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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Konstantin Katușev
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.La primire a luat parte tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în . comisie.A fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.în cursul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de dezvoltarea colaborării economice și tehnico- științifice dintre România și Uniunea Sovietică, . precum și față de creșterea schimburilor comerciale româno-sovietice. Totodată, de am

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe tovarășul Konstantin Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții soviețjce în Comisia interguver- nanîentală româno-sovietică de colaborare economică și tehnico-științi- fică, care a . participat Ia intîlnifea de lucru de Ia București a președinților celor două părți din comisie. Oaspetele a fost însoțit de 1. P. Ria- bov, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat aL Planificării.

bele părți s-a considerat că există posibilități și condiții favorabile pentru intensificarea raporturilor de colaborare economică, pentru extinderea unor forme superioare de cooperare și a legăturilor directe între unități de producție din România și Uniunea Sovietică, în interesul statelor și popoarelor noastre vecine și prietene, al cauzei generale a socialismului și comunismului, a păcii în Europa și în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
CONCOMITENT CU REALIZAREA INTEGRALA

A PLANULUI PE ACEST AN
Producția anului viitor - 
pregătită cu răspundere

și spirit gospodărescPuține zile ne mai despart de sfîr- șitul acestui an și debutul productiv al anului 1980 — ultimul an și anul decisiv al cincinalului actual. Cum este și firesc, amplele acțiuni organizatorice declanșate in întreprinderi, în lumina hotăririlor Congresului al XII-Iea al partidului, vizează, în primul rind, asigurarea tuturor condițiilor pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului producției fizice, la toți indicatorii . calitativi pe acest an. Cu aceeași fermitate și consecvență se acționează și pentru asigurarea unei bune pregătiri a producției anului viitor.După cum se știe, în tombrie-noiembrie au întreprinderi adunările oamenilor muncii, care centrul dezbaterilor atît plan pe anul viitor, cît tehnico-organizatorice ce se impun pentru îndeplinirea lor. Ca atare, co- lectivele de oameni ai muncii au adoptat planuri proprii în raport cu condițiile concrete din fiecare unitate și, desigur, cu sarcinile planului național unic.Zilele care au sfirșitul anului prețioase pentru luționarea tuturor problemelor vizind pregătirea temeinică a producției anului viitor. Care sînt principalele probleme care trebuie să se situeze în această perioadă în centrul atenției consiliilor oamenilor muncii, a tuturor colectivelor de întreprinderi ?în primul rind. este necesară definitivarea urgentă a tuturor contractelor de aprovizionare și desfacere pentru întregul an 1980. Desigur, la această oră, stadiul încheierii contractelor este avansat. Totuși, din sondajele făcute într-un șir de întreprinderi rezultă că pe alocuri persistă incertitudini sau provizorate în privința contractării producției. Este limpede câ orice tergiversare a rezolvării problemelor de aprovizionare poate avea consecințe nătoare asupra producției în mele săptămîni ale anului itor. Este cît se poate de pede că realizarea ritmică a ducției, respectarea programelor de fabricație, utilizarea optimă a capacităților de producție și a forței de muncă — condiții de bază ale îndeplinirii și depășirii planului pind în măsură hitârîtc modul în care materiile prime de felul în care acestea sosesc întreprinderi. Iată de ce, ziat. conducerile unităților, cu centralele și ministerele trebuie-.să definitiveze pînă

cu con- situează

oc-perioada avut loc în generale ale au situat în sarcinile de și măsurile

mai rămas pînă la sînt deosebit de definitivarea și so-a

dău- pri- vi- lim- pro-
i — de- hotărîtoare de sînt asigurate și materialele, în neintir- împreună de resort în cele

ZT » în aceste zile, cind întregul nostru popor este ferm angajat in eforturi pentru transpunerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-Iea al P.C.R., pe înălțimile Carpaților între- iului șoară prigă despre din obiectivele programului energetic al patriei noastre pentru următorii ani : construirea magistralei de 400 kV Pitești — Brașov. Este ultima! mare tronson al li- . niilor de 400 kV prin care energia electrică obținută' în puternicele unități din sud-vestul țării va ajunge în regiunile din sud-estul Transilvaniei și Moldova.într-o bătălie dură cu natura. cu asprimile reliefului, cu intemperiile acestui început de iarnă, constructorii Grupului de șantiere Electromontaj Cîmpina s-apropie pas cu pas, minut cu minut, cu prețul unor mari eforturi, de ținta năzuită : terminarea acestei Importante lucrări....Intrăm în perimetrul viitoarei linii. Primul popas il facem undeva deasupra comunei Fundata, intr-un loc care oferă o largă perspectivă a traseului liniei pînă departe, spre Țara Bîrsel.— în această zonă, ne spune loan Popa, șeful lotului, am avut de înfruntat cele mai mari obstacole. Desigur, nu s-ar putea afirma că pe șantierele celorlalte linii de 400 kV pe care le-a executat lotul nostru ca : Rovinari — Pitești, Brazi — Brașov, Borzești — Brașov, nu am avut de învins numeroase dificultăți. Dar aici, asemenea greutăți , au fost șl mai mari.

Meridionali. undeva masivele Piatra Cra- și Bucegi, se desfă- o impresionantă și a- bătălie. Este vorba înfăptuirea unuig

Mu
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NICOLAE CEAUSESCU
adresat cadrelor didactice

și studenților Institutului 
de medicină și farmacie din lași

Conducătorul delegației Partidului Istiqlal din Maroc

chiar sta-bune atenție creăriiintre a do- desfă-

mai mici amănunte cadrul contractual al asigurării bazei tehnico-mate- riale pentru producția anului viitor.In strînsă concordanță tractarea producției seși problema asigurării stocurilor de materiale la nivelul planificat. Se constată în ultimul timp că unele întreprinderi, preocupate să sporească cu orice preț producția, consumă spre sfirșitul perioadei de plan materiale aflate in sțoc, astfel îneît în anul următor demarajul producției este greoi, întîmpinîndu-se greutăți serioase din cauza lipsei unor resurse materiale. Constituie deci o elementară îndatorire gospodărească luarea unor măsuri energice pentru ca noul an să găsească toate întreprinderile cu stocurile constituite la nivelul normat, intr-o structură corespunzătoare necesităților producției. Cu aceeași vigoare trebuie să se acționeze pentru stabilirea și aplicarea de măsuri tehnico-organizato- rice ferme, menite să asigure încadrarea strictă in consumurile materiale și energetice normate și reducerea acestora sub limitele bilite prin plan.Evident, în asigurarea unei pregătiri a anului viitor o deosebită trebuie să se acorde unui decalaj corespunzător secțiile de producție. Practica vedit-o că producția se poateșura ritmic, că planul poate fi realizat în bune condiții, decadă cu decadă, numen dacă există o exemplară organizare internă, dacă fiecare sector și secție de fabricație iși îndeplinește sistematic sarcinile cantitative și calitative. Orice rămînere in urmă în realizarea prevedeiilor într-un sector primar se reflectă negativ in activitatea celorlalte sectoare. Tocmai de aceea se' impune ca în această lună să se asigure în fiecare întreprindere, de către fiecare secție, piesele și sub- ânsamblele în strînsă concordanță cu graficele interne de producție, cu cerințele bunului mers al activității din primele zile, din primele decade ale anului viitor. Inițiativa de a se lucra acum, în decembrie, in ritmuri înalte, Ia nivelul ritmurilor stabilite pentru luna ianuarie 1980, este pozitivă și ea trebuie urmată de cit mai multe colective de deri.Sub directa conducere a și organizațiilor de partid bil, este necesar ca în fiecare unitate să se obțină, zi de zi, ritmuri înalte de producție, la nivelul maxim posibilităților, asigurindu-se o meinică bază de pornire pentru făptuirea sarcinilor de plan din timul an al cincinalului actual.

întreprin-organelor este posi-al te- in- ul-
într-adevăr, traseul liniei pe care-I urmărim traversează o zonă foarte accidentată, cu numeroase culmi care ating pînă la I 500—1 600 m altitudine, unele avînd pante abrupte și piscuri ascuțite, fără căi de acces. Au fost și împrejurări cind transportul materialelor la borne era practic imposibil de efectuat. La elicopter nu puteau apela deoarece zile întregi

Dragi tovarăși,Aniversarea a 100 de ani de la înființarea Institutului de medicină și farmacie din Iași îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, cadre didactice și studenți ai acestei prestigioase instituții de în- vățămînt, un salut cordial și cele mai calde felicitări. Totodată, doresc să vă felicit pentru înalta distincție ce a fost conferită institutului dumneavoastră — „Meritul științific" clasa I, cu prilejul acestei aniversări.în îndelungata sa activitate, Institutul de medicină și farmacie din Iași a adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea învățământului din România, la progresul științelor medicale din țara noastră, la pregătirea și educarea a numeroase generații de medici în spiritul dragostei de patrie, al idealurilor și concepțiilor umaniste înaintate. Aici au învățat, s-au format și au activat personalități de prestigiu ale medicinii românești, care au adus o contribuție de prim ordin la îmbogățirea tezaurului, științei și culturii naționale.In anii construcției socialiste. Institutul de medicină și farmacie din Iași, dezvoltînd și amplificînd frumoasele sale tradiții, a format și educat un mare număr de cadre medicale, care își îndeplinesc cu cinste sarcinile încredințate, participă activ și aduc o contribuție însemnată la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economico-socială a României, de edificare a noii orînduiri în patria noastră.Bilanțul bogat pe care-1 faceți cu prilejul acestei aniversări trebuie să constituie pentru întregul colectiv de cadre didactice și studenți al institutului un puternic imbold de a ridica la un nivel și mai înalt activitatea dumneavoastră, de a lega tot mai strîns învățămîntul cu practica, cu cerințele concrete ale societății noastre in plin progres, de a împleti întregul proces instructiv cu o temeinică activitate educativă de formare sănătoasă a tineretului pentru muncă, pentru viață.Prin structura sa perfecționată, adaptată cerințelor concrete izvo- rite din procesul realizării mărețelor obiective înscrise în programul partidului, sistemul nostru nou de invățămînt vă oferă un cadru deosebit de prielnic pentru afirmarea deplină a capacităților de creație, pentru punerea plenară în valoare a pregătirii, talentului și pasiunii pentru muncă, știință și cultură.Sînt încredințat că profesorii, toate cadrele didactice ale institutului vor munci cu dăruire și abnegație pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de partid în domeniul învățământului și al întăririi sănătății populației, pentru ridicarea conținutului instructiv-educativ și a nivelului de predare a cunoștințelor, răspunzînd astfel cu cinste marilor exigențe pe care partidul și societatea noastră le pun în fața slujitorilor școlii.Vouă, dragi studenți, vă adresez îndemnul de a munci și a .învăța cu sirguință, de a vă însuși cu pasiune cele mai noi cuceriri ale științei și culturii, ale cunoașterii umane, pregătindu-vă temeinic pentru a deveni constructori de. nădejde1 ai -Socialismului șî~eomunismului, cetățeni demni și conștient! ai patriei noastre socialiste.La aniversarea institutului dumneavoastră vă adresez tuturor, cadre didactice și studenți, chemarea de a munej cu hotărâre pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-Iea al partidului. Vă urez tuturor noi și mari succese în muncă și la învățătură, multă sănătate și fericire !
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu planul pe patru ani 
îndeplinitCei peste 9 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni care lucrează pe platforma industrială a Combinatului de fibre sintetice din Iași raportează cu mîndrie că in aceste zile și-,au onorat sarcinile de plan pe patru ani. Succesul anunțat, dovadă a hărniciei și spiritului de inițiativă muncitoresc, atestă fermitatea întregului colectiv de a traduce în fapt hotărîrile Congresului al XII-Iea al partidului.

lui. s-a făcut numai parțial pe sol. Restul s-a asamblat deasupra unei ripe adinei de 12 m. Nu exista altă soluție. In sciiimb. Ia borna 103, operația care a pus probleme a fost tocmai ridicarea. stîlpuiui. Datorită înclinației mari a pantei și a umidității solului. în timpul ridicării tractoarele au Început să patineze. Voicu. împreună cu oamenii lui și cu tractoriștii nu
■ • • • •Limoni

de pe crestele
Carpaților

pe aici stăruie ceața. Atunci s-au căutat alte soluții, s-au instalat funiculare....Ne oprim la borna 50. Aici stăm de vorbă cu șeful echipei de ridicători, Ioan Voicu. Răspunde scurt la întrebări, și-i mereu cu ochii la oamenii care lucrează de zor la asamblarea stilpului.— Știți... Este o lucrare cu probleme. Apoi... vedeți... Nici timpul nu ne prea ajută. Ne zorește...Mai aflu că ridicarea stilpilor „cu probleme" este încredințată de obicei echipei conduse de comunistul loan Voicu, cu o îndelungată experiență in acest domeniu.— La borna 103 — ne spune maistrul Gh. Marin, și el un veteran al șantierului — asamblarea stîlpu-

la fis-au dat bătuți și, pînă urmă, stîlpul a putut adus în poziție verticală;Pe doi dintre acești tractoriști i-am întîlnit acolo, în viitoarea muncii. Numele lor : Alexandru Sticlaru și Marin Giurea. Arțiîndoi sînt — ca dealtfel mai toți acești constructori — oameni simpli și modești. Și cind te gîndești cite fapte de eroism au la activ acești oameni !...Munca formațiilor de tras și montat conductorii nu este nici ea mai puțin aspră și lipsită de greutăți. Ceea ce li se cere și acestor oameni este ceea ce ii se cere tuturor constructorilor de linii de înaltă tensiune : tenacitate, curaj.Iată un episod caracteristic, relatat de maistrul Ioan Drăgan :

IAWI \— Montarea conductorilor la stîlpii 6, 7 și 8 trebuia încheiată pînă seara, astfel incit liniile de joasă și medie tensiune, peste care treceau conductorii, să poată fi puse sub tensiune înaintea înserării. A trebuit să ducem o luptă aprigă nu numai cu timpul care ne presa nemilos, dar și cu gerul năpraznic. Muncind insă cu un rar devotament, cu o totală dăruire, acești minunați constructori de... energie din Carpați au reușit să încheie lucrarea în termenul stabilit....Aparent, munca celor de la fundații pare lipsită de spectaculozitate. Numai aparent. Constructorii de fundații sînt și ei confruntați uneori cu probleme care le cer eforturi deosebite. Eforturile pentru executarea lucrărilor la borna 102 stau mărturie.— în timp ce aici se turna betonql la fundația stilpului. își amintește Za- haria Tirlea, șeful formației care a executat această lucrare, s-a declanșat o ploaie vijelioasă, care a făcut imposibilă urcarea tractoarelor cu beton la bornă. Nu puteam lăsa lucrarea neterminată. Am eoborît în vale, la baza de pregătire, de unde fiecare am luat in spinare cite o jumătate de sac de ciment și apa necesară, și hai înapoi, la bornă, unde am preparat și turnat betonul.Uneori, constructorii de linii de înaltă tensiune mai sînt supranumiți „zburători". Nu știu în ce măsură li se potrivește această denumire. După părerea mea, cel mai nimerit ar fi să li se spună OAMENI ADE- VĂRAȚI.Cu majuscule.

In funcțiune - 
două noi capacități 
) industrialeConstructorii de pe platforma industrială a orașului Strehaia, care grăbesc tot mai mult ritmurile de execuție la noul obiectiv ce se înalță în această zonă, raportează două succese : intrarea în funcțiune, cu 7 mai devreme, a celei de a doua pacități de 4 000 tone pe an din drul întreprinderii de armăturidustriale din oțel ; începerea probelor tehnologice la prima secție de producție, cu o capacitate de 18 000 tone pe an, la întreprinderea de prelucrare a tulpinilor de in. (V. Tătarul.

zile ca- ca- in-

i

Nicolae MOCANII k

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comu- hist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, vineri după-amiază, pe M’Hamed Douiri, membru al Comitetului Executiv al Partidului Istiqlal. din Maroc, ministrul aprovizionării și promovării naționale, care, in fruntea unei delegații a partidului, a făcut o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La primire a participat Mircea Ma- lița, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.A fost de față Boubker Boumahdi,

ambasadorul Marocului la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea regelui Marocului, Hassan al II-lea, un salut prietenesc. Totodată, el a adresat un cald salut din partea secretarului general al Partidului Istiqlal, M’Hamed Boucetta.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis suveranului marocan, precum și secretarului general al Partidului Istiqlal salutul său prietenesc și cele mai bune urări.în cadrul întrevederii au fost evocate raporturile de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă între România și Maroc,

între organizațiile politice din cele două țări, exprimîndu-se, în același timp, dorința comună de a acționa in continuare pentru extinderea acestor relații, in folosul ambelor state și popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii între națiuni.S-au abordat, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale, subliniindu-se necesitatea soluționării stărilor de încordare și conflict pe cale pașnică, prin tratative directe între părțile interesate, a intensificării eforturilor în direcția asigurării păcii, creării unui climat de încredere și colaborare între state.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
IN întreaga țară continuă constituirea de organizații

PROPRII ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

TELEGRAME ADRESATEîn telegrama organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din secția 1 turnătorie de la întreprinderea „Vulcan" București se spune : Ne exprimăm deplina aprobare față de propunerile făcute de dumneavoastră, tovarășe secretar general, de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, care vor crea posibilitatea tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, tineri și vârstnici, femei și bărbați, de a participa direct la conducerea societății. Animați de înalte sentimente de dragoste față de patrie și partid, ne exprimăm satisfacția față de ho- tărîrea Congresului al XII-Iea de realegere a dumneavoastră, tovarășe Nicolae. Ceaușescu, cei mai iubit fiu al poporului, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Integrați, ca toți oamenii muncii. în viața economico-socială și politică a țării, noi, membrii Frontului Unității Socialiste, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru transpunerea în viață a documentelor Congresului al XII-Iea, pentru continua dezvoltare a României, pentru bunăstarea și fericirea poporului.Cu nețărmurită bucurie constatăm că, încă din primele zile de după istoricul Congres al XII-Iea al Partidului Comunist Român, hotărîrile a- doptate de înaltul forum al comuniștilor, ca și propunerile dumneavoastră, tovarășe secretar general al. partidului, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, prind viață, spre fericirea întregului nostru popor — se arată în telegrama organizației Frontului Unității Socialiste de Ia întreprinderea „Carbo- chini" din Cluj-Napoca. Propunerile dumneavoastră cu privire la crește

u

C.C. AL P.C.R, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUrea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării și îmbunătățirea organizării sale marchează trecerea la o etapă nouă, calitativ superioară, a participării directe, mai active, a rfaselor de oameni ai muncii la transpunerea în viață a programului partidului, pentru adîncirea continuă a democrației noastre socialiste. Noi. carbochimiștii clujeni, români, maghiari și de alte. ' naționalități, Sintem ferm hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru a da țârii cantități sporite de produse într-o gamă sortimentală care să satisfacă necesitățile industriei românești în continuă dezvoltare. Vom face totul pentru a crește productivitatea muncii prin introducerea in procesele tehnologice a ultimelor cuceriri ale științei și tehnicii. Așa înțelegem noi să ne manifestăm dorința de a participa la activitatea politică și socială a țării, de a ne spori contribuția la opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României.In telegrama adunării generale a organizației Frontului Unității Socialiste din cadrul Consiliului popular al județului Olt se arată: în atmosfera de maximă emulație creatoare, de entuziasm și angajare politică pentru transpunerea in viață a istoricelor hotăriri ale celui de-al XII-Iea Congres al partidului, oamenii muncii din Consiliul popular județean Olt, constituiți în organizație proprie a Frontului Unității Socialiste, mulțumesc și cu acest prilej conducerii superioare de partid, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ideea de profund umanitarism ca toți cetățenii patriei care au depășit vîrsta de 18 ani, indiferent de naționalitate sau apartenență la or-

ganizațiile politice sau obștești, să-șl aducă în această formă, într-un nou cadru politic, aportul la construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Prin această nouă structură organizatorică a Frontului Unității Socialiste sintem convinși că toți membrii individuali, deci inclusiv noi, cei care ne desfășurăm munca in această instituție, vor lua parte efectiv la viața politică, la dezbawlFea- problemelor economice și sociale, care privesc dezvoltarea națiunii noastre socialiste, ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres. \în telegrama adresată de oamenii muncii din stat pentru stituiți în Frontului arată : Ne deplina adeziune față de rile inițiate de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru perfecționarea activității și organizării Frontului Unității Socialiste. pentru posibilitatea ce ni se oferă de a participa într-o formă calitativ superioară. proprie democrației noastre socialiste, la viața politică a țării.Dobîndind calitatea de membri ai organizației Frontului Unității Socialiste, ne angajăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne sporim contribuția; alături de toți ceilalți oameni ai muncii din noastră, probleme pe care le ridică edificarea noii societăți pe struim, la transpunerea în viață

Inspectoratul general de investiții-construcții, con- a seorganizație proprie Unității Socialiste, exprimăm satisfacția și adeziune față de măsu-

țaraIa rezolvarea multiplelorcare o con- a mărețelor hotăriri adoptate de Congresul al XII-Iea al Partidului Comunist Român.(Continuare in pag. a IV-a)
O strălucită, victorie ă gimnasticii noăstre

ECHIPA
FELICITĂRI

Nadiei,
Melitei,
Emiliei,
Rodicăi,

I

Dumitriței 
și Marilenei!

FELICITĂRI

antrenorilor
Beta și Marta
Karoli, care au
pregătit această 
echipă de aur!

