o masă 
rotundă. (Ion Stanciu).

0 IALOMIȚA. Cercul filate
lic ..Centenarul" din municipiul 
Călărași a organizat expoziția 
filatelică omagială „Omagiu 
Congresului al XII-lea al P.C.R.". 
•Dintre exponatele prezentate se 
remarcă seriile avind ca tema
tică „Istoria mișcării muncito
rești". „Stema Republicii", „Tri
colorul românesc", „Agricultura 
socialistă" și- ..Arheologie". Cu 
acest prilej s-au editat două 
plicuri : unul ocazional și un 
plic special prilejuit de ela
borarea primei șarje de oțel la

Combinatul siderurgic din Călă
rași. Comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă a 
editat recent „Scrisori din Ia
lomița" în care publică proza
tori, poeți, dramaturgi și publi
ciști ialomițeni laureati la cea 
de-a Il-a ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României". 
(Mihai Vișoiu).

0 MUREȘ. în cadrul celei 
de-a 9-a ediții a „Lunii mure
șene a culturii și educației so
cialiste", în municipiile, orașele 
și comunele județului Mureș au 
avut loc simpozioane și expu
neri pe diferite teme: „Concep

ția partidului nostru cu privire 
la formarea conștiinței socialiste 
a maselor, la lărgirea orizon
tului lor cultural, științific și 
educarea materialist-științifică", 
„Fenomene religioase in lumea 
contemporană". „Viața în lu
mina științei" și „Știința la zi". 
Expunerile au fost insdțite de 
grafice, filme și diapozitive, 
care au ilustrat rolul științei 
în formarea și dezvoltarea con
cepției științifice, materialist
dialectice despre lume și viață 
a maselor de oameni ai muncii. 
(Gh. Giurgiu).
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E coletul, 
nu-i coletul...

Un cetățean s-a dus la 
gazia C.F.R.-Triaj din C. 
să ridice un colet in valoare de 
citeva mii de lei, „Nu mai . I 
există coletul" — i-a spus ma- | 
gazinerul Cornel Cățoi. „Cum . 
nu mai există ?“ — s-a mirat 
omul. „Uite-așa, nu mai există. 
A fost ridicat de altcineva". „De 
Cine „De doi bărbați".

Același răspuns l-a dat 
zinerul și organelor de 
tare. Răspuns care ridică 
medenie de întrebări: 
erau cei „doi bărbați Pe baza 
căror acte le-a eliberat coletul ? 
De ce nu le-a cerut o semnă
tură? Întrebări la care maga
zinerul ridică din umeri... In 
astfel de cazuri, cine nu deschi
de ochii, deschide punga.

Cu zarul și cu... 
paharul

După ce au petrecut zdravăn 
la bufetul din sat, Ion Asaftei și 
Sorin Ciobotaru din Răcăuți. 
dețul Bacău, au avut chef 
mai continue... cheful. S-au 
acasă la Asaftei. Acolo au 
ceput să joace barbut, li 
deau cind cu zarul, cind 
paharul. Aburii alcoolului i-au 
amețit . ' ',
face că, la un moment dat. lui 
Asaftei i s-a părut că Sorin 
Ciobotaru il înșeală la zar. Și 
s-au luat la ceartă. De la ceartă 
pină la bătaie n-a mai fost decit 
un pas. Văzind că nu-și poate 
dovedi partenerul, Asaftei a 
scos cuțitul... A fost arestat pen
tru crimă.

Pe banii cui?
Ofițerul Paul Dobrescu de la 

Miliția județului Olt ne sesi
zează un abuz in folosirea ma
șinilor statului. Surprins de 
agenții de circulație intr-o cursă 
ilegală, tractoristul Grigore Căi- 
dăraru a adus drept justificare 
o „adeverință" eliberată de con
ducerea șantierului 2 Slatina al 
I.M.M. Tirgoviște, Cităm ; „A- 
vind in vedere că tovarășul 
Căldăraru Grigore din comuna 
Valea Mare, județul Olt, lu
crează la șantierul nostru... ac
ceptăm parcarea tractorului 41— 
DB—542 la domiciliul său din 
Valea Mare".

Cu alte cuvinte, in fiecare zi, 
respectivul tractorist se duce la 
lucru la Slatina și se reîntoarce 
acasă la Valea Mare cu tracto
rul. Cind vom primi răspuns la 
întrebarea : cine a „acceptat" a- 
cest lucru, șl pe banii cui ?

„Expertul"
Așa se recomanda celor din 

jur: „Ion Mamoi. expert in apa
rate de radio. Acord asistență 
tehnică". Cineva a avut curio
zitatea să-l „asiste" la una din 
isprăvile sale și nu mică i-a 
fost mirarea cind a descoperit 
că sus-numitul Mamoi făcea 
speculă in toată regula cu apa
rate de radio și alte obiecte de 
proveniență dubioasă. Intr-o pe
rioadă record. Mamoi a desfăcut, 
numai prin unitățile „Consig
nația" din Brașov, .peste 20 de 
aparate de radio in valoare de. 
multe mii de lei. Bașca alte 
obiecte, intre care aparate de 
ras și brice. Tot de ras. Dar i 
s-au „ras" și lui afacerile, fiind 
condamnat la 10 luni închisoare.

Și-a găsit 
...Bacăul

La ora aceea de după miezul 
nopții, doi paznici. Ion_Ghenadi 
și Ion 
aflau, 
turile __  _______ „............ T
tea nopții au răzbit citeva zgo
mote suspecte. Veneau de la 
magazinul „Universal" din apro
piere, unde se furișase Viorel 
Angheluță, de prin părțile 
Vasluiului. Luase din magazin 
tot felul de obiecte de valoare 
și... s-a trezit dus la miliție.

După cum ne spune N. Cărnii, 
șeful Corpului de pază Bacău- 
„vasluianul credea că pe la noi 
găsește stini fără dini, 
găsit... Bacăul".

Rubrică realizată 
Petre POPA 
și corespondenții

ma-
Brașov

maget- 
cerce- 
o su- 

cine

ju
st 

dus 
iu
dă"
cu

peste măsură. Așa se

Pitaru, din Bacău, se 
ca de obicei, la pos- 
lor. Deodată, prin liniș-

dar și-a

de

„Sclnteii"
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Felicitări adresate
tovarășului Nicolae Ceaușescu

la realegerea in funcția
de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român de cel de-al XII-lea Congres al partidului, vă 
adresez cele mai cordiale felicitări

Vă doresc dumneavoastră, tuturor comuniștilor români și întregului 
popor frate român noi succese în construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sint convins că prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Bulgar 
și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România se vor extinde și adinei în continuare, în interesul 
celor două popoare ale noastre, al unității și coeziunii comunității socia
liste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă adresăm felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de 
secretar general al Partidului Comunist Român. Ne exprimăm dorința pen
tru o mai strinsă colaborare între partidele noastre.

PARTIDUL COMUNIST DIN MAURITIUS

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Partidului Socialist E’rancez, țin să vă exprim sincerele mele 
felicitări pentru realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

FRANCOIS MITTERRAND

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele membrilor Asociației de prietenie Japonia—România și al 
nostru personal, vă rugăm să primiți sincerele noastre felicitări și expresia 
înaltei noastre satisfacții pentru realegerea dumneavoastră in calitate de 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Vă ■ urăm mult succes în activitatea pe care o depuneți pentru bună
starea și fericirea poporului român.

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de‘Stat al Republicii Democrate Germane 

. BERLIN
Stimate tovarășe Honecker,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră. Comitetului Cential al Partidului Socialist Unit din Germa
nia,. Consiliului de Stat și Camerei Populare ale Republicii Democrate Ger- 
ir»"Je cele mai sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a 
te. arășului Friedrich Ebert, membru al Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, vicepreședinte ai Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Camerei Populare ale Republicii Democrate Germane.

Vă rog să transmiteți familiei îndoliate întreaga, mea compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
a 

pe 
federal

prim-mi- 
primit, 
Petar 

pentru

Tovarășul Ilie Verdeț, 
nistru al guvernului, 
miercuri după-amiază, 
Kostici, secretar 
finanțe al R.S.F. Iugoslavia, care a 
făcut o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
evidențiate cu deosebită satisfacție 
strinsele relații de prietenie și rod
nică cooperare statornicite între ță
rile și popoarele român și iugoslave, 
in spiritul înțelegerilor și hotărîrilor 
convenite cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, a acordurilor în
cheiate între cele două țări. în acest 
context au fost abordate probleme 
ale adincirii și perfecționării con
tinue a cooperării bilaterale pe 
plan economic și financiar-bancar 
româno-iugoslave.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, a 
participat tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor.

A fost de față Trifun Nikolici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
La Ministerul Finanțelor au avut 

loc. miercuri dimineața, convorbiri 
între tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, și Petar Kostici, se
cretar federal pentru finanțe al (Agerpres) (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele mondiale de gimnastică FOTBAL: Etapa a XlX-a
Rezultatele tehniceo Nadia Comăneci conduce în clasamentul 

general individual
NEW YORK 5 (Agerpres). — La 

„Center Arena" din orașul american 
Fort Worth (Dallas) s-a încheiat pri
ma parte a competiției feminine pe 
echipe din cadrul celei de-a XX-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
gimnastică. După desfășurarea exer- 
citiilor obligatorii, pe primul loc in 
clasamentul provizoriu se află echipa 
U.R.S.S. cu 194,925 puncte, urmată de 
selecționatele României ■— 194,250
puncte și R. D. Germane — 193,875 
puncte. în continuare, clasamentul se 
prezintă astfel : 4. S.U.A. — 192,575 
puncte ; 5. Cehoslovacia — 192,300 
puncte ; 6. R. P. Chineză — 191,400 
puncte ; 7. Ungaria — 188,800 puncte; 
8. Japonia — 188,650 puncte ; 9. Bul
garia — 188,400 puncte; 10. Canada 
— 187.650 puncte etc.

