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Ion, Karel van Miert. președintele.
Partidului Socialist Flamand, și Emy
Spelkens. șeful secției internaționale
a Partidului Socialist Valon, care. Ia
invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o
vizită in tara noastră.

Tovarășul ' Nicolae ' Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a întilnit joi
eu delegația partidelor socialiste din
Belgia, formată din Andre Cools,
președintele Partidului Socialist. Va-

La intîlnire au luat parte tovarășii
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R.. și Ghizela Vass, membru
al C.C. al P.C.R.
(Continuare in pag. a V-a)
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„CEL MAI IUBIT FIU Al POPORULUI
- CANDIDATUL NOSTRU11
într-o atmosferă de vibrant entuziasm, de dragoste
nețărmurită și caldă prețuire față de secretarul general
al partidului, la marea adunare cetățenească desfășurată ieri
în circumscripția electorală nr. 1 „23 August44 din Capitală

I
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Adunarea cetățenilor din circumscripția electo
rală nr. 1 „23 August" a municipiului București,
exprimînd, într-o impresionantă unitate de gind și
voință, dorința fierbinte a tuturor celor ce muncesc
și trăiesc în această puternică zonă industrială a
capitalei României socialiste, a propus candi
datura tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, președintele
Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru

*

Oamenii au ajuns să
adere la ideile revoluțio
nare. la socialism și cor munis m și să participe
din plin la edificarea, noii
orinduiri sociale in virtu
tea propriei lor experien
țe. dar urmind și marile
exemple a căror activita
te le traversează ' con
știința, îi duce înainte și
le luminează telul, Iri
■ t\urma
...................
acestei.. experiențe
t ',șj a iradiației pe care o
’ _____
emană ____
marile exemple,
exemp
' ideea revoluției se trans
formă într-o forță mate
rială, iar filozofia mate
rialismului dialectic si is
toric pătrunde in conștiin
ța maselor largi, trănsformindu-se. la rîndul ei,
in mod de existentă și în
gindire creatoare.
In intensul corp al unei
colectivități care urmă
rește aceleași obiective și
luptă pentru realizarea
lor. mereu- fidelă progre
sului și înfăptuirii unei
lumi mai. bune și mai
drepte, astfel de strălu
* cite
și mari, exemple sin
tetizează trăsăturile esen
țiale ale întregii colecti
vități, sintetizează aspira-

Tovarășul Dușan Dragosavaț

aceasta propunere ilustrează, în modul cel mai
convingător, satisfacția tuturor oamenilor muncii
față de marile succese 'dobîndite în ampla operă
de edificare a societății socialiste multilateral
dezvoltate în România, încrederea lor deplină în
politica Partidului Comunist Român, botărirea
fermă de a înfăptui întocmai obiectivele stabilite
de Congresul al Xll-lea, Programul de edificare
a societății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.

C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comi
socialiste multilateral dezvoltate. atetului municipal București al P.C.R.,
dunărea a constituit an nou prilej de
care a spus :
exprimare a unității de nezdruncinat
a întregii națiuni române , in. jurul
Cu adincă bucurie și vibrantă minpartidului, al secretarului său gene
drie patriotică, cu profundă emoție,
ral., a relevat hotărirea comuniștilor,
avem astăzi malta cinste de a pro
a. tuturor; oamenilor muncii de a asi
pune. in numele Consiliului National
gura o calitate nouă, superioară in
al Frontului Democrației și Unității
intreașa activitate.' consacrată înflo
Socialiste, ca in circumscripția ,elecririi .miilțilaterale și creșterii
. mra’.ă ,ir, 1. ,.23..ăugusir a inimici- .
. bunăstare.
‘
gftilffi Romahtei'-sâciaîiMff:'
piului București pentru Marea Adu
nare Națională să candideze cel mai
Punind in evidență succesele im
Adunarea a. fost deschisă de to
portante înregistrate in toate dome
iubit și stimat fiu al poporului nos
varășul Vasile Cțirolică, prim-secreniile vieții economice și sociale, in ■ tar al Comitetului de partid- al sec
tru. ilustră personalitate a lumii i
perioada actualei legislaturi.- fapt ce . torului 3.
contemporane, secretarul general a!
țiemonstreazâ cu argumente concrete
partidului, președintele Republicii So
în cadrul adunării a luat cuvintul
cialiste România, președintele Fron
justețea liniei politice adoptate, rea
tovarășul
Ghcorghe
Pană,
membru
lismul
prevederilor
Programului
tului Democrației și Unității Socia
partidului de edificare a, societății
al Comitetului Politic Executiv al
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Este pentru noi cea mai mare
onoare să susținem, intr-un gind și .
un cuget, candidatura pentru organul
suprem al puterii de stat a intiiului
cetățean al tării, eminent luptător și
conducător
revoluționar.
patriot
inflăcărat. militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești in
țiile și interesele acesteia, chipează cele mai înalte noastre modeme. în mij
ternaționale, inspirat și dirz. construc
locul a peste 7 000 de ce
imprimindu-le un suflu virtuți ale poporului ro
tor al păcii și înțelegerii intre ponou, și totodată geniul, ei, man, care și-a închinat tățeni', oameni ai. muncii
■ poare. AceaXtâ corespunde voinței
capacitatea de a. elabora, viața luptei pentru cele din întreprinderile indus
supreme a întregului popor, așa ’ cum ■
triale. precum și din alte
. fără greș, tactica si stra mai arzătoare aspirații
prin voința supremă a întregului
tegia mersului înainte. ale poporului, pentru în sectoare de activitate.' Am
'popor tovarășul Nicolae’ Ceaușescu a
spre țel'. Desigur : brațele florirea si strălucirea pa participat la nețărmuritul
fost reales in unanimitate, la' Con
noastre Se unesc in efor triei, rpentru desăvirșirea lor entuziasm, la marea
gresul al Xll-lea. Ca secretar, gene
tul comun, gindirea noas- unei Românii moderne,
lor bucurie in acest mo
ral al partidului, și la Congresul’
i
ment solemn al depunerii
Frontului Democrației și Unității So
candidaturii de deputat
cialiste. ca președinte al acestui
pentru
Marea
Adunare
larg
și reprezentativ organism politic.
de Virgil TEODORESCU
Națională a celui dinții
în acest moment solemn ne ex- ‘
cetățean al țării, și nu știți
prjmăm sentimentele cele mai alese4
tră elaborează superbe
socialiste și comuniste, dacă vorbele în care-și
izvorite din adincul inimilor, de
rosteau bucuria, dragos
programe care vor deveni
suverană și liberă, ?i
caldă dragoste și profundă recunoș
faptă, mâinile' noastre se care, cu firesc entuziasm. tea si încrederea 'puteau
tință față de tovarășul Nicolae
unesc și tresar împlinind a fost . reales la Con- răsuna cu mai multă emo
Ceaușescu, cel care întruchipează
același maiestuos și im
greșul al Xll-lea secretar ție și profunzime intr-o
marile
virtuți ale neamului, geniul
mare
epopee
rămasă
pen

placabil gest spre viitor, general al partidului și
creator al poporului, cel' care . și-a
dar există o rațiune unică președinte la cel de-al tru totdeauna în memoria
consacrat cu nobilă dăruiri; întreaga,
a mișcării acesteia, există Il-lea Congres al Frontu omenirii. Și-parcă auzeam,
viață fericirii compatrioților săi. în
oglinda unui chip în care lui Democrației și Unită- odată cu toți cei adunați
toate celelalte se interfe ■ ții Socialiste, a fost pro in imensa sală, 'cuvintele
floririi și independenței patriei, luptei
rează și se răsfring. exis
pus candidat pentru a fi răstite răspicat în ședința
împotriva războiului .și asupririi,, cau
tă un OM care, prin for
ales deputat in Marea solemnă a Mării Adunări
zei comunismului, cel care, în frun
Naționale
din
legislatura
ța exemplului și a sinte Adunare Națională tie
tea partidului și statului, mereu in
zei. oferă acestei, ample alegătorii circumscripției care se va încheia în
mijlocul oamenilor! a imprimat un
mișcări imaginea atotcu nr. 1 „23 August" din curind. atunci cînd a fost
curs nou, dinamic, societății noastre,
prinzătoare a împlinirilor Capitală.
ales președintele țării :
revoluționare care ' deprin care România s-a înălțat la. o
Am participat la uriașul „Jur că-mi voi face în
săvirșesc destinul patriei miting care s-a desfășurat totdeauna datoria cu cinste
strălucire fără de seamăn, ocupînd
și corespund imperative intr-o imensă 1 hală a În
un Ioc tot mai stimat în rîndul na
treprinderii „23 August",
lor
istoriei
naționale.
(Continuare
t
țiunilor lumii. Putem spune astăzi că
Omul acesta, care intru- această cetate a industriei în pag. a V-a)
România are. la trecutu-i mare, un