ROMÂNIEI - CAMPIOANĂ MONDIALĂ

de onoare alre treapta nr. 1 a podiumului 
Campionatelor mondiale de gimnastică - echipa 
feminină a României și antrenorul ei.

(Telefoto A.P. - Agerpres)

Este o performanță binemeritată, care ilus
trează condițiile optime asigurate în țara noas
tră dezvoltării la nivel înalt a acestei discipline 
sportive, care atestă o supremație de cîțiva ani

de zile și demonstrează existența unui nesecat 
izvor de talente.
In pagina a V-a, amănunte și comentarii 
asupra acestui succes sportiv de prestigiu.
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Să ai azi douăzeci, douăzeci și cinci sau treizeci de ani I Să privești înainte cu certitudinea atingerii anului 2000 și să poți trece încă tî- năr pragul dintre milenii I Să știi că, privind în urmă, ia anii de acum, vei putea spune : „Am fost prezent, am trăit acele zile ca participant activ, ca om implicat direct in înfăptuirea mărețului program al partidului, cu sufletul, cu abnegația, cu întreg romantismul revoluționar al tinereții mele. Nimic din tot ceea ce s-a visat, s-a plănuit, s-a înfăptuit nu s-a făcut fără noi 1"Un mare scriitor spunea că viața trebuie trăită în așa fel, incit fiecare zi să fie o izbindă și, privind înapoi, să n-ai de ce regreta nici o zi trăită. Pentru că, la om, totul trebuie să fie frumos : și înfățișarea, și veșmintele, ți chipul, și, mai ales, cugetul, li spuneam toate acestea unuia dintre tinerii despre care vom vorbi mai departe. Nu mi-a răspuns. Și-a scos doar carnetul său de însemnări și mi-a citit din el două fraze :
„Tinerețea nu este o perioadă a 
vieții, ci o stare de spirit, o 
calitate a imaginației. o inten
sitate emotivă. Nu imbătrinețti 
din pricina anilor, ci pentru că 
dezertezi de la idealul tău ; anii 
iți brăzdează fața, dar renun
țarea la ideal îți brăzdează su
fletul !“— Știți cine a scris asta ?— Nu știu, dar mi se pare una dintre cele mai frumoase definiții ale tinereții dincolo de vîrstă. Cine a scris-o ?— George Enescu.Tinerii ploieșteni cu care vorbeam despre împlinirile lor din anii din urmă erau la o vîrstă cind automulțumirea nu-și prea află loc în suflete, cînd totul începe cu un „de-acum încolo...", deși fiecare avea cu ce să se fălească, deoarece primii ani de muncă le-au fost plini, și nici unul dintre ei nu se putea plînge că nu și-a găsit locul pentru rîv- nita realizare de sine.Unul dintre ei, Vasile Coman, face case conducind o echipă de „nouă meșteri mari, calfe și zidari" și cu el zece, care ml-i întrece, tot înălțind blocuri prin cartierul de Vest al Ploieștiului. Are 23 de ani, o față bălaie, dinți ca de lapte, vorba grăbită, inteligentă.

Congresul al Xll-lea al partidului a deschis noi și minunate perspective tinerei generații, chemînd-o să acționeze
în spirit revoluționar pentru înfăptuirea programului comunist al patriei 

LOCUL TINEREȚII?
• of

Nu poate fi decit în primele rînduri

— Vă dați seama cite o să avem de construit de-acum încolo ? în zece ani vom construi cit in ultimii douăzeci. în anul 2000 voi avea 44 de ani, iar cel mai mare copil al meu va avea vîrstă pe care o am eu acum. Vă dați seama ? Pînă atunci, dacă o să punem la un loc toate clădirile pe care le voi ridica cu echipa mea, o să fie cit un oraș intreg. Spuneți-i asta zidarului, și simte cum îl furnică palmele. Uitați-vă la miinile astea : în ele se află idealul nostru, că sintem mînă în mină, umăr la umăr, douăzeci și două de milioane. Cîhd am venit aici, in Vest, erau vreo două duzini de blocuri. Astăz4 sint aproape două sute. Să veniți peste cinci ani, în preajma celui de-al treisprezecelea Congres al partidului, să vă arătăm ce-am făcut !Adrian Holeleu are aceeași vîrstă. își poartă cu fală, dar și cu teama ca mîndria lui să nu fie luată drept lipsă de modestie, titlul de laureat al ult'mului concurs republican in care s-au confruntat cei mai buni sudori tineri din toată țara. Și. ca să-mi dovedească faptul că oricare dintre colegii lui „ar fi putut, cu o bună 

pregătire teoretică, să iasă primul", m-a inv’tat la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești să-i văd pe cei în mijlocul cărora a crescut și a ajuns la performanța confirmată. Aici l-am cunoscut pe Gheorghe Tă- taru, tînăr care cu cinci ani în urmă era strungar, iar acum, după absolvirea unei facultăți serale, ' este subinginer avînd în subordinea lu1 trei echipe, 140 de oameni, nu mai puțin ambițioși ca el.Lelia Comănescu era cu cinci ani în urmă elevă în clasa a Xl-ă de liceu. A urmat o școală tehnică, s-a calificat într-o muncă pasionantă, care la început a cam speriat-o, dar apoi a cucerit-o, stimulindu-i și mai mult ambițiile de autodepâșire. S-a înscris la facultate, activează cu multă rîvnă in brigada artistică a secției de turnătorie-fontă de la uzinele „1 Mai" și, datorită firii ei solare, luminoase, a armoniei dintre înfățișare și năzuințe, a rezultatelor în munca pe care o depune zi de zi, a fost aleasă pentru a reprezenta județul Prahova la concursul desfășurat astă toamnă în tabăra studențească de la Costinești sub genericul „Tinerețe, muncă, frumusețe".

FLORETA CONSTANTINESCU : „Trebuie să demonstrăm patriei că încrederea in noi este justificată"
— Tinerețea trece, cred că ești convinsă de asta... îi spun.— Ba, tocmai de contrariu sînt convinsă : tinerețea nu trece. Mă uit la ai mei, la părinți, la frații și surorile lor... Ar fi „trebuit" să mi se pară bătrini. Toți sînt tineri. Eu cred că anii aceștia, revoluția le-au pre-

Anchetă social-politică

lungit tinerețea ! Asta mi se părea posibil numai în basmele copilărie’. Și uitați-vă la oamenii cu care lucrez. Topitorul Savu, bunăoară. Are tîmplele cărunte, dar în suflet este ca noi. Nu, să știți, cită vreme idealul e tinăr, e proaspăt, e curat și înălțător, tinerețea nu _ trece.. Nicolae Spiridon, inginer la aceeași uzină, a visat să lucreze în cercetare. Dar tocmai aici. în producție, a aflat terenul cel mai propice cercetărilor științifice care-1 pasionau. Drept care, cu un colectiv de ambițioși, la fel de tineri ca el, a trecut la realizarea unor agregate și instalații de mare randament tehnic.

---------- -------------- i
GABRIEL GANEA :ADRIAN HOLELEU i„Oricare dintre colegii mei, cu o bună pregătire teoretică, ar fi putut să iasă primul" _____________________________________________ 1cum este mașina de echilibrat piese în rotire, utilaj de înaltă precizie procurat pînă acum numai din import. îmi spune :— Congresul XII a pus în fața noastră un examen calitativ de o anvergură și o profunzime fără precedent. Alături de colegii mei am urmărit cu deosebit interes lucrările secțiunii care a dezbătut problemele cercetării științifice, dezvoltării tehnologiei și introducerii progresului tehnic, perfecționarea învățămintului, pregătirea forței -de muncă și „n cadrelor. Sîntem cincisprezece mii de suflete în această mare întreprindere ploieșteană. Pe toți ne privește, deopotrivă, întreg ansamblul problemelor dezbătute și fiecare amănunt in parte. Va trebui să realizăm instalații de foraj de mare profunzime, și mai complexe, să lansăm în exploatare noi „Glorii" pentru extragerea zăcămintelor de țiței din platforma continentală a Mării Negre, să luptăm cu și mai mult sirg pentru a ne menține prestigiul „Mărcii depuse", pe toate produsele noastre, știindu-se că România ocupă locul trei in lume ca țară producătoare de utilaj petrolier și locul al doilea in exportul de 

„în anul 2000 poate că vom a- vea chipurile brăzdate, dar nimic nu ne va brăzda sufletele 
instalații de foraj. E un titlu de mindrie pentru noi toți. Căci stima de care ne bucurăm în lume se da- torește! deopotrivă politicii active duse de țara noastră, contribuției originale a tovarășului Nicolae Ceaușescu — omul al cărui nume se identifică în conștiința popoarelor lumii contemporane cu însuși numele României — dar și bunului renume al produselor românești, a căror calitate și competitivitate pe piața mondială trebuie să crească continuu, în asta vrem să ne spunem cuvîn- tul prin fapta noastră. După mine, secretul nu e decit unul : să nu te lași depășit, să fii mereu cu timpul tău, să lupți pentru autodepâșire. Numai așa ii poți stimula și pe ceilalți să rămină mereu tineri. Ce pildă mai elocventă decit sufletul, munca, rivna, pasiunea celui pe care Congresul l-a reales la cirma partidului nostru ?Floreta Constantinescu, tinără fiziciană de la Institutul ploieștean de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări de rafinării, îmi spunea că propriile împliniri nu și le poate vedea decit în Împlinirile celorlalți.

— Sintem încă sub puternica impresie a cuvîntării tovarășei Elena Ceaușescu la Congres. Institutul nostru este parte a Institutului central de chimie și, avind în vedere sarcinile ce revin tuturor celor care lucrează în domeniile științei și tehnologiei, sîntem animați de un singur gind : calitate și eficiență. Aceasta ne obligă la canalizarea eforturilor pentru perfecționarea tehnologiilor existente, la introducerea de noi tehnologii. originale, la eliminarea importurilor. S-a dus vremea cind fetișizam produsele altora. Sintem capabili, sîntem inteligenți, permeabili la nou. Congresul ne-a confirmat, ambițiile. stimulîndu-ni-le și mai mult. Va trebui să elaborăm tehnologii și mai competitive pe plan mondial. Unele dintre obiectivele noastre prioritare sînt realizarea stației de catalizatori de la „Vega", proiectarea și asigurarea asistenței tehnice la instalațiile cu punere în funcțiune imediată in cadrul combinatului de la Midia, la extinderea rafinăriei din Borzești și a combinatului de la Săvinești. Noi trebuie să demonstrăm patriei că încrederea aceasta este justificată. Poate exista oare o altă conduită pentru ceea ce numim tinerețe, indiferent de vîrstă ?Gabriel Ganea, de la Combinatul petrochimic Brazi, are, pe lingă pasiunea petrochimiei — în momentul de față colaborează la sistemul de automatizare a secției de cauciuc izoprenic din combinat — o nedezmințită pasiune de a munci cu tinerii, ceea ce, în ultimii ani, i-a adus mandatul de secretar al comitetului U.T.C. din Brazi.— Istoricele documente ale Congresului al Xll-lea reprezintă pentru noi programe concrete de acțiune. în paralel cu modernizarea actualelor procese, va trebui să realizăm noi instalații dotate cu un înalt grad de automatizare, prin introducerea unor sisteme moderne de conducere a proceselor cu calculatoare și microprocesoare. Locul tinereții ? Nu poate fi decit in primele rînduri. Acea stare de spirit pe care o numim tinerețe, indiferent de vîrstă, acea calitate a imaginației și intensitate emotivă constituie forța motrice a elanului nostru și ea ne vine din idealurile spre atingerea cărora ne cheamă partidul. Da. in anul 2000 poate că vom avea chipurile brăzdate, dar nimic nu ne va brăzda sufletele.Dialoguri despre tinerețe. Cu tinerii aceștia ani hotărit să ne reintilnim peste cinci ani. Peste alți cinci ani, de rodnicia cărora nici unul dintre ei nu se îndoiește. Pentru că ne așteaptă etapa cea mai fecundă de pină acum, deschisă patriei de Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român.
Ioan GRIGORESCU

s

Da peste două decenii, comunistul Dumitru M. Clipea practică, cu har și conștiinciozitate, meseria de sudor. Timp de aproape 15 ani a lucrat pe șantierele unor termocentrale, iar din iunie 1972, etnd s-a pus în funcțiune întreprinderea de transformatoare mici din Filiații Doljului, s-a înscris prLntre primii pe lista muncitorilor de-aici, trăgîn- du-se astfel mai aproape de casă : satul Gura Motrului, comuna Butoiești. în cei 52 de ani de viață a avut multe satisfacții. Una singură („fără de care viata-i o iluzie" — cum afirmă el) ii lipsea: copiii. Descindedintr-o familie cu 10 copii. De aici și dorința lui arzătoare, și a soției sale Ana, cooperatoare în Gura Motrului, de a dobîndi si a- ceastă „bucurie a vieții"....Vara anului 1978. La a- celași loc de muncă cu Dumitru Clipea s-a angajat un tînăr strungar : Gheorghe Drăghici.„Era cam abătut, poves
în prima zi de judecată a numitului Abagiu Radu, procesul lui stirnea oarecare curiozitate in rindul publicului obișnuit al Palatului de justiție. apoi interesul s-a estompat, pentru ca, după terminarea dezbaterilor și pronunțarea sentinței (4 ani și jumătate inchisoare, cu drept de recurs de care au uzat și inculpatul și procuratura), interesul să se stingă, ba chiar să se audă, izolat, și asemenea comentarii: „Eh, n-a fost cine știp ce!" Adică ce n-a fost ? Nu s-a vorbit de milioane ? Nu s-au găsit kilograme de aur și geamantane cu bancnote ? ! într-adevăr. asemenea circumstanțe, din fericire, au lipsit in procesul Abagiu R„ dar oare trebuiau neapărat să existe ? Ținuta inculpatului s-a asortat și ea cu tonul acestui ,.a fost ceva, dar nu cine știe ce". El nu a negat, nu putea nega evidențele, dar nici nu s-a rostogolit prin țărîna căinței. Și-a făcut un soi de..: autocritică. încercind să „demonstreze" că a comis nu o infracțiune gravă, ci una mai ușoară, că incorectitudinea lui nu reprezintă „luare de mită", ci „primire de foloase necuvenite"...Pe plan juridic asemenea nuanțări s-ar putea să aibă vreun rost. Pe plan economic, de asemenea, contează numărul de zerouri cu care e scrisă o eventuală pagubă. Dar pe plan moral, proporțiile incorectitudinii au uneori mai puțină importanță.: în- tr-un asemenea caz trebuie luat aminte cine și nu cu cit s-a căptușit, de unde a început și nu pînă unde a mers incorectitudinea, că s-a pretat și nu cit s-a pretat. O fi luare de mită sau „numai" luare de ciubuc, s-o fi mulțumit cu bani peșin sau „doar" cu cîte-o masă pe „dai boj", n-o fi primit întotdeauna aparatură electronică, ci s-a bucurat si w cîte-o bucată de pastramă (de ied .'), cel care trebuia să întruchipeze corectitudinea, cu smoală sau eu smîntînă, cu miere sau cu magiun, de mînjit tot s-a minjit.Nu întîmplător subliniem această deosebire de nuanță dintre calificarea juridică sau calculul economic, pe de o parte, și diagnosticul etic, pe de alta. în etică, pe lingă elementele eerte, comensurabile, efecte ale atitudinilor transpuse in fapte, au semnificație, uneori toarta importantă, și

tește Clipea. Stătea retras. Am intrat In vorbă cu el si am aflat că băiatul. împreună cu alți trei frați, s-a născut în satul Frățila. comuna Bulzești, județul Dolj. Cei patru, rămași orfani de ambii părinți, care au pierit
citeva zile, am primit din București o scrisoare din partea celui mai mare dintre frați : Constantin Drăghici. Voia să vină să-și vadă fratele ; după puțin timp, a sosit ia Gura Motrului. Frații s-au reîntilnit

Bucuriile omeniei
lntr-un tragic accident, au fost luațl și r&spîndiți prin țară prin cămine de copii orfani. Și pentru că pe a- tunci erau de-o șchioapă, după trecerea timpului n-au mai știut imul de altul. L-am întrebat dacă ar vrea să fie copilul meu. A primit bucuros. Și l-am înfiat. Din actele de stare civilă aflate în comuna unde s-a născut am aflat că intr-adevăr Gigi mai are încă trei frați, dar nimeni nu știa unde se află, oe-i cu ei. Am dat un anunț la căsuța poștală 1200 și, după

după 17 ani. N-au plîns ei, pe cit soția mea și cu mine de bucuria regăsirii. L-am luat pe Costică de mină, l-am dus la întreprinderea unde lucrez eu și fratele său, l-am ajutat să se angajeze și m-am apucat să-i fac și lui actele de înfiere. Alergătură mare, dar tiveam de acum doi copii IDupă cîtva timp ne-am pomenit acasă si cu al treilea frate : Andrei Drăghici, elev la un liceu industrial din Timișoara. Recent, l-am transferat la o școală din Filiași. Acum s-a
intențiile ; pe lingă paguba produsă, pe lingă relația încălcată, morala ia act și de încrederea înșelată, de așteptările dezmințite, de delapidarea capitalului de omenie. Egalitatea de șanse in fața societății nu exclude inegalitatea de pretenții din partea 

Obrazul mînjit, regretele nu-l spală!
societății. Una e să fure zece mii un bcfrfaș, alta e să escrocheze fie și cu zece lei un om cu muncă de răspundere, învestit cu încrederea societății.Nu este un secret pentru nimeni că, în socialism, a avea o muncă de coordonare nu înseamnă a avea privilegii. ci răspunderi, nu înseamnă a dobindi drepturi in plus, ci răspunderi sporite. Omul învestit ajunge să se bucure de încredere pentru că a probat, ori se presupune că a probat, pe lingă calități profesionale certe, și calități morale indiscutabile. Unele fără altele sint de neimaginat, așa cum nu se așază în funcție doar o jumătate de om, cu o jumătate de nume, pe o jumătate de scaun.Iată însă „anomalia Abagiu" stîr- nind contrarierea pină și in verbul procurorului care a întocmit rechizitoriul : Îndeplinind funcții „care presupun corectitudine. înaltă ținută morală, spirit de dreptate și echitate, intransigență față de orice manifestare de abuz, ilegalitate ori îmbogățire pe căi ilicite, o conduită moral- cetățenească ireproșabilă, toate aceste trăsături (...) au fost inlăturate cu nonșalanță, inculpatul pretindu-se să primească, direct sau prin intermediul membrilor familiei sale, sume de bani și bunuri diferite". Iată cuvintul ! „Nonșalanța".După cele reținute de instanța de fond, A. R. — care a deținut importante funcții de conducere în comerț — s-a pretat să primească „doar" vreo trei ceasuri, „doar" vreo trei aparate, „inerenta" sticlă de whisky și „inerentele" pachete de „Kent" 

mutat la noi, este fiul nostru, stă sub același acoperiș cu ceilalți doi frați ai săi. vDupă citeva luni am primit vești și de la al patrulea dintre frați : Drăghici Ion, muncitor la o întreprindere bucuresteană. L-am invitat acasă la noi și âm aflat că este Înfiat de o altă familie de inimă. Altfel îl infiam si pe, el. Cind a venit și s-au întîl- nit toți cei patru frați, li s-a umplut inima de bucurie pentru că. după mai bine de 17 ani. Costică. Gheorghe. Ion și Andrei s-au regăsit aici în casa noastră".Sub același acoperiș, în același cămin, muncitorul Dumitru M. Clipea și coo- peratoanea Ana Clipea. împreună cu cei trei fii ai lor, se bucură de căldura omenească a aceleiași familii, în cazul lor. o bucurie izvo- rită din cea mai curată și mai adincă omenie.
Constantin BĂBALAU

plus bunuri și servicii însumînd 33 630 lei plus de 13195 lei amenajări, arbitrar dispuse și arbitrar suportate de avutul obștesc. Ia restaurantul la care a organizat nunta fiică-si. 'Ar fi, fără îndoială, un mod foarte superficial de a judeca, din punct de 

vedere moral, conduita lui A. R. după lungimea și lățimea listei ciubucurilor. Fie și numai cealaltă față a faptelor lui, felul in care își „onora" obligațiile sugerează alte dimensiuni morale decit cuantumul material al corupției. E adevărat că A. R. înșfăca „nonșalant" și-un apa-

Cu atîtea'cartușe, normal că l-am învins !„.
Desen de Șt, COCIOABA

• ACASĂ I,A ARBORELE DE CAFEA. „Am văzut aici arborele de cafea înflorit, portocali cu fructei? atjrnind. evantaiul frunzelor de palmier deschizin- du-se larg, cactuși de 3—4 metri Înălțime...". Din scrisoarea tovarășei Bella L3bel din București, str. Viesparilor 26. reiese că își Incinta privirea cu un peisaj luxuriant. Mai mult, înfloriseră și orhideele negre. Totuși, vorbă corespondentei: farmecul acestui paradis horticol ar fi scăzut dacă din el ar fi lipsit omul, sau dacă omul, prezent fiind, ar fi fost indiferent fată de bogăția vegetală Încredințată lui. Adică ei. fiind vorba de o femeie, de tovarășa inginer Vidrașcu. Prenumele nu i l-am aflat, dar probabil că o singură ihgineră Vidrașcu există la Grădina botanică din Iași. „Deși eram o simplă vizitatoare — scrie tovarășa Lobel — ea mi-a dat multe explicații interesante despre aducerea acestor plante din Africa, Australia. California. despre eforturile de a fi aclimatizate fie si in condiții de seră s\ despre multe alte aspecte captivante". De fapt, ce este de reținut în plusul de solicitudine

rat electronic și o tavă- cu mititei, și-un ceas electric și-o ladă cu sticle de pepsi, dar grațiile revărsate de el asupra acestor dijmași benevoli erau mult mai generoase. Pentru o secătură. șofer cu cinci condamnări, și-a pus ani de zile obrazul să-l țină moț