In clasamentul general individual 
conduce tripla campioană olimpică și

TAKESHI SHIMURA
Președinte

SHIRO SUZUKI
Secretar general

R.S.F. Iugoslavia. Cu acest prilej a 
fost exprimată satisfacția reciprocă 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
economice româno-iugoslave și au 
fost abordate probleme în legătură 
cu dezvoltarea colaborării financiar- 
bancare dintre cele două țări, pre
cum și aspecte ale conlucrării lor in 
cadrul organismelor internaționale. 
La convorbiri a participat ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

★
In aceeași zi. Petar Kostici s-a în- 

tilnit cu Dumitru Bejan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

★
Seara, secretarul federal pentru fi

nanțe al R.S.F.
Capitala.

Pe aeroportul 
salutat de Paul _______ . __ ,___
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, de alte persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul Iugo
slaviei la Bucureștii

In timpul șederii în țâra noastră, 
ministrul iugoslav a făcut vizite în 
județele Brașov și Sibiu, unde s-a 
întîlnit eu membri ai conducerii con
siliilor populare județene și cu re
prezentanți ai organelor financiar- 
bancare locale.

Iugoslavia a părăsit

Otopeni,
Niculescu,

el a fost 
Viceprim-

europeană, sportiva româncă Nadia 
Comăneci cu 39,50 puncte, urmată de 
Nelly Kim (U.R.S.S.) — 39.30 punc
te; Natalia Șapoșnikova (U.R.S.S.) — 
39.20 puncte ; Maxi Gnauck (R.D. 
Germană) — 39,10 puncte; Vera Cer
na (Cehoslovacia) — 39,05 puncte ; 
Maria Filatova (U.R.S.S.) — 39,00
puncte, Emilia Eberle (România) — 
38,95 puncte ; Melita Ruhn (Româ
nia), Eva Mareckova (Cehoslovacia) 
cu cite 38,85 puncte ; Zaharova 
(U.S.S.S.) cu 38,80 puncte etc.

După cum s-a mai anunțat. Nadia 
Comăneci a dominat prima partț a 
acestui concurs, obținind nota cea 
mai fnare : 9,95 la paralele.

Competiția feminină pe echipe con
tinuă astăzi, cu desfășurarea exerci- 
țiilor liber alese, la sfîrșitul cărora 
va fi cunoscută echipa campioană a 
lumii.

Amînarea vizitei 
secretarului de stat 

al S.U.A.
Vizita secretarului de stat al S.U.A., 

Cyrus Vance, in România, programa
tă pentru 11—12 decembrie .a.c., a fost 
amînată, urmînd să aibă loc la o dată 
ce se va stabili de comun acord în
tre cele două părți.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, miercuri după-amiază, pe 
conducătorii organelor de stat pen
tru invățămintul tehnic profesional 
din Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam, 
participanți la lucrările celei de-a 
VIII-a consfătuiri care are loc în a- 
ceste zile in Capitală. în timpul în
trevederii. desfășurată intr-o atmos
feră prietenească, au fost abordate 
aspecte ale pregătirii de muncitori 
calificați în unitățile de învățămînt 
tehnico-profesional din aceste țări, 
în context, oaspeților le-au fost în
fățișate aspecte ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării noastre și, în 
acest cadru, a pregătirii forței de 
muncă, în lumina documentelor a- 
doptate de cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., precum și probleme pri
vind extinderea colaborării dintre 
țările socialiste în domeniul pregăti
rii tinerei generații pentru muncă și 
viață. A participat Aneta Spornic, 
ministrul educației și învățămintului.

★
Miercuri 'seara a părăsit Capitala 

delegația Partidului Comunist din 
Australia, condusă de Judy Mundey, 
președintele P.C. din Australia, care 
a participat la lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

La plecare, oaspeții au fost sâlutați 
de tovarășa Cornelia Filipaș, membru 
.al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de alți activiști de 
partid.

■k
dimineață, tovarășulMiercuri

Gheorghe Gaston Marin, președin
tele Comitetului de stat pentru pre
țuri, a avut convorbiri cu o delega
ție sovietică, condusă de K. I. Fro
lov, președintele Comitetului de 
stat pentru prețuri din Republica 
Sovietică Federativă Socialistă Rusă, 
care efectuează în țara noastră o 
vizită de schimb de experiență in 
probleme referitoare Ia metodologi- 
ile de formare a prețurilor interne.

în zilele următoare, oaspeții so
vietici vor mai avea întîlnirl cu con
ducerile unor ministere, centrale și 
întreprindeți industriale.

*
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Zilele prieteniei și culturii din 
R.D. Germană", miercuri s-a deschis 
la Muzeul de artă din Craiova expo
ziția „Arta decorativă în R.D. Ger
mană". Au luat parte reprezentanți 
ai organelor județene de partid și 
de stat, oameni de artă și cultura, 
un numeros public.

Au fost prezenți membrii delega
ției conduse de dr. Wilfried Maas, 
adjunct al ministrului culturii din 
R.D. Germană. La vernisaj au rostit 
alocuțiuni dr. Paul Rezeanu. directo
rul Muzeului de artă din Craiova, și 
Rudi Raupach. adjunct al șefului 
secției culturale a C.C, al P.S.U.G.

Cu același prilej, miercuri seara, 
actori ai Teatrului Național Gera 
din Weimar au prezentat pe scena 
Teatrului „Mihai Eminescu" din Bo
toșani un spectacol de gală cu piesa 
„Kathein din Heilbronn" de Hein
rich von Kleist.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea s-a deschis, miercuri la 
amiază, expoziția de acuarele a pic
toriței Eva Cedestron — personalitate 
marcantă a artei plastice finlandeze 
contemporane — organizată de 
I.R.R.C.S. și Asociația de prietenie 
româno-finlandeză, in cadrul manifes
tărilor dedicate sărbătoririi Zilei na
ționale a Finlandei.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
criticul de artă Mircea Deac, Doris 
Ojanen, membră a Comitetului de 
conducere al Asociației de prietenie 
Finlanda-România, și Matti Hakkă
nen, ambasadorul Finlandei 'a Bucu
rești.

La festivitatea de deschidere au 
participat prof arh. Cezar Lăzărescu. 
președintele Asociației de prietenie 
româno-finlandeză. membri ai con
ducerii I.R.R.C.S., oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

A luat parte, de asemenea, delega
ția Asociației de prietenie Finlanda- 
România care ne vizitează țara.

Cu același prilej, in Capitală a avut 
loc o manifestare culturală, la care au 
participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și ai Asociației de prietenie 
româno-finlandeză, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură și artă, un 
numeros public. Au fost prezenți 
Matti Hakkănen, ambasadorul Fin
landei la București, membri ai am
basadei, precum șl membrii delega
ției Asociației de prietenie Finlanda- 
România care ne vizitează țara.

Rezultate înregistrate în etapa a 
XlX-a a campionatului diviziei A la 
fotbal : F.C. Argeș '— Universitatea 
Craiova 1—0 (0—0). în minutul 78, 
Radu II a executat o lovitură de la 
11 m, portarul Boldici a respins ba
lonul pină la Iovănescu, care a în
scris golul victoriei. Jiul — Politeh
nica Timișoara 2—0 (2—0). Ambele , 
goluri au fost marcate de Bucurescu 
(min. 14 și min. 45). F.C. Scornicești 
— Politehnica Iași 2—0 (1—0). Punc
tele au fost realizate de Pițurcă (min. 
17) și Șoarece (min. 53). Universita
tea Cluj-Napoca — Sportul Studen
țesc 0—1 (0—I). Unica victorie a 
oaspeților din această etapă, autorul 
golului fiind Iorgulescu (min. 31). 
F.C.M. Galați — F.C. Baia Mare 2—1 
(1—0). Golurile au fost marcate de 
Olteanu (min. 38) și Orac (min. 62), 
respectiv, Radu Pâmfil (min. 89). 
C.S. Tirgoviște — Gloria Buzău 1—0 
(0—0). A înscris, în minutul 80, Kalio. 
In minutul 8, Grigore (C.S. Tîrgoviș-

ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

9

BERLIN 5 (Agerpres). — La 5 decembrie, la Berlin s-a deschis ședința 
Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșo/ia.

La lucrările ședinței participă : Petăr Mladenov, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulgaria, Bohuslav Chnoupek, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Oskar Fischer, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Emil Wojtaszek, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialiste România, Frigyes Puja, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Populare Ungare, Andrei Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

In prima zi a ședinței, participanții au adoptat 
dă publicității.

Lucrările ședinței continuă.
BERLIN (Agerpres). — în zilele 

de 5—6 decembrie 1979 a avut loc Ia 
Berlin ședința Comitetului miniștri
lor afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de Ia Varșo
via de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală.

La ședință au luat parte Petăr 
Mladenov, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria, Bohuslav Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, Emil 
Wojtaszek, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Polone, 
Ștefan Andrei, 
externe 
România, 
afacerilor 
Populare 
mîko, ministrul 
al Uniunii Republicilor 
cialiste.

Miniștrii au efectuat 
de păreri asupra unor . 
ternaționale actuale. O atenție deo
sebită a fost acordată problemei 
dezangajării militare și dezarmării 
în Europa, ca orientare determinan
tă a luptei pentru consolidarea păcii 
și securității europene. Ținind sea
mă de rolul important și însemnă
tatea reuniunii de la Madrid a re
prezentanților statelor participante la 
Conferința pentru 'securitate și coo
perare în Europa pentru ameliorarea 
în continuare a atmosferei pe conti
nent, miniștrii au efectuat un schimb 
aprofundat de păreri cu privire la 
pregătirea și modalitățile de a con
tribui la succesul acestei reuniuni.

1. Miniștrii au reafirmat hotărîrea 
și voința statelor lor de a acționa 
perseverent, împreună cu alte state 
și cu toate forțele iubitoare de pace, 
pentru aprofundarea și consolidarea 
destinderii, pentru traducerea in 
viață a propunerilor cuprinse in 
Declarația statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, adoptată la 
Consfătuirea de la Moscova a Comi
tetului Politic Consultativ, la 23 no
iembrie 1978.