In cadrul, acțiunilor de desemnare
a candidaților pentru alegerile de
deputați in Marea Adunare Naționa
lă, la întreprinderea ,.23 August" a
avut, loc, joi după-amiază, adunarea
cetățenilor din circumscripția electo
rală nr. 1 „23 August" din Bucu
rești. Au participat muncitori, ingi
____ din
......această unitate
neri, tehnicieni
. reprezentatiy.â. ,a „induștriși,,. noașțre'
.......—..................................................
— ■■■■
cprisțfficioare.
de'"mașinu, precum
și ■
de la „Republica", I.M.U.A.B.. din
unități de cercetare și proiectare, invățâmînt, sănătate. de lă alte între
prinderi situate pe importanta plat
formă de aici, alături de numeroși
locuitori ai cartierului.
Cei . peste 7 000 de participanți la
adunare au dat glas, intr-o atmosferă
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alegerile de deputați în Marea Adunare
Națională. Expresie semnificativă a dragostei
nețărmurite și a profundei prețuiri pe care toți
cetățenii patriei - români, maghiari, germani și
de alte naționalități, muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și vîrstnici - le nutresc față de cel
mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, patriot
inflăcărat, strălucit revoluționar, a cărui gindire
creatoare și-a pus pregnant pecetea pe întreaga
evoluție a țării din ultimul deceniu și* jumătate,

' de puternic entuziasm, simtămintelor .
de aleasă prețuire față de activitatea
neobosită, plină de dăruire a secret
tarului general al partidului, față de
exemplara sa capacitate creatoare,
puse din fragedă tinerețe in slujba
împlinirii celor mai nobile și îndrep
tățite aspirații ale poporului nostru'
— pace, libertate, independență șisuveranitate, n<ițj.on.alți,., progres si
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi. pe
tovarășul Dușan Dragosavaț, secre
tar al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, . conducătorul delegației
U.C.I., care, la invitația C.C. al
P.C.R., face o vizită in tara noastră.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Constantin Dăscălescu, membru
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.. și Dumitru
Turcuș, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R.
Au participat Bora Miloșevici, ad
junct ăl secretarului executiv cu re
lații externe al C.C. al U.C.I.. Trăikp
Traikovski, director 'în Secretariatul

Federal pentru Afacerile Externe al
R.S.F.I., Trifun Nikolici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut i din
partea conducerii Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a președintelui; Iosip Broz Tlto, exprimînd. totodată.

- Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii. Socia
liste România, a primit, joi dimi
neața, pe Sin In Hă. ambasadorul
Republicii Populare Democrate Co
reene la București, la cererea aces
tuia.
Ambasadorul coreean a luminat
tovarășului Nicolae Ceaușescu un

mesaj din partea tovarășului Kim Ir
Sen. secretar general al Comitetului
Central al Partidului Muncii din
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene. în același
timp, ambasadorul a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea •
tovarășului Kim It Sen. un salut.
cordial și urări de sănătate și succese
în activitatea sa.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu' a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Kim Ir Sen salutul său
prietenesc și cele mai bune urări! da
sănătate și succese in întreaga acti
vitate.
în continuare . a avut loc o. convor
bire, care s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, tovărășească*

(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Fundației
- ț americane „Stanley*1
Președintele Republicii. Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, joi la amiază, pe Maxwell
Stanley, președintele Fundației ame
ricane Stanley", care face . o vizită
in țara noastră.
'
Oaspetele a exprimat vii mulțumiri
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru
primirea acordată, pentru invitația de
a vizita România și a avea contacte

cu personalități ale vieții politice din
tual.e ale fundației pe care o conduce.
țara noastră. în acest context, el a ., în .domeniul creșterii rolului Organi
dat o înaltă apreciere politicii externe
zației Națiunilor Unite in viața in
românești, activității prodigioase a
ternațională, întăririi păcii, destinde
șefului statului român consacrată con
rii și securității, realizării dezarmării,
solidării păcii și securității interna
soluționării pe cale pașnică a pro
ționale. întăririi destinderii și colabo
blemelor internaționale.
rării dintre toate statele.
Abordindu-se unele aspecte ale si.în timpul convorbirii, Maxwell
Stanley a prezentat preocupările ac(Continuare in pag; a V-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ AU AVUT LOC IERI

Adunări pentru
desemnarea candidaților

wwS»

Frontului Democrației
și Unității Socialiste

în alegerile de deputați
pentru
Marea Adunare Națională
o

în pagina a ili-a
La marea adunare a cetățenilor din circumscripția electorală numărul 1 „23 August” a municipiului București

Foto : E. Dichiseanu
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Experiența, învățămintele anului trecut.
la baza unei activități mai eficiente în acest an
.9

intrat in tradiție ca în fiecare an, la începu
tul lunii februarie, oamenii muncii, toți fiii
patriei noastre socialiste să ia cunoștință de
marele bilanț al muncii și împlinirilor din
anul precedent. în șirul acestei tradiții, cu
profunde rezonanțe democratice și patriotice, presa
de ieri a publicat Comunicatul cu privire la îndepli
nirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe
anul 1979. Avem acum la indemînă un impresionant
tablou al muncii noastre desfășurate pe parcursul
unui an — al patrulea an al actualului cincinal —
un bilanț care acum, in preajma alegerilor de la 9
martie, întregește strălucit succesele obținute de po
porul nostru în actuala legislatură, dind o și mai
puternică forță optimistă și certitudine programelor
noastre viitoare.
Care este imaginea de ansamblu a rezultatelor
dob'indite in 1979 in marele front al muncii și crea
ției ? O găsim sintetic redată in aprecierea făcută de
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. care a dezbătut Raportul și Comu
nicatul privind indeplinirea planului pe 1979. Strins
unit in jurul partidului, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. întregul nostru popor a
obținut în anul care a trecut succese remarcabile
in toate domeniile vieții economice și sociale, in
înfăptuirea obiectivelor cincinalului actual — im
portantă etapă a Programului de construcție a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism.
în anul 1979, anul Congresului al XII-lea al parti
dului, economia românească a continuat să se dez
volte in ritmuri i'nalte : s-a accelerat procesul de
modernizare a producției materiale, au fost accen
tuate laturile calitative ale Întregii activități eco
nomice, s-a intensificat procesul de dezvoltare ar
monioasă. echilibrată a tuturor județelor, s-au am
plificat relațiile economice externe și de cooperare
in producție și tehnico-științifice ale României cu
alte state. Remarcabile sînt realizările înregistrate
in înfăptuirea programului de cratere a nivelului
de trai material și spiritual al populației ; in anul
1979 s-a trecut la aplicarea celei de-a doua etape de
majorare a retribuției, s-au majorat pensiile și alo
cațiile pentru copii, au sporit veniturile tuturor oa
menilor muncii, au fost date în folosință numeroase
locuințe, s-a extins aplicarea săptăminii de lucru
reduse.