îh fruntea unor restaurante care mai de care mai cu „vad". (E lesne de imaginat ce fel de comerț „civilizat" promova un asemenea individ). Un proprietar de oi care-1 aproviziona la domiciliu cu iaurt proaspăt si carne de miel se obrăznicea să dicteze soluții economice și de cadre 

manifestat de această ingineră de flori din dulcele tirg ? Amabilitatea ? Si amabilitatea. Ospitalitatea ? Si ospitalitatea. Corectitudinea la post 1 Si corectitudinea. Dar. înlii si intii. se pare că dragostea față de activitatea aleasă, pasiunea muncii și, în consecință, mindria fată de rezultatele ei o făceau pe femeia descrisă și amabilă, si ospitalieră. și corectă. Pentru concludenta acestei formule de etică a muncii am și reținut impresiile de călătorie ale semnatarei prin orașul copilăriei.• INDIFERENTISM. Folosim uneori cuvintul „indiferent". El ne amintește de o nouă scrisoare trimisă de- tovarășa Elena Matei, din Mogoșoaia, De această temă. Corespondenta nu intenționează o analiză filozofică sau etică a noțiunii de indiferentism, dar scrisoarea (ca și prima recepționată de la acest talentat condei) are un respiro publicistic ce merită, credem, a fi remarcat și de cititorii rubricii. „Indiferenta este ca o ceată ce tulbură vederea, auzul și bunul simt. Cauzele bolii pot fi multiple, două sint insă mai 

după interesele progeniturii lui. transformat din ospătar in „arendaș" de chioșc. Stai și te-ntrebi : cum. iși asuma un om cu capul pe umeri, un om competent, asemenea riscuri, știindu-se și dovedindu*se de atîtea ori că „infailibilitatea" oricărui act ile

gal, .incorect, neprincipial nu poate fi decit trecătoare, că orice abatere implică, în condițiile de dreptate socială ale orinduirii noastre, și ger- menele tragerii la răspundere, ?Explicația e simplă : sfidind cerințele etice de care auzea vorbindu-se zilnic, pe care, fățarnic, le propovăduia el insuși adesea, A. R. a uitat un postulat moral de bază : a nu te lăsa minjit. Desființind inegalitățile sociale, măturînd morga de avere și politețea de cinuri, morala noastră nu a desființat și nu-și putea propune să desființeze prestigiul răspunderii. prestanța corectitudinii. Dimpotrivă. Sint însemne ce trebuie sâ strălucească in profilul moral al omului itivestit cu o răspundere socială, strălucire direct proporțională cu mărimea acelei răspunderi. Cel numit intr-o funcție nu se poate consola cu ideea egalitarismului etic/ pentru el șansa egală a fost să se poată afirma ca mai harnic, să se poată dovedi ca mai corect, să se poată arăta mai conștient decit oricare dintre cel pe care îi coordonează. în lumina mai proeminentă a unei învestituri, orice rabat față de exigențele eticii și echității socialiste apare mai' urit și mai condamnabil, orice slăbiciune e mai deplasată și mai pernicioasă.Nu cu mari ticăloșii Încep decăderile. ci cu alunecarea pe coaja de banană a nonșalanței morale. Obiceiul de a se mînji. a fost deprins de Abagiu R. prin mici compromisuri și mici aere de feudal. Fiind pe litoral, bronzat și prosper, i-a venit 

frecvente : ignoranta si egoismul. Una o susține oe cealaltă și amindoua se insinuează să ruoă din pîine, să lingă din mlepe. să incurce firele de bumbac, mătase ori lină, să cioplrțească din pînză, să scape țigara aprinsă în paie, să dea vițeilor sfeclă înghețată, să uite un robinet cu păcură deschis, să nu vadă cum dintr-un loc fug ouăle pe gaura cheii, iar în altul sporesc nemăsurat valorile dintr-o singură ogradă. Pot fi înlăturate cele două cauze generatoare de indiferență? Pot fi ele împinse peste bordul navei noastre, în apa înghețată? Pot, dar e nevoie de timp și trudă. Da. se poate, se poate și avem aliați. Dau numele citorva: munca; dăruirea, abnegația".• O SECUNDA! Stănescu D. Ion — București: Căutăm fără succes dosarul divorțului dv. prin arhivele instanțelor. Indi- cați-ne numărul și judecătoria. Amariței Al. — București: Condeiul foarte spinos pe care-1 minuiți merită a fi orientat și spre alte direcții susceptibile de critică. Cu exemple concrete, cu nume și prenume.

ideea să tacă o plimbare ih larg cu grupul de prieteni. Dacă tot a făcut rost de un remorcher, mirîndu-se el insuși cită trecere are, și-a propus să asigure și o ghiftuire pe cinste; și pe gratis, departe, pe valuri, de unde nu se mai zărea țărmul. A fost destul să „uite" să mai restituie împrumutul. că negustorul a și început să i se înființeze acasă cu plocoane. Asta știa să speculeze regulile mînjirii, chiar dacă mînjitul incă își închipuia că nu i se vede pata pe obraz. în altă vară, față de alt responsabil de restaurant, și-a manifestat pofta nevinovată de a mînca o ciorbă de fasole. Numa-ndată i s-au preparat și adus la cameră șase ciorbe cu costiță și tarhon. Banii dați ospătarei au fost restituiți de responsabil : „Vai. se poate ? !“. A fost destul să accepte și această mînjire. ca după citeva zile. Ta plecare, să se vadă cu momeala cea mare : două cartușe de ..Kent" și un plic cu cinci mii.Operativitatea corupătorilor nu in- tirzia să se vadă apoi și in pretențiile lor. îi cereau servicii care de care mai compromițătoare, dar era prea tîrziu să-i refuze. Iar dacă a încercat să se debaraseze de penibilele legături, s-a complicat și mai rău. Mituitorul umil și servil se arăta, dintr-o dată, agresiv și revendicativ. Unul dintre ei — șoferul cu cinci condamnări oploșit ca șef de local — nu pregeta să-i țipe pe la ușa cabinetului, pe sălile primăriei că I-a îndopat și i se întoarce spatele. Abia acum vedea Abagiu cit de lipicioasă e mînjirea.. Cu lepra se atinsese, de lepră se contaminase.„Sînt eu principalul vinovat — scria el intr-o declarație — pentru care îmi merit pedeapsa cuvenită și regret foarte mult .că s-a întimpiat acest lucru care lasă o pată neagră asupra muncii mele de o viață".Nu se înțelege bine ce regretă mai mult Abagiu R. : pătarea biografiei sale ascendente sau pătarea obrazului ? Dacă se referă doar la muncă, .viața ii va oferi suficiente șanse să-și răscumpere din greșeli. Dacă se referă la obraz, și mai ales la obraz examinat de propria-i conștiință, ăsta se spală mai greu. Tocmai de aceea trebuie ferit pînă și de cea mai mică minjeală.
Sergiu ANDON

PERSONAJE
IPOSTAZE

Blazarea
Dintr-un concediu prelungit a 

venit acasă cu capul altuia ți 
soția a rămas uluită :

— Unde ți-e capul ?
— Unde să fie ? Pe umeri, a 

ridicat el din umeri.
, A doua zi, la serviciu, colegii 

l-au privit ți ei uluiți. Prietenul 
l-a tras deoparte ți i-a spus 
deschis :

— Unde ți-e capul ?
In cele din urmă l-au convins 

să se ducă inapoi să-ți ia capul.
— Dar nu-i al altuia 1, a ri

postat el.
— Ai fost în concediu, ai fost și la tratament, la spitalul acela 

fantastic, las’ că țtiu eu, ți s-a 
făcut poate un transplant ți 
capul tău a fost dat altuia. 
Du-te și la-ți-l inapoi 1

— Nu mă mai duc !, părea el 
sâ recunoască.

— De ce să nu te duci ?
— De ce să mă duc ?
— Să-ți iei capul tău. Te 

țtiam altfel !
— Cum ?
— Mai receptiv... Mai activ... 

Mai. cum să-ți spun... de-al 
nostru... Te rog să te gindețti... 
Asta nu e capul tău.

Deznodămintul a fost tulbură
tor :

— Și dacă nu e, ce?, s-a intins 
el pe scaun căscind îndelung. 
Știam.

De astă dată prietenul a re
nunțat la orice fantasmagorie. 
S-a 'îngrozit.

— Ce știai ?
— Că nu-i capul meu.
— Și cum de poți... ?
N-a mai avut nevoie de expli

cații. Ceea ce a urmat l-a con
vins :

— Dar nu mă mai duc. Dă-l 
încolo de cap ! Nu prea am eu 
acum timp să mă ocup de el. 
Bine că sint sănătos.

Vasile BARAN
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PREGĂTITĂ TEMEINIC, 
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

POATE FI REALIZATĂ
EXEMPLAR
--------------------Ancheta economica a „Scînteii"--------------------- La ,(Electrocontact" - Botoșani se acționează intens scopul unui bun demaraj pentru asigurarea decalajului între secțiile de fabricație, în al producției în anul care vine Foto : S. CristianAnul 1980 este un an economic deosebit - ultimul an ol actualului cincinal, In cate realizările din economie vor constitui temelia trainică a înfăptuirii mărețelor obiective ale cincinalului 1981—1985 stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului. Așadar, esențial este ca în aceste zile în fiecare întreprindere, concomitent cu eforturile care se depun pentru realizarea integrală a planului pe 1979, să se acționeze ferm pentru pregătirea temeinică și exigentă a producției anului viitor. In ancheta de față am adresat unor factori de răspundere din patru unități economice următoarele întrebări :

1. CARE ESTE STADIUL PREGĂTIRII PRODUCȚIEI ANULUI 1980?

2. CE ACȚIUNI SE ÎNTREPRIND PENTRU A ASIGURA UN BUN 

DEMARAJ AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE IN 1980 ?
3. CE PROBLEME AU MAI RAMAS DE SOLUȚIONAT ?

Ritmurile actuale — la nivelul
exigențelor anului viitor

lnq. Ioan OLTEANU directorul întreprinderii „Electromureș" din Tîrgu Mureș
ILa întreprinderea „Electromureș" din Tg. Mureș, pregătirea exemplară a producției anului 1980 constituie o preocupare de cea mai mare însemnătate. Dovada : încă de pe acum lucrăm în ritmul de producție prevăzut pentru luna ianuarie a anului 1980. Cum am realizat aceasta ? Luna noiembrie a fost pentru colectivul de la „Electromureș" o adevărată lună- record. Astfel, producția mijloacelor tehnice de calcul a crescut, față de prima lună a acestui an, cu 70 la sută ; la echipament electrotractor, cu 28 la sută ; la bunurile de ' larg consum și ale industriei electrotehnice, cu 12 la sută. Atelierul SDV II electro- calorice executa, piniA nu de mult, exclusiv lucrări de reparații de scule, dispozitive și verificatoare. Acum, in perspec

In sectorul laminoare al Combinatului siderurgic Hunedoara se întreprind o serie de măsuri tehnologice pentru creșterea coeficientului de scoatere a metalului

tiva viitorului an și a cincinalului 1981— 1985, atelierul a trecut la execuția sculelor și utilajelor complexe. Pe de altă parte, introducerea in fabricație — pe baza proiectelor proprii — a unor mașini are drept rezultat reducerea muncii fizice și creșterea, de cîteva ori, a productivității muncii.In anul 1980 urmează să introducem în fabricație circa 30 produse noi, astfel incit ponderea produselor noi și reproiectate să ajungă la 65 la sută in acest cincinal. Specialiștii unității, colectivele fiecărei secții au adoptat o serie de măsuri care vizează utilizarea unor tehnologii noi, economicoase la sursele de căldură ale aparatelor electrocalorice ; modernizarea utilajelor produse prin electronizare (invenții ale specialiștilor de la „Electromureș") ;, automatizarea liniilor de galvanizare ; reducerea consumurilor tehnologice prin tipizarea și reproiectarea unor produse 'Și valorificarea superioară a materialelor secundare. Aplicarea acestor măsuri in 

1980 va Însemna diminuare» cheltuielilor materiale cu peste 40 milioane lei. Deplin- fundamentate, aceste măsuri au asigurate condiții optime de finalizare ; de asemenea, sarcinile de fabricație au fost detaliate pină la nivelul fiecărei echipe.
3 Ar mal fi o problemă Importantă de soluționat. Dacă acum avem, practic, încheiate toate contractele de desfacere a producției către beneficiarii din țară,
I n indicator zi de zi în atenție — 

creșterea productivității muncii
lnq. Victor POPESCUdirectorul întreprinderii „Electromagnetica"• București

Iîn anul 1980, colectivului întreprinderii noastre îi revin sarcini simțitor sporite. Producția-maria, producția netă și productivitatea muncii urmează să crească cu 12—14 la sută, față de nivelul planificat al acestor indicatori in 1979.Deoarece producția prevăzută are un grad mare de integrare — circa 85 la sută din valoarea reperelor și subansamblelor componente ale produselor noastre se fabrică în cadrul unității — majoritatea problemelor de care depinde realizarea ei pot fi și trebuie soluționate cu forțele noastre. Cit privește asigurarea materială a producției anului viitor, la această dată sînt stabilite contractele de aprovizionare cu principalii noștri furnizori de materii prime și sub- ansamble în cantitățile necesare. De asemenea, sînt încheiate integrai contractele de desfacere a producției cu beneficiarii din țară.Acțiunile pe care le întreprindem pentru realizarea întocmai a sarcinilor de plan din anul viitor, an în care întregul spor de producție planificat va fi obținut pe seama creșterii productivității muncii, vizează aspecte legate de introducerea progresului tehnic, specializarea fabricației, perfecționarea conducerii și organizării producției, creșterea gradului de calificare a personalului muncitor. Deoarece atelierele de sculărie și matrițerie constituie locuri înguste ale procesului de fabricație, pentrucreșterea capacității acestora s-a suplimen-
Folosirea deplină a mașinilor — 

sursa sporirii substanțiale 
a producției

lnq. Sabin FAURdirector generai al Centralei industriale siderurgice Hunedoara
ISiderurgiștii hunedoreni. puternic stimulați de hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului, acționează cu ho- tărîre pentru a încheia anul 1979 cu succese 

atadinl contractării materialelor, îndeosebi a celor neferoase, este total necorespunzător — numai 22 la sută. Se impune ca, fără alte tergiversări, printr-o activitate 'la fața locului a organelor de resort din centrală și minister, această problemă să-și găsească neîntîrziat soluțiile potrivite, astfel îneît să avem asigurată baza materială a demarajului producției la nivel corespunzător încă din primele zile ale anului viitor.

tat dotarea lor cu noi mașini-unelte de mare productivitate, iar pentru acoperirea a trei schimburi complete îh aceste sectoare. 50 de muncitori auxiliari sînt calificați în meseriile necesare deservirii mași- nilor-unelte. De asemenea, încă din luna noiembrie s-a trecut la materializarea unui plan de extindere și specializare a producției de centrale telefonice și echipamente de transmisie pe curenți purtători, care in viitorul cincinal vor constitui principalele produse ale întreprinderii „Electromagnetica". Astfel, în secția Pentomat — test, final se reorganizează fluxurile de' producție și de transport intern, iar prin desființarea unor depozite intermediare s-au redat circuitului productiv aproape 100 metri pătrați pe care se amplasează noi utilaje de testare a centralelor telefonice. Privitor la măsurile de aprovizionare pentru producția anului, viitor, în această lună asigurăm stocul de continuitate cu materialele necesare fabricației din primul trimestru. Doi dintre principalii noștri furnizori — întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante din București, pentru conductori tip TCY, și „Electromureș" din Tg. Mureș, pentru conductori de 1 mm în izolație — ne-au dat asigurări că pînă la sfîrșitul anului vor acoperi solicitările noastre.
3 în ceea ce privește Îndeplinirea unei sarcini deosebite care revine colectivului întreprinderii noastre — reducerea in continuare a importurilor de completare — asigurarea unui grad mai mare de componente electronice din producția internă este condiționată de asimilarea mai rapidă în fabricație a acestora la I.P.R.S. Băneasa și „Electroargeș".

de prestigiu. Concomitent, în secții și uzine se fac intense pregătiri pentru producția anului viitor. Sarcinile producției fizice ale siderurgiștilor hunedoreni sînt mai mari, anul viitor, cu 38 000 tone fontă, 60 000 tone oțel, iar la piesele de schimb cu peste 23 milioane lei. Valoric, producția globală \ urmează să sporească cu 220 milioane lei. iar producția netă cu 40 milioane lei. Intr-o măsură însemnată cresc sarcinile cali

tative : procentul de icoatere a metalului prevăzut pentru anul viitor este de 84,6 la sută, față de 83,5 in anul 1979, în condițiile asimilării unor noi mărci de oțeluri cu caracteristici superioare și ale reducerii accentuate a consumului de combustibil și e- nergie.în bună măsură, pregătirile pentru producția anului viitor s-au încheiat, o serie de secții lucrînd la nivelul sarcinilor planificate. La furnale, oțelă- rii și laminoare au fost stabilite și se aplică măsuri concrete privind utilizarea mai rațională a capacităților de producție și realizarea parametrilor tehnico-economici de funcționare ai oțelăriei electrice nr. 2, ai laminorului de sîrmă nr. 3 și'ai celui de semifabricate, care au intrat mai recent în producție. Pentru obținerea unor indici tehnico-calitativi superiori, prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație și asimilarea unor tehnologii de mare randament, s-au luat măsuri de folosire la întreaga capacitate a instalației de degazare și de construire a unei noi instalații, de mare capacitate, care în final vor asigura dublarea producției de oțeluri speciale. Am demarat acțiunile de transformare a cuptoarelor adinei de la laminorul de 1 000 mm, a instalațiilor unor cazane recuperatoare la laminoarele de 800 mm și de profile mijlocii, care vor permite reducerea consumurilor de combustibil și energie.O cale deosebit de importantă în sporirea producției de metal, îmbunătățirea calității produselor și reducerea pierderilor este creșterea procentului de scoatere a meta-
Acum, mai ales, este nevoie 

de sprijinul operativ al centralei
Inq. Mihai Emil ALEXA directorul întreprinderii „Electrocontact” Botoșani 1 * 3 

1 Putem afirma că problemele legate de pregătirea producției anului viitor, care depind de noi, au fost în £ea mai mare parte soluționate. Astfel, planul tehnic pentru producția anului viitor la nivelul întreprinderii este întocmit in proporție de peste 90 la sută. S-a realizat întregul necesar de SDV-uri (2 800 de repere), pentru cele mai multe dintre ele existind deja și dubluri. In vederea extinderii lucrului la mai multe mașini au fost pregătiți încă 400 de muncitori.în prezent, ne aflăm in plin proces de transformare și montare, cu forțe proprii, a unor mașini și utilaje de laalte întreprinderi din țâră.
3 Pentru producția anului viitor deținem numai 60 la sută din contractele de desfacere. Pentru restul producției, așa cum a promis tovarășul ing. Ton Geam- bașu, directorul general al C.I.E.T.A., in recenta adunare a oamenilor muncii din întreprinderea noastră, vom prelua o serie de contracte de la unitățile surori din Alexandria și Titu. Situația ar putea fi și mai bună dacă cele două preluări de contracte s-ar urgenta, întrucît, în funcție de aceasta, urmează să perfectăm planul de aprovizionare .cu materii prime și materiale. Dealt-

lulni din aceeași cantitate de otel-lingou. Pentru a ilustra această idee pot arăta că realizarea în 10 luni din acest an a unei scoateri cu 0,36 la sută mal mari decit anul trecut a asigurat obținerea a 10 200 tone laminate finite în plus din aceeași cantitate de oțel-lingou. Iar realizarea sarcinii de scoatere prevăzută pentru anul 1980 va duce la sporirea substanțială a producției de metal cu caracteristici superioare.
3 în prezent ne mai confruntăm cu unele probleme nesoluționate pe deplin, referitoare la asigurarea utilajului de turnare, la calitatea unor blumuri, debitarea lor, la recuperarea integrală a materialelor rezultate de la laminoare, la urmărirea realizării scoaterii metalului pe întregul flux de laminare. In ce ne privește, am luat măsuri și acționăm pentru asigurarea unor cantități sporite de utilaje de turnare, in special lingotiere invers conice, îmbunătățirea calității utilajului de turnare pentru prelungirea durabilității și îmbunătățirea calității suprafeței lingouri- lor, perfecționarea tehnologiilor de * elaborare și turnare a oțelurilor, urgentarea punerii în funcțiune a instalației de sudat țagle cap la cap, șutarea mai economică la foarfecile de la blumingul de 1 000 și 1 300 mm.Sîntem ferm hotărîți ca în anul I960 și în viitorul cincinal să ne sporim contribuția ia creșterea producției de metal a țării, să înfăptuim exemplar sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al Xll-lea al partidului.