în legătură cu sarcina consolidării 
destinderii, miniștrii au subliniat 
marea importanță a semnării, in 
iunie anul curent, a Tratatului din
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind limi
tarea armamentelor strategice ofen
sive (S.Â.L.T.-II). A fost exprimată 
părerea comună că intrarea în vi
goare a acestui tratat va. contribui 
ia întărirea securității internaționale 
și va crea condiții mai prielnice pen
tru progrese în problema încetării 
cursei înarmărilor și a dezarmării, 
inclusiv pe continentul european.

Statele reprezentate la ședință se 
pronunță pentru începerea fără în- 
tîrziere, după intrarea în vigoare a 
Tratatului S.A.L.T.-II, de tratative 
privind limitarea in continuare și 
reducerea substanțială a armamente
lor strategice (S.A.L.T.-III). Miniștrii 
au evidențiat din nou urgența sar
cinii opririi cursei înarmărilor și 
trecerii la înfăptuirea măsurilor 
practice de dezarmare, îndeosebi de 
dezarmare nucleară. Propunerile sta
telor reprezentate la ședință referi
toare Ia aceste probleme 
vigoare și își așteaptă 
neîntîrziată în viață.

2. în cadrul schimbului 
privind situația în Europa, miniștrii 
au declarant unanim, în numele sta
telor lor. ca o importanță deosebit de 
actuală și un caracter urgent dobin- 
desc in prezent problemele dezanga
jării militare pe continentul european. 
In-adoptarea unor măsuri eficiente 
spre soluționarea acestora sint inte
resate toate popoarele europene, toate 
popoarele lumii. De soluționarea lor 
depinde in multe privințe perspecti
va evoluției in continuare a procesu
lui destinderii internaționale.

Statele reprezentate la ședință con
sideră că o contribuție deosebit de 
mare la soluționarea acestor proble
me o constituie noile inițiative re
cente ale Uniunii Sovietice. între
prinse de aceasta' după consultări cu 
celelalte state participante la Trata
tul de la Varșovia și în deplină con
cordantă cu Declarația de la Moscova 
a Comitetului Politic Consultativ din 
23 noiembrie 1978, cu interesele și ce
rințele stringente ale întăririi secu
rității în Europa și în întreaga lume. 
Fiind o expresie a politicii profund 
iubitoare de pace a țărilor socialiste, 
aceste inițiative sint menite să con
tribuie la diminuarea nivelului con
fruntării militare, la încetarea cursei 
înarmărilor in Europa, inclusiv in 
domeniul armelor racheto-nucleare 
cu rază medie, să dea un impuls pu
ternic spre realizarea unor impor
tante înțelegeri asupra aspectelor 
militare ale securități europene.

3. Cu atit mai mare este neliniștea 
cu cît statele reprezentate Ia ședință 
constată că în N.A.T.O. se continuă

ministrul 
al Republicii 

Frigyes Puja, 
externe al

afacerilor 
Socialiste 
ministrul 

Republicii 
Ungare, și Andrei Gro- 

afacerilor externe 
Sovietice So

un schimb 
probleme in-

rămin în 
traducerea

de păreri

te) a ratat o lovitură de la 11 m. 
Steaua — Olimpia Satu Mare 1—1 
(1—1), surpriza etapei. Oaspeții au 
deschis scorul, în minutul 7. prin De- 
marcek, golul egalizator fiind marcat 
de Florin Marin in ultimul minut al 
primei reprize. Dinamo — S.C. Bacău 
1—0 (0—0). Punctul a fost realizat de 
Dragnea (min. 63). A.S.A. — Chimia 
Rm. Vilcea 0—0.

După 19 etape, în clasament condu
ce echipa Steaua, cu 27 puncte, ur
mată de formațiile Universitatea 
Craiova — 25 puncte, Dinamo, F.C. 
Argeș — cîte 23 puncte, F.C. Baia 
Mare, Jiul — cîte 22 puncte,
S.C. Bacău — cite 20 puncte, 
Rm. Vilcea, F.C.M. Galați — 
puncte, Sportul studențesc 
puncte, F.C. Scornicești — _17 
Politehnica Timișoara.
Iași, C.S. Tirgoviște — cîte 16 puncte. 
Universitatea Cluj-Napoca — 15
puncte, Olimpia — 14 puncte și Glo
ria — 10 puncte.

A.S.A.,
Chimia 
cite 19 
— 18 

puncte. 
Politehnica

COMUNICATUL
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un comunicat, care sa

accelerează elaborarea 
periculoase de intensl-

și chiar se 
unor planuri . __ . _ ____
ficare în continuare a cursei înarmă
rilor în Europa, în primul rînd a pla
nurilor de amplasare pe teritoriul 
Europei occidentale a unor noi tipuri 
de arme americane racheto-nucleare 
cu rază medie, cu scopul de a obține 
supremația militară asupra țărilor 
socialiste. Realizarea acestor planuri 
ar aduce daune intereselor securită
ții țărilor socialiste, ca șl altor țări 
din Europa, ar fi contrare telurilor 
și sensului politicii destinderii.

Pornind de la interesele vitale ale 
popoarelor europene, de la intere
sele păcii pe continentul european, 
miniștrii, în numele statelor lor. se 
adresează guvernelor țărilor membre 
ale Alianței Nord-Atlantice cu che
marea de a reanaliza — în lumina pa
șilor constructivi și iubitori de pace ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia — situația care se creea
ză în Europa și de a nu întreprinde 
acțiuni care ar complica situația pe 
continent.

In acest caz vor putea Începe fără 
întirziere negocieri de lucru in pro
blemele referitoare la mijloacele 
nucleare cu rază medie, în confor
mitate cu propunerile enunțate în 
euvintarea lui L.I. Brejnev, de Ia . 
Berlin, la 6 octombrie a.c. Aceste 
propuneri au polarizat atenția unor 
largi cercuri în Europa și departe 
peste limitele sale. După convingerea 
profundă a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu cit mai 
curind vor începe negocierile propuse 
de ele, cu atît va fi mai bine.
; Totodată, statele reprezentate la 
ședință consideră necesar să nu se 
întreprindă acțiuni care ar putea să 
complice situația și să creeze un ob
stacol în calea negocierilor. în legă
tură cu aceasta, participanții la 
ședință au declarat că adoptarea ho
tărîrii privind producerea și am
plasarea pe teritoriul Europei occi
dentale a unor noi tipuri de mijloace 
nucleare cu rază medie și punerea 
în aplicare a acestei hotăriri ar dis
truge baza negocierilor. Aceasta ar 
însemna încercarea N.A.T.O. de a 
negocia de pe poziții de forță, ceea 
ce este principial inacceptabil pen
tru statele participante la Tratatul 
de la Varșovia. Guvernele țărilor 
N.A.T.O, nu pot să nu știe acest 
lucru.

Miniștrii își exprimă speranța că 
țările N.A.T.O. vor răspunde pozitiv 
la apelul statelor socialiste de a nu 
mai amplasa arme nucleare în Eu
ropa. la propunerea lor de a începe 
hegocieri. Ei reaiirnlă convingerea 
țărilor lor că echilibrul de forțe ' pe 
continentul european poate și tre
buie să fie menținut nu pe calea spo
ririi forțelor armate și a armamen
telor, nu pe calea intensificării in 
continuare a cursei înarmărilor, ci 
prin oprirea acesteia, prin reducerea 
nivelului confruntării militare, prin 
trecerea hotărită la măsuri concrete 
de dezarmare, îndeosebi de dezarma
re nucleară. Statul, guvernul care ar 
acționa intr-o direcție opusă și-ar 

‘asuma o grea răspundere în fața 
omenirii.

4. Examinînd căile, practicile de 
convenire a unor măsuri de dezanga
jare militară, miniștrii au efectuat 
un schimb de informații despre con
tactele și consultările țărilor lor cu 
alte state participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, in legătură cu propunerea pri
vind convocarea unei conferințe 
general europene la nivel politic, 
avansată de țările participante la 
Tratatul de la Varșovia la 15 mai 
1979, la Budapesta.

Miniștrii au ajuns la concluzia că 
interesul față de organizarea unei 
conferințe pentru examinarea pro
blemelor dezangajării militare și 
dezarmării pe continentul european 
crește pretutindeni în Europa și că 
propunerea referitoare la o aseme
nea conferință, prezentată de țările 
socialiste, este examinată cu seriozi
tate, alături de propunerile altor 
state. în dorința de a se ajunge cît 
mai curînd posibil la o concepție 
comună în legătură cu aria proble
melor pe care conferința le-ar putea 
examina și soluționa, precum și în 
legătură cu modalitatea de pregătire 
și desfășurare a lucrărilor ei^statele 
reprezentate la ședință consideră 
oportun ca, incă în acest stadiu, să-și 
expună considerentele în această 
privință.

Ele consideră că conferința de 
dezangajare militară și dezarmare 
ar putea să examineze atit măsuri 
de întărire a încrederii între state in 
Europa, cit și măsuri îndreptate 
spre diminuarea concentrării și re
ducerea forțelor armate și a arma
mentelor pe continent. Este de dorit 
cg examinarea problemelor respecti
ve și convenirea unor înțelegeri co
respunzătoare să se desfășoare pe 
etape, începind cU măsuri mai sim
ple și mergind, pas cu pas. spre mă
suri tot mai complexe și mai pro
funde. Lucrările conferinței trebuie 
să fie astfel organizate incit să se 
asigure continuitatea de la o etapă 
la alta în realizarea de progrese in 
domeniul măsurilor de întărire a în
crederii. al reducerii confruntării mi
litare, diminuării concentrării și reduL 
cerii forțelor armate și armamente
lor și al altor măsuri de dezarmare. 
Prin aceasta, avansarea într-un do
meniu va crea posibilități mai mari 
pentru obținerea de succese în alte 
domenii.