A

Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. în
tregul popor au muncit cu hărnicie și abnegație in
cel de-al patrulea an al cincinalului, cifrele comu
nicatului constituind o sugestivă sinteză a realiză
rilor noastre, a progreselor înregistrate.'Ele Oglin
desc impresionantul tablou al muncii- și împlinirilor
noastre în anul 1979, care în ansamblul lor se con
stituie intr-un semnificativ document electoral,
acum cind întreaga țară se pregătește pentru alege
rile de la 9 martie.
Ne-am convins în anii construcției socialiste că
nimic din ce am dobîndit în dezvoltarea economică
și in creșterea bunăstării materiale nu ne-a picat
din cer, nici nu ne-a fost oferit pe tavă de vreun
binevoitor filantrop ; totul, absolut totul din ce
avem, toate realizările cu care ne mindrim le-am
obținut prin munca fără preget, plină de abnegație.
. a harnicului nostru popor, condus cu clarviziune
revoluționară de partidul nostru comunist.
Citind comunicatul în lumina înaltelor exigențe
puse în permanență de partid, vom desprinde tonul
realist, mobilizator al aprecierilor privind rezultate
le din anul trecut ; un ton care nu se împacă cu
automulțumirea și spiritul de suficiență, un ton care
îndeamnă la o și mai susținută și eficientă mobili
zare pentru înfăptuirea exemplară a planului in
acest an decisiv al cincinalului. Altfel.spus, să pri
vim activitatea din anul trecut preocupați de inv.ățămintele ce le putem desprinde, pentru ca, aidoma
cunoscutei zicale „Cele bune să se-adune, cele rele
să se spele", să ridicăm munca noastră din , acest
an la cea mai înaltă cotă de strălucire. Cit priveș
te sarcinile imediate, ele au fost subliniate cu clari
tate la recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv.
' '
Ne oprim mai îiltii la cerința majoră de a realiza
pianul producției fizice integral, la fiecare sorti
ment și in fiecare unitate in parte. Așa cum pre
cizează și comunicatul, la unele sortimente impor
tante planul pe 1979 nu a fost realizat. Cauzele ?
în principal, întreruperile nejustificate în funcțio-
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narea' instalațiilor și mașinilor, intîrzierile înregis
trate in punerea in funcțiune a unor noi capacități
și in atingerea parametrilor proiectați ; utilizarea
incompletă a mașinilor și utilajelor, deficiențele in
executarea reparațiilor capitale și întreținerea aces
tora. neajunsurile in aprovizionarea tehnico-materială. in organizarea producției și a muncii. Sint
deficiențe asupra cărora trebuie concentrată aten
ția consiliilor oamenilor muncii și a conducerilor
centralelor și ministerelor, in așa fel ca ele să fie
lichidate neintirziat. Adunările generale ale oame
nilor muncii, aflate acum în plină desfășurare, con
stituie un bun prilej de analiză' profundă și res
ponsabilă a acestor neajunsuri, de stabilire a unor
măsuri practice, operative pentru înlăturarea și
prevenirea apariției lor. .
Așa cum a subliniat secretarul general al parti
dului nostru, dispunem de tot ce qste necesar pen
tru indeplinirea in bune condiții a sarcinilor de
plan pe acest an. Esențial este ca pretutindeni. în
fiecare intreprindere, la fiecare loc de muncă să
se acționeze printr-o’ bună organizare pentru a
fructifica din plin condițiile tehnico-materiale de
care dispunem. O cerință cu atit mai stringentă
dacă avem in vedere faptul că in luna ianuarie
planul producției fizice nu a fost realizat integral
intr-un număr de unități. Pretutindeni, să se ac
ționeze energic, printr-o puternică mobilizare a
forțelor, pentru ca restanțele inregistrate in luna
ianuarie să fie recuperate in întregime, in fiecare
unitate și județ, chiar din această lună.
O atenție cu toiul deosebitâv trebuie acordată, în
continuare, realizării indicatorilor calitativi, de efi
ciență, ai activității economice. Desigur, este deose
bit de pozitiv faptul că anul trecut peste 85 la sută
din sporul producției s-a realizat pe seama creș
terii productivității muncii, acesta fiind cel mai
înalt indice atins in industria noastră in acest cinci
nal. Dar nu mai puțin adevărat este și faptul că
prevederile planului nu s-au realizat integral la
acest indicator. Iată de ce și în această pri
vință, cu mai multă exigență și finalitate de-

cit pipă acum, trebuie să se acționeze hotărit pentru extinderea mecanizării și automatiză
rii. reducerea personalului auxiliar, extinderea
polideservirii mașinilor, ridicarea calificării,, per
fecționarea organizării producției și a muncii. In
virtutea acelorași inalte exigențe, calitative, trebuie
introdus. în fiecare întreprindere un riguros spirit .
gospodăresc pentru reducerea costurilor de pro
ducție și, indeosebi, a cheltuielilor materiale, eco
nomisirea energiei și combustibililor. Pretutindeni
este necesar ea, neintirziat. consiliile oamenilor
muncii să"stabilească măsuri pentru recuperarea și
valorificarea resurselor materiale refolosibilc, pen
tru recondiționarea ‘unor piese și subansamble,
știut fiind că- acestea au fost incluse în balanțele
materiale pe acest an.
Multe din minusurile de producție înregistrate
anul trecut în unele unități economice S-au data-,
rat' neajunsurilor existente pe un șir de șantiere
de investiții, concretizate in punerea in funcțiune
cu intîrziere a unor importante obiective produc
tive. Toate șantierele noastre dispun in prezent de
o bună bază materială, de mașini și utilaje moder
ne pentru realizarea planului. Esențială este buna
organizare a activității pe fiecare șantier și in an
samblu. în acest- sens, are o importantă cu totul
deosebită indicația dată .de conducerea partidului
in recenta ședință a Comitetului ' Politic Executiv
de a se concentra forțele pe șantierele existente,
pentru lichidarea rapidă a tuturor restanțelor, pen
tru darea neintirziată in funcțiune a noilor capa
cități. < .
Am intrat in a doua lună a anului hotărîtor al
cincinalului. Rezultatele obținute in prima lună in
majoritatea întreprinderilor noastre sînt pozitive,
ceea ce atestă realismul sarcinilor de plan, capaci
tatea colectivelor de oameni ai muncii de a le în
deplini neabătut. în atmosfera dc puternic entu
ziasm generată de pregătirile pentru alegerile de
la 9 martie, să acționăm cu toată, hotărirea. cu înalt
spirit de inițiativă și răspundere pentru înfăptuirea
exemplară a planului și a angajamentelor asumate j
in întrecere, cu convingerea fermă că pe această
cale ne aducem o contribuție sporită Ja înflorirea '
continuă a patriei socialiste, la creșterea bunăstă
rii întregului popor.

PROBLEME ACTUALE ALE ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Cind recuperați restanțele la producția fizică ?
*

CEL MĂI UȘOR ESTE SĂ SPUI CĂ E GREU
J>

dar cum un asemenea răspuns nu onorează întreprinderi cu o bună dotare și bogată expe
riență, au fost stabilite termene, angajamente și măsuri care să asigure îndeplinirea lor
absolut obligatoriu ca atunci cind
lansăm în fabricație un produs. să
fim siguri că vom avea asigurate
la termenele prevăzute tdate ma
terialele necesare. în caz contrar,
sintem nevoiți să intrerupem ciclul
de fabricație și să începem uzina-'
rea altor produse, ceea ce atrage

Există citeva motive majore care
au determinat comitetul de partid
de la întreprinderea de mașiniunelte și agregate — București să
situeze asigurarea bazei materiale în
fruntea listei de probleme urmărite
in mod special. Primul motiv, așa
cum a ținut să precizeze tovarășul
Ion Dragu, secretarul comitetului
de particț. are în vedere sarsinile
de producție deosebit de mobiliza
toare. în acest an, comparativ eu
anul trecut, producția marfă crește
cu 27,8 la sută, iar valoarea pro
ducției nete — cu 16,7 la sută. Ac-easta înseamnă că trebuie să se
realizeze în plus 15 strunguri ca
rusel, 22 mașini de alezat și frezat.
29 freze longitudinale cu portal, 152
mașini de rectificat. Or, este clar
că, fără asigurarea corespunzătoare
a bazei materiale, planul produc
ției fizice nu poate fi Îndeplinit
ritmic, integral, la toate sortimen
tele.
Al dojlea motiv tine seama de
ciclul lung de fabricație al produse
lor. „în aceste condiții, preci
zează tovarășul Sergiu Pîrneci,
inginerul șef al întreprinderii, este

.
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după sine pierderea unor Impor
tante capacități de producție".
Iată și al treilea motiv care face
din asigurarea bazei materiale o
problemă a problemelor. Este vorba
de greutățile provocate de unii
furnizori care nu respectă în tota
litate contractele încheiate. Res
tanțele in livrarea unor materiale
și subansamble creează situații cu
totul inacceptabile. Dintr-o listă mai
lungă, ne-am oprit numai la cîteva
unități care nu au respectat con
tractele încheiate :

{Subansamble
Cantități Produsele ce nu
de le
restan
ce trebuie li Termenul
livrare
te (bucăți) se pot realiza
vrate
Mașini de rec
—
Motor asincron 3031 IX
88
tificat univer
XII
întreprinderea ASFMu 0,8/750
sale 350—2
1979
de. mașini e’ lectrice Bucu
Mașini de’ rec
Motor asincron 3030 XXII—
rești
87
tificat univer
ASFMu 1,25/1500
1979
sale 350—1

30 XII
1979

58

Mașini de rec
tificat fără
centru 1—200

30 IX —
31 XII
1979

70

Mașini de alezat
și frezat lon
gitudinale

de

întreprinderea
pentru ele Echipamente de
mente
de afișare a cotei
automătizăriBucurești

T-"—’...................................... ...... —-

Ancheta noastră în cîteva întreprinderi
constructoare de mașini

Unitățile
furnizoare

„Electromotor" Motor ASI
15 kW
Timișoara

pentru unitatea noastră. Omologa
rea lui s-a făcut la inceputul lunii
februarie, înainte de termenul sta
bilit initial. Există deci o anumită
neconcordantă intre termenele din
contractele încheiate și începerea
fabricării produsului. Totuși, in ulti
ma berioadă’ am luat o serie de ’

Cîrțd veți lichida restanțele in
livrarea acestor subansamble ? La
această întrebare răspund cadre de
conducere din intreprinderile vizate.
David Doici, șeful serviciului pre-

gălire. programare, urmărire a fa
bricației Ia întreprinderea dc ma
șini electrice — București ! „Motorul asincron ASFMu 0.8/750
noutate tehnică
reprezintă o

măsuri pentru ca fabricația să
poată începe imediat după omologa
re. Astfel, s-a făcut pregătirea
fluxului tehnologic, iar reperele .de
bază au și fost executate. în felul
acesta, în a doua parte a lunii fe
bruarie vom putea livra primele
motoare. Pină la sfîrșitul lunii mar
tie. restanța va fi lichidată.
Execuția
motoarelor
ASFMu
1,25/1 500 a întirziat' deoarece nici
noi nu am primit la timp scuturile
turnate. Nu ne-am împăcat însă cu
această situație și am început să
turnăm noi scuturile respective. Evident, începutul a fost mai greu,
în prezent, dificultățile au fost de
pășite și avem posibilitatea ca pină
la sfîrșitul lunii februarie să livrăm
toate motoarele contractate cu
I.M.U.A.B.".