Reporterii $1 corespondenții

fel, se cuvine să precizăm că în privința aprovizionării avem încă multe incertitudini. Aceasta deoarece la o serie de materiale nu deținem repartiții decît în proporție de 50 la sută. La unele dintre acestea, deși s-au făcut numeroase intervenții la centrala de resort, cantitățile repartizate nu acoperă nici măcar necesitățile primelor luni ale anului. Așa, de exemplu, nici pînă la această dată nu sîntem siguri de repartizarea a 35 tone de profile grele, a 120 tone de profile mijlocii, a 67 tone de ulei hidraulic, 1 000 role de celofan gumat, 30 tone de confecții- din carton ondulat etc., ceea ce poate afecta grav producția primului trimestru al anului viitor. Gîndesc că ar fi cazul ca onorarea repartizării acestor materiale să fie privită cu mai multă atenție de conducerea centralei noastre și a Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale.Și ar mai fi încă o problemă nesolutio- nată, deși s-a intervenit in repetate rinduri, Inclusiv prin intermediul ziarului „SCîn- teia" : nici pînă in prezent nu am putut perfecta contractele de cooperare cu o serie de unități, între care „Electromureș" din Tg. Mureș, întreprinderea de pompe „Aversa" din București și întreprinderea de organe de asamblare din Rimnicu Sărat.Doresc să precizez că, dacă vom fi sprijiniți în rezolvarea problemelor amintite, colectivul nostru are posibilitatea să-și îndeplinească cu rigurozitate și chiar să depășească sarcinile de plan pe anul viitor cu o producție marfă în valoare de cel puțin 12 milioane lei și o producție netă va- lorind peste 3 milioane lei.
„Scînteii”

SI ÎN LUNA DECEMBRIE, LA SATE, SÎNT MULTE DE FĂCUT !
9

în actualitate-lucrările de îmbunătățiri funciare
Din cele 311843 hectare cît reprezintă suprafața arabilă a județului Botoșani, mai bine de jumătate este supusă acțiunii unor factori naturali de degradare. Față de această situație, organele județene de partid și de stat au întreprins, în ultimul timp, ample acțiuni pentru efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, acestea realizindu-se în sisteme complexe de către unitățile specializate sau prin amenajări locale executate cu participarea voluntară a cetățenilor. în ce s-au concretizat aceste acțiuni ?— Pină in prezent, programul pe anul 1979 cuprinzînd lucrările de îmbunătățiri funciare în județul Botoșani s-a realizat în procent de circa 97 la sută — ne informa inginer Constantin Purice, directorul O.I.F.P.C.A. Botoșani. Astfel, s-au încheiat lucrările de combatere a eroziunii solului în bazinele hidrografice Jijia — 3 500 hectare, Podriga amonte pe pîriul Bașeu — 2 000 hectare și Morișca — 4 000 hectare. De altfel, toate aceste lucrări au fost recepționate înainte de termen. De asemenea, sînt pe sfîrșite lucrările la sistemul de irigații din Cătămă- râști pe 1 203 hectare și de înlăturare a excesului de umiditate, la Cucorăni, pe o suprafață de 120 hectare.Potrivit spuselor interlocutorului, ca și din discuțiile purtate cu alți factori de răspundere din agricultura județului am reținut că, la înregistrarea succeselor amintite, pe lingă munca intensă a lucrătorilor O.I.F.P.C.A. o însemnată contribuție și-au adus-o organizațiile de partid, 

de masă și obștești de la sate prin organizarea de acțiuni voluntar-pa- triotice cu cetățenii. S-au remarcat mai ales comunele Mihai Eminescu, Ungureni, SuharăU, Răuseni. Din- geni, Drăgușeni și altele, unde sute și sute de cetățeni au participat la executarea de canale pentru eliminarea excesului de umiditate, defrișarea de mărăcinișuri etc.
botoșanii: Mii de oameni participă 
la combaterea eroziunii solului

în spiritul orientărilor și indicațiilor cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al Xll-lea Congres al partidului, al celorlalte documente programatice ce au fost adoptate, biroul comitetului județean de partid a adoptat recent un nou program de acțiune vizînd lucrările ce urmează a fi executate pe parcursul anului 1980 și în perspectivă. în program au fost nominalizate nu numai obiectivele ce revin unităților de specialitate, dar și amenajările în sistem local, acestea fiind date în sarcina comunelor, a organizațiilor politice, de masă și obștești din cadrul lor.Și pentru că ne aflăm în plin proces de constituire a organizațiilor sătești proprii ale Frontului Unității 

Socialiste, biroul comitetului județean de partid a recomandat ca in planurile de muncă ce se adoptă cu acest prilej să fie inclusă și executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare prin participarea voluntar- patriotică a cetățenilor. Cum s-a recepționat acest program de către cei cărora le era adresat în mod firesc ? Remarcăm, mai întîi, că la

toate obiectivele prevăzute a fi executate în anul viitor, de către O.I.F.P.C.A., O.G.A. etc., lucrările au început încă în primele zile ale lunii decembrie. „Timpul este foarte bun de lucru, așa că întreaga activitate de organizare a șantierului o vom încheia inaintea anului nou" — nespunea inginer loan Ferdovschi,șeful șantierului de la Ezer (Do- rohoi). Afirmația este probată defaptul că, chiar in fața noastră, ceipeste 100 de oameni ai șantierului lucrau de zor la nivelări, plantații, scarificări, drenaje etc., toate utilți1- jele fiind în funcțiune. „Avem de executat aici lucrările de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 3 075 hectare — ne informa în completare interlocutoruL Termenul 

pentru încheierea lucrărilor este sta- I bilit la sfîrșitul anului viitor. Dar i cred că-1 vom devansa cu cel puțin o lună". De același ritm imens de lucru, precum și de aceleași angajamente aveam să luăm cunoștință și pe șantierele de irigații de la Stînca (3 025 hectare) și Horia—Li- veni—Manoleasa (3 250 hectare).Pe de altă parte, recomandarea biroului comitetului județean de partid a găsit un ecou favorabil în rîndul tuturor organizațiilor sătești proprii ale Frontului Unității Socialiste constituite pină acum. Ba chiar, în diferite localități pe raza cărora efectuarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare se impune cu acuitate, acest obiectiv deține un loc distinct în planurile de muncă ce au fost adoptate. La Nicșeni, bunăoară, după cum ne informa tovarășa Silvia Calistru, secretarul comitetului comunal de partid, toate cele trei organizații sătești proprii ale F.U.S. s-au angajat, încă la constituire, să sprijine cu cîteva mii de ore muncă patriotică lucrătorii O.I.F.P.C.A. in vederea urgentării lucrărilor antiero- zionale pe o suprafață de peste 4 000 hectare. La fel s-a procedat și în comunele Cristești, Leorda, Călărași, Cristinești ș.a., unde se vor executa amenajări locale, defrișări de mărăcinișuri. plantații antierozionale etc. Numai pe această bază, suprafața arabilă a județului va crește in anul viitor cu cel puțin 200 hectare.
Silvestri AILENEI corespondentul „Scînteii"

neamț: Ample acțiuni de ameliorare a pajiștilorIntre sarcinile de o deosebită importanță pe care cel de-al Xll-lea Congres al partidului le-a trasat oamenilor muncii din agricultură se află sporirea substanțială a efectivelor de animale și a producției zootehnice, Îndeosebi prin dezvoltarea și valorificarea superioară a bazei furajere. In scopul traducerii in viață a acestei sarcini, organizațiile de partid din satele județului Neamț au luat inițiativa de a întreprinde în luna decembrie o acțiune de mare amploare pentru îmbunătățirea pajiștilor naturale.Despre scopul organizării acestei acțiuni ne-a vorbit tovarășa Natalia .Tipa, secretar al comitetului județean de partid : „Județul Neamț are o mare pondere în producția zootehnică a țării, situație determinată și de condițiile sale naturale ce-i permit creșterea unui mare număr de animale. De aceea, în planul de dezvoltare în profil teritorial al județului sînt prevăzute creșteri importante ale e- fectivelor și producțiilor animaliere. Intre resursele de hrană pentru animale de care dispunem, un loc deosebit îl ocupă cele peste 96 000 hectare de pajiști naturale, deținute de unitățile agricole și crescătorii de animale din zona necooperativizată. Dar pentru ca de pe această suprafață să se obțină cantități sporite de iarbă este necesar ca pajiștile și pășunile să fie an de an ameliorate. Acesta este de fapt și scopul acțiu

nii inițiate în județul nostru la începutul lunii decembrie : executarea de lucrări care să ducă la ameliorarea pajiștilor" .După cum se știe, asemenea lucrări se desfășoară de obicei primăvara. Profitînd de timpul favorabil, s-a trecut la executarea lucrărilor in această perioadă. Desigur, oamenii s-au obișnuit să curețe pășunile primăvara. Dar primăvara sînt atitea de făcut la sate incit oamenii amină adesea lucrările de pregătire a pășunilor. Experiența a demonstrat că pe o pășune curățită de buruieni, pietre, mușuroaie și. îngrășată din toamnă, plantele răsărite in primăvară sînt mai dese, mai viguroase, deci se obține fin mai mult și mai bun. Tocmai pornind de la experiența acumulată, a fost declanșată această acțiune de mare folos pentru creșterea producției zootehnice în anul viitor.în aceste zile, mii de oameni ai muncii, de locuitori din satele județului — tineri și vîrstnici — participă la lucrările de îmbunătățire a pășunilor. înainte de începerea acțiunii au fost întocmite grafice de eșalonare a lucrărilor, s-au constituit formații de oameni și s-au prevăzut mijloacele necesare pentru efectuarea lucrărilor. Chiar din primele zile s-a muncit intens la curățirea de spini, buruieni, pietre și resturi vegetale, defrișări de lăstărișuri. nivelări și distrugeri de mușuroaie, administrarea de îngrășăminte naturale.

întrucit începerea acestei acțiuni a coincis cu constituirea organizațiilor locale ale Frontului Unității Socialiste, mobilizarea oamenilor la curățirea și îmbunătățirea pajiștilor s-a înscris ca o principală preocupare în activitatea acestora.. Comitetele comunale ale Frontului Unității Socialiste de la Cordun. Horia, Aga- pia, Birgăoani, Botești, Petricani, Războieni ș.a. au mobilizat mii de locuitori la executarea acestor lucrări. Ca urmare, pînă ieri, 7 decembrie, în județ s-au efectuat pesta 100 000 de zile-om la îmbunătățirea pajiștilor. Merită evidențiat faptul că, încă de ieri, la Țibucani s-au încheiat lucrările de curățire pe întreaga suprafață de 737 hectare de pajiști din raza comunei. De altfel, bilanțul zilelor care au trecut din a- ceastă lună arată că, din cele circa 35 000 de hectare de pajiști identificate ca avind nevoie de îmbunătățiri, s-au curățat aproape 18 000 hectare. Duminică urmează să fie o zi de vîrf a acestei acțiuni, comitetele comunale ale Frontului Unității Socialiste propunîndu-și să asigure o largă participare la muncă a cetățenilor.Curățirea, întreținerea și amenajarea pajiștilor vor constitui un obiectiv principal al locuitorilor satelor din județul Neamț în tot cursul acestei luni.
Const. BLAGOVIC1 corespondentul „Scînteii*



PAGINA 4 SCÂNTEIA — sîmbătâ 8 decembrie 7979CREȘTEREA ROICLCI FRONTULUI UNITĂȚH SOCIALISTE- afirmare puternică a întregului popor în Organizațiile Frontului Unității Socialiste, existente la sate, in zonele necooperativizate ale țării, au desfășurat și pină acum o bogată activitate ca foruri ale obștilor cetățenești. în momentul de față, cind organizațiile proprii ale F.U.S. își perfecționează structura organizatorică, fiind chemate să adincească cadrul de participare democratică a celor mai largi pături ale populației la "înfăptuirea sarcinilor economice și politice stabilite de Congresul al XII-lea al P.C.R., primind individual in rindurile lor un număr mare de cetățeni de toate categoriile, profesiile și vîrstele. unele reușite pe acest tărim se pot constitui intr-o experiență demnă de a fi adusă în atenția organizațiilor F.U.S. recent constituite. Tocmai de aceea prezentăm, în rindurile de mai jos. experiența unor organizații F.U.S. din zonele necooperativizate ale județului Gorj.

democratismului orînduirii noastre, a unității jurul partidului, al secretarului său general
^faptul ;;DIVERȘI

-.Padeș, Tismana, Runcu, Baia de Fler, Crasna. Sint citeva din localitățile zonei submontane a Gorjului, ale căror nume, adine cufundate în istorie, au fost asociate, vreme îndelungată. cu însăși ideea de sărăcie. în anii orînduirii noastre, aceste așezări, deși necuprinse în sistemul agriculturii socialiste — datorită particularităților geografice — cunosc, alături de toate celelalte localități ale județului și ale țării, adinei prefaceri economico-sociale. Concluse și îndrumate de organele și organizațiile de partid, strins unite și mobilizate de consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste, forțele satelor din zona necooperativizată participă activ la înfăptuirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile de partid și de stat. Cum acționează concret organizațiile de partid pentrp a folosi cit mai eficient cadrul larg, democratic, al organizațiilor F.U.S., de antrenare 
a maselor la viața social-politică a localităților ? Care sint modalitățile specifice ale muncii organizatorice și politico-educative ale consiliilor sătești ale F.U.S. în zona necooperativizată ? Iată tema anchetei de față în două localități gorjene.Situată într-o zonă turistică, nu- mărind in cuprinsul său 11 sate și peste 9 500 locuitori, avînd mai multe unități economice cu profiluri din cele mai diverse. Tismana este o localitate complexă. în fiecare sat în- tilnești gospodării frumos orînduite. străzi și ulițe bine întreținute. în centrul său civic s-a conturat de pe acum profilul viitorului oraș. Au fost corțștruite aici, in ultimii ani, modernul local al școlii generale, o sală de sport, baia comunală, clădirea poștei, un motel, complexul cooperației de consum. în aceste zile tismănenii grăbesc executarea unor lucrări pentru punerea in funcțiune, pînă la sfîrșitul anului, a centralei telefonice automate. Firește, o asemenea înnoire a localității, făcută în interesul obștii, s-a realizat cu participarea largă a maselor de cetățeni.— Realizările noastre sint, în același timp, ne spune tovarășul Ion Modoran, secretarul comitetului de partid, o dovadă a prezenței active a organizațiilor F.U.S. în viața comunei. Constituind consilii locale atit la nivelul comunei, cit și al fiecărui sat. ne-am Îngrijit să le folosim zi de zi ca pirghii de bază in popularizarea, explicarea și realizarea măsurilor pe care le stabilim, în componența lor sint cuprinși, dealtfel. oameni de frunte ai satelor : secretari ai organizațiilor de partid, deputuți. gospodari fruntași — care prin exemplul personal, prin munca de la om la om antrenează efectiv și pe ceilalți cetățeni la realizarea in fiecare sat, in fiecare circumscripție

electorală a sarcinilor stabilite de comitetul comunal de partid.Aria de probleme a căror rezolvare solicită in mod nemijlocit aportul consiliilor locale ale F.U.S. este,

ția mai mare în 1979 a comunei Tismana la fondul de stat față de anii precedenți: 670 capete bovine, 623 porcine, 13 tone brînză, 16 tone lină, 160 000 ouă, 4 tone carne de pasăre, 2 tone fasole, multi indicatori fiind simțitor depășiți.în Tismana a luat ființă, de mai bine de un an. o asociație a crescătorilor de oi. A pornit la drum doar cu cițiva membri și un număr redus de ovine. Astăzi, asociația cuprinde 125 de membri și peste 4 000 de animale. „Nu sintem încă o asociație mare, ne-a spus Ion Lăzăres- cu, oier prin tradiție, deputat in circumscripția electorală Ungureni, dar începutul este promițător. Am reținut din documentele adoptate de Con
SUPUNEM ATENȚIEI 0 EXPERIENȚĂ OIN JUDEȚUL GORJCum lucrează organizațiile săteștiale Frontului Unității Socialiste din zonele necooperativizate
ne-a spus interlocutorul nostru, deosebit de largă. Iată doar citeva dintre acestea, desprinse din planul semestrial al biroului executiv al Consiliului comunal Tismana al F.U.S. : antrenarea deputatilor și a cetățenilor pentru îndeplinirea planului in profil teritorial : sprijinirea cetățenilor pentru a spori numărul de animale în gospodăriile individuale ; organizarea unor acțiuni complexe de gospodărire judicioasă a pămîntului și de îmbunătățire a pășunilor din islazul comunal. în înfăptuirea acestor obiective au fost folosite cu multă eficiență comitetele de cetățeni — organisme obștești, constituite la nivelul fiecărei circumscripții electorale, coordonate de consiliul comunal al F.U.S. Reunind pe cei mai buni gospodari, oameni cu o conștiință civică și politică înaintată, cele 21 de comitete de cetățeni din comuna Tismana s-au afirmat ,ca organisme viabile. în acest an, spre exemplu, consiliul popular a lansat chemarea către toți cetățenii pentru sporirea preocupării de a crește animale și păsări în fiecare gospodărie individuală. Primii care au răspuns acestei chemări au fost membrii comitetelor de cetățeni. între care Dumitru Rusta, Vasile Popescu. Filip Gușe. Vasile Ilarie, Paraschiva Iones- cu, Gheorghe Răuț și alții. Totodată, ei și-au asumat misiunea de a convinge fiecare cite 2—3 localnici să crească sau să sporeăscă numărul de animale. Efectul acțiunii comitetelor de cetățeni se regăsește in contribu

gresul al XII-lea al partidului că zootehnia se va dezvolta puternic in viitor. De aceea noi ne-am propus ca la anul să creștem 6 000 de capete, iar in 1985 să ajungem la cel puțin 1 000 de membri și peste 18 000 de oi. Oamenii s-au convins de avantajele muncii in asociație ; știu că numai in acest fel pot spori atit veniturile personale, cit și contribuția lor la schimbul de produse cu statul".Reprezintă și aceasta o nouă realitate a satului contemporan, o expresie concludentă a perfecționării cadrului de participare tot mai intensă a oamenilor muncii din zona necooperativizată la viața social-economi- că și politică a țării, ca unul din efectele cele mai directe ale unirii și antrenării lor, in frunte cu comuniștii. la acțiunile inițiate de organizațiile locale ale Frontului Unității Socialiste. înfățișindu-ne, in cursul anchetei, o serie de alte realități și împliniri, similare, în cea mai mare parte, cu cele relatate mai sus, tovarășul Constantin Jitaru, președintele biroului executiv al Consiliului comunal Baia de Fier al F.U.S., a ținut să ne relateze și un alt aspect :— Cu doi ani în urmă a fost aprobată și pusă în aplicare Legea cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii din zonele necooperativizate. Nu aveam pînă atunci nici un pensionar din rindul țăranilor ; apoi, nici ei nu se prea grăbeau cu realizarea unor obligații contractuale. Prin intermediul consiliilor sătești ale F.U'.S. și ale comisiilor acestora am desfășurat

o susținută muncă politică de cunoaștere și popularizare a legii, dis- cutînd cu membrii fiecărei familii, explicîndu-le concret modul de aplicare a legii și avantajele cetățenilor înscriși in sistemul de pensii și asigurări sociale. Ca urmare, numai în acest răstimp au fost cuprinși in sistemul de pensii 549 de țărani. A- ceasta înseamnă și pentru noi, consiliul popular, că avem in fiecare an cel puțin 549 de familii care contribuie sigur la fondul de stat cu produse agroalimentare.Consiliile locale ale F.U.S. se definesc astfel, prin prezența activă in cele mai diverse probleme ale vieții economico-sociale, politice și spirituale a satelor în munca de mobilizare a oamenilor la realizarea sarcinilor de plan, in amplele acțiuni de explicare și aplicare a legilor statului, a documentelor de partid, in activitatea consacrată ridicării nivelului de pregătire și cultură al locuitorilor satelor, în efortul laborios de ridicare a conștiinței cetățenești. Re- ievind acest larg evantai de atribuții, interlocutorii noștri ne-au înfățișat și cîteva din preocupările comisiilor ce activează pe lîngă consiliile comunale ale F.U.S. Astfel, comisia pentru răspindirea cunoștințelor științifice din Tismana organizează frecvent o serie de acțiuni — expuneri, întilniri cu brigada științifică, răs- "punsuri la întrebări in cadrul adunărilor cetățenești etc. — pentru educarea materialist-științifică a locuitorilor satelor. Prin mijlocirea comisiilor pentru coordonarea și îndrumarea activității de control al oamenilor muncii se inițiază, de asemenea, atit la Tismana, cît și la Baia de Fier, ample acțiuni de control în unitățile economice, de servire și altele.Chiar și numai aceste sumare aspecte, devenite fapte cotidiene in viața satelor, sint suficiente pentru a ilustra că organizațiile locale ale F.U.S. oferă cel mai adecvat cadru organizatoric de cuprindere și antrenare a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea celor mai complexe sarcini ce privesc interesele întregii obști. în activitatea comitetelor de partid Tismana și Baia de Fier există și o serie de neajunsuri care nu au permis încă valorificarea deplină a acestui cadru. Ne referim la cîteva : insuficienta coordonare și îndrumare a activității desfășurate de organizațiile componente — sindicat. U.T.C., cooperația meșteșugărească și de consum — în cadrul consiliilor locale ale F.U.S., antrenarea doar parțială a forțelor, îndeosebi a intelectualilor și specialiștilor din comună la realizarea obiectivelor stabilite. neurmărirea cu perseverență a modului în care se traduc în viață unele propuneri și sugestii făcute de oamenii muncii in adunările populare și cetățenești.Sporirea răspunderii și a preocupărilor in perfecționarea propriului stil de muncă și creșterea capacității organizatorice a comitetelor comunale de partid se impun astfel ca cerințe prioritare pentru ca ele să-și exercite „din plin, cît mai eficient, rolul de "conducător politic în sistemul de largă cuprindere democratică al organizațiilor sătești ale Frontului Unității Socialiste.
Dumitru PRUNĂ corespondentul „Scînteii"