In prima etapă a Conferinței de 
dezangajare militară și dezarmare 
in Europa, lucrările ar trebui să se 
concentreze asupra măsurilor de 
încredere. In ceea ce privește dez
voltarea unor astfel de măsuri, care 
se înfăptuiesc deja in concordanță 
cu Actul final al Conferinței general- 
europene, și in completarea acestora, 
statele reprezentate la ședință sint 
gata să convină asupra următoarelor:

▼

tv
PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Film serial : „Timpuri grele" 
Telex
Teleșcoală
Curs de limba franceză

— notificarea manevrelor militare 
de anvergură, desfășurate în regiu
nea prevăzută de Actul final, nu de 
la nivelul de 25 000 oameni, ci de la 
nivelul de 20 000 oameni, și nu cu 
trei săptămini, ci cu o lună înainte ;

— notificarea deplasărilor de trupe 
terestre în aceeași regiune, începind 
cu nivelul de 20 000 oameni ;

— notificarea manevrelor militare 
aeriene de anvergură în această re
giune ;

— notificarea manevrelor militare 
navale de anvergură, desfășurate în 
apropierea apelor teritoriale ale al
tor state participante la Conferința 
general-europeană ;

— limitarea proporțiilor manevre
lor militare la nivelul de 40 000— 
50 000 de oameni.

Ele sint gata, să examineze și alte 
propuneri de măsuri de încredere. 
Ele sint gata, de asemenea, să convi
nă cu alte state participante la Con
ferința general-europeană modalita
tea și ordinea examinării în etapele 
respective ale conferinței a unor pro
puneri concrete privind măsuri de 
reducere a confruntării militare și de 
dezarmare, care au fost sau pot fi 
avansate de către participanți, avind 
în vedere realizarea efectivă a obiec
tivelor conferinței. După părerea 
statelor reprezentate la ședință, 
măsurile concrete de dezangaja
re militară și dezarmare vor 
merge cu atît mai departe și vor fi 
cu atît mai eficace cu cit vor fi îm
binate mai ferm cu măsuri de natură 
politică și juridică, pentru diminua
rea pericolului izbucnirii unui 
război, pentru întărirea garanțiilor 
de securitate ale statelor. Aceasta 
este valabil atît pe plan global, cit 
și pe plan european. In această di
recție este îndreptată propunerea 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de a se încheia între toa
te statele participante la Conferința 
general-europeană un tratat privind 
nefolosirea, primul, unul împotriva 
altuia, atit a armelor nucleare, cit și 
a celor clasice. Ele se pronunță pen
tru adoptarea și înfăptuirea tuturor 
măsurilor și înțelegerilor privitoare 
la întărirea fundamentului politic șl 
juridic al respectării în Europa a 
principiului nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța.

Participanții la ședință au expri
mat, de asemenea, părerea că acelo
rași țeluri ar servi realizarea propu
nerii țărilor socialiste ca statele 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia să nu lăr
gească numărul participanților la cele 
două alianțe. El- au subliniat că sta
tele reprezentate la ședință sint gata, 
ca și pină acum, să treacă la des
ființarea simultană a Organizației 
Tratatului de la Varșovia și a Orga
nizației Tratatului Nord-Atlantic și, 
ca un prim pas, la lichidarea orga
nizațiilor lor militare. începind cu 
reducerea reciprocă a activității mi
litare.

Este oportun, de asemenea, ca pro
punerile concrete privind măsurile 
politice și juridice de reducere a pe
ricolului Izbucnirii unui război să fie 
discutate la Conferința de dezanga
jare militară și dezarmare în Euro
pa, in acea modalitate și ordine care 
pot fi convenite între participanții la 
aceasta.

Pornind de Ia prevederile de prin
cipiu ale Declarației de la Moscova 
a Comitetului Politic Consultativ din 
23 noiembrie 1978, participanții la șe
dință evidențiază că Conferința de 
dezangajare militară și dezarmare 
propusă de ei este menită să devină 
o parte esențială și o direcție im
portantă de dezvoltare a procesului 
general european. început de Confe
rința de la Helsinki. Succesul el ar 
constitui o contribuție majoră la so
luționarea sarcinii prevăzute in Actul 
final de la Helsinki — de a face ca 
destinderea să devină un proces neîn
trerupt, tot mai viabil și atotcuprin
zător. de a contribui la consolidarea 
securității și păcii în Europa.

In ceea ce pri vește pregătirea prac
tică a Conferinței de 
militară și dezarmare 
participanții la ședință 
rere că aceasta trebuie 
șoare într-o strinsă legătură cu alte 
acțiuni practice. înfăptuite în cadrul 
procesului general european, cea mai 
apropiată dintre acestea fiind reuniu
nea de la Madrid a reprezentanților 
statelor participante la Conferința 
general-europeană. Ei consideră că 
un rol esențial în realizarea unui 
acord general privind convocarea 
conferinței și pregătirea ei trebuie 
să il joace consultările dintre toate 
statele participante la Conferința 
general-europeană. Așa cum arată 
experiența pregătirii Conferinței ge- 
neral-europene, este oportun ca ase
menea consultări, desfășurate pe plan 
bilateral, să se transpună apoi pe 
plan multilateral. După convingerea 
participanților la ședință, aceasta ar 
unna să se facă cit mai curînd po
sibil și să se convoace o intîlnire 
consultativă de lucru, de exemplu în 
prima jumătate a anului 1980.

Recomandările care vor rezulta din 
lucrările pregătitoare privind princi
palele probleme ale organizării con
ferinței. inclusiv ordinea de zi a pri
mei sale etape, ar putea fi examinate 
la reuniunea de la Madrid a s,țațelor 
participante la Conferința general- 
europeană in scopul adoptării unor 
hotăriri definitive privind convocarea 
și modul de desfășurare a confe
rinței.

Statele reprezentate la ședință 
cheamă toate statele participante ia 
Conferința general-europeană să stu
dieze cu atenție și să răspun
dă pozitiv la considerentele men
ționate cu privire la obiective
le. conținutul, modalitatea de lu
cru a Conferinței de ’• dezangajare 
militară și dezarmare în Europa și 
pregătirea ei, pentru a se putea 
trece la convenirea acestor probleme. 
S-ar realiza astfel un nou pas real 
spre consolidarea Încrederii recipro
ce. a securității și păcii in Europa.

5. Participanții la ședință au re
afirmat interesul statelor ,lor pentru 
succesul negocierilor de la Viena 
privind reducerea forțelor armate și 
armamentelor in Europa centrală, 
disponibilitatea de a contribui 
realizarea unor înțelegeri privind 
tit măsuri concrete de reducere 
forțelor armate și armamentelor, 
și măsuri adiacente.

Inițiativele avansate în cadrul ne
gocierilor de la Viena de statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia, îndreptate spre apropierea po-
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zițiilor părților asupra fondului pro
blemelor discutate, au mărit consi
derabil posibilitatea realizării unei 
înțelegeri. Hotărîrea Uniunii Sovie
tice privind reducerea în mod uni
lateral a efectivelor și armamente
lor trupelor sovietice în Europa cen
trală creează o nouă premisă pen
tru progresul negocierilor de la Vie- 
na. Realizarea unui asemenea pro
gres reclamă ca și participanții oc
cidentali la negocieri să manifeste 
voința politică și disponibilitatea de 
a contribui in mod real la slăbirea 
încordării militare in Europa cen
trală, la realizarea unei înțelegeri.

6. în cadrul schimbului de păreri 
și informații privind mersul pregâ- . 
firilor pentru reuniunea de la Ma
drid a reprezentanților statelor parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, mi
niștrii au reafirmat importanța pa 
care statele lor o acordă dezvoltă
rii in continuare a procesului în
ceput de Conferința general-europea- 
nă, în direcția destinderii, a, conso
lidării securității și a dezvoltării co
laborării pe continentul european. 
Reuniunea de la Madrid trebuie să 
contribuie la îmbogățirea dialogului 
general-european, să dea un nou 
impuls înfăptuirii Actului final de la 
Helsinki, ca un tot unitar. Statele re
prezentate la ședință, așa cum sa 
prevede și in Declarația de la Mos
cova a Comitetului Politic Consulta
tiv, vor milita pentru ca reuniunea 
de la Madrid să promoveze în conti
nuare cauza securității și colaborării 
în Europa. Ele consideră că această 
reuniune trebuie să contribuie la 
realizarea unor înțelegeri privind as
pectele militare ale securității euro
pene, ia adoptarea unor măsuri efi
ciente corespunzătoare și, îndeosebi, 
lă convocarea Conferinței de dezan
gajare militară și dezarmare în Eu
ropa. Este, de asemenea, important 
ca reuniunea să contribuie la adop
tarea de măsuri în conformitate cu 
prevederile Actului final de la Hel
sinki, îndreptate spre dezvoltarea 
unor schimburi comerciale largi și 
neîngrădite, a colaborării economice 
și tehnico-științifice intre toate sta
tele participante la Conferința gene- 
ral-europeană. Este esențial, totoda
tă, ca ea să-și aducă contribuția la 
extinderea în continuare a colaboră
rii în domeniile culturii, științei, in- 
vățămîntului, artei și în alte 
nii umanitare.