Gheorghe Tatu, director tehnic
al întreprinderii „Electromotor" —
Timișoara : „Anul trecut, am
realizat in plus față de plan 3 200
motoare electrice de peste 0,25 kW.
Cu toate acestea, la unele tipuri de
motoare, printre care și cele con
tractate cu I.M.U.A.B., nu ne-am

făcut planul. Aceasta deoarece mo
toarele respective sînt de construc
ție specială și am avut nevoie de
o perioadă mai îndelungată pentru
asimilarea lor. Totodată, fabricația
acestor tipuri de motoare necesită
o serie de operații cu un grad ri
dicat de complexitate, ceea ce a
prelungit perioada lor de execuție.
Aceste greutăți sint însă depășite
în cea mai mare parte și, ca urmare
a măsurilor luate, vom putea capină la sfîrșitul lunii februarie să
livrăm cele 58 de motoare restante".
Dan Cristian, director tehnic al
întreprinderii pentru elemente de
automatizări din Capitală: „Echipa
mentele de afișare a cotei
NUMEROM 303 sint produse de
înaltă tehnicitate, intrate în fa
bricație anul trecut. Nu vreau
să .se înțeleagă că incerc să caut
scuze, dar execuția lor a im
pus o serie de modificări construc
tive față de proiectul inițial. Ast
fel, numai la placa analogică s-au
făcut trei modificări de proiect.
Totodată, transformatoarele pe fe
rite trebuie bobinate cu jumătăți
de spire și, în lipsa unei mașini de .
asemenea precizie, executarea lor
manuală a necesitat mult timp,
începind din acest ■> an. am mărit
însă capacitatea atelierului și ur
mează ca în luna februarie să exe
cutăm circa 70 de asemenea echi
pamente. în curînd vom primi.
din import șl. mașina de bobinat
transformatoare, ceea ce ne va per
mite să mărim producția. De alt
fel, am încheiat un grafic cu
I.M.U.Ă.B., potrivit căruia pină la
jumătatea lunii martie toate res
tantele vor fi lichidate".

După cum sc poate observa, restantele se. concretizează in general la
produsele asimilate de curînd in fabricație și la care in mod firesc se mai
ivesc o seric de probleme in execuție. Concluzia cea mai importantă este
însă că în toate unitățile vizate s-a acționat cu răspundere, luindu-se o
scrie dc măsuri practice pentru eliminarea neajunsurilor și lichidarea
restanțelor. Concluzie din care trebuie să tragă învățămintele cuvenite și
cei de la I.M.U.A.B.. întrueil, așa cum am văzui, restanțele de la „Electro
motor"— Timișoara iși au cauza chiar la unitatea care solicită sprijinul.

Ion TEODOR

Intre unitățile fruntașe ale județului Cluj se înscrie și întreprinderea „Tehnofrig", unde, concomitent cu realizarea
ritmică a producției fizice, se. acordă o atenție, deosebită înnoirii și modernizării produselor
Foto : S. Cristian

REPARAREA Șl BUNA ÎNTREȚINERE A UTILAJELOR - OBLIGAȚIE EXPRESĂ OE PLAN

Orice pățit (se presupune) devine înțelept
Colectivul Combinatului de îngră
șăminte chimice din Bacău a rămas
dator economiei naționale în anul
care a trecut cu o producție marfă
în valoare de peste 500 milioane
lei. La aceasta se adaugă și nerealizârile din luna ianuarie a.c., care
însumează circa 33 milioane lei. Ingi
nerul Mihai Cocan, directorul unită
ții, justifica aceasta prin neintrarea
în funcțiune la vreme a unor noi
capacități de producție, neasigurarea
unor materii prime, precum și printr-o seamă de greutăți inerente în
ceputului. Cauze obiective, reale. Dar
din discuțiile purtate cu muncitori,
specialiști și cadre de conducere,
activiști de partid din cadrul com
binatului și de Ia comitetul municipal
de partid, am reținut că atit in anul
trecut, cit și in luna ianuarie reali
zările in producție puteau fi mult
mai mari dacă in secțiile și fabricile
dc aici nu s-ar fi înregistrat un mare
număr de întreruperi ne.iustificate,
cauzate de exploatarea neratională a
instalațiilor și marinilor. neexecutarea la vreme a reviziilor, precum
și de calitatea necorespunzătoare a
reparațiilor.
— Este adevărat. recunoștea ing.
Constantin Moroșanu. șeful serviciului mecano-energetic, că lucrările de revizie generală din anui
trecut nu ’au fost pregătite și nu au
fost executate în mod corespunzător
la nici tina din instalațiile combina-

muncă, producția
netă și producti
vitatea muncii — .
nu sint corelați cu
capacitățile intre-,
prinderii.
depă
șind foarte ■ mult
posibilitățile noas
tre. Am analizat
aceasta
situația
împreună cu to
varășii. din ' Cen
trala industrială
de mașini-unelte.
țiile
eșalonării
nejudicioase
a
sarcini

tura
o
serie
de
locuri
înguste
la
ope
inginerul Vasile Botezatu. care a
mecanicii fină și
reușit să obțină- semifabricatul pentru rațiile de frezate, rectificare, găuri lor de plan pe luni și trimestre.
— Evident, întreprinderea noastră scule, de care aaxul principal al strungului paralel te in coordonate și debitare, prin do
prin refulare din bară., înlocuind pro tarea acestor puncte de lucru cu noi ' dispune de rezerve importante de parținem, însă lu
cedeul de forjare liberă. Pe această mașini-unelte.' dind posibilitatea co- ’ creștere mai accentuată a productivi crurile nu s-au
cale. în prezent se economisește o lectivului secției montaj să obțină o tății muncii — ne spune inginerul lămurit definitiv
Ghcorglie Păuneseu, șeful birou pină in prezent.
lui organizarea producției ‘ și a
Care este punc
muncii. Așa cum ați putut constata,
al centralei indus__
în intreprindere s-a. elaborat, pe baza tul de vedere
La întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște unor
triale?
în legătură cu acest asanalize temeinica, și se aplică
cu consecvență un program complex pect, ne-am adresat tovarășului
de acțiune in această direcție pentru Ion Petre, șeful serviciului plan
cantitate de 50 kilograme metal și 130 mai bună ritmicitate în producție și anul 1980. Măsurile privind folosirea din cadrul Centralei ind.ustriale de
judicioasă a timpului? indeosebi prin mașini-unelte; mecanică fină și scu
de minute manoperă pe fiecare pro o productivitate mult mai mare.
dus, datorită reducerii substanțiale a
Ce rezultate s-au obținut pină întărirea disciplinei în muncă și le, care ne-a spus : „De la început,
adaosului de prelucrare. Forjarea în acum la acest indicator ? în pri tehnologice, ocupă, • in mod firesc, precizez că la întreprinderea de
,
din Tîrgoviște planul pe
matrițe a fost extinsă, dealtfel, la nu ma lună â anului, sarcina de creș un loc important. Concomitent, am strunguri
meroase alte repere.
tere a productivității muncii, calcula stabilit alte 70 de măsuri cu caracter acest an poate fi îndeplinit integral
Deosebit de eficace s-au dovedit tă pe baza producției nete, a fost în tehnic și organizatoric pe baza că și la toii indicatorii. Pe baza analimăsurile de reorganizare a liniei de deplinită în întreprindere in pro rora în acest an vom putea obține o zelor efectuate la fata locului, nu de
fabricație a axului principal și extin porție de sută la sută, nivelul aces productivitate cu 18,3 la sută mai mult, au fost- reașezate nivelurile
' ” '
fiind cu 2 218 lei mare decit realizările anului trecut.
derea lucrului la mai multe mașini, tui indicator
— Acest spor se situează la nivelul unor indicatori de plan, adueîndu-se
în urma cărora s-a îmbunătățit rit mai mare decit in luna precemicitatea în aprovizionarea locurilor dentă. Cu toate acestea, colectivul sarcinii de creștere a productivității corecturile necesare, in strinsă con
de muncă și s-a redus numărul per întreprinderii nu se declară mulțumit muncii planificate pentru anul 1980 ? cordantă cu cerințele și exigentele
sonalului auxiliar. Totodată, notăm de realizările din luna ianuarie, în— Indicatorii planificați pe anul din acest an ale economiei na
că în cursul acestui an se vor înlă- trucit ele au fost .obținute in concli- 1980— îndeosebi, privind forța de ționale, cu resursele interne ale