„Participăm activ la întreaga viață 
politică și socială a țării"(Urmare din pag. I)în telegrama organizației Frontului Unității Socialiste constituită iu cadrul Fabricii de mașini-unelte din Beiuș, județul Bihor, se spune : Dăm o înaltă apreciere propunerilor dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României și îmbunătățirea activității sale, propuneri care asigură o tot mai largă și intensă participare a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ridicînd pe o nouă treaptă sistemul nostru democratic general.Exprimindu-ne încă o dată totala adeziune că dumneavoastră, cel mai iubit și devotat fiu al națiunii române, ați fost reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, ceea ce ne dă garanția continuității transpunerii în practică a Programului partidului și a mărețelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, participants la adunare iși exprimă totala bucurie și deplina satisfacție ca dumneavoastră să fiți reales în continuare in funcția de președinte al Frontului Unității Socialiste, cel mai larg și reprezentativ organism al țării, care asigură garanția unor succese tot mai mari în toate domeniile de activitate. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți oamenii muncii din cadrul fabricii noastre, fără deosebire de naționalitate, se vor mobiliza, în mod exefnplar, pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan ce ne revin, asigurind prin întreaga noastrâ activitate transpunerea in practică a mărețelor hotărîri adoptate la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, precum și a prețioaselor indicații ce dumneavoastră personal le-ați trasat constructorilor de mașini din întreaga țară.Noi, membrii organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, constituită la Școala generală nr. 75. sectorul 3, București, ne exprimăm din inima recunoștința pentru grija consecventă pe care dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al' poporului român, o manifestați față de participarea tuturor oamenilor muncii Ia viața politică a statului nostru, la rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca cerință obiectivă a dinamizării tuturor energiilor și capacităților 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 hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al partidului.Faptul că din inițiativa și la propunerea dumneavoastră am pășit astăzi la constituirea propriei noastre organizații a Frontului Unității Socialiste dovedește Înaltul spirit democratic pe care îl promovați, dind posibilitate tuturor oamenilor muncii de a participa plenar la activitatea politică și socială a țării, spre a-și aduce contribuția la făurirea vieții noi, libere și independente în Republica Socialistă România.Intr-o altă telegramă se arată : în climatul de puternică ' efervescență politică, de muncă plină de abnegație, cu care toți locuitorii țării, români și maghiari, înfrățiți în muncă și idealuri, militează pentru traducerea în viață a luminoaselor obiective ale Congresului al XII-lea, am constituit organizația proprie a Frontului Unității Socialiste de la întreprinderea agricolă de stat din Si'. Gheorghe. Constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste reprezintă încă o dovadă a democrației adevărate ce caracterizează întreaga viață internă a României, asigură, in consens cu recentele documente ale Congresului al XII-lea al partidului, un cadru adecvat pentru participarea nemijlocită a tuturor cetățenilor țării, a întregului nostru popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, membrii individuali, consti- tuiți in organizația proprie a Frontului Unității Socialiste, împreună cu toți comuniștii și lucrătorii ogoarelor județului nostru, ne vom uni eforturile pentru traducerea in viață a mărețelor sarcini reieșite din documentele Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, pentru înălțarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație, pentru bunăstarea materială și spirituală a intregului nostru popor.Oamenii muncii din Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, întruniți in adunarea pentru constituirea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, iși exprimă și cu această ocazie inalta apreciere și totala adeziune față de propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, cu privire la constituirea și funcționarea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. Văzind în aceasta' expresia lărgțrii continue a democrației noastre socialiste, ne angajăm, :n fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să ne intensificăm eforturile pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.
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„Ne vom spune părerea muncitorească 
în probleme de mare importanță"La Șantierul naval din Galați, un număr insemnat de oameni ai muncii și-au prezentat cererile de înscriere individuală in organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste. în rindul lor se află și Vasile Vlad, lăcătuș-constructor. care. ne-a spus : „Făcînd parte dintr-o organizație proprie a Frontului Unității Socialiste am posibilitatea să-mi aduc in mai mare măsură contribuția la dezbaterea și soluționarea problemelor ce apar in activitatea noastrâ. Muncesc de 30 de ani in șantierul naval, sint membru de sindicat și mi-am adus și pină acum contribuția la dezbaterea problemelor de producție și sociale ale colectivului. Totuși, ca membru al unei organizații proprii a Frontului Unității Socialiste ai posibilitatea să-ți spui părerea asupra unor probleme mult mai largi, care privesc viața atit a colectivului in care muncești, cit și a țării".în același atelier stăm de vorbă cu Ghinuța Filiuță, sudor electric în virstă de 38 de ani, cu o vechime de 19 ani in muncă. „Posibilitatea pe care o au la noi femeile de a parti

cipa la viața politică a țării are acum un cadru și mai larg — ne spune ea. M-am înscris in organizația proprie a Frontului Unității Socialiste tocmai pentru a urma -.Îndemnul secretarului general al partidului ca și noi. femeile, să participăm la viața politică a țării in raport cu drepturile pe care le avem, cu cerințele adincirii democrației noastre socialiste".în atelierul de confecționat, unde lucrează mulți tineri, l-am inttlnit pe Ion Varciu. în virstă de 25 de ani. Și el s-a aflat printre cei dinții care s-au înscris în rindul organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste : „Lucrez in șantierul naval de opt ani. M-am înscris .într-o organizație proprie a Frontului Unității Socialiste pentru câ ’ea asigură un cadru larg de dezbatere a .tuturor problemelor importante din activitatea noastră și din viața țării, că unește eforturile noastre ale tuturor in direcția înfăptuirii politicii partidului și statului nostru".
Dan PLAEȘUcorespondentul „Scînteii"

Două imagini frecvent întîlnite în aceste zile : stingă - moment solemn al semnării cererii de înscriere în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste ; dreapta - constituirea, intr-o atmosferă politică specifică unor asemenea evenimente, a uneia din miile de organizații ale Frontului Unității Socialiste

Fiecare cerere de înscriere individuală - 
o semnătură de angajare civică, patrioticăDupă ce și-au prezentat, fiecare, cererile de înscrieri individuale in organizația proprie a Frontului Unității Socialiste, mai mulți săteni din Voineasa. județul Vilcea. discutau despre ceea ce au realizat pină acum, dar mai ales despre ceea ce urmează să se înfăptuiască in anii ce vin. Și cite nu sint de făcut într-o localitate ca Voineasa. propusă in perspectiva imediată să devină centru urban.— Cind eram mai tîriăr — iși amintește bătrinul Nicolae Smeu- reanu — ca să ajung la Brezoi și să ies și eu în lume, trebuia să bat o potecă șerpuită pe malul Lotrului. Ca alt drum n-aveam. Azi, comuna este legată de alte localități ale țării printr-o șosea asfaltată. Avem

acum un cămin cultural și un local de școală nouă, care, vorba ceea, se-ntorc după soare, avem un foarte frumos complex comercial înălțat și cu contribuția noastră in muncă voluntară. Dincolo, clădirea aceea e o grădiniță unde copiii ciobanilor de odinioară — multi dintre ei azi constructori pe șantierele hidrocentralelor de la Brădișor și Turnu sau muncitori in parchetele de exploatare forestieră — învață și cresc frumoși și viguroși. Ca sâ nu mai spun că oamenii din Voineasa și-au adus contribuția și Ia construirea pe Lotru a celei mai mari hidrocentrale de pe rîurile interioare ale țării. Cu astea, treburile comunei nu s-au isprăvit. Tocmai de aceea am ținut să fiu printre primii care s-au

înscris in organizația sătească a Frontului Unității Socialiste. Cei aproape 70 de ani nu mă împiedică sâ particip in continuare, după puterile mele, la dezvoltarea și înfrumusețarea localității.— Punind semnătura pe cererea de inscriere în organizația Frontului Unității .Socialiste — ne-a spus, la rindul său, tînăra Bucura Enăcică — am semnat un act de angajare responsabilă. patriotică. Noul cadru democratic, creat pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, este menit să antreneze și mai activ bărbați și femei, tineri și virstnici, întreaga populație a țării la elaborarea și transpunerea în viață a politicii partidului. Potrivit planului de dezvoltare in profil

teritorial a comunei, chiar aici, peste șosea, se va înălța un cartier de locuințe cu 760 de apartamente, avînd la parter unități comerciale^ și de prestări de servicii, iar alături vom ridica noul sediu politico-administrativ și o casă de cultură. La toate acestea, șl la încă multe alte obiective de cel mai larg interes cetățenesc, ne vom aduce și noi,,membrii organizației F.U.S.. o contribuție sporită. După cum vom participa mai activ decit pină acum, in mod organizat, la dezbaterea tuturor problemelor politice, economice și sociale care privesc dezvoltarea viitorului oraș și centru turistic in care vom trăi și vom munci.
Ton STAN'CIUcorespondentul „Scînteii"

„Vom participa intr-un cadru democratic 
organizat la conducerea treburilor obștești"în municipiul Bacău au fost consti- te 170 de organizații proprii ale Fron- tuite pină in ziua de 6 decembrie pes- tului Unității Socialiste. De joi a in-

ceput și constituirea comitetelor pe fabrică. La întreprinderea de pielărie și încălțăminte „Partizanul", una cliri- tre unitățile economice importante ale orașului, am întîlnit, la ieșirea din schimb, o vie animație. Membrii comitetelor celor 11 organizații pe secții nou create, împreună cu un mare număr de delegați și invitați, se adunaseră în sala de festivități pentru a alege comitetul de conducere al organizației F.U.S. pe intreprindere. Cu acest prilej, numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni, oameni ai muncii din intreprindere și-au manifestat din nou deplina adeziune la propunerile secretarului general al partidului privind îmbunătățirea activității Frontului Unității Socialiste...Mt-am pus semnătura pe cerere — spunea muncitorul Victor Ungureanu — convins că, pentru mine, care Tiu sint membru de partid, crearea unei astfel de organizații îmi sporește posibilitatea de a participa direct ia treburile întreprinderii, de a-mi spune părerea, intr-un cadru organizat, despre toate deciziile social-politice ce se iau în unitatea noastră". La rindul

ei, contabila Angela Mutulescu a spus: „Și eu. ca fiecare dintre\ cei prezență la această adunare, am primit cu deosebit interes propunerile făcute de secretarul general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. referitoare la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social- politică a țării. Ele reprezintă preocuparea ^pnstantă a conducerii partidului nostru pentru adincirea continuă a democrației noastre muncitorești, socialiste". Cuvinte simple, dar pline de căldura a rostit în adunare și muncitoarea Maria Cardaș : „Mă număr printre cei 1 500 de oameni ai muncii din întreprinderea noastrâ care în a- ceste zile au devenit membri ai organizațiilor pe secții ale F.U.S. și sint bucuroasă că, din inițiativa iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem acum un nou cadru de manifestare prin care și noi. muncitorii. care nu sintem membri de partid, putem sâ contribuim la conducerea treburilor obștești".
Gh. BALTĂcorespondentul „Scînteii"

cinema
• Tactica alergătorului de cursă 
lungă : FESTIVAL — 15,30: 17,30; 
19.30.
• Omul care ne trebuie : SCALA
— 14,30; 17; 19,30. FAVORIT — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15. MO
DERN — 9; 11.15: 13,30: 15.43; 18: 
30,15.
• Intilnire de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45; 19,30.
• Mica Ondina — 9,30; 11,15: 13; 
14,30; 16, Rădăcinile se prind adine
— 18; 20 : DOINA.
e Domnul miliard : LUCEA FARUL

— 13,30; 15,45: 18: 30,15. BUCU
REȘTI — 15; 17.30: 20.
e Un surîs in plină vara : CEN
TRAL — 15; 17.15; 19.30.
• Al patrulea stol : CINEMA 
STUDIO — 10; 12: 14; 16: 18: 20.
O Fratele călăului : TIMPURI
NOI — 15; 17.15: 19,30.
• Caddie : CAPITOL — 15.30 ;
17,15 : 20.
• Speranța : GRI VIȚA — 9: 11,15; 
13,30: 15.45; 1.8; 20.15. FLAMURA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.15.
• Piedone Africanul : VICTORIA
15: 17.30 : 20. EXCELSIOR — 9;
11,45: 14,30: 17,15: 20, AURORA — 
9: 11.45: 14.15: 17,15: 19.45.
• Mihail, cîlne de circ : BUZEȘTI
— 15,30: 17,45; 20.

U Mi-e teamă : FEROVIAR — 9; 
li,30: 14; 16.45: 19.30. GLORIA — 
9: 11,30: 14.15; 16.45; 19.15.
• Ora zero : DACIA — 9: 11,15;
13,30: 15,45: 18 : 20.
a Uraganul vine de la Navarone: 
I3UCEGI — 14: 16.30; 19.
a Post-scriptura: LIRA — 16; 18; 
20.
® E atit de aproape fericirea : 
FERENTARI — 15.30: 17.30: 19.30.
• 39 de trepte : CIULEȘTI — 9: 
11; 13.15: 15.30: 17.45: 20. ARTA — 
9: 11.15: 13,30: 15,43: 1«: 30,15.
• întîlnirile la sfîrșitul iernii : 
MIORIȚA — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 
18; 20.
• Adio, dar rămin cu tine. : CO- 
TROCENI — 15: 17,30: 20.

• Frați de cruce : PACEA — 16: 
18; 20.
o Misiunea Capricorn unu : 
FLOREASCA — 9; 11.30: 14; 16.30; 
19.30.
• Ziua mult visată : VOLG A — 
0; 11.15: 13.30: 15,45: 18 : 20.15.
• Omul-păianjen : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Furtul calului : COSMOS — 
15.30: 17,30: 19.30.
• Totul pentru un cintec : TO
MIS — 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18: 20.
• Brațele Afroditei : FLACARA
- 15.30: 17,45; 20,
• Hoțul din Bagdad : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Iarna bobocilor : PROGRESUL
— 16: 10; 20. .

• Drumul razelor de «oare : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Cineva ca tine : VIITORUL — 
15.30; 17,45; 20..

teatre
< Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare 
- 17; 20. (sala Atelier) : Poezia
vieții, muncii, dragostei — i6.
Monolog cu fața la perete — 20.30.
A Opera Română : Cavalleria
Rusticană, Paiațe — 19.

• Teatrul de operetă : Țara su- 
risului — 19.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Mâgureanu): 
Răceala — 15, Co.nu Leonida față 
cu reacțiunea și Articolul 214 —- 
20. (sala Grădina icoanei) : Inter
viu — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc 
— 19.30.
a Teatrul de comedie : Zăpăci
tul — 19.30.
o Teatrul „Nottara” (sala Studio): 
Cinci romane de amor — 19. (sala 
Magheru) : Coriolan — 19.30.
fi Teatrul G iu Iești (sala Majestic) : 
Totul in grădină — 19.30. (sala 
Giulești) : Hotel „Zodia gemeni
lor* — 19.30.

• Teatrul evreiesc de &at : Cu 
femeile nu-i de glumit — 18.30.
• Teatrul satiri c-m uzi ca 1, ,C. Tă- 
na.se” (sala Savoy) : De la Cără
buș Ia Savoy — 19.30. (sala Vic
toria) : Omul care aduci1 rîsul — 
19.30. (la Sala Palatului) : Costică, 
ne vede lumea — 19.30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu” : Sici
liana —■ 19.30.
© Teatrul „ion Creangă” : Scufița | 
eu trei iezi —- io.
• Tatrul „Țăndărică” : Don Qul- 
jote — io.
<5 Circul București : Vivat circul 
— 16; 19.30.
® Studioul de teatru al I.A.T.c. 
Sângeroasa mascaradă — 19,30.

Urare de... aur
Casa și ograda soților Toader I și Floarea Țurlea din Fintîneie, 

județul Bacău, au devenit neln- I 
căpătoare. Oaspeții nu erau alții I 
decit copiii și nepoții lor, veniți 
din toate colțurile țării la... nun- I 
ta lor de aur. „Mirele" și „mi- 1 
reasa" au fost înconjurați de cei • 
10 copii ai lor — 5 băieți și '5 
fete — astăzi muncitori, profe- I 
sori, cooperatori de frunte. Co- I 
piii. împreună cu copiii si cu... 
copii ai copiilor lor, le-au urat, I 
după datina străbună, un căi- j 
duros la mulți ani. cu sănătate !

N-a fost doar
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o încercare
Odată cu înaintarea in virstă. 

lumina ochilor pensionarului • 
Ion Todirean din Botoșani Pă- I 
lea tot mai îngrijorător. A con
sultat. rind pe rind, mai mulți 1 medici. Fiecare- i-a spus același f 
lucru: este absolut necesară o 
intervenție chirurgicală. A in- ■ 
cercat și la medicul Alexandru 
Rădulescu, directorul policlinicii | 
din localitate. După atente con
troale și observații medicale, a- I cesta i-a spus : „La virstă du- I 
mitale o operație n-ar fi prea ’ 
indicată. Ce-ar fi să încercăm 
noi un tratament ?“ Și au incer- t cat. Rezultatul: „Am ajuns I acum la 80 de ani și, cu pri
lejul acestei aniversari, aștern l 
cu mina mea aceste rinduri de | 
mulțumire pentru că nti-a re- ‘ dat bucuria luminii".

„închis.
Sint în ședință"

Călătorul care coboară in gara I 
Fetești și dorește să cumpere I 
ceva de la unul din chioșcurile 
de dulciuri si răcoritoare de | 
aici se lasă păgubaș.- In locul | 
unui vinzător, 'găsește pe ușă un 
anunț îngălbenit de vreme : ■ 
„Sint in ședință". „De cind ?" — I întreabă omul. „Cum adică, de • 
cind ? De cind e ședința sau de 
cind e anunțul „Si una, si I 
alta". Greu de spus. Singurii în | 
măsură să răspundă sint cei din 
conducerea cooperativei de con- ■ sum Fetești. ■ |

Surpriză
cu surprize

Ca de obicei, de cum s-a lumi- I 
nat de ziuă, unul dintre condu
cătorii de atelaje de la coope- I 
rativa agricolă lacobeni. din ju- | 
dețul Sibiu s-a dus la magazie 
să ia hamurile pentru cei doi | 
cai pregătiți de drum. Dar ia I 
hamurile de unde nu-s. Di'spă- • 
râseră in timpul nopții. Chemați 
la fața locului, lucrătorii de mi- I 
liție au constatat, cu surprinde- I 
re. că respectivele hamuri au 
fost........ înhămate" de însuși paz- I
nicul din noaptea respectivă. I Ioan Badea. Acum il așteaptă * 
și pe el o surpriză. .

Au pus-o 
de... mămăligă I

Florian Nica era electrician la 
întreprinderea de morărit și pa
nificație din Tg. Jiu. Pesemne 
că. intr-o buna, zi (numai ..bună" 
n-a fost să fie), in mintea elec
tricianului s-a produs un scurt
circuit cind a văzut zeci de saci 
de mălai care-i făceau cu ochiul. 
„Ce-ar fi să nu mai fie cițiva 
saci ?... că n-o să se observe lip
sa !“ — și-a zis el. Zis și făcut. 
L-a chemat pe un șofer cu ma
șina. amicul lui. pe nume Nico
lae Dascălu. au înșfăcat zece saci 
cu mălai și au pornit la drum. 
Pe drum i-a oprit miliția. Dună 
cum ne relatează C. Banța. 
președintele judecătoriei Tg. 
Jiu. cei doi au fost condamnați, 
cu executarea pedepsei la locul 
de muncă. Altfel spus, din cauza 
mălaiului, cei doi au pus-o de... 
mămăligă.

Ca-n povestea 
cu ulciorul

La 27 de ani, Gică Popescu 
din Giurgiu nu și-a găsit încă 
o ocupație cinstită, la lumina 
zilei. Fapt pentru care a început, 
la adăpostul întunericului, să se 
„ocupe" de buteliile de aragaz 
ale oamenilor. întunericul l-a 
ajutat pină acum.de două ori să 
se strecoare cu buteliile de ara
gaz sustrase de la C. Dumitru și 
Nicolae Florea din Giurgiu. 1n- 
cercind insă și a treia oară, a 
fost surprins in flagrant de un 
lucrător de miliție. Constantin 
Octavian. Care lucrător de mi
liție i-a spus cică povestea cu 
ulciorul și astfel Gică a intrat 
la apă...

De neînțeles
După ieșirea din Sibiu pînă in 

comuna Cristian se deschide o 
șosea dreaptă ca-n palmă. O 
invitație tentantă pentru șoferii 
vitezomani de a apăsa și mai 
tare pe accelerator. Asa cum a 
făcut și unul din Vilcea. la vo
lanul limuzinei sale „Dacia 1300". 
A fost insă de ajuns o manevră 
greșită a volanului, pentru ca 
frumoasa, de pină atunci, limu
zină să devină... armonică. In 
accident și-au pierdut viata atit 
cel aflat la volan, cit si soția 
acestuia. în urma lor. patru co
pii rămași fără părinți...