Participanții Ia ședință au 
niat necesitatea intensificării 
tirii reuniunii de la Madrid. , __
reafirmat hotărîrea țărilor lor de a 
desfășura, în acest scop și în viitor, 
consultări bilaterale și multilaterale 
cu toate statele participante la Con
ferința general-europeană. Ei pornesc 
de Ia faptul că, în cursul unor ase
menea consultări, ar fi important să 
se realizeze, încă înainte de începerea 
reuniunii, o concepție generală asu
pra problemei care sint aspectele 
concrete ale capitolelor respective ale 
Actului final în care pot fi înfăptuite 
în continuare măsuri practice. Acestea 
trebuie să fie probleme în a căror so
luționare sint interesate toate statele 
participante la Conferința general- 
europeană și a căror examinare pro
mite relevarea unor rioi posibilități 
de lărgire a colaborării și de amelio
rare a climatului politic pe continen
tul european. Miniștrii au exprimat 
părerea că în cadrul consultărilor 
menționate poate fi realizată o înțe
legere generală și in problema nive
lului de reprezentare a statelor la 
reuniunea de la Madrid, ținind sea
mă de importanța ei pentru apro
fundarea destinderii, pentru adopta
rea hotărîrii privind convocarea Con
ferinței pentru dezangajare militară 
și dezarmare în Europa, pentru îm
bunătățirea situației pe continent.

Participanții la ședință și-au ex
primat speranța că pregătirea a- 
profundată a reuniunii de la Ma
drid, desfășurarea ei într-o atmosfe
ră de lucru și constructivă va per
mite ca în cadrul ei să se realizeze 
un pas vizibil înainte în traducerea 
în viață a principiilor și prevederi
lor Actului final de la Helsinki.

7. Miniștrii au exprimat îngrijo
rarea statelor lor față de încercă
rile tot mai intense ale forțelor reac
ționare de a se opune procesului de 
aprofundare și de lărgire a destin
derii, de a semăna neîncrederea și 
vrajba între popoare, de a submina 
colaborarea și Înțelegerea dintre sta
te. Interesele întăririi respectului re
ciproc și prieteniei intre popoare cer 
ca toate statele să-și asume angaja
mentul ferm de a nu permite ca pe 
teritoriul lor să se desfășoare activi
tăți îndreptate împotriva altor sta
te, de amestec in treburile interne 
ale acestora, de a contribui la in
formarea corectă privind viața și ac
tivitatea popoarelor.

Miniștrii au reafirmat hotărîrea 
neabătută a statelor lor de a-și e- 
difica relațiile cu toate statele parti
cipante la Conferința general-euro
peană, precum și cu toate țările lu
mii, pe baza principiilor relațiilor 
dintre state, proclamate la cel mai 
înalt nivel in Actul final de la Hel
sinki. .Ei cheamă toate statele să 
urmeze, în relațiile lor internaționa
le, acest curs care răspunde intere
selor tuturor popoarelor.

★
La ședința Comitetului miniștrilor 

afacerilor externe a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu cea 
de-a XXV-a aniversare a Tratatului 
de la Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală.

Miniștrii au subliniat că această 
aniversare va fi marcată, în spiritul 
prieteniei, colaborării, unității și 
coeziunii statelor, sub semnul luptei 
pentru aprofundarea destinderii, pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, pentru întă
rirea păcii și securității in Europa, 
sub semnul activității laborioase și 
constructive a statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia pentru so
luționarea problemelor internaționa
le, pentru dezvoltarea unor relații de 
egalitate în drepturi și prietenie în
tre state, spre binele tuturor po
poarelor. în legătură cu cea de-a 
XXV-a aniversare a Tratatului de la 
Varșovia, la ședință au fost adoptate 
recomandări care vor fi supuse gu
vernelor statelor participante la Tra
tat.

Ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de colaborare tovără
șească și prietenie frățească.

PROGRAMUL 2 

Muzlcă de jazz
Critica societății de consum 
lOei de seri
Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei. 
Ritm șl melodie
Concert simfonic

16.00 Noi, femeile I
16.30 seiecțiuni din Albumul duminical
17,25 Dosarul energiei
17,40 " ' “ ‘ '
18.20
18,50
19.00
19,20
19.30
20,00
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România în lume »

Contact» Internaționale • Convorbiri • Prezențe
de încordare dintre Iran si $.11. A.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

„Considerăm deosebit de valoroasă contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la cauza libertății popoarelor"

Cu prilejul organizării la Napoli a unei „Săptămîni românești** a fost constituită filiala 
regională a Asociației de prietenie Italia—România și s-a prezentat volumul IX 

din seria „Scrieri alese** ale președintelui Nicolae Ceaușescu
ROMA 5 (Agerpres). — în ’cadrul 

manifestărilor consacrate celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., la Napoli 
a fost organizată o „Săptămină româ
nească", constituindu-se cu acest pri
lej și Asociația de prietenie Italia- 
România, filiala regională Campania.

în cuvîntul său, prof. dr. Vincenzo 
Admolfi, președintele filialei, a ară
tat că „manifestările din cadrul săp- 
tămînii își propun să prezinte ima
ginea României și realizările poporu
lui român in toate domeniile de acti
vitate, perspectivele pe care Congre
sul al XII-lea al P.C.R. le deschide 
fu fața țării prietene, politica exter
nă de pace și colaborare promovată 
consecvent de marele om de stat care 
este președintele Nicolae Ceaușescu".

Ambasadorul țării noastre, Ion 
Mărgineanu, a făcut apoi o expunere 
despre lucrările congresului.

Prof. dr. Francesco De Martino, 
deputat, membru al Direcțiunii Par
tidului Socialist Italian, a prezentat 
volumul al IX-Iea din seria „SCRIERI 
ALESE" ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. „Noul vo
lum al președintelui Ceaușescu, pe 
care am avut cinstea să-l cunosc și 
căruia îi transmit un salut prietenesc 
și frățesc, prezintă un interes deose
bit pentru cititorul italian, prin vasta 
sa tematică. El dă o imagine precisă 
asupra personalității tovarășului 
Ceaușescu, fiind o sursă importantă 
de a cunoaște stadiul actual de dez
voltare politică, economică și socială 
a României, perspectivele sale de 
viitor. îmi este plăcut să adresez 
urarea ca, sub conducerea tovarășu
lui Ceaușescu, România și Partidul 
Comunist Român să obțină noi suc
cese in înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea.

Cuvîntările, interviurile, declara
țiile secretarului general al P.C.R-,

președintele Republicii Socialiste 
România, reunite in paginile volumu
lui, cuprind o vastă tematică, cu 
referiri deosebit de semnificative in 
ce privește afirmarea dezvoltării de
mocratice a țării, schimbărilor im
portante în structura ei socială, rea
lizările pe plan economic. Modul in 
care in România se asigură participa
rea clasei muncitoare la autocondu- 
cerca și autogestiunea economică 
constituie un exemplu. Conceptul da 
democrație, așa cum se vede din ex
periența României și din lucrările 
tovarășului Ceaușescu, inseamnă ga
rantarea in fapt a drepturilor omului, 
asigurarea justiției sociale, a posibi
lității reale a omului de a munci, de 
a i se asigura acest drept. Scrierile 
președintelui României, referitoare la 
găsirea soluțiilor politice, ținind sea
ma de condițiile concrete din fiecare 
țară, la problema națională — princi
piu fundamental al politicii române 
de asigurare a deplinei egalități a 
tuturor cetățenilor — la rolul și Im
portanța învățămîntului, a științei, 
reprezintă o viziuge unitară, nova
toare, debarasată de formalism și 
dogmatism".

Vorbitorul a scos apoi în evidență 
coordonatele politicii externe a parti
dului și statului. „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, partidul și sta
tul român s-au angajat cu hotărire 
și energie într-o politică de pace, 
de prietenie și colaborare intre toate 
statele — a spus el. Partidul Comu
nist Român, acționind pentru cola
borarea si prietenia cu toate țările 
socialiste, pentru unitatea lor, face 
totul pentru întărirea unității și so
lidarității lor. Poate unora li se 
pare utopică perseverența cu care 
România se pronunță pentru desfi
ințarea concomitentă a blocurilor 
militare din Europa, dar dacă pri

vim evoluția situației pe continent, 
pericolul pe care îi prezintă escala
darea cursei înarmărilor, în special 
a celei nucleare, propunerile pre
ședintelui Ceaușescu pentru crearea 
în Europa a unui climat de înțele
gere și conlucrare demonstrează că 
România merge cu multă hotărire și 
energie pe această cale".

în continuare a vorbit deputatul 
social-democrat Filippo Caria. „Car
tea tovarășului Ceaușescu, fată de 
care social-democrații italieni nutresc 
(entimente de stimă și prețuire — a 
spus vorbitorul — prezintă un evan
tai deosebit de bogat de idei, care 
pe noi italienii ne interesează foarte 
mult. în acest sens, merită văzută 
cu atenție experiența României pri
vind dezvoltarea sa economică, fe
lul In care a soluționat problema na
țională, asigurînd respectul deplin al 
drepturilor naționalităților -conlocui
toare, politica sa externă.

Este demn de apreciat rolul Româ
niei, sub conducerea P.C.R. și a to
varășului Ceaușescu, in apărarea in
dependenței naționale, și in același 
timp a dreptului tuturor popoarelor 
la o viață liberă, de a-și hotărî pro
priul destin, fără nici un amestec din 
afară. Considerăm valoroasă și 
determinantă contribuția tovarășului 
Ceaușescu la cauza libertății po
poarelor, a păcii și colaborării în 
lume".

Manifestările din cadrul „Săptămî- 
nii românești" au cuprins o expozi
ție de pictură contemporană, con
ferința acad. prof. Emil Condurachi 
despre civilizația dacică și romană, 
un concert de muzică românească de 
cameră, conferința prof. dr. Vincenzo 
Admolfi despre „drepturile și liber
tățile naționalităților conlocuitoare", 
o proiecție de filme artistice 
cumentare.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La inițiativa 
al Organizației 
Kurt Waldheim, 
a Consiliului de 
dezbătut situația 
s-a ajuns în relațiile dintre __  .
Unite și Iran, ca urmare a deținerii 
personalului Ambasadei americane 
din Teheran. Iranul nu a luat parte 
la dezbateri.