PRODUCTIVITATEA MUNCII

FOLOSIȚI TIMPUL PENTRU PRODUCȚIE,

nu pentru a „demonstra" că sarcinile sint prea mari I
întreprinderea de strunguri din Tîr
goviște este o unitate modernă, pro
dusele fabricate aici fiind intens so
licitate de economia națională și la
export. Cum a debutat in acest an
activitatea productivă a întreprinderii,
cum se realizează sarcina de creștere
a productivității muncii ?
— în întreprinderea noastră — ne
' informează inginerul Eugen Panaii,
șeful comisiei pentru creșterea pro
ductivității a consiliului oamenilor
muncii — preocupările pentru ridi
carea mai accentuată a productivității
muncii au un caracter permanent.
Și în 1980 aplicăm un amplu și te
meinic program de măsuri in acest
scop.
Care sînt. concret, măsurile stabi
lite în întreprindere pentru creșterea
productivității muncii în acest an ?
Notăm că in unitate se continuă, cu
bune rezultate, revizuifreâ și perfec
ționarea tehnologiilor, incepind cu
cele mai greoaie și mai puțin econo
mice. Este remarcabilă în această pri
vință realizarea unui colectiv de mun
citori și cadre tehnice, condus de
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tului. Este în primul rînd vina noas recuperatoare. Alte numeroase opriri
tră, ca și a conducerii combinatului, se datoresc nerespectării proceselor
că nu ne-am ocupat la vreme de în tehnologice, insuficientei supravegheri
tocmirea graficelor <le lucrări, nu a utilajelor și instalațiilor, indiscipliam asigurat piesele de
... schimb
_____ vși. - nei in muncă. La fabrica de acid I
materialele necesare. Nu ne-am ocu fosforic. de exemplu, una din cele
pat de asemenea nici de asimilarea două mori pentru măcinat fosfații,
unor piese de schimb aduse din im- rămasă nesupravegheată in timpul
funcționării, s-a defectat și stă nefoiositâ incă din decembrie 1979. Tot
aici, și tot din lipsă de supraveghere,
Ce se face acum la Com cintarul
pentru dozarea materiilor
binatul chimic din Bacău prime s-a înfundat. Rezultatul ? In
stalația a fost oprită o perioadă de
Sentru a nu se mai repeta timp in care s-ar fi putut realiza o
producție in valoare de 60 000 lei.
lanifestările de indiscipli De
altminteri, aici, la acid fosforic.
au loc cele mai dese defecțiuni,
nă de anul trecut
cauzate de conducerea necorespunză
toare a( procesului tehnologi?.
Cum 'era și firesc, oamenii, comu
port și, mai ales, de- reconditionarea niștii de aici n-au r/imas indiferenți
și refolosirea celor uzate. Deseori, față de această situație. La inițiativa
lucrările de reparații s-au desfășurat organizației de partid, in toate fabri
la irttimplare, fără o asistentă tehnică cile și secțiile combinatului au fost .
calificată, au fost acceptate improvi organizate colective largi de specia
zații care pină la urmă au generat liști, muncitori fruntași care au ana
destule defecțiuni și opriri.
lizat și găsit cele mai adecvate , căi și
Cîteva exemple confirmă pe deplin soluții pentru îmbunătățirea întregii
aceste afirmații. La fabrica ■de acid activități de întreținere și reparație
sulfuric, de pildă, datorită neasigu- a utilajelor și instalațiilor. Pe baza
rării la timp a rotoarelor și corpuri- acestora au fost întocmite programe
lor de pompe pentru sulf, lucrările concrete, detaliate de lucru, cu ter
de revizie de la linia I au fost pre mene și răspunderi precise. O orimă
lungite cu 5 luni. Aceeași fabrică nu măsură o constituie organizarea la
a funcționat timp de alte 3 luni din nivelul combinatului a unui atelier
lipsa unor serpentine pentru cazanele central pentru efectuarea reparațiilor
eu un grad inalț de dificultate. Alte
ateliere, organizate pe fabrici, cu
eqhipe specializate, execută lucrările
curente de reparație și întreținere la
utilajele dinamice și statice.
O atenție deosebită se acordă asi
gurării pi.eselor de schimb. în cadrul
atelierului de la fabrica de acid
sulfuric, de pildă, au fost asimilate
și introduse in fabricație, în coope
rare cu întreprinderea metalurgică
din localitate, rotoarele pentru pom
pele de sulf, serpentinele pentru cazanele recuperatoare, precum
și
modelele pentru corpurile de pompă
din oțeluri inoxidabile. Tot aici au
fost asimilate și o seamă de pie„u
aduse pină acum din import.
Rezultatele acestor măsuri și ini
țiative n-au întirziat să se- vadă.
Avind toate piesele asigurate și organizindu-și bine munca, echipa
maistrului Gh. Iliuță de la fabrica
de amoniac, de exemplu, ă terminat
reparațiile planificate la ventilatorul
de gaze arse cu 5 zile mai devreme.
Aceeași echipă a pus in funcțiune
întreprinderii. Desigur, centrala in turbopompa de ulei — căzută „acci
dustrială va acorda in continuare tot dental — in numai 4 zile.
sprijipul acestei unități, dar hotăriîn spiritul indicațiilor date la re
toare rămin eforturile proprii ale co centa ședință a Comitetului Politic
lectivului său pentru valorificarea Executiv al C.C. al P.C.R., aici, la
deplină și operativă a resurselor de combinatul băcăuan, s-au luat noi
creștere a producției fizice, a produc măsuri prin a căror aplicare se va
tivității muncii și eficienței econo asigura realizarea, in acest an, a unui
mice".
indice de utilizare a mașinilor și in
Un punct de vedere care cu sigu stalațiilor de cel puțin 92 Ia sută,
ranță că va fi privit cu răspundere adică cu 6 la sută mai mare decit
în întreprinderea tirgovișteană. cu în anul trecut. O prevedere concre
atit mai mult cu cit cehtrala indus tă. mobilizatoare pentru realizarea
trială de resort a dat asigurări ferme căreia sint angajați la ora actuală
că va sprijini îndeaproape colectivul toți muncitorii și specialiștii acestui
acestei unităti. '
combinat.

Gheorqhe MANEA
Iile ȘTEFAN

Gheorcjhe BAETA
corespondentul
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„CEL MAI IUBIT FIU AL POPORULUI
CANDIDA TUL NOSTRU"

tura celui mai iubit fiu al-'poporului
român, cel care și-a închinat întreaga
viață de luptă și muncă celor ce
muncesc, partidului, patriei noastre
socialiste. Exemplu însuflețitor de.
muncă și viață, de nețărmuriță dă
ruire pentru propășirea patriei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
în nenumărate rînduri în mijlocul
colectivului de la „23 August", vizi
tele sale de lucru constituind pentru
noi tot atitea prilejuri de a primi
sfaturi și indicații deosebit de pre
țioase, care au constituit un puternic
imbold în întreaga noastră activitate
economică și politică.
îndrumările și indicațiile valoroase
pe care le-am primit, soluționarea
concretă a problemelor majore de
moment și perspectivă ce au rezultat
în cadrul vizitelor de lucru, jalonarea
principalelor căi pe care trebuie com
'centrate eforturile creatoare ale co
lectivului nostru au condus la situația
să putem raporta tovarășului Nicolae
Ceaușescu că oamenii muncii din .în
treprinderea „23 August" au realizat
producția globală industrială pe
anul 1979 la nivel de 100,9 la sută,
producția-marfă fabricată —100,2 la
sută, producția netă — 101,7 la sută,
iar programul de investiții cu 120,5
la sută.
Rezultatele obținute pînă acum, ca
și măsurile ce au fost luate în acest
an, creează premise sigure că vom
încheia cu succes actualul cincinal
la data de 15 iunie 1980, realizînd
peste planul cincinal o producție in
dustrială suplimentară în valoare de
peste 3,6 miliarde lei.
In încheiere, vorbitorul a spus :
Susțin din toată. inima această pro
punere și îl asigurăm pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu că —. mîndri de
candidatul nostru — vom face totul,
neprecupețind nici un efort pentru
a obține noi și însemnate succes,e în
toate domeniile activității noastre.
Luind cuvîntul, tovarășul Ion Dra
gii, secretarul comitetului de partid
de la întreprinderea de mașini-unelte și agregate, a spus : Permiteți-mi
să dau glas sentimentelor de stimă
și vibrantă dragoste pe care le pur
tăm noi, oamenii muncii din între
prinderea de mașini-unelte și agrega
te. tovarășului Nicolae Ceaușescu. să
ne unim gîndurile cu gindurile si
voința tuturor celor care muncesc și
trăiesc in această circumscripție elec
torală și să exprimăm totala adeziune
la propunerea ca secretarul general
al partidului, președintele ’Republicii
Socialiste România, să fie candidatul
nostru -pentru organul suprem al pu
terii de stat.
îndrumările, recomandările și in
dicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu
au constituit pentru colectivul între
prinderii noastre un puternic stimu
lent, al activității de producție. Așa
am reușit să. obținem realizări de
prestigiu. Astfel, producția industria
lă pe întreg cincinalul 1976—1980 a
fost realizată incă din trimestrul IV
1979.
Rodnicul bilanț al înfăptuirilor con
stituie pentru noi doar punctul de
plecare spre noi succese, pentru că
prin șuccese în muncă vrem să dove
dim întreaga stimă și recunoștință
ce purtăm omului ce np călăuzește
pașii și care, în fruntea partidului'
și a țării, a făcut, ca numele Româ
nia să fie rostit cu admirație și res
pect pretutindeni în lume.
Entuziasmul și mindria patriotică
cu care aprobăm candidatura tova-'
rășului Nicolae Ceaușescu exprjmă
dorința noastră cea mai fierbinte de
a ne spori contribuția la înfăptuirea
grandioaselor obiective stabilite de
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, de a face totul ca patria noas
tră scumpă să urce pe noi culmi de
progres și civilizație.
Marea cinste ce ni se face astăzi,
cînd Consiliul Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste ne
propune candidatura
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. pentru a fi ales
deputat in Marea Adunare Națională,
se constituie intr-un moment deose
bit pentru viața și .activitatea noas
tră — a spUs tovarășul Ion Moldo
van, directorul întreprinderii de țevi
„Republica". Aprobăm din toată ini
ma propunerea făcuță. Pentru noi. cei
de la „Republica", nu există, dorință
mai mare ca aceea de a avea din nou
deputat în marele sfat al țării pe pri
mul și cel mai bun dintre români,
omul care din fragedă tinerețe și-a
pus întreaga capacitate de muncă în
slujba, realizării înaltelor idealuri ale
poporului —. de pace, progres,. bună
stare și fericire.
Am avut fericitul prilej ca în ac
tuala legislatură să avem deputat pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu și am
beneficiat de sprijinul deosebit și în
drumarea permanentă a alesului nos
tru. Acum; la ora bilanțului, consta
tăm cu mîndrie că în .ultimii cinci
ani întreprinderea noastră și-a du
blat capacitatea, gama sortimentelor
produse a fost lărgită și diversificată.