Ancheta a constatat că vitezo
metrul mașinii încremenise la 
110 km pe oră. Și — culmea '■ — 
cel care condusese mașina nu 
avea nici permis dg conducere.
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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 RomânVă felicităm cu prilejui realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. .Totodată, vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor români urări de succese în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al XlI-lea al Partidului Comunist Român, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru apărarea și consolidarea păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe.Am aflat cu mare plăcere că ați fost reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.în numele meu. al Comitetului nostru Central, al Z.A.P.U. și al poporului luptător Zimbabwe, vă transmit cele mai călduroase felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră.In realegerea dumneavoastră, poporul român vede garanția înaintării pe mai departe spre prosperitate, pace și înțelegere internațională.Doresc să vă asigur de prietenia noastră și de dorința continuă de solidaritate reciprocă.Al dumneavoastră sincer,

J. M. NKOMO
Președintele Z.A.P.U. — 

Copreședinte al Frontului Patriotic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânPrimiți cele mai cordiale felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Comunist din India (marxist) transmit salutări mari succese Partidului Comunist Român subIn numele Partidului revoluționare și urări de conducerea dumneavoastră.

E. M. S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general

al Partidului Comunist din India (marxist)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânlDragă tovarășe,Partidul Comunist din Bangladesh vă transmite felicitări calde și din Inimă cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XlI-lea Congres.Sintem convinși că, sub conducerea dumneavoastră, capabilă și dinamică, comuniștii români și poporul frate al României vor construi societatea socialistă multilateral dezvoltată in patria lor și vor contribui la pacea și progresul lumii.Vă urăm multă sănătate și succese in activitatea dumneavoastră.Cu salutări revoluționare,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BANGLADESH

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDin partea Uniunii Democratice de Stînga — E.D.A., care a fost reprezentată și la Congresul al XlI-lea al Partidului Comunist Român, doresc să vă adresez, tovarășe Nicolae Ceaușescu, felicitări călduroase pentru marile succese ale Congresului și ale dumneavoastră personal, cit și pentru realegerea dumneavoastră în fruntea partidului și a poporului român. Uriașa dumnea- v,oast-ă contribuție la consolidarea prieteniei dintre popoarele noastre oferă '■emplul unei activități demne și plină de mîndrie.
IDAS ILIOU

Președintele Partidului E.D.A.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vă adresez călduroasele noastre felicitări, cu convingerea că aceasta va contribui la stringerea pe mai departe a relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre și la întărirea eforturilor pentru realizarea colaborării balcanice, a dezarmării mondiale și la consolidarea păcii în Europa și în întreaga lume.
IOANNIS PESMAZOGLU

Președintele
Partidului Socialismului Democratic — 

, KODlSO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românînaintea vizitei noastre în România din săptămâna viitoare, vă felicităm eu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

CONDUCEREA PARTIDULUI DEMOCRAȚII '66
Olanda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți sincerele mele felicitări pentru realegerea dumneavoastră unanimă in funcția de secretar general al P.C.R. Reprezentanții EDIK, care au asistat la lucrările celui de-al XlI-lea Congres al partidului dumneavoastră, au rămas cu cele mai bune impresii despre desfășurarea lucrărilor și importanța hotăririlor care au fost adoptate pentru asigurarea unui progres economic și social continuu, al poporului român, cit și pentru participarea activă a țârii dumneavoastră la eforturile de asigurare a păcii și destinderii internaționale. Folosesc acest prilej pentru a reafirma înalta mea considerație față de eforturile dumneavoastră neobosite pentru instaurarea unor relații de prietenie între popoare, pentru renunțarea la folosirea forței, care poate să conducă omenirea spre dezastru. îmi exprim speranța intr-o colaborare cordială și mereu prietenească intre partidele noastre, in interesul intăririi relațiilor dintre cele două popoare frățești ale noastre și al promovării cauzei < sfinte a păcii.
IOANNIS ZIGDIS

Președintele
Partidului Uniunea Centrului Democratic — 

EDIK

t V
Programul l

8,SO Teleșcoală
o.t-o Curs de limba germană

10,00 Curs de limba spaniolă 
10,20 Șoimii patriei
10.30 Roman foileton : „Cel din Mo 

gador"
11.30 Telecinemateca
13,00 De la A la... infinit ,

Emisiune de reportaje, interviuri, 
filme documentare, transmisii in 
direct, balet, muzică șl sport
— 16.00 Campionatele mondiale <ie

gimnastică de la Fort 
Worth (S.U.A.)

— 17,00 Handbal feminin : Confec
ția București — Admira 
Vlena (repriza a Il-a) — 
meci retur în Cupa Cu
pelor. Transmisiune direc
tă de la Ploiești

17,80 Clubul tineretului

18.35 Săptămâna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Ințlative. Reportaje filmate.
19.40 Teleenciclopedia

• Vestigii submarine
• Idei în premieră : Automobilul 

multifuncțional cu consum mi
nim; încălzitul cu ajutorul... fri
giderului

• Din viața planetei. Resurse mi
nerale pe fundul oceanului

20 10 Film Serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing

21,00 Selecțiuni de la Festivalul de ro
manțe ..Crizantema dt aur“

21.35 Telejurnal

Programul 2
19,00 Telejurnal 
19,26 Melodii lirice
19,3-5 Mănunchi de stele. Film documen

ta r-artistic
20,05 Intermezzo muzical
20,30 Fantezie pe gheață. Ritm și grație. 

Secvențe din reviste pe gheață
20.40 Viața muzicală a Capitalei
21,35 Telejurnal

A apărut în limbile maghiară și germană
NICOLAE CEAUȘESCU

Raport la cel de-al XlI-lea Congres 
a! Partidului Comunist Român

Editura politică

Adunare solemnă consacrată împlinirii
unui secol de existență a Institutului 

de medicină si farmacie din lașiVineri, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" a avut loc o adunare solemnă consacrată • împlinirii unui secol de existență a Institutului de medicină și farmacie din Iași.Participanții au primit cu deosebită satisfacție Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cadrelor didactice și studenților Institutului de medicină și farmacie din Iași cu prilejul jubileului, mesaj care a fost citit în cadrul adunării de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean.în continuare, s-a dat citire Decretului prezidențial prin care se conferă Institutului de medicină și farmacie din Iași Ordinul „Meritul științific" clasa I.în numele cadrelor didactice și al studenților, Gheorghe Scripcaru, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Iași, a mulțumit pentru mesajul adresat de secretarul general al partidului și pentru înalta distincție acordată, exprimind recunoștință față de conducerea de partid și de stat, odată cu hotărîrea fermă a personalului didactic, științific și a studen? ților de la I.M.F. Iași de a munci cu și mai multă rîvnă pentru a ridica pe noi trepte prestigiul școlii românești de medicină.Au fost evidențiate apoi pe larg realizările învățămintului medical ieșean in anii socialismului.Au luat apoi cuvintul Marin Rădoi, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului educației și învățămintului, Ludovic Păun, adjunct al ministrului sănătății, Mihai Todosia, rectorul Universității „Al. I. Cuza“, studenta Ni- culina Alexandru, secretar al Consiliului U.A.S.C. de la I.M.F. Iași. Alexandru Dumitrache, directorul Combinatului de utilaj greu, și Constantin Buiuc, director al DirecIntîlnire Ia ConsiliulTovarășa Tamara Dobrin, președinte executiv al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontu- lui Unității Socialiste, s-a întilnit ieri cu delegația Comitetului Național al Consiliului Consultativ Politic Popular din R. P. Chineză, condusă de tovarășul Yang Jingren, vicepreședinte, care face o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.în cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a realizat o informare asupra preocupărilor actuale ale celor două organisme politice ; de ambele părți a fost exprimată dorința de a se stabili și dezvolta raporturi de colaborare fructuoasă intre Frontul Unității Sbcialiste și Consiliul Consultativ Politic Popular, în spiritul relațiilor de prietenie care leagă popoarele român și chinez, in interesul cauzei / 
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ției sanitare județene, care au adresat saluturi colectivului ieșean.în încheierea adunării, participanții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de mulțumire, in care se spune :împlinirea unui veac de activitate a Institutului de medicină și farmacie din Iași prilejuiește tuturor cadrelor didactice și studenților acestei prestigioase școli medicale românești, întregului personal medical din străvechea vatră a Moldovei posibilitatea de a vă adresa dumneavoastră, cel mai de seamă fiu al patriei noastre, conducător de aleasă cutezanță revoluționară, personalitate proeminentă a vremurilor noastre, profunda recunoștință pentru grija deosebită pe care o purtați dezvoltării și perfecționării învățămintului, ocrotirii sănătății poporului, bunăstării și fericirii sale.Anii socialismului au însemnat și pentru Institutul de medicină și farmacie din Iași ani de rodnice împliniri. Epoca de cea mai mare e- fervescență a învățămintului nostru superior poartă efigia marii dumneavoastră personalități, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Urmind îndemnurile dumneavoastră, personalul didactic și studenții institutului nostru au obținut rezultate edificatoare atit in procesul instructiv-educativ. cit și in domeniul științific și al asistentei medicale. * 1

La ora aceasta, vestea s-a răspîndit In fiecare colț de țară. Gimnastele ț noastre de aur — confirftiind pentru a nu știm cita oară valoarea școlii feminine românești in această spectaculoasă și pretențioasă disciplină aflată la granița intre sport, acrobație și artă — au cucerit, pentru prima dată în istoria celor 20 de ediții ale campionatelor lumii, titlul suprem pe echipe. Este un succes care ne bucură cu atit mai mult, și care devine cu atit mai strălucitor, cu cît a fost obținut nitr-o confruntare de o dificultate și de un drama- . tism nemaiîntilnite pină acum. in condiții de concurs total vitrege pentru tinerele noastre gimnaste.Să recapitulăm drumul acestei răsunătoare performanțe. După prima zi de concurs pentru fete (exercițiile impuse), situația era următoarea : la individual — .1. Nadia Comăneci 39.50 puncte ; 2. Nelli Kim (U.R.S.S.) | 39.30 p; 3. Natalia Șapoșnikova ! (U.R.S.S.) 39.20 p... 7. Emilia Eberle 1 38,95 p ; 8. Melita Riihn «8,85 p. etc. ; | iar pe echipe — 1. U.R.S.S. 194.925 p ;2. România 194,250 p.; 3. R.D. Germană 193,875 p: 4. S.U.A. 192.575 p. etc. Disputa, deci, se anunța strinsă și dirză pentru zilele următoare, Nadia avînd o bună opțiune pentru medalia de aur la individual compus, iar echipa noastră. clasată pe locul secund la diferență mică, păstrînd șanse reale de a concura la titlul mondial pe echipe (în ciuda faptului că trei contestații ale delegației noastre fuseseră respinse, în timp ce adversarelor le fuseseră admise contestațiile și Ii se mărise punctajul peste noapte).în cursul serii de joi spre vineri, : întrecerea feminină a continuat cu1 exercițiile liber alese din cadrul concursului pe echipe. Dar, cum știm cu toții din transmisiile radiofonice de la Fort Worth — pe care in a- ceastă săptămină le-am așteptat și le-am ascultat in fiecare dimineață la ora 7 — echipa noastră a continuat competiția fiind serios handir căpătă de indisponibilitatea gimnastei sale nr. 1 : Nadia Comăneci a sufprit o infecție la degetul mare de la mina stingă. Cu toate că fusese imediat tratată la un spital, unde și petrecuse noaptea anterioară, cu toa- te că locul cu pricina fusese curățat, mina se umfla și nu-i mai dădea posibilitatea să concureze. Totuși, Nadia noastră — înțelegind situația în care s-ar fi găsit echipa fără ea — s-a prezentat in concurs, săvîrșind astfel un gest de ales devotament și de impresionant sacrificiu, care fără îndoială va inspira condeiul multor ziariști și scriitori de la noi și de pe alte meridiane. S-a prezentat, a încercat la paralele, dar nu a putut face mare lucru, mulțumindu-se doar cu faptul că evitase eliminarea din campionate și că oferise colegelor un impuls psihologie; s-a urcat apoi pe bîrnă, a lucrat probabil stringînd din diijți de durere și... a luat cea mai mare notă la acest aparat : 9,95.

Cu hărnicie și cinste, cu onoare și demnitate de dascăli și studenț.i vom milita neobosit pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru transpunerea in viață a hotăririlor celui de-al XlI-lea Congres al partidului.
★în aceeași zi, la Institutul de medicină și farmacie a fost dezvelită o placă comemorativă pe care sînt înscrise datele mareînd 100 de ani de existență â Institutului de medicină și farmacie din Iași. (Agerpres)National al EU.S.ogenerale a socialismului, progresului și păcii în lume.La intîlnire au participat Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Național, Mircea Malița. membru al Biroului Executiv, Ion CetCrchi, Maria Groza și Alexandru Kopandi, membri ai «Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R. P. Chineze la București,
★în aceeași zi, delegația Comitetului Național al Consiliului Consultativ Politic Popular din R. P. Chineză a avut o convorbire Ia Consiliul Central al U.G.S.R. cu tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte, și alți membri ai conducerii Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Oaspeții au vizitat întreprinderea „23 August** din Capitală și Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

Pe urmă n-a mai putut, dar datoria și-o făcuse Min plin. Ieșirea Nadiei din cursa pentru primul loc a creat printre celelalte gimnaste stări diferite : adversarele principale, Întrezărind acum posibilitatea reală de a concura ele la primul loc în clasamentul individual, au căutat să realizeze punctaje maxime, dar in modul acesta au. riscat mai mult și au ratat o serie de exerciții : în acest timp, celelalte fete ale noastre. — rămase în cinei — .s-au mobilizat exemplar, au evoluat constant și cu mult calm și s-au întrecut pe ele însele, reușind să adune puncte prețioase in clasamentul pe echipe. Care clasament, la sfirșit, a arătat astfel ;1. ROMANIA — 389,550 puncte — campioană a lumii.2. U.R.S.S. — 388,925 puncte.
Echipa feminină 

de gimnastică a României - 
campioană mondială

3. R. D. Germană r- 388,075 puncte.4. R.P. Chineză — 384.600 ; 5. Cehoslovacia — 382,300 ; 6. S.U.A. — 381,325 : 7. Ungaria — 379.050 ; 8.Bulgaria — 376.950 ; 9. Japonia — 375,650 ; 10. Canada — 375,100 ; 11. Polonia — 372,350 ; 12. Coreea de Sud — 371,050 ; 13. R.F. Germania —369,350 ; 14. Elveția — 368,200 ; 15.Franța — 366,800 ; 16. Anglia — 366,600.La concurs au participat echipe din 26 de țări.Ierarhia a fost stabilită după următorul sistem de punctare a echipelor : Din cele 6 note ale celor 6 concurente, la fiecare aparat se elimină nota cea mai scăzută — contend pentru clasamentul pe echipe doar celelalte 5. Nadia a contat, deci, numai la bîrnă — unde a fost eliminată nota 8,95 a Emiliei ; la celelalte trei aparate a fost eliminată nota de zero acordată Nadiei, dar notele celorlalte românce au fost mari și, adunate, au propulsat echipa noastră pe primul loc in clasament.După ce. in 1956 și în 1960 cucerise medalii olimpice de bronz ftn formația atit de cunoscută cu Elena Leușteanu. Sonia IoVan, Emilia Liță etc.), după ce la Montreal ’76 intrase în posesia titlului de vicecampioană olimpică (in formula cu Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și celelalte), iar la Strassbourg ’78 își adjudecase și titlul de vicecampioană mondială (cu o garnitură in mare măsură schimbată), iată că acum, la Fort, Worth ’79. echipa feminină de gimnastică a României urcă și pe cea mai inaltă treaptă a podiumului

Cronica zileiTovarășul Gheorghe Oprea, prim I viceprim-ministru al guvernului, a i primit, vineri după-amiază, pe James | Donelly, președintele Agenției pentru Energia Atomică a Canadei (A.E.C.L.), și pe dr. George Pon, vicepreședinte I al acestei agenții, care fac o vizită ■ in țara noastră.în cadrul întrevederii au fost a- 1 bordate probleme de interes re- I ciproc, privind colaborarea dintre I România și Canada în domeniul fo- ; losirii energiei nucleare în scopuri : pașnice.î La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte Cornel Mihulecea, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.A fost de față Peter McLaren Roberts, ambasadorul Canadei Ia București. *Vineri s-au încheiat la București, lucrările celei de-a VIII-a Consfătuiri a conducătorilor organelor de stat pentru învățămîntul tehnic-pro- fesional din țări socialiste.Timp de patru zile, participanții au înfățișat experiența și preocupările țărilor lor privind perfecționarea conținutului și calității invățămîntu- lui tehnic-profesional și creșterea contribuției acestuia la pregătirea de muncitori cu înalt nivel de calificare, în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltări; fiecărei țări, ale progresului tehnieo-științific contemporan. A fost evidențiată necesitatea dezvoltării în continuare a colaborării organelor de invățămînt profesional și tehnic din țări socialiste.La încheierea lucrărilor, conducătorii delegațiilor din Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană. R.P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam au semnat protocolul consfătuirii, care prevede măsuri concrete pentru materializarea recomandărilor reuniunii.
★în cadrul „Zjlelor prieteniei și culturii din Republica Democrată Germană'*, vineri au avut loc noi manifestări în Capitală și în tară.Filmul de actualitate realizat de studiourile din R.D. Germană a fost prezent la cinematograful „Studio** din Capitală prin pelicula „Post-scrip- tum“. în aceeași zi, la cinematograful „Tineretului" din Iași a fost difuzată o altă creație recentă a cineaștilor din R.D. Germană, lung-metra- jul artistic ..Albă ca zăpada și roșie ca trandafirul", iar la cinematograful „Arta" din Cluj-Napoca pelicula „Fratele călăului".Turneul Ansamblului folcloric al regiunii Gcra a continuat vineri cu un spectacol Ia Sînnicoiau Mare.
★Vineri a avut Ioc la Deva o consfătuire pe țară organizată de Consiliul național al Societății de Cruce Roșie, cu tema „Intensificarea activității comisiilor de Cruce Roșie din întreprinderile miniere în domeniul educației igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor".
★Vineri, la librăria „Mihail Sado- veanu" din Capitală a fost lansat noul volum de versuri Epistole vie- neze" al tînărului poet Corneliu Vadim Tudor.Au vorbit Ladislau Hegedus, secretar de stat Ia Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și scriitorul Eugen Barbu. Florin Piersic și Daniel Dumiti;escu au citit citeva poezii din creația tînărului autor.A fost prezent Philipp Hoyos, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Austriei la București.La festivitate a participat un’nu- j meros public. (Agerpres)

suprem. Cine sint cele șase artizane ale acestei victorii in premieră ?Nadia Comăneci. A rămas singura din echipa care urca pe podiumul olimpic de la Montreal. La mai puțin de o lună de zile după ce și-a aniversat împlinirea emoționantei virste de 18 primăveri (este născută in 12 noiembrie 1961 la Onești). Nadia — azi componentă a clubului sportiv „Cetatea" din Deva — urcă pe cea rnai inaltă treaptă a podiumului (unde de atîtea ori a stat singură) și cu „fluturașii" ei, pe care-i îndrăgește atit de mult. Este și aceasta o bucurie — care, fără indoială, ii mai alină din amărăciunea că la individual compus a fost detronată (da propria-i îmbolnăvire, nu de vreo adversară !).Melita Riihn. Cu citeva luni de

zile in urmă. Nadia spunea în cadrul uneia din convorbirile cu campionii muncii din arenă, găzduite periodic de ziarul nostru: „Surpriza va veni de la Melita. Are 14 ani și practică gimnastica numai de 3 ani. dar face progrese uimitoare. Anul trecut se situa pe locul 24 în țară, acum e fruntașă Ia orice aparat". Previziunea s-a adeverit întocmai, și iat-o pe fosta elevă a profesorilor Adrian Goreac și Ana Crihana, de la C.S.Șc. Sibiu, cea mai bine clasată gimnastă româncă ,1a Mondialele din S.U.A.Emilia Eberle. Este prea bine cunoscută, ca s-o mai prezentăm pe larg. Reamintim numai că are 15 ani, că a început gimnastica la C.S.Șc. Arad — sub Îndrumarea profesorilor Weivert Geza și Frankl Barbara — și că, între timp, a cucerit titlul de campioană absolută a Europei (la junioare), plus citeva titluri
★In cursul acestei după-amiezi vom vedea pe micul ecran selecțiuni din concursul masculin pentru individual compus, desfășurat in noaptea trecută.în cursul nopții care urmează se va desfășura concursul feminin pentru individual compus (din care vom putea viziona o emisiune T.V. mîine, duminică, după-amiază). Nadia nu mai participă la acest concurs (urmind să se prezinte, probabil, duminică seara în finala de la birnă). Participă, în schimb, celelalte gimnaste ale noastre. Concursul general individual este reluat (cu exerciții liber alese) de la următoarea situa-

Prezentări de condoleanțe la Ambasada 
Republicii Democrate GermaneLa Ambasada Republicii Democrate Germane din București a avut loc, vineri dimineața, prezentarea de condoleanțe in legătură cu încetarea din viață a tovarășului Friedrich Ebert, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, vicepreședinte al Consiliului de Stat, vicepreședinte al Camerei Populare a Republicii Democrate Germane.în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, al conducerii de partid și de stat, au prezentat condoleanțe tovarășii Ște