La încheierea dezbaterilor. Consiliul 
de Securitate a adoptat o rezoluție 
în care își . exprimă îngrijorarea 
profundă față de nivelul periculos al 
încordării dintre Iran și Statele Unite 
ale Americii, ce ar putea avea grave 
consecințe pentru pacea și securitatea 
internațională și ia notă de scrisoarea 
din 13 noiembrie 1979 a ministrului 
iranian al afacerilor externe referi
toare la nemulțumirile Iranului. Re
zoluția subliniază obligația statelor 
de a reglementa disputele lor inter
naționale prin mijloace pașnice, ast
fel incit să nu fie puse în pericol 
pacea și securitatea internațională. 
Se relevă, totodată, responsabilitatea

secretarului 
Națiunilor 

a avut loc o 
Securitate, 
de încordare

general 
Unite, 

ședință 
care a 
la care 
Statele

statelor de a se abține în relațiile lor 
internaționale de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței împo.triva 
integrității teritoriale sau indepen
denței politice a vreunui stat și se 
reafirmă obligația solemnă a tuturor 
părților de a respecta inviolabilitatea 
personalului diplomatic și premisele 
îndeplinirii misiunii lor.

Rezoluția cere urgent guvernului 
Iranului să elibereze imediat perso
nalul Ambasadei S.U.A., deținut la 
Teheran, să-i asigure protecția și să-i 
permită să părăsească țara. Docu
mentul cere, de asemenea, guverne
lor Iranului și Statelor Unite să ia 
măsuri pentru a reglementa în mod 
pașnic problemele existente intre 
ele, în interesul reciproc, in confor
mitate cu țelurile și principiile Na
țiunilor Unite. Rezoluția adresează 
un apel guvernelor celor două țări 
de a manifesta maximum de reținere 
în situația existentă și cere secreta
rului general al O.N.U. să folo
sească bunele sale oficii pentru apli
carea prevederilor ei, luînd toate mă
surile ce se impun în acest scop.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt. —_.

și do-

România se pronunță pentru Expoziție românească Locul 
donații

înlăturarea barierelor in Slovacia

protecționiste

GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge
neva s-au deschis lucrările sesiunii 
anuale a Comitetului C.E.F./O.N.U. 
pentru dezvoltarea comerțului. Agen
da include puncte referitoare la dez
voltarea cooperării economică pe 
continentul european — cum sint evo
luția și perspectivele comerțului in
terregional, rolul cooperării indus
triale in promovarea comerțului între 
«talele membre.

Luind cuvintul, șeful delegației ro
mâne a evocat prevederile Congre
sului al XII-lea al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea de ansamblu a comer
țului nostru exterior și acțiunile de 
cooperare economică internațională. 
A fost subliniată importanța acorda
tă de România dezvoltării relațiilor 
sale economice cu celelalte țări euro
pene, necesitatea unor soluții realiste 
față de barierele și tendințele protec
ționiste din comerțul intereuropean.

PRAGA. — In cadrul „Zilelor 
culturii românești", in centrul mun
citoresc Dubnica, din Slovacia, a 
avut loc vernisajul expoziției 
„România 79", dedicată celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comw 
nist Român. In expoziție sint pre
zentate momente importante- din 
lupta revoluționară a poporului 
român, sub conducerea P.C.R., rea
lizările de seamă obținute in opera 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

tice și istorice românești, 
principal in cadrul acestei 
l-au ocupat volumele de texte alese 
din lucrările secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și volumele monografice consacrate 
gindirii președintelui Republicii So
cialiste România.

Adunare festivă la Birmingham

Donație de cărți

unor biblioteci din Polonia

VARȘOVIA. — Ambasada română 
din Varșovia a oferit in dar Biblio
tecii voievodale din Kalisz și biblio
tecii publice „Ludwik Warynski" din 
Lodz seturi de lucrări social-poli-

LONDRA. — In cadrul manifestă
rilor prilejuite de cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., la Universitatea 
din Birmingham a avut loc o adu
nare festivă. In fața unui numeros 
public au fost prezentate direcțiile 
de dezvoltare a României pe următo
rii cinci ani, așa cum rezultă din do
cumentele Congresului. Au fost, de 
asemenea, evidențiate orientările 
fundamentale ale politicii externe a 
țării noastre. Cu același prilej, au 
fost expuse lucrări românești de li
teratură social-politică donate biblio
tecii universității, la loc de frunte si- 
tuindu-se volume din operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

CONVORBIRI CHINO-JAPONE- 
ZE. La Beijing au început miercuri 
convorbirile 
Guofeng, 
de Stat

oficiale dintre Hua 
premierul Consiliului 
al R. P. Chineze, și 

primul ministru al Japoniei, Ma
sayoshi Ohira, aflat în vizită ofi
cială in China.

PREȘEDINTE AL (ONTEDERA^I 
ȚIEI ELVEȚIENE PE 1980 a fost. . 
ales, miercuri, de parlamentul elve
țian, Georges-Andre Chevallaz. i 
Chevallaz, care reprezintă _în gu
vernul elvețian 
Democrat, își 
prevederilor Constituției țării, 
portofoliul finanțelor.

Partidul Radical 
menține, conform 

Și

IN SPRIJINUL RECUNOAȘTERII O.E.P. Adunarea Uniunii Europei 
Occidentale, întrunită Ia Paris in cea de-a 25-a sesiune a sa, a lansat un 
apel in sprijinul respectării dreptului la autodeterminare a poporului pa
lestinian și recunoașterii O.E.P. ca reprezentantul legitim al acestui popor 
— informează agenția France Presse. Documentul relevă necesitatea ca 
Israelul să inițieze tratative cu reprezentanții autentici ai poporului pa
lestinian.

ELIBERAREA PRIMARULUI O- 
RAȘULUI NABLUS. Guvernatorul 
militar israelian din Cisiordania, 
general Benyamln Ben-Eliezer, a 
anunțat, miercuri, anularea ordinu
lui de deportare a primarului arab 
al orașului Nablus, Bassam Al-Sha- 
kaa, și punerea lui în libertate — in
formează agențiile internaționale. Se 
așteaptă ca Bassam Al-Shakaa să-și 
reia postul de primar.

AL II-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI NAȚIONAL DIN NIGE
RIA și-a încheiat lucrările la 
Lagos. în cuvintarea rostită la 
congres, Alhaji Shehu Shagari, li
der al Partidului Național și pre
ședinte al Nigeriei, a subliniat că 
între principalele sarcini ce stau 
in fața țării se numără dezvolta
rea constantă a economiei și, în 
special, a agriculturii.

PLAN DE AUSTERITATE AL 
GUVERNULUI DANEZ. Primul 
ministru danez, Anker Joergen- 
sen, a prezentat, in parlament, un 
plan de austeritate, care vizează, 
în principal, o reducere a defici
tului balanței comerciale cu 2 mi
liarde coroane în 1981, 4 miliarde 
în 1982 și 6 miliarde în 1983.

Cu prilejul mesei rotunde de ia București cu tema :
..........................     UNESCO

CURSEI
adresat unor participant 
dezbătute, cu implicațiile 
de acțiune pentru infăp- 
primite.

DEZARMĂRII IN CONDIțlILE ACTUALE. ROLUL 
UNEI OPINII PUBLICE FAVORABILE ÎNCETĂRII 
Șl TRECERII LA DEZARMARE", ziarul nostru s-a 
solicitindu-le opiniile în legătură cu problemele 
actualei competiții a înarmărilor și modalitățile 
tuirea dezarmării. Publicăm mai jos răspunsurile

Opinii ale participanților Ia
„IMPERATIVELE 
IN FORMAREA 
ÎNARMĂRILOR

HELSINKI
Ziua națională a Republicii Finlanda tmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa cordiale felicitări, împreună cu cele mai călduroase urări de fericire 
personală, precum și de prosperitate pentru poporul finlandez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul finlandez și-a înscris în 
1 Istoria sa ziua de 6 decembrie 1917 
— data proclamării independenței 
naționale — ca adevărată piatră de 
hotar.

Oameni harnici, tenaci în luptă cu 
vitregiile naturii, finlandezii au re
ușit să transforme in ogoare rodi
toare pămințuri aride, să pună in 
valoare resursele țării, asigurind o 
dezvoltare economică continuă și di
namică. Țară a lacurilor (cele 60 000 
de lacuri acoperă cam o treime din 
suprafață), a pădurilor nesfirșite, 
Finlanda și-a creat, îndeosebi in 
perioada postbelică, industrii cu 
înalt grad de tehnicitate. în șantie
rele navale ale țării se construiesc 
puternice spărgătoare de gheâță, 
domeniu care o plasează în pri
mele rinduri ale producătorilor 
din, această, branșă. Dezvoltarea 
metalurgiei neferoase, mai ales a 
cuprului, a industriei construc
toare de mașini și utilaje, oferă o 
nouă gamă de produse, diversifi- 
cînd tradiționalele ramuri ale eco
nomiei finlandeze, orientate spre 
exportul de lemn și hirtie.

Munca și creația pașnică se îm
bină, firesc, cu vocația de pace, cu 
preocuparea statornică a poporu
lui finlandez pentru statornicirea

unor relații de bună 
și, în general, a unui 
credere, înțelegere și 
continentul european 
Capitala Finlandei, Helsinki, 
asociată în mod semnificativ cu ne
gocierile, încununate de succes, ale 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, ale cărei hotărîri 
au marcat 'un moment nou in is
toria continentului, oferind po
poarelor din această regiune a 
lumii perspectiva de a trăi in pace, 
înțelegere și colaborare.