Paralel cu dezvoltarea întreprin
derii, a crescut și nivelul de viață al
celor ce muncesc la „Republica".
Astfel, peste 1 000 de oameni ai mun
cii s-au mutat în apartamente nou
conștruite, avem 6 cămine muncito
rești, în care peste 500 de tineri bene
ficiază ■ de condiții bune de locuit.
Pe lingă întreprindere funcționează
un grup școlar cu peste 2 000 de elevi,
.avînd astfel asigurată forța de mun
că pentru noile capacități de produc
ție ce vor fi puse în funcțiune.
,
Vom vota pentru alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu ca depu
tat al nostru cu siguranța că votăm
pentru fericirea noastră.
,
' Luind cuvintul, prof. Eeaterina
Diunitrașcu, secretară a organizației
de partid de la Liceul de matematicăfizică nr. 3, a spus : în atmosfera
sărbătorească a adunării noastre ce
tățenești, cînd, cu inimi și cugete
Înflăcărate, ne îndreptăm gîndurile
pline dec dragoste, de recunoștință
către strălucitul conducător al parti
dului și statului nostru, imi revine
cinstea de a exprima, asemeni tuturor
celor ce și-au rostit cuvîntul aici,
voința fierbinte a dascălilor tinerei
generații . de a susține cu vibrantă
mîndrie patriotică propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să candide
ze in circumscripția electorală nr. 1
„23 August" pentru alegerile de deputați în forul legislativ suprem al țării
— Marea Adunare Națională- Revo
luționar înflăcărat, gînditor de o
excepțională forță novatoare, aducind
contribuții inestimabile la tezaurul
teoriei Și practicii socialismului știin
țific și materialismului dialectic, om
de generoasă omenie, secretarul - ge
neral al partidului, cel mai .iubit fijr
al poporului, este ctitorul noii Româ
nii și prezența sa la cirma națiunii
este suprema garanție a înfăptuirii
neabătute a Programului edificării
societății' socialiste multilateral .dez
voltate și înaintării spre' comunism.
în-continuare, vorbitoarea' a subli
niat că 'printre realitățile remarcabi
le ale României de azi se înscrie în
noirea pe baze revoluționare a învățămîntului. a întregului proces instructiv-educativ. înnoire care își are
izvorul în orientările și indicațiile de
înaltă valoare teoretică și . practică
date de secretarul general al parti
dului, arătînd că dezvoltarea în ritm
susținut a învățămintului de toate
gradele se regăsește în chip semni
ficativ și în realizările din circum
scripția electorală nr. 1.
Doresc de la început să susțin din
toată inima această propunere, pentru
că am fost martorul direct la tot ceea
ce s-a realizat atît în această mare
■întreprindere, cit și în circumscripția
electorală, ca dealtfel in intreaga
țară, în toți acești ani de mari suc
cese pentru națiunea noastră, a ară
tat în cuvîntul său „Eroul Muncii So
cialiste" Vasile Iscru, pensionar. în
treprinderea „23 August" a beneficiat
de un ajutor inestimabil din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care,
an de an. a efectuat vizite de lucru
și a participat la adunări generale
ale oamenilor muncii, ne-a sfătuit- și
ne-a îndrumat acțiunile, ne-a orientat
•ferm activitatea pentru a obține re
zultate tot mai bune în munca ce am
desfășurat-o. Doresc și eu să-mi aduc
contribuția, să pun la îndemîna tine
retului care muncește iîn uzină expe
riența profesională cîștigată pe
parcursul unei vieți și pentru aceasta
voi fi mereu prezent în mijlocul lui.
îmi dau seama, de asemenea, că
avem încă multe lucruri de făcut în
cartierele în care locuim. Trebuie să
devenim mai .activi în mobilizarea tu
turor cetățenilor la buna conservare
și dezvoltare a fondului de locuințe,
la amenajarea și întreținerea parcu
rilor și a spațiilor verzi, la formarea
unei conștiințe înaintate la toți ce
tățenii în ce privește păstrarea avu
tului obștesc. Cred, de asemenea, că
noi, pensionarii, trebuie să facem mai
mult in ce privește educația civică
și creșterea răspunderii față de in
teresele oamenilor muncii, a lucrăto
rilor din comerț și din alte sectoare
de servire, atit în ’cadrul acțiunilor
de control al oamenilor muncii, cit și
•în alte forme organizate.
Arătînd că opțiunea partidului și
statului nostru pentru crearea .unei
industrii moderne, puternice și com
petitive poartă amprenta concepției
secretarului general al partidului,
prin care ' se îngemănează virtuțile
industrializării socialiste cu expe
riența mondială cea mai înaintată,
Draga Atanasiu, inginer la Insti
tutul de cercetare științifică, și
inginerie tehnologică „Titan", a spus :
în acest an de confluență a două
legislaturi și a două cincinale de
importanță
fundamentală pentru
afirmarea cu și mai multă vigoare
a României socialiste, activitatea
noastră capătă semnificații noi și un
rol tot mai însemnat pentru înfăp
tuirea Programului-directivă adoptat
de înaltul forum al comuniștilor în