Lucrările Comisiei interguvernamentale româno-sovietice 
de colaborare economică si tehnico-stiintificăîn perioada 3—7 decembrie a avut loc la București o întilnire de lucru a președinților celor două părți în Comisia interguvernamentală româno- sovietică de colaborare economică și tehnico-științifică.Delegația română a fost condusă de tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar delegația sovietică de tovarășul K. F. Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în comisie.în cadrul întîlnirii, cele două părți în comisie au subliniat importanța deosebită a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Brejnev pentru dezvoltarea continuă și adîncirea relațiilor economice intre România și Uniunea Sovietică.A fost exprimată, totodată, satisfacția reciprocă pentru cursul ascendent al colaborării economice româ- no-sovietice, pentru creșterea volumului schimburilor de mărfuri, lărgirea și diversificarea cooperării în producție dintre cele două țări.La încheierea întîlnirii de lucru, președinții celor două părți în comisie au semnat un protocol, în care sînt prevăzute măsuri concrete pentru extinderea și diversificarea continuă a relațiilor economice româno-sovie- tice, pentru continuarea acțiunilor de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale României

Semnarea unui acord româno - sovieticVineri a fost semnat la București „Acordul intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în domeniile cercetării proceselor generatoare de grindină și protecția culturilor agricole împotriva căderilor de grindină în zona frontierei de stat româno- sovietice".Documentul include măsuri privind intensificarea schimbului reciproc de specialiști, informații și publicații, furnizarea de mijloace și utilaje, crearea punctelor de combatere a grindinei șl alte acțiuni menite să protejeze culturile agricole.■ Acordul a fost semnat de Ion Badea, vicepreședinte al Consiliului Național al Apelor, și I.S. Sedunov, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Hidrometeorologie și
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 decembrie. In țară : Vremea in 
răcire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații locale sub formă 
de burniță șl ploaie. In nordul extrem

de campioană națională și balcanică, o serie de medalii de argint și bronz la întrecerile europene și mondiale, două medalii de aur la Cupa mondială (senioare).Rodiră Uunca. S-a născut la 16 mai 1965 la Baia Mare — unde a și început gimnastica sub supravegherea antrenorilor Alexandru Aldea și Elena Marinescu, in cadrul clubului C.S.M. din localitate.Dumitrița Turner. Altă mare valoare provenită de la Onești, lansată in această disciplină sportivă de soții Florin și Florica Dobre. de la cunoscutul liceu de gimnastică.Marilena Vlădărău. Este reprezentanta Capitalei in această echipă de aur. S-a născut la 15 august 1963 și provine de la Clubul sportiv școlar „Triumf", unde s-au ocupat de ea soții Pătru și Cristina Ioan.Toate aceste minunate fete au fost pregătite, după cum se știe. în cadru! deosebit de favorizant pentru înalta performanță creat la Școala generală nr. 7 din Deva, sub îndrumarea de-acum reputaților șlefuitori de mari talente și de medalii strălucitoare, care sint soții Bela Karoli și Marta Karoli. De aceea, la acest ceas de satisfacție și mindrie sportivă le adresăm și lor — in aceeași măsură ca și gimnastelor pe care ic îndrumă cu atîta dăruire și competență profesională — cele mai calde felicitări, aplauzele noastre scrise și urări de noi succese in încercările tot mai grele care urmează pentru gimnastica feminină românească.Titlul mondial cucerit acum de această admirabilă echipă ți de ex- celenții ei antrenori demonstrează încă o dată că in țara noastră s-au creat condiții de pregătire sportivă la cel mai înalt și competitiv nivel, atestă că >n această spectaculoasă și pretențioasă disciplină de concurs România deține de cițjva ani o supremație evidentă, confirmă că școala de gimnastică feminină românească are un bogat și nesecat izvor de talente (la lort Worth am fost reprezentat! de uîime noi, in spatele cărora mai așteaptă o Ancuța Kiss, o Cristina Grigoraș și alte tinere mlă- dițe). Nu ne răniine decît să continuăm pe acest drum (le muncă și succese...
Gheorghe MITROK ărție în clasament: 1. Nelly Klm (U.R.S.S.) — 78,500 puncte ; 2. Maxy Gnauck (R.D. Germană) — 78,350 puncte ; 3., Maria Filatova (U.R.S.S.) — 78,300 puncte : 4. Melita Riihn(România) — 78,250 puncte ; 5. Steffi Kraker (R.D. Germană) — 77,700 puncte ; 6. Regina Grabolle (R.D. Germană) — 77,450 puncte ; 7. Natalia Șapoșnikova (U.R.S.S.) — 77,400 puncte; 8—9. Emilia Eberle și Rodica Dunca (ambele România) — 77,350 puncte ; 10—12. Dumitrița Turner (România), Zhen Zhu (R.P. Chineză) și Vera Cerna (Cehoslovacia) — cite 77,300 puncte etc. 

fan Voi tec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Mihail Florescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industriei chimice, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al defunctului și au semnat in cartea de condoleanțe. (Agerpres)

și Uniunii Sovietice în cincinalul 1981—1985. Totodată, in vederea creării unui cadru organizatoric care sâ stabilească direcțiile dezvoltării cooperării și specializării în producția intre România și U.R.S.S., pe o perioadă de lungă durată, s-a convenit ca ministerele de ramură și celelalte organe centrale economice să elaboreze, în cursul semestrului I al anului 1980, Programul pe termen lung de dezvoltare a cooperării și specializării în producție pe perioada pină în 1990.La semnare au fost prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membrii celor două delegații.întîlnirea de lucru s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie și înțelegere deplină.
★în timpul șederii în țara noastră, delegația sovietică a vizitat o serie de obiective economice din București și provincie.
★Vineri Ia amiază, delegația sovietică, condusă de tovarășul K. F. Ka- tusev, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășul Cornel Burtică, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

Controlul Mediului înconjurător din U.R.S.S.La ceremonie au participat Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion Iliescu, președintele Consiliului Național al Apelor, Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.Au fost prezenți membrii delegației sovietice, precum și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
★în aceeași zi a fost semnat protocolul întîlnirii celor două delegații care au negociat încheierea acordului. (Agerpres)

al țării și la munte, precipitațiile, izo
lat, vor fi șl sub forma de lapovițâ și 
ninsoare. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, Izolat mai coborite In 
depresiuni, Iar cele maxime vor oscila 
între 2 șl 12 grade, local mai ridicate 
în sud. Ceață locală. In București : Vre
mea în răcire ușoară. Cerul va fl 
schimbător, favorabil ploii slabe. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

„Senzație—România, 
fără Nadia Comăneci, 
campioană mondială"

Agențiile străine despre victoria 
gimnastelor noastreNEW YORK 7 (Agerpres). — Co- mentînd rezultatele înregistrate în concursul feminin pe echipe din cadrul Campionatelor mondiale de gimnastică de la Fort Worth (S.U.A.),. corespondenții sportivi ai agențiilor internaționale de presă subliniază in unanimitate performanța echipei României, care a cucerit medaliile de aur.In comentariul agenției France Presse se scrie, printre altele : „Joi seara, la Center Arena din Fort Worth, echipa României și-a atins țelul spre care tindea încă de la Jocurile Olimpice de la Montreal,, devenind campioană a lumii. In această dificilă întrecere, formația română s-a dovedit foarte omogenă, reușind să suplinească absența triplei campioane olimpice Nadia Comăneci, suferindă. O asemenea absență ar fi dezorganizat orice altă echipă, dar româncele nu s-au descurajat nici o clipă".Sub titlul : „Senzație — România, fără Nadia Comăneci, campioană mondială", comentatorul agenției D.P.A. din Hamburg relatează : „Prima surpriză a celui de-al 20-lea campionat mondial de gimnastică a fost faptul că nu echipa U.R.S.S., de șase ori deținătoare a titlului, a devenit campioană mondială, ci formația României. După ce a stat 24 de ore la spital, unde a fost tratată cu antibiotice pentru o infecție la mina stingă, Nadia Comăneci a venit la sală pentru a sprijini, mai mult psihologic, echipa sa".în comentariul agenției Associated Press este subliniată evoluția excelentă a gimnastelor noastre Emilia Eberle, Dumitrița Turner și a „senzaționalei" Melita Riihn, care au primit note foarte bune.La rindul lor, comentatorii locali sînt de părere că antrenorul Bella Karoly a reușit să creeze o echipă redutabilă, compusă din fete tinere, care și după înălțime și ca vîrstâ amintesc modelul Nadiei Comăneci de ia Montreal.

HANDBALAstăzi — la Palatul sporturilor din Capitală, cu începere de la ora 16,30 — in meci retur pentru competiția feminină de handbal „Cupa Cupelor" se întilnesc echipele Confecția București și Admira Viena. In primul joc, victoria a revenit sportivelor românce cu scorul de 15—8.



Rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. 

în sprijinul reglementării politice 

globale și durabile 
a situației din Orientul Mijlociu 

Declarația reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Dezbaterile din Adunarea Ge

nerală a O.N.U. asupra punctului agendei sale vizind situația din Orien
tul Mijlociu, la care au luat cuvântul un mare număr de delegați, aii 
relevat existența unui larg consens asupra principiilor de bază ale
unei reglementări politice globale.în dezbateri o deosebită atenție a fost acordată necesității recunoașterii drepturilor naționale inalienabile' ale poporului palestinian ca element fundamental al realizării unei păci globale, juste și durabile in zonă. S-a reliefat afirmarea unui curent de opinie tot mai larg in favoarea aspirațiilor legitime ale poporului palestinian, faptul că O.E.P. se bucură de o largă recunoaștere internațională în calitatea sa de reprezentant autentic al poporului palestinian, care trebuie să participe la toate negocierile asupra reglementării situației din Orientul Mijlociu.Delegațiile a numeroase țări, între care și delegația română, au evidențiat rolul activ pe care O.N.U. trebuie să-l exercite în scopul soluționării crizei din Orientul Mijlociu și s-au pronunțat in favoarea convocării unei conferințe internaționale, sub auspiciile O.N.U., la care să participe toate părțile implicate, inclusiv O.E.P.Totodată, dezbaterile au relevat preocuparea statelor în legătură cu situația îngrijorătoare din Liban, imperativul de a se respecta integritatea și independența acestei țări.în încheierea dezbaterilor, Adunarea Generală a adoptat cu o mare majoritate de voturi un proiect de rezoluție, supus de un grup de state nealiniate, document care reafirmă că o reglementare justă și durabilă a problemei Orientului Mijlociu trebuie să se bazeze pe o soluție de ansamblu, elaborată sub auspiciile O.N.U., ținînd seama de toate aspectele conflictului arabo-israelian, în special de realizarea drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinian și evacuarea de către Israel a teritoriilor arabe ocupate.O idee centrală a rezoluției este cererea de a se convoca, fără întîr- ziere, sub auspiciile O.N.U., o conferință de pace privind Orientul Mijlociu, avînd drept copreședinți S.U.A. și U.R.S.S., cu participarea pe picior de egalitate a tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P.După adoptarea rezoluției, repre

Tratat internațional privind explorarea și utilizarea LuniiAdunarea Generală a O.N.U. a aprobat prin consens un document care prevede că Luna și resursele sale naturale constituie patrimoniu comun al omenirii, ea neoutînd fi revendicată sau ocupată. Intitulat „Acordul care guvernează activitățile statelor cu privire la Lună și la alte corpuri cerești", documentul a fost elaborat de Comisia O.N.U. pentru utilizarea spațiului cosmic în scopuri pașnice și adoptat mai întii de Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale.în acest document, conceput ca un tratat, se subliniază că explorarea și utilizarea Lunii trebuie să fie accesibile întregii omeniri și efectuate în folosul și interesul tuturor statelor, indiferent de gradul lor de dezvoltare economică și științifică. El 

zentantul permanent al țării noastre, ambasadorul Teodor Marinescu, a făcut o declarație în care a arătat că acest document constituie o contribuție pozitivă la găsirea de căi și mijloace adecvate de natură să conducă la reglementarea globală, justă și durabilă a crizei din Orientul Mijlociu. A fost reamintită poziția de principiu a României, care, chiar de la declanșarea conflictului, s-a pronunțat constant pentru soluționarea lui politică, pentru instaurarea unei păci globale, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, la realizarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat propriu independent, la asigurarea independentei și suveranității tuturor statelor din regiune. Salutînd apelul adresat în rezoluție tuturor părților în conflict, precum și celorlalte părți interesate de a acționa în vederea realizării, în cadrul Națiunilor Unite, a unei reglementări de ansamblu care să cuprindă toate aspectele problemei, reprezentantul țării noastre a evidențiat sprijinul activ al României pentru participarea O.E.P., ca reprezentant legitim și autentic al poporului palestinian, la negocierile pentru realizarea unei reglementări globale a situației din Orientul Mijlociu.A fost subliniată satisfacția deosebită a delegației romane pentru faptul că, in temeiul prevederilor noii rezoluții, Adunarea Generală a O.N.U. cere, așa cum au preconizat, în repetate rînduri, România, președintele Nicolae Ceaușescu, convocarea cit mai curînd posibil a unei conferințe de pace asupra Orientului Mijlociu, organizată sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P. ca reprezentant legitim al poporului palestinian, a altor părți interesate, precum și a copreședinților Conferinței de la Geneva — U.R.S.S. și S.U.A.Idei asemănătoare au exprimat în- explicațiile votului lor și o serie de alți șefi de delegații.
interzice „stabilirea de baze militare, instalații și fortificații, experimentarea oricărui tip de arme sau desfășurarea de manevre militare pe Lună și pe alte corpuri cerești". Documentul prevede, de asemenea, ca statele- părți să nu procedeze la folosirea sau amenințarea cu utilizarea forței sau comiterea oricărui act ostil pe Lună și să se angajeze să nu plaseze pe orbită sau pe alte traiectorii spre Lună sau în jurul ei a unor obiecte care transportă arme nucleare sau orice alte arme de distrugere în masă.Tratatul a fost deschis spre semnare, urmînd să intre în vigoare la o lună de la data depunerii celui de-al cincilea instrument de ratificare.

România în lume
• Contact» Internaționale • Convorbiri • Prezențe

Lucrările sesiunii comune o comisiilor româno-sudanezeKHARTUM 7 (Agerpres). — La Khartum au început lucrările, sesiunii comune a comisiilor mixte româno- sudaneze. Delegația română este condusă de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., iar cea su- daneză de El Rashid El Taher Bakr, membru al Biroului Politic al C.C. al Uniunii Socialiste Sudaneze, vicepreședinte al republicii și ministru de externe al R. D. Sudan.La sesiune se examinează modul cum se înfăptuiesc înțelegerile convenite între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gaafar El Nimeiri cu privire la întărirea conlucrării dintre România și Sudan, pe plan bilateral și internațional, dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Sudaneză. Va fi analizat stadiul îndeplinirii hotărîrii sesiunii anterioare de la București a comisiilor și vor fi discutate noi măsuri pentru impulsionarea realizării obiectivelor de cooperare economică
Convorbiri economice româno-irokieneBAGDAD 7 (Agerpres). — în timpul șederii Ia Bagdad, unde a condus delegația, română la cea de-a IV-a ședință a Comisiei cornupe a reprezentanților țârilor membre ale C.A.E.R. și Republicii Irak, tovarășul Ion M. Nicolae, prim adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut întilniri cu conducerile unor

Încheierea Congresului Partidului 
Social-Democrat din R. F. G.BERLINUL OCCIDENTAL 7 (A- gerpres). — în Berlinul occidental s-au încheiat vineri lucrările Congresului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, de guvernămînt.Adresindu-se . participanților, președintele P.S.D., Willy Brandt, a

Proiecte în dome ni ul transporturilor rutiere 
din țările Pieței comune

Va fi construit un tunel sub Canalul Minerii ?, BRUXELLES 7 (Agerpres). — Miniștrii transporturilor ai țărilor Pieței comune, reuniți la Bruxelles, și-au exprimat acordul de principiu 'în vederea examinării proiectelor „celor nouă" de dezvoltare a structurilor autorutiere. Ca urmare, miniștrii de resort au solicitat Comisia C.E.E. să prezinte, în următoarele luni, proiecte concrete în domeniul transporturilor, care ar putea cuprinde finanțarea de către „cei
bolivia : Negocieri între guvern și sindicateLA PAZ 7 (Agerpres). — Guvernul bolivian a acceptat să reconsidere măsurile economice adoptate recent și care au provocat grave convulsii sociale in țară (devalorizarea monedei. scumpiri de prețuri etc) — anunță agenția I.P.S. Autoritățile guvernamentale de la La Paz au inițiat convorbiri cu Centrala Muncitorească Boliviană (C.O.B.). în vederea elaborării unor dispoziții corective și com

și tehnică in domeniile industriei, transporturilor, agriculturii, construcțiilor industriale și civile, precum și în alte domenii de activitate.Cu acest -prilej, El Rashid El Taher Bakr a rugat să se transmită, in numele Uniunii Socialiste Sudaneze, al guvernului sudanez și al președintelui Nimeiri personal, cele mai calde felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ocazia realegerii sale ca secretar general al Partidului Comunist Român, relevînd că realegerea in această înaltă funcție semnifică recunoașterea sa ca eminent conducător de stat și reprezintă chezășia obținerii de către poporul român a unor noi și tot mai mari succese pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, o strălucită confirmare a meritelor deosebite ale șefului statului român în propășirea patriei sale și în statornicirea unor relații noi între toate statele, bazate pe principiile unanim admise ale dreptului internațional.
ministere economice irakiene, ’ cu care prilej au fost examinate căile de sporire a schimburilor comerciale și a cooperării economice între România și Irak și s-au stabilit o serie de măsuri legate de pregătirea sesiunii Comisiei mixte de colaborare economică româno-irakiană, care urmează să aibă loc in prima jumătate a anului următor.

spus că toți membrii partidului trebuie să manifeste unitate în perspectiva viitoarelor alegeri, din 1980. pentru Bundestag. Totodată, conducerea P.S.D. s-a pronunțat pentru continuarea coaliției guvernamentale cu Partidul Liber Democrat.

nouă" a unui tunel sub Canalul Minecii sau o legătură autorutieră între Vestul și Estul Marii Britanii.In legătură cu aceste propuneri, o parte dintre participanți, între care și reprezentantul R.F.G., au pus accentul asupra costului unor asemenea proiecte comune, refuzînd să angajeze concret, în momentul de față, țările lor în realizarea structurilor autorutiere menționate,/care ar favoriza Marea Britanic.
plementare privind măsurile anunțate anterior, notează agenția, precizind că președintele țării, Lidia Gueiler, i-a primit pe reprezentanții C.O.B., între care Juan Lechin Oquendo, secretarul executiv al organizației, și delegația sindicatelor agrare, condusă de Jenaro.. Flores. Cu acest prilej au fost analizate evoluția situației din țară și măsurile ce se impun in acest Context.

Dezvoltarea 
relațiilor 

chino — japonezeBEIJING 7 (Agerpres). — Comunicatul . de presă publicat Ia încheierea convorbirilor oficiale dintre Hua Gucifeng, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Masayoshi Ohira. primul ministru al Japoniei, relevă că cei doi premieri au constatat cu satisfacție că relațiile dintre țările lor se dezvoltă in conformitate cu principiile și spiritul Declarației comune China—Japonia și au hotărit amplificarea schimburilor pe multi- ' ple planuri dintre țările lor — anunță agenția China Nouă. în acest sens au fost fixate o serie de proiecte, s-au semnat acorduri economice și s-a stabilit să se realizeze consultări reciproce și regulate, la mai multe niveluri.Abordind o serie de probleme internaționale, cele două părți — relevă comunicatul — și-au reafirmat dorința de menținere a securității, păcii și stabilității în regiunea Asiei și Pacificului.Hua Guofeng a acceptat invitația de a efectua o vizită în Japonia în primăvara anului viitor — se arată, de asemenea, în comunicat.
★La Beijing a fost semnat joi un j acord între China și Japonia privind | explorarea și exploatarea zăcăminte- i lor de petrol și gaze naturale în zona ; golfului Bohai, pe o suprafață de ’ 25 500 km pătrați, informează agen- l ția China Nouă.