Cu satisfacție se poate aprecia că 
între România și Finlanda s-au dez
voltat relații bune, de conlucra
re prietenească pe diverse planuri. 
Stimulate puternic de convorbirile 
și întîlnirile la nivel înalt dintre .1 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Urho Kekkonen, re
lațiile prietenești dintre 
nia și Finlanda 
mereu ascendent, evidențiind 
rința comună de a identifica 
căi și posibilități pentru extinde
rea și amplificarea conlucrării re
ciproc avantajoase. în interesul 
ambelor popoare, al cauzei fău
ririi unei Europe a păcii și cola
borării.

vecinătate 
climat de în- 
colaborare pe 
și in lume, 

este

Româ- 
cunosc un curs 

do- 
noi

Retragerea unui prim grup de militari sovietici 
din R. D. Germană

Resursele irosite pentru 
înarmări să fie destinate 
prosperității națiunilor 

STEPHEN MARKS, 
reprezentant personal al directorului 

general al UNESCO
Este bine cunoscut că prin însuși 

actul său de constituire UNESCO are 
drept scop esențial să participe 
promovarea și întărirea păcii

trebuie să se facă țoiul pentru o in
formare corectă a opiniei publice în 
asemenea probleme, aceasta fiind 
o condiție a dezvoltării încrederii și 
prieteniei între națiuni, pentru pro
movarea unui climat de destindere 
și înțelegere intre toate popoarele 
lumii.

LUCRĂRILE REUNIUNII A.I.E.A. . 
DE LA NEW DELHI. In cadrul lucră- | 
rilor celei de-a 23-a reuniuni anuale I 
a Agenției Internaționale pentru E- . 
nergia Atomică, de la New Delhi, 
la care participă delegați din 87 de I 
țări membre ale organizației, corni- i 
sia pentru verificarea deplinelor 
puteri a adoptat, cu majoritate de 
voturi, propunerea grupului țărilor 
africane și nealiniate din cadrul 
A.I.E.A. de a nu admite partici
parea delegației sud-africane la 
actuala reuniune in semn de pro
test față de politica de apartheid 
a regimului de la Pretoria.

BERLIN 3 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că, miercuri, 
primul grup de militari sovietici 
care : părăsesc teritoriul Republicii 
Democrate Germane a plecat spre 
patrie. Unitatea a luat cu ea tehni
ca șa de luptă — tancuri moderne 
mijlocii.

Agenția amintește că, printr-o ho
tărire a Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a guvernului U.R.S.S., in 
decurs de 12 luni de pe teritoriul 
R. D. Germane urmează să fie re
trași în U.R.Ș.S. 20 000 militari so
vietici, 1 000 de tancuri, precum și 
o anumită cantitate de altă tehnică 
militară.

Luări de poziție împotriva planurilor de amplasare a unor

noi tipuri de rachete în țările membre ale N.A.T.O.
••„Un proiect periculos pentru cauza păcii

si destinderii"

ORGANIZAȚIA NAȚIONALA 
PENTRU APARAREA REVOLU
ȚIEI AFGANE, ce va reuni 
bri ai Partidului Democratic 
porului, ai 'organizațiilor de 
ret, de femei și sindicale, 
zentanți ai intelectualității 
clerului din Republica Democra
tică Afganistan, urmează a fi con
stituită in cadrul lucrărilor Adu
nării Naționale a acestei țări, des
chise miercuri la Kabul. Vor fi 
alese, totodată, organele de condu
cere ale noii organizații.

mem- 
al Po- 

ține- 
repre- 
și ai

ci CONVENȚIE PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI a fost sem- 
! nată la Dublin de către miniștrii justiției din cele nouă țări membre ale 
I Pieței comune. Prin acte de terorism sint definite deturnările de avioa

ne, răpirile de persoane, atacurile cu bombe sau cu arme de orice tip, 
I atentatele. Acordul stipulează că fiecare dintre țările din C.E.E. trebuie să 

judece sau să extrădeze orice persoană acuzată de acte de terorism in 
1 celelalte state din cadrul organizației. Documentul urmează să fie ratificat 
j și incorporat in legislația internă a fiecărui stat. J

3

masa rotundă de la București

PARIS 3 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Francez a condamnat pro
iectul de amplasare pe teritoriul ță
rilor membre ale N.A.T.O. a noilor 
tipuri de rachete cu rază medie 
acțiune.
'.Maxime Gremetz, secretar al 

al P.C.F., deputat în Adunarea 
țională, ' ă adresat o scrisoare . 
mulul ministru al Franței, In care sa 
arată că aceste planuri comportă un 
pericol serios pentru cauza păcii și 
destinderii. P.C.F. condamnă tenta
tivele de a justifica, prin diverse 
pretexte, intensificarea cursei înar
mărilor in Europa.

în numele deputaților comuniști 
din Adunarea Națională, Maxime 
Gremetz a cerut guvernului francez 
să participe activ la consolidarea 
procesului de destindere și a clima
tului de încredere pe continentul 
european.

da

C.C. 
Na- 
pri-

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Par
lamentari, reprezentînd patru partide . 
politice belgiene, membre ale coali
ției guvernamentale, s-au pronunțat,

marți, Ia Bruxelles, pentru „suspen
darea proiectului N.A.T.O. de a im
planta noi rachete nucleare pe teri
toriul țărilor Europei occidentale" — 
informează din capitala Belgiei 
agenția France Presse.
’’ îh Cursul unei conferințe de presă, 
reprezentanții partidelor socialiste — 
francofon și flamand — Social-ereș- 
tin francofon și ai Frontului Demo
cratic al Francofonilor (F.D.F,) 
membre ale coaliției guvernamenta
le. precum și ai Partidului Comunist 
din Belgia au subliniat că această 
poziție „este singura conforma unei 
politici de dezarmare" și s-au 
nunțat pentru negocieri, limitate a 
timp, care să ducă Ia o veritabilă 
dezarmare.

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerpres transmite: Grupul parla
mentar al U.R.S.S. a adresat un apel 
parlamentarilor din țările Europei 
occidentale, S.U.A. și Canada, che- 
mîndu-i să ‘folosească autoritatea și 
influența lor pentru a preîntimpina 
o nouă intensificare a cursei înarmă
rilor, care ar putea fi generată de 
realizarea planurilor de amplasare in 
Europa a noilor rachete ale S.U.A.

HELSINKI 5 (Agerpres). — 136 din 
cei 200 deputați ai Parlamentului 
finlandez au- semnat un apel adre
sat forurilor legislative ale țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa de 
la Helsinki, prin care le cheamă să 
se pronunțe împotriva planurilor 
N.A.T.O. privind stocarea în Europa 
occidentală a rachetelor „Cruise" »i 
„Pershing-2“.

la
. .. ___  ____ în

lume. Pornind de aici, sesiunea spe
cială a Adunării .Generale a O.N,U. 
de anul trecut consacrată dezarmării 
a cerut organizației să desfășoare un. 
rol activ in reglementarea probleme
lor capitale ale lumii contemporane, 
creind in acest sens o puternică miș
care de opinie in favoarea opririi 
cursei înarmărilor, a reducerii stocu
rilor acumulate, a diminuării siste
matice a cheltuielilor militare și tre
cerii la dezarmare. După opinia noas
tră. dezarmarea constituie o necesi
tate de prim ordin pentru ca edu
cația, știința, cultura — obiectivele 
noastre principale — să se poată rea
liza în interesul tuturor membrilor 
comunității internaționale; prin în
făptuirea dezarmării, o parte din re
sursele umane și 
eliberate vor putea 
in aceste scopuri.

Fără îndoială că _____ ______ ____
■ UNESCO în această direcție va fi 
Congresul mondial asupra educației 
pentru dezarmare, programat să aibă 
loc în vara anului viitor. Am apre
ciat și apreciem atitudinea hotărită 
adoptată de România, modul decis în 
care ea acționează pentru a contri
bui la depășirea impasului in care se 
află dezarmarea in prezent Masa ro
tundă de la București a oferit multe 
elemente prețioase pentru viitoarea 
noastră muncă de cercetări asupra 
păcii și pentru pregătirea congresu
lui amintit M-am convins îrică o 
dată cită dreptate are președintele 
Nicolae Ceaușescu dnd afirmă ca

materiale astfel 
fi afectate tocmai

principala acțiune

Spre echilibru militar 
— dar prin dezarmare 

ALEXANDR NIKONOV, 
cercetător la Institutul de economie 

mondială și relații internaționale 
din Moscova

Toți cei prezenți la reuniunea de 
la București, indiferent de convinge
rile și opiniile lor, au fost conștienți 
de faptul că omenirea se află nu 
numai la răscrucea dintre două de
cenii, ci și în fața unei opțiuni da 
cea mai mare importanță : să con
tinue cursa înarmărilor, menținînd 
pericolul unui război și amenințarea 
asupra vieții locuitorilor planetei, 
sau să ajungă, în sfîrșit, la pace, la 
o pace durabilă și reală. în acest 
sens masa rotundă de la București a 
avut, cred, un rol și o semnificație 
deosebite pentru mișcarea pentru 
pace, pentru menținerea și stimula
rea interesului tuturor popoarelor 
față de aceste probleme vitale ale 
lumii în care trăim.