scocul dezvoltării cercetării științifi
ce și accelerării introducerii progre
sului tehnic.
Relevînd valoarea recomandărilor
și indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului celor ce mun
cesc, in acest domeniu, vorbitoarea a
trecut in revistă numeroasele suc
cese înregistrate, printre care .asi
milarea mașinilor-unelte grele cu
comandă numerică și a centre
lor de prelucrare. Ea a subli
niat că întregul colectiv al in
stitutului este ~ puternic angajat in
ampla acțiune 'de extindere. a auto
matizării și mecanizării proceselor
tehnologice, de realizare a „roboților
industriali" și a liniilor automate de
prelucrare. Conștienți de rolul ce
ne revine în modernizarea și dezvol
tarea construcției de mașini — a‘spus
vorbitoarea — beneficiind . în con
tinuare de încrederea și sprijinul pe
care ni le acordă 'conducerea ,parti
dului, susținem cu toată cal'dura
propunerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie alesul nostru ca
deputat în Marea Adunare Na
țională și ne angajăm să mun
cim mai bine, mai eficient pen
tru transpunerea în fapte a hotărîrilor Congresului al XII-lea.
De la început îmi exprim deose
bita satisfacție pentru prilejul ce mi
se oferă de' a susține propunerea ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie
din nou candidatul nostru — a spus
tovarășul Gheorghe Buruc, „Erou al
Muncii Socialiste", muncitor la între
prinderea „23 August".
în anii actualei legislaturi, cir-,
cumscripția noastră, ca dealtfel in
treaga țară, a cunoscut o puternică
dezvoltare economică și socială. Dacă
oamenii muncii de la „23 August"
dispun astăzi de locuințe confor
tabile, de o rețea de unități comer
ciale și de servire, corespunzătoare,
de locuri de agrement bine amena
jate, de creșe, grădinițe și școli pen
tru copii, de o bună asistență me
dicală, .toate, acestea sint expresia
grijii constante' pe care o manifestă
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru
continua creștere.a calității vieții în
tregului popor.
Dacă întregul nostru'popor se află
astăzi mai mult ca pricind strîns unit
în jurul partidului, muncind cu
hotărîre pentru înfăptuirea mărețului
program de făurire a socialismului
și comunismului in scumpa noastră
patrie, aceasta se datorește celui care,
cu pasiune și dăruire revoluționară,
trudește neobosit pentru fericirea na
țiunii noastre, pentru ridicarea Româ
niei pe noi culmi de civilizație și
progres, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Exprimînd totala adeziune â celor
peste 10 000 de tineri care muncesc
și trăiesc in această circumscripție
față de propunerea făcută, Alexan
drina Rău. prim-secretar al Comite
tului U.T.C. al sectorului 3, a spus :
Sintem mîndri,. că avem minunatul
prilej de a acorda cu multă bucurie,
din nou, votul celui 'mai iubit și sti
mat fiu' al poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, părintele drag al
tineretului, care, prin înaltele sale
virtuți și calități de om politic, a fă
cut ca România socialistă să înainte
ze cu pași fermi pe dramul construi
rii celei mai umane societăți din is
toria lumii, societatea comunistă.
Uteciștii. întregul tineret este pre
zent pe frontul construcției socia
liste. ai mobilizării tuturor categorii
lor de tineri la' realizarea prevede-’
rilor planului cincinal, la înfăptuirea
politicii partidului de ridicare a ni
velului de trai al poporului, pârtiei;
pînd lot mai activ la dezbaterea și
soluționarea problemelor esențiale
ale dezvoltării societății.
Noi. tinerii din circumscripția elec
torală nr. 1. alături de ceilalți tineri
din acest seJtor, sintem hotăriți să
urmăm neabătut partidul, pe secreta
rul său general, și ne angajăm să ne
facem datoria așa cum ni se cere,
pentru a participa, direct și efectiv,
cu toată răspunderea, priceperea - si
entuzias’mul caracteristic virstei noas
tre. la înfăptuirea sarcinilor ce-i re
vin sectorului 3 din planul de dezvol
tare ■‘economico-socială a Capitalei.
în cuvîntul său. dr. Constantin
Gorgos, directorul Policlinicii univer
sitare „Titan", a spus : Evenimentul
pe care-1 trăim azi este pentru noi
toți, cei cărora le-a fost încredințată
nobila misiune de ș sluji și apăra
sănătatea oamenilor muncii, un nou
și fericit prilej pentru a da glas sen
timentelor de stimă, prețuire și
nețărmurită dragoste Ce le avem fată
de secretarul general al partidului,
strălucit continuator al gîndirii și
faptelor marilor înaintași ai nea
mului. luptător fără egal pen
tru binele și fericirea ' noastră,
a tuturor, și ne exprimăm tota-la adeziune la propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să candideze
pentru a fi ales deputat în. marele
sfat al țării, in circumscripția electo
rală nr. 1.

Adunări pentru desemnarea candidaților
Frontului Democrației si Unității
Socialiste în alegerile de deputați
pentru Marea Adunare Națională
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mare prezent, un mare viitor, așa
cum le-au visat și pentru care au
luptat înaintașii ! Liber și singur
stăpîn în vatra sa dintotdeauna.
poporul nostru își zidește edificiul
trainic, invincibil al socialismului și
comunismului, intr-o patrie indepen
dentă și suverană, unit în cuget și
simțiri în jurul partidului, centrul
vital al societății românești. în jurul
secretarului său general, făuritorul
coeziunii moral-politice a întregii
națiuni.
De activitatea prodigioasă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la cîrma
partidului și statului, de remarcabila
sa gindire și acțiune revoluționară,
profund novatoare, sînt indisolubil
legate cele mai mărețe înfăptuiri din
istoria României. Perioada ultimului
deceniu și jumătate se înscrie în
hronicul de aur al patriei drept cea
care a dinamizat și a determinat
profunde transformări calitative în
toate structurile societății, în care a
fost elaborat și se transpune neabă
tut în viață Programul partidului,
carta teoretică și practică a făuririi
socialismului multilateral dezvoltat și
înaintării tării spre comunism. Acce
lerarea ritmului de dezvoltare economico-socială, opțiune fundamentală
în strategia partidului- nostru, asigu
ră deplina independență a României,
propășirea patriei, ridicarea neîn
treruptă a bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor. In
opera de mari dimensiuni privind
formarea omului nou, . cu o înaltă
conștiință socialistă, patriotică, rod
al profundului umanism revoluționar
... omovat de partid, se afirmă cu vigoaSe personalitatea umană, se am
plifică cadrul democratic de partici
pare a tuturor oamenilor muncii —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — la conducerea socie
tății, la înfăptuirea. în strînsă uni
tate, -a politicii partidului, la a cărei
elaborare și transpunere în viată ro
lul determinant revine tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Opera teoretică și practică de mare
profunzime a secretarului general al
partidului, întemeiată pe cunoașterea
adincă a realităților românești, pe
aplicarea creatoare a legităților gene
rale la condițiile concrete ale țării
noastre, a impulsionat și a ridicat pe
trepte calitativ superioare întregul
proces de făurire a noii orinduiri,
contribuind la îmbogățirea substan
țială a patrimoniului socialismului
științific. Consacrîndu-și . întreaga
viață cauzei partidului, fericirii și
bunăstării poporului, progresului și
independenței patriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu militează cu re
marcabilă consecvență și răspundere
pentru destinele umanității, intrind
în conștiința lumii contemporane ca
un proeminent luptător pentru pace,
pentru triumful noilor relații demo
cratice pe arena internațională. Îm
potriva forței și amenințării cu forța
în raporturile- dintre state, pentru
dezarmare și securitate", pentru edi
ficarea unei noi ordini economice și
politice mondiale, pentru dreptul
. sacru al fiecărui popor de a-și hotărî
soarta de sine stătător, fără nici o
ingerință din afară. Locul nicicînd
mai demn și mai respectat al Româ
niei în lume se datorește politicii in
terne și externe clarvăzătoare a
partidului nostru, al cărei promotor
neobosit este tovarășul Nicolae
Ceaușescu, strălucit om politic,
remarcabil gînditor și conducător re
voluționar.
Entuziasta adunare populară de
astăzi constituie pentru toți cetățenii
din această zonă cu îndelungi și pu
ternice tradiții muncitorești, militan
te, zonă care cunoaște mutații defi
nitorii pe 'plaijul dezvoltării econo
mice și social-urbanistice, pentru toți
bucureștenii, un nou și fericit prilej
de a transmite mult iubitului și
stimatului tovarăș Nicolae Ceaușescu
cele mai alese mulțumiri, cea mai
profundă recunoștință pentru grija sa
nețărmurită față de înflorirea multi
laterală a fiucureștiului, deopotrivă
cu a întregii țări.
r. Ne exprimăm întreaga noastră gra
titudine pentru atenția statornică și
sprijinul neprecupețit pe care depu
tatul nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, le-a acordat acestei zone
a orașului, care in ultimii ani a de
venit un modern și frumos cartier, cu
multe și mari întreprinderi industria
le, ansambluri de locuințe, școli, gră
dinițe, mari complexe comerciale,
spitale, reprezentativ pentru trans
formările radicale pe care le-a cunos
cut in acești ani orașul in care trăim.
Indicațiile și orientările sale de ex
cepțională importanță au o contribu
ție hotăritoare la edificarea unei ca
pitale moderne, demne de epoca
.mărețelor împliniri socialiste.
însuflețiți de luminosul exemplu al
marelui fiu al României, toți oamenii
muncii din București se angajează să
își dăruiască energiile și capacitatea
creatoare înfăptuirii grandioaselor
obiective ce Ie revin din istoricele do
cumente programatice ale Congresu
lui al XII-lea al partidului, din hotăririle Congresului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, potri
vit tradițiilor muncitorești ale Capi
talei, inseparabil legate de îndelun
gata și eroica activitate revoluționară
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Pentru fiecare cetățean al Capitalei
■ nu există țel mai însuflețitor, anga
jare- mai responsabilă decît îndepli
nirea neabătută a politicii partidului
nostru comunist, politică ce corespun
de pe deplin și se identifică cu aspi
rațiile, idealurile și interesele între
gului popor.
Puternic animați de aceste gînduri,
de aceste profunde convingeri, pro
punem și susținem din toată inima
candidatura, pentru forul legislativ
suprem al țării, a iubitului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Propunerea ca secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să fie candidatul Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste
în circumscripția electorală nr. 1 „23
August" a fost primită de miile de
participant la adunare cu deosebit
entuziasm, cu îndelungi ovații și aclamații. Toți cei prezenți au scandat
eu însuflețire „Ceaușescu — R.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— candidat pentru al țării mare
sfat !“.
A luat apoi cuvîntul tovarășul
Carol Dina, directorul întreprinderii
„23 August" : Pentru colectivul de
oameni ai muncii din întreprinderea
noastră, detașament cu puternice tra
diții revoluționare — a spus vorbito
rul — este o deosebită cinste să
•usțină cu tot entuziasmul candida