Plenara C.C. al P.M.S.U.BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La Budapesta s-au desfășurat, sub președinția lui Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., lucrările plenarei C.C. al P.M.S.U. Plenara a dezbătut și a aprobat raportul privind îndeplinirea planului economiei naționale a țării pe anul 1979, precum și propunerile de directive pentru planul economic și bugetul de stat ale R. P. Ungare pe anul 1980.
I peru ; Contacte politice 

în perspectiva alegerilor 
prezidențialeLIMA 7 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Lima și preluată de agenția peruană de presă A.N.A., președintele Republicii Peru, generalul Francisco Morales Bermudez, a precizat că dialogul cu organizațiile politice din țară va continua in următoarele zile fără nici o discriminare de ordin ideologic.Dialogul cu principalele formațiuni | politice electorale din țară a fost inițiat de președintele Bermudez in scopul evaluării situației politice și economice actuale a țării, transmite agenția A.N.A., precizînd că, pină in prezent, au avut loc contacte oficiale cu reprezentanții Acțiunii Populare, condusă de Fernando Belaunde Terry, și Partidului APRA, condus de Armando Villanueva.Peru se află în plin proces vizind transferul puterii in mina unui guvern civil. în această perspectivă, la 18 mai anul viitor vor avea loc «le- i ' geri prezidențiale, pentru ca la 28 iulie să aibă efectiv loc transferul pu- j terii către un guvern civil și reveni- | rea țării la o viață politică paria- > mentară. ■*

Poziții în legătură cu amplasarea 
noilor rachete nucleare americane 

in unele țări din Europa occidentală 
• OLANDA : Camera deputaților s-a pronunțat 

împotriva proiectului N.A.T.O.HAGA 7 (Agerpres). — Camera deputaților a Olandei s-a pronunțat joi împotriva fabricării de noi rachete nucleare și a instalării acestora de către N.A.T.O. pe teritoriile țărilor Europei occidentale. La încheierea dezbaterilor parlamentare, un număr de deputați creștin-democrațl s-au alăturat partidelor de stînga, aflate în opoziție, votînd în favoarea unei moțiuni a Partidului socialist care cere guvernului să nu-și dea acordul la reuniunea Consiliului ministerial al N.A.T.O. ce va avea loc săptămîna viitoare, la Bruxelles, cu privire la producția de noi rachete nucleare și amplasarea acestora pe teritoriile țărilor vest-europene. Moțiunea aprobată de parlament subliniază, de asemenea, necesitatea reducerii arsenalului nuclear și în
• ITALIA : DezbaterileROMA 7 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor din Camera deputaților a Parlamentului italian, care a aprobat amplasarea de către N.A.T.O. pe teritoriul Italiei a noilor tipuri de rachete nucleare americane, secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, a arătat că a fi membru al Alianței atlantice nu înseamnă a sprijini cu ochii închiși toate propunerile S.U.A. și ale comandamentelor militare ale N.A.T.O. EI a citat apoi o serie de cifre din care reiese uriașa creștere a cheltuielilor militare în lume, relevînd că decizia de instalare a rachetelor nucleare nu înlesnește tratativele — informează agenția A.N.S.A.Reprezentanta Partidului radical, Emma Bonino, a subliniat că suportarea de noi cheltuieli pentru instalarea de rachete va însemna sustragerea unor importante sume din investițiile destinate unor scopuri pașnice.Rezoluția prevăzînd implantarea de noi rachete nucleare pe teritoriul Italiei, prezentată de coaliția guverna-

• Declarația 
P. C. PortughezLISABONA 7 (Agerpres). — O declarație a Comisiei Politice a C.C. al P. C. Portughez arată că P.C.P. a- preciază că un climat de pace, securitate și cooperare în Europa și in intreaga lume poate fi realizat nu prin producerea și amplasarea de noi tipuri de arme de distrugere în masă, ci prin reducerea acestor armamente, nu prin întărirea blocurilor militare, ci prin crearea de condiții pentru desființarea lor treptată, prin tratative vizind soluționarea problemelor existente. Declarația dată publicității în legătură cu planurile S.U.A. și N.A.T.O. de a amplasa in' Europa occidentală noi tipuri de rachete cu încărcătură nucleară apreciază că înfăptuirea unor asemenea planuri ar duce la perturbarea echilibrului militar în Europa, la o accelerare periculoasă a cursei înarmărilor și la intensificarea încordării pe plan internațional. P.C.P. reafifmă că apărarea independenței și suveranității Portugaliei,impune reexaminarea angajamentelor ei față de N.A.T.O.. ca o contribuție la cauza destinderii și coexistenței pașnice, la' desființarea blocurilor militare și la lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul Portugaliei. 

ceperea de negocieri asupra dezarmării nucleare in Europa.Șeful grupului creștin-democrat, Roud Lubbers, a precizat, la rîndul său, într-o declarație, că votul din parlament semnifică faptul că săp- tămîna viitoare Olanda nu va adera, la Bruxelles, la proiectul N.A.T.O.Primul ministru al Olandei. Andreas Van Agt, a efectuat o scurtă vizită oficială la Londra, unde a avut o întrevedere cu șeful guvernului britanic. Margaret Thatcher. Dialogul dintre cei doi premieri s-a concentrat asupra proiectului N.A.T.O. de a amplasa în unele țări occidentale din Europa rachete cu rază medie de acțiune și asupra cererii britanice privind reducerea contribuției acestei țări Ia bugetul Pieței comune.
din Camera deputaților mentală, a fost adoptată cu 328 voturi pentru, 230 contra și cinci abțineri. Rezoluția afirmă, totodată, voința Italiei de a acționa pentru pace și destindere între popoare, de a contribui la reducerea cursei înarmărilor, an- gajîndu-se în acest sens negocieri pentru controlul și limitarea sistemelor nucleare.

★Federația unitară a celor trei mari centrale sindicale italiene — C.GîI.L., C.I.S.L., U.I.L., care numără .{’VCÎ 7,3 milioane membri — s-a prowtm- țat impotriva amplasării în Europa occidentală a noilor rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune. Relevînd că o asemenea decizie va atrage ineluctabil intensificarea cursei Înarmărilor, federația sindicală italiană atrage atenția asupra necesității ca guvernele țărilor vest-europene să manifeste dorința de a soluționa problemele grave cu care sint confruntate aceste țări — șomajul și dificultățile economice — să desfășoare convorbiri în problema dezarmării.
• Apel al partidelor 
comuniste din țările 

nordiceCOPENHAGA 7 (Agerpres). — Partidele comuniste din Danemarca, Finlanda, Norvegia și Partidul de Stinga-Comuniștij din Suedia au dat publicității un apel adresat brgani- zațiilor sindicale, mișcării muncitorești și guvernelor din țările nordice, cerîndu-le să se manifeste activ împotriva planurilor NJk.T.O. privind amplasarea în Europa occidentală a noi tipuri de armament racheto-nu- clear american. înfăptuirea acestor planuri — se spune în apel — ar periclita grav pacea și securitatea in Europa și în intreaga lume, ar atrage intensificarea cursei înarmărilor și ar face mai dificilă în viitor o înțelegere în problemele limitării armamentelor și in cele privind dezarmarea. Arătind că planurile N.A.T.O. urmăresc modificarea echilibrului de forte și obținerea unei superiorități militare a N.A.T.O. asupra statelor participante la Tratatul de Ia V"' • 1 via, apelul evidențiază imperativul ,4, în locul amplasării de noi sisteme de rachete, să se înceapă convorbiri in problemele dezarmării și întăririi securității.

GENERALA IN chemarea principalelor centrale sindicale, în Belgia a fost declarată vineri o grevă generală de 24 de ore, in sprijinul cererilor de îmbunătățire a nivelului de trai și pentru a atrage atenția autorităților asupra faptului că programul de austeritate afectează îndeosebi pe oamenii muncii. Astfel, s-a subliniat la Bruxelles, șomajul a cuprins 7.6 la sută din totalul forței de muncă a țării. La grevă a - participat personalul din transporturile feroviare și rutiere. »
ACCIDENTE AVIATICE. Patru 

piloți militari americani ,au încetat 
din viață miercuri și joi. in urma 
a două accidente aeriene : unul in 
Marea Mediterană, iar altul in Ma
rea Caraibilor, a anunțat Statul 
Major al Forțelor navale ameri
cane. Un aparat „A-6 Intruder" sa 
prăbușit in timpul unui exercițiu, 
la. 50 km . nord de insula Creta. Pi
lotul și copilotul au fost dați dis
păruți. Pe de altă parte, in zona 
Caraibilor, două aparate „F-14“ s-au 
ciocnit in timpul unui 
ment de noapte. Doi piloți 
unuia dintre avioanele 
implicate și-au pierdut viața.SEISM IN IRAN. Institutul seismologie din Teheran anunță că un cutremur de pămînt tea de 6,0 grade pe a fost resimțit vineri nord-est a Iranului, zent nu se cunoaște victime omenești.

ACORDUL DE LA LONDRA IN PROBLEMA RHODESIANĂ

Un act pozitiv pe calea afirmării libere, 
de sine stătătoare a poporului Zimbabwe

rAGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
Opinia publică din țara noastră a luat cunoștință cu satisfacție de acordul intervenit la conferința tripartită de la Londra pentru soluționarea problemei rhodesiene, acord care, pe bună dreptate, poate fi apreciat ca un prim pas spre afirmarea dreptului poporului Zimbabwe de a deveni depjin stăpin pe destinele sale, de a se dezvolta de sine stătător, într-o patrie liberă și independentă.Prin prevederile sale, acordul, realizat după mai multe luni de tratative — desfășurate cu participarea copreședinților Frontului Patriotic Zimbabwe. Joshua Nkomo și Robert Mugabe, ca și a reprezentanților actualului guvern Muzorewa, sub președinția ministrului afacerilor externe al Marii Britanii — conține un șir de măsuri menite să ducă la anularea proclamării așa-zisei „independențe" a Rhodesiei — stabilită de către regimul minoritar de la Salisbury cu 14 ani in urmă, in scopul permanentizării rînduielilor rasiste — și la crearea condițiilor pentru ca poporul acestei țări africane să-și poată exprîma în mod liber propria voință. Potrivit acordului, urmează ca în 'decurs de zece zile de la încheierea conferinței de la Londra să fie instaurată încetarea focului, a cărei respectare va fi asigurată de o forță alcătuită din unități militare ale statelor Commonwealthului, subordonate unui guvernator britanic. Acesta din urmă ișl va asuma depline puteri legislative și executive pentru o perioadă de tranziție de două luni, ceea ce înseamnă, automat, abolirea guvernului Muzorewa, considerat de Frontul Patriotic ca nereprezentativ.în perioada de tranziție vor fi pregătite alegeri generale, ia care vor participa toți locuitorii, in condiții de egalitate, supravegheate de forța militară a statelor Commonwealthului, și va fi promulgată o nouă constituție, menită să asigure accesul la conducere al populației africane majoritare. Problemele legate de desfășurarea teritorială a forțelor militare ale regimului de la Salisbury și ale Frontdfui Patriotic sint, de asemenea, practic soluționate, stabilindu-se zonele de cantonare a lor, unele aspecte rămase incă în suspensie urmînd a fi elucidate în cadrul unor negocieri la nivel de experți.După ani îndelungați de lupte în- dirjite pentru neatîrnare, pentru afirmarea ființei naționale, în Zimbabwe se creează astfel o perspectivă a formării unui stat independent, în care 

poporul Zimbabwe, toți locuitorii, fără deosebire de rasă, să-și pdată consacra eforturile muncii pașnice, creatoare, in vederea dezvoltării econo- mico-sociale. Fără îndoială, acest succes este rezultatul nemijlocit al luptei eroice desfășurate de mișcarea de eliberare, care a impus recunoașterea forțelor patriotice și invitarea lor la tratative. Aceasta devenise, de fapt, o realitate de necontestat, în- trucît Frontul Patriotic controlează în prezent peste 80 la sută din teritoriul țării, fiind evident că nici o soluție a problemei rhodesiene nu poate avea un caracter viabil fără participarea sa. Este încă o dovadă a caracterului invincibil al mișcărilor deliberare, a faptului că, mai devreme' sau mai tirziu, cauza unui popor gata de a face orice sacrificii pentru dobindirea libertății va triumfa.Totodată, acordul intervenit la conferința de la Londra atestă că lupta justă, legitimă, de eliberare națională nu exclude, atunci cînd există posibilități, și recurgerea la metoda tratativelor, desfășurate in condițiile egalității in drepturi între parteneri, ale respectării intereselor reciproce, în vederea unei rezolvări echitabile, evitindu-se vărsările de singe. In condițiile cînd în diferite zone ale lumii s-au accentuat fenomenele de încordare, cind nori amenințători întunecă orizontul vieții internaționale. cind își fac apariția noi focare de criză și conflict, reglementarea prin mijloace pașnice a unei probleme atit de spinoase, cum este cea rhodesiană, se înscrie ca o mărturie pregnantă a justeței metodei tratativelor, metodă pentru a cărei generalizare în rezolvarea diferendelor interstatale, în general a conflictelor persistente pe arena mondială, țara noastră s-a pronunțat si se pronunță cu neabătută consecvență.Bucuria și satisfacția cu care noile evoluții in problema rhodesiană sint salutate de opinia publică din țara noastră sint cu atit mai îndreptățite, cu cit. in spiritul politicii sale profund principiale, de solidaritate militantă cu cauza independenței popoarelor în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului, România socialistă a acordat de Ia început un sprijin larg, sub toate formele, mișcării de eliberare din Zimbabwe, ca expresie a acestui sprijin la București existînd, încă de mai multă vreme, reprezentanțe ale celor două componente ale Frontului Patriotic, Uniunea 

Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.). „Poporul român, arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, își manifestă solidaritatea activă cu lupta popoarelor din Rhodesia și Namibia, sprijină activ toate mișcările de eliberare națională in lupta pentru cucerirea cit mai rapidă a independenței și a dreptului de a-și hotărî singure soarta". Recunoscînd legitimitatea acestei lupte, dreptul poporului Zimbabwe de a-și cuceri libertatea cu arma in mină, partidul nostru, secretarul său general au evidențiat, in același timp, necesitatea de ă se explora și căile unei reglementări prin mijloace politice.Această poziție de sprijin activ și-a găsit elocventă expresie in multiplele contacte și întilniri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut, atit la București, cit și pe pâmîntul Africii, cu liderii mișcării de eliberare, in documentele semnate cu aceste prilejuri, ea și in dezbaterile in această problemă care au avut loc la O.N.U. și in alte toruri internaționale.Conducătorii Frontului Patriotic au dat o înaltă apreciere acestei poziții consecvente a României socialiste și Partidului Comunist Român, a secretarului său general, expri- mind întreaga recunoștință pentru sprijinul ferm și multilateral acordat. Reafirmind aceste sentimente de gratitudine, in mesajul adresat recent Congresului al XII-lea ăl P.C.R., Joshua Nkomo, președintele Z.A.P.U., . copreședinte al Frontului Patriotic, declara : „Exprimăm
profunda noastră recunoștință pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, C.C. al 
P.C.R. și poporului român pentru 
sprijinul material, moral și diplomatic 
acordat luptei noastre de eliberare 
națională. Sprijinul dumneavoastră a 
dat un puternic impuls luptei noas
tre de eliberare". Iar in mesajul adresat de Robert Mugabe, președintele Z.A.N.U. și, de asemenea, copreședinte al Frontului Patriotic, se arată.: „In apărarea idealurilor
noastre nobile, in lupta noastră, 
sprijinul viteazului popor român, u- 
nitatea noastră cu acest popor, con
sacrate prin legăturile cu Partidul 
Comunist Român, au fost profund 
mobilizatoare și stimulatoare".Desigur, încheierea acordului nu înseamnă implicit și realizarea aspirațiilor de neatîrnare ale poporului 

Zimbabwe. în general, experiența vieții internaționale a arătat că drumul de la parafarea unui acord și pină la traducerea sa in viață nu este nici scurt, nici neted, că nu sînt excluse cituși de puțin, sub o formă sau alta, manevre de subminare sau chiar torpilare a înțelegerilor intervenite. de eludare a prevederilor lor esențiale. Cu atit mai mult este valabil acest lucru în cazul Zimbabwe, știut fiind că cercurile reacționare, rasiste,, care au încercat nu,o dată pe parcursul tratativelor de la Londra să introducă clauze care ar fi negat, in fond, afirmarea drepturilor imprescriptibile ale populației africane majoritare, își mențin incă importante poziții în structurile politice, dispunînd, totodată, de poziții de comandă in cadrul forțelor militare și al aparatului administrativ. In același timp, este evident că o reală autodeterminare a populației Zimbabwe ar avea ecouri ample în întreaga zona a Africii Australe, sti- mulînd lupta de ’eliberare în Namibia, ca și în Africa de Sud, submi- nind pozițiile regimurilor rasiste. Luînd in considerare ansamblul a- eestor aspecte, încheierea acordului nu poate fi considerată ca un punct final al luptei, ci ea un prim pas pe calea soluționării juste a problemei rhodesiene, evident un pas de mare însemnătate in măsura in care se va asigura respectarea cu scrupulozitate a prevederilor sale.Salutînd succesul pe care îl reprezintă pentru poporul Zimbabwe acordul privind încetarea focului și organizarea de alegeri libere, poporul nostru își exprimă speranța că, prin acțiunea unită a tuturor forțelor naționale. poporul Zimbabwe iși va vedea împlinite cit mai curînd năzuințele sale fierbinți de a se dezvolta independent, potrivit propriei voințe. Prietenă apropiată a tuturor noilor state independente, România, așa cum arăta secretarul general al partidului de la înalta tribună a Congresului al XII-lea, va susține și in viitor, cu fermitate și neabătut, cauza dreaptă a poporului Zimbabwe, ca și a popoarelor n.amibian. și din Africa de Sud, a tuturor popoarelor aflate încă sub dominația regimurilor rasiste, colonialiste, le va . acorda tot sprijinul in lupta și eforturile lor pentru făurirea unei vieți noi, pentru dezvoltare pașnică și progres.
». CAPLESCU
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COMUNICAT COMUN TUNISIANO-IUGOSLAV. Tunisia și Iugosla
via sint hotărite să intensifice cooperarea economică bilaterală, se 
arată în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei efectuate 
în această țară de Veselin Giuranovici, președintele Consiliului Executiv 
Federal al Iugoslaviei. Cele două părți — relevă documentul - și-au expri
mat adeziunea față de principiile fundamentale ale mișcării de nealiniere 
și s-au pronunțat pentru generalizarea procesului destinderii. Cei doi pre
mieri și-au exprimat în același timp îngrijorarea in legătură cu nerezol- 
varea unot probleme economice internaționale importante, intre care pro- 

’ i curs de 
ca Me-

tecționismul țărilor industrializate, care afectează greu țările in 
dezvoltare. Iugoslavia și Tunisia vor depune toate 
diterana să devină o zonă a păcii și stabilității.

eforturile pentru

LA VIENTIANE au avut loc convorbiri între Kaysone Phomvi- hane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al guvernului, și Jambin Batmunh. membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționai: Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al Mongoliei, care se află în vizită oficială in Laos. După cum transmite agenția Khao- san Pathet Lao, cu acest prilej au fost discutate probleme de interes reciproc.NOUL PREMIER AL IRLANDEI. Charles Haughey a fost ales, 
vineri, lider al partidului irlandez 
Fianna Fail (de guvernămînt), ur
mînd ca săptămîna viitoare să de
vină prim-ministru al Republicii 
Irlanda, s-a anunțat oficial la 
Dublin. Fostul premier, Jack Lynch, 
și-a anunțat demisia miercuri. 
Charles Haughey a fost ministru al 
sănătății in guvernul lui Jack 
Lynch.REMANIERE A GUVERNULUI AUSTRALIAN. Primul ministru al Australiei. > Malcolm Fraser, a anunțat remanierea guvernului și crearea unui nou post ministerial pentru energie și dezvoltarea națională — care a fost Încredințat senatorului John Carrick, însărcinat să acorde prioritate dezvoltării producției australiene natural și cărbune.
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de gazVICEN- ministruALEGERILE DIN SAN ȚE ȘI GRENADA. Primul 
din San Vicente și Grenada, Milion 
Cato, liderul Partidului Laburist 
care a ciștigat in cadrul recentului 
scrutin parlamentar 11 din cele 13 
locuri ale parlamentului, va forma 
luni noul guvern de la Kingstown.
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BEL-GREVAG1A. La

antrena- f» 
militare

cu intensita- scara Richter în partea de Pînă in pre- dacă au fost
LORDUL SOAMES A FOST NUMIT GUVERNATOR AL RHODESIEI — anunță agenția Reuter. In baza acordului realizat în cadrul Conferinței tripartite de la Londra în problema rhodesiană, noul guvernator urmează să aibă depline puteri legislative și executive pe perioada de tranziție, la sfirșitul căreia vor fi organizate alegeri generale.

cabinetu- la 4 de- oficial agenția partici-
CEREMONIE LA LUANDA, cadrul unei ceremonii desfășurate joi la Luanda, membrii Iui prezidențial, numiți cembrie, și-au preluat funcțiile — informează Angop. La ceremonie au pat Jose Eduardo dos Santos, președintele Republicii Populare Angola, președintele M.P.L.A.-Parti- dul Muncii, alți membri din conducerea partidului și statului. ■
MARELE PREMIU AL SALO

NULUI INTERNAȚIONAL AL IN
VENȚIILOR de la Geneva a fost 
atribuit inginerului electronist ita
lian Franco Sala, care a realizat o 
capsulă de plastic ce iși schimbă 
culoarea imediat ce temperatura 
de congelare a unui produs ali
mentar crește, chiar cu numai 
citeva grade C. Dispozitivul, de 
dimensiuni reduse, permite detecta
rea Imediată a unei decongelări ac
cidentale a produselor conservate 
prin frig la temperaturi sub 0 grade 
Celsius. încorporat în ambalajul 
produselor respective, el oferă 
consumatorului garanția de a cum
păra un produs conservat in con
diții optime.

a
UN NOU ATENTAT LA ROMA a fost comis vineri impotriva unui subofițer de poliție. După cum relevă agenția A.N.S.A., Mariano Romi ti. în vîrstă de 45 de ani, fost împușcat mortal de un grup de trei teroriști care, după atentat, au dispărut cu ajutorul unui automobil. Atentatul a fost revendicat citeva ore mai tirziu de gruparea teroristă autointitulată „Brigăzile roșii"..REUNIUNEA PRINCIPALELOR TARI PRODUCĂTOARE DE CACAO, care va avea loc săptămîna viitoare la Abidjan — Coasta de Fildeș, va lua In dezbatere o aerie de probleme legate de stabilirea nivelului prețurilor la cacao și repartizarea cotelor de desfacere și comercializare a acestui produs pe piețele externe.
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