Destinderea a dat, este bine știut, 
o serie de roade importante. Acum 
trebuie să dezvoltăm rezultatele 
obținute, să acționănn pentru înfăp
tuirea de noi pași pe această cale, 
îndepărtarea spectrului războiului, 
realizarea dezarmării ar fi de natură 
să permită rezolvarea cu succes a 
unor chestiuni de interes global, 
cum sint cele legate de energie, 
mediul înconjurător, combaterea foa
metei care mai dăinuie in nU puține 
zone ale planetei. Firește, înfăptui
rea dezarmării este un proces com
plicat, dificil. Este important insă 
ca fiecare pas să ne apropie de 
realizarea sa. Faptul că s-a reușit

să fie semnat acordul S.A.L.T. II 
între Uniunea Sovietică și Statele 
Unite dovedește că este posibil să 
ajungem la înțelegeri dacă există 
voința politică de ambele părți. Noi 
concepem echilibrul strategic nu ca 
un scop în sine, știind bine că 
„echilibrul groazei" este un echi
libru periculos. Ideea de la 
plecăm este de a stabili un echi
libru la un nivel calitativ și canti
tativ tot mai scăzut. Din acest 
punct de vedere, planurile de „mo
dernizare" a armamentului nuclear 
în țările N.A.T.O. nu servesc, după 
părerea mea, unui asemenea obiec
tiv. Noi am propus N.A.T.O. să se 
abțină de la instalarea suplimen
tară de rachete cu rază medie de 
acțiune, întrucit aceasta ar duce la 
o destabilizare acută a situației stra
tegice in Europa. Sînt cunoscute in 
acest sens propunerile făcute re
cent la Berlin de tovarășul Leonid 
Brejnev, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S„ cu pri
vire la.reducerea unilaterală a efec
tivelor militare și a armamentelor 
staționate în Europa centrală, precum 
și a numărului mijloacelor nucleare 
cu rază medie de acțiune instalate 
în zonele vestice ale Uniunii Sovie
tice, dacă in Europa occidentală nu 
vor fi amplasate suplimentar arma
mente de acest fel. Aceste propu
neri reprezintă o mărturie a orien
tării U.R.S.S. spre pace, spre întă
rirea securității in Europa și adin- 
cirea procesului destinderii 
completarea destinderii politice 
destinderea militară. Situația 
Europa se repercutează asupra în
tregii situații internaționale și de 
aceea trebuie să acționăm cu toate 
forțele pentru transformarea bătrî- 
nului nostru continent într-o zonă 
a păcii și înțelegerii între popoare.

care

prin 
cu 

din

Salutăm poziția 
constructivă a României

MAREK THEE,
director științific al Institutului 

de cercetări asupra păcii din Oslo
După părerea mea, trăim un mo

ment crucial în ce privește cursa 
înarmărilor. Discutăm despre, renun
țarea Ia arme de citgva decenii, dar 
în toată această perioadă nici o sin
gură armă n-a fost distrusă. întreaga

experiență a negocierilor de dezar
mare evidențiază cu putere că ome
nirea se găsește la un punct extrem 
de periculos pentru existența sa, că 
singura alternativă rațională constă 
în inițierea unei reale dezarmări. 
Climatul politic acțual înregistrează 
și unele înnorări. De aceea se im
pune să se folosească toate mijloa
cele posibile pentru a stimula con
știința politică și a activiza opinia 
publică pentru a determina adop
tarea unor măsuri practice de dezar
mare. Ca prim pas în direcția stăvi
lirii cursei înarmărilor și a frinării 
cercetărilor in domeniul dezvoltării 
tehnicii militare se impune elabo
rarea de urgență a unui tratat de 
interzicere totală a oricăror expe
riențe nucleare și a creării de noi 
sisteme de transportare la țintă a 
acestor arme. Acest tratat trebuie să 
constituie o parte componentă a unui 
program cuprinzător de dezarmare, 
care să includă și alte măsuri tran
zitorii, parțiale și colaterale, menite 
să ducă la înfăptuirea dezideratului 
dezarmării generale și complete.

Pericolul pe care îl reprezintă cursa 
înarmărilor devine tot mai mare și 
a rămas puțin timp la îndemîna po
poarelor pentru a evita o catastrofă. 
Nu este vorba de a dramatiza situa
ția in care ne aflăm. Drama se află 
lingă, noi și noi toți sîntem o parte 
a ei. Unii oameni de știință s-au 
resemnat cu ideea că numai un șoc 
nuclear — de sperat la un nivel scă
zut — poate determina o schimbare 
în conștiința opiniei publice. Dar ne 
întrebăm : nu putem realiza acest 
obiectiv fără un șoc nuclear I Sigur 
că da.

Tocmai din acest punct de vedere 
consider că inițiativele țării dv. sînt 
importante, ele reflectind dorința 
popoarelor de a se trece la pași 
concreți în reducerea și ulterior dis
trugerea arsenalelor. Poziția Româ
niei este foarte importantă pentru 
Europa, în mod special, pentru că 
Europa este continentul cu cea mai 
mare concentrare de arme. Foarte 
interesant mi se pare în același timp 
raportul direct pe care documente de 
politică externă ale țării dv. îl sta
bilesc între dezarmare și dezvoltare 
— două aspecte cruciale pentru exis
tența omenirii. O legătură intre aces
te două componente poate atrage, 
cred, mult mai mult opinia publică 
în eforturile de înlăturare a spectru
lui bombelor, poate genera o voință 
politică puternică pentru a se acțio
na concret în favoarea dezarmării.

Sprijinim ideea 
unei conferințe pentru 
dezarmare in Europa 

JEAN KLEIN, 
cercetător Io Institutul francez 
de relații internaționale, Paris

Echilibrul pe care se bazează secu
ritatea noastră, așa-numitul echilibru 
al terorii, este deosebit de periculos, 
puțind duce cu ușurință — în pe
rioade de criză — la confruntări mi
litare. Controlul armamentelor n-a 
dat rezultatele scontate, menținînd o 
stare latentă de criză și, pe bună 
dreptate, tot mai multă lume se în
treabă dacă nu a sosit timpul să se 
facă un salt'calitativ în această pri
vință.

Dacă ar fi să luăm exemplul Eu
ropei, aspectele militare privind 
securitatea europeană — parte com
ponentă și esențială a procesului de 
edificare a securității pe continentul 
nostru — acestea nu pot fi tratate 
în mod serios și cu rezultate viabile 
decit dacă toate statele sint asociate 
la negocieri. Dialogul de la bloc Ia 
bloc nu a dus, este știut, la nici un 
rezultat, ajungind chiar in impas, 
așa cum o dovedesc convorbirile de 
la Viena. în scopul relansării dezba
terilor pe această temă, au fost fă
cute o serie de noi propuneri. Intre 
care amintesc propunerea Franței 
pentru o conferință europeană asu
pra dezarmării, la care să participe 
toate cele 35 de state prezente la 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa.

Așa cum am aflat, și România a 
propus recent organizarea unei con
ferințe speciale de dezarmare in Eu
ropa. Există, după părerea mea, un 
consens in legătură cu importanța pe 
care aspectele militare vor trebui să 
le dețină la viitoarea reuniune ge- 
neral-europeană de la Madrid.

Urmăresc de mult cu interes deo
sebit propunerile și activitatea des
fășurată de România în direcția 
dezarmării. Consecventă principiilor 
sale de politică externă, țara dum
neavoastră a avansat mereu propu
neri constructive. în corftens cu evo
luția vieții internaționale.

Rol sporit opiniei 
publice, acțiunii 

popoarelor 
FRANK BARNABY, 

directorul Institutului de cercetări 
asupra păcii (SIPRI), Stockholm
Competiția înarmărilor se află în

tr-o etapă deosebit de periculoasă, ea 
atingînd un punct de vîrf in cursul 
ascendent pe cate l-a urmat în ulti
mii ani. Desigur, pericoltil principal 
la adresa păcii și securității interna
ționale îl constituie armele nucleare, 
care devin tot mai sofisticate și tot 
mai distrugătoare. Există in diferite 
țări puternice forțe și interese poli
tice care, pentru atingerea scopuri
lor lor, stimulează și favorizează 
această competiție tehnologică în do
meniul înarmărilor. Situația actuală a 
fost generată în. fapt de ineficienta 
măsurilor de control al înarmărilor, 
de lipsa unor măsuri autentice de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară.

Obiectivele institutului nostru por
nesc tocmai de la această realitate, 
de ce să n-o spunem, destul de tris
tă. Institutul și-a propus să pună la 
dispoziția diplomaților, a oamenilor 
de știință, a tuturor celor implicați în 
procesul negocierilor de dezarmare 
informații cit mai convingătoare și 
exhaustive privind mecanismul cursei 
înarmărilor, precum și consecințele 
Înarmărilor pe diferite planuri. Tot
odată. prin intermediul presei și al 
celorlalte mijloace de informare in 
masă, institutul urmărește să alerte
ze, să conștientizeze opinia publică 
internațională asupra ‘ciimensiunilor 
reale ale cursei înarmărilor, 
gravelor sale implicații.

Comunitatea internațională 
să acționeze cu mai multă 
pentru realizarea 
mul rind a celei 
sens sîntem de 
poziția României
de a se acorda prioritate dezarmării 
nucleare- Trebuie acționat pentru e- 
liminarea din viața societății a ar
melor, îndeosebi a armelor nucleare, 
pină nu va fi prea tirziu.

Opinii consemnate de 
Radu BOGDAN

Acord la conferința 
de la Londra 
în problema 
rhodesiană

LONDRA 5 (Agerpres). —■ Un pur
tător de cuvint oficial al. Conferinței 
in problema rhodesiană a anunțat că 
în cadrul reuniunii desfășurate 
miercuri seara la Londra, la care au 
participat reprezentanții tuturor păr
ților prezente la negocieri — Marea 
Britanie, Frontul Patriotic Zim
babwe. precum și delegația regimu
lui de la Salisbury ■■ — s-a ajuns la 
un acord privind soluționarea proble
mei rhodesiene. Data instaurării in- 
eetării focului in Rhodesia, precum șt 
alte aspecte ale acestei probleme vor 
fi soluționate in următoarele zile.

asupra

trebuie 
energie 
în pri-dezarmării, 

nucleare. în acest 
acord și sprijinim 
privind necesitatea

LISABONA 5 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Portughez a analizat, marți, rezul
tatele alegerilor parlamentare inter
calate desfășurate, la 2 decembrie, 
în Portugalia. De asemenea, au fost 
examinate probleme legate de înce
perea campaniei in vederea viitoarei 
competiții electorale programate, 
respectiv alegerile comunale de la 
16 decembrie.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă organizate după încheierea 
plenarei, secretarul general al P.C.P., 
Alvaro Cunhal, a evidențiat posibi
litățile reale pentru o apărare efi
cientă a cuceririlor poporului împo
triva atacurilor reacțiunii, posibili
tăți create — potrivit aprecierii Co
mitetului Central — de considera
bilul ciștig de voturi realizat de 
alianța electorală „Povo Unido", con
dusă de Partidul Comunist Portu
ghez. șt consolidarea pozițiilor sale 
în parlament.
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