în Întreaga țară au avut loc ieri

Vorbitorul a subliniat că politica
partidului și statului nostru, ce are în
centrul său omul, bunăstarea și fe
ricirea lui, poartă amprenta gindirii
profund umaniste a' secretarului ge
neral — .comunistul de omenie care
a revoluționat intreaga noastră gindire și existență.
Minunatele perspective ce se des-,
chid dezvoltării economico-sociale a
țării noastre, prefigurate magistral
in hotărîrile celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, reprezintă o che
zășie a înfăptuirii prevederilor și în
domeniul in care lucrez. Avem cu
toții obligația să ridicăm pe un plan
superior intițeagâ noastră activitate
și să realizăm, așa cum ne cere secre
tarul general al partidului, o nouă
calitate.
Marile prefaceri care au avut loc in
domeniile economie, social, cultural
și edilitar pe platforma industrială
„23 August", ca dealtfel în intreaga
țară, sînt strîns legate de numele to
varășului Nicolae,. Ceaușescu — a
spus in cuvintul său Dumitru Pădure,
președintele comitetului sindicatului
din întreprinderea „23 August".
Oamenii muncii din întreprinderea
„23 August" sînt beneficiarii direcți
ai acestor minunate realizări. Aproa
pe 6 000 de oameni ai muncii locu
iesc in apartamente noi - primite din
fondul locativ dș stat sau construite
cu ajutorul statului. în perioada
1975—1979 s-a'u mutat în apartamente
noi 562 familii, iar alte 1 550 și-au
construit locuință proprietate perso
nală. Ca urmare a grijii manifes
tate constant de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru condițiile de viață
ale oamenilor muncii. întreprinderea
noastră beneficiază^ astăzi de un Club
nou cu 800 de locuri,, dispunem de
un spital și o policlinică dotate cu
aparatură modernă, care acordă
asistență medicală unui. număr mare
de oameni ai muncii, de 4 noi
creșe, de grădinițe construite în
această perioadă. De asemenea, ti
neretul din întreprinderea noastră
are condiții de viață din ce în ce
mai bune.
Pentru noi. cei peste 18 000 de oa
meni .ai muncii din întreprinderea
„2,3 August", nu există dorință mai
fierbinte decit aceea de a avea în con
tinuare ca reprezentant al nostru in
-Marea Adunare Națională pe președințele României socialiste, tova-'
rășul Nicolae Ceaușescu, căruia . îi
vom acorda din toată inima voturile
noastre.
Prin vii aplauze și îndelungi ovații,
intr-un singur glas, exprimînd dorin
ța întregului nostru popor, miile de
participanți Ia adunarea cetățenească
și-au manifestat bucuria, aprobarea
deplină față de propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să candi
deze din partea circumscripției lor
in alegerile de deputati pentru Marea
Adunare Națională.
Toți cel prezenți au aprobat ca o
delegație condusă de tovarășul
Gheorghe Pană să prezinte tovară
șului Nicolae Ceaușescu declarația de
acceptare a candidaturii.,
în încheierea adunării, participan
ta au adresat o scrisoare tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prin care il roagă
să accepte propunerea de a fi can
didat al .Frontului Democrației și
Unității Socialiste in circumscripția'
electorală nr. 1 „23 August" in ale
gerile' de deputați în Marea Adunare
Națională.
In această propunere — se arată
în scrisoare — ne unim. împyeună
cu întregul popor, gindurile și sim
țămintele de adine respect', de
nețărmurită' încredere și brețuire. de
vie gratitudine față de dumneavoas
tră, strălucitul conducător al parti
dului nostru, al patriei socialiste, de
obera căruia sint . legate indisolubil,
dăltuite pentru totdeauna in memor
ria națională, cele măi mărețe îm
pliniri din întreaga istorie - a Româ
niei. Trăim o înaltă și mereu, dina
mizatoare mîndrie pentru că avem
bucuria ca idealurile celemai scumpe,
plămădite pe pămintul românesc de
peste două milenii; să prindă viață
în chip minunat, in această glorioasă
perioadă, sub st'eagul libertății și al
demnității, al unei impresionante
unități in jurul partidului, al dum
neavoastră. marele om de stat ce
întruchipați celp mai alese virtuți ale
poporului, geniul său creator.

★
Adunarea se încheie într-o atmos
feră de puternică vibrație patriotică,
de satisfacție și entuziasm, marcată
de vii și îndelungi aplauze și acla
mații. Toți cei prezenți scandează
intr-un glas numele . partidului, al
secretarului său general, numele
țării,- într-o firească și simbolică ală
turare, expresie vie a atașamentului
profund al oamenilor muncii fată de
politica înțeleaptă a partidului, a
dragostei și recunoștinței față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mîndriei și încrederii depline față de
viitorul luminos al României.

în numeroase municipii, orașe și
localități din diferite județe ale țării
au avut loc, in cursul zilei de joi, adunări organizate de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste pentru
desemnarea candidaților în alegerile
de deputati în Marea Adunare Na
țională.
Expresie a încrederii întregului
nostru . popor în Partidul Comunist
Român și in conducerea sa. in poli
tica științifică, clarvăzătoare a parti
dului. care corespunde pe deplin .in
tereselor vitale ale națiunii noastre
socialiste, in rîndul candidaților pro
puși de Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste, cel mai larg și re
prezentativ organism al democrației
noastre, în cadrul căruia se reali
zează unitatea maselor populare, în
jurul partidului, se află membri și
membri' supleanți ai Comitetului Po
litic -Executiv al C.C. al P.C.R. și ai
Comitetului Central al partidului.
Printre cei propuși se numără, de
asemenea, reprezentanți de frunte ai
clasei muncitoare, țărănimii coopera
tiste și intelectualității, activiști de
partid și de stat, ai organizațiilor de
masă și obștești, cadre de conducere
din economie — bărbați și femei, ti
neri și virstnici, români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
oameni ai muncii profund devotați
patriei, partidului și poporului, cu un
înalt spirit al datoriei., socialiste, exemplu de dăruire în producție, buni
gospodari ai treburilor obștești, care
prin întreaga lor activitate au dove
dit că merită pe deplin increderea ce
tățenilor.
Pentru alegerile de deputați in
marele forum legislativ al țării —
Marea Adunare Națională — au fost
propuși in adunările cetățenești des
fășurate joi următorii candidați a'i
Frontului Democrației și Unității Socialiste *
în județul ALBA — Nicolae Hurbean, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al' Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția elec
torală nr. 4 Cîmpeni ;
s
în județul ARAD — Pavel Aron,
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de
partid, • în circumscripția electorală
nr. 8 Lipova ;
în județul ARGEȘ — academician
doctor inginer 'Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie, in circumscripția electo
rală nr. 1 Pitești-Sud ;
în județul BACĂU — Alexandrina
Găinușe, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., primsecretar al Comitetului județean de
partid, în circumscripția electorală
nr. 11 Comănești ;
în județul BIHOR — Irina Farcaș,
secretar al comitetului de partid,
maistru la întreprinderea de tricotaje
„Or.adea", și Rozalia Togor, secretar
al comitetului de partid, ajutor de
maistru la întreprinderea de confec
ții Oradea, în circumscripția electo
rală nr. 3 Oradea-Sud ;
In județul BISTRIȚA-NĂSĂUD Mihai Marina, membru al. C.C. al
P.-P.R., prim-secretar al Comitetului
județean de' partid, in circumscrip
ția electorală nr. 3 Năsăud :
în județul BOTOȘANI — Georgcta
Podaru, membru al C.C. al P.C.R.,
secretar al comitetului de partid,
președinte al consiliului oamenilor
muncii, controlor tehnic de calitate
la întreprinderea textilă „Moldova"
din Botoșani, și Elena Pantea, secre
tar al’comitetului de partid pe schim
bul C-țesătorie, la întreprinderea tex-,
tilă „Moldova" din Botoșani, în cir-'
cumscripția electorală nr. 1 BotoșaniNord ;
în județul BRAȘOV — Vasile Sechel, membru al C.C. al P.C.R., di
rector general la Centrala industrială
de tractoare Brașov, și Gheorghe
Badea, director. general la Centrala
industrială de rulmenți și organe de
asamblare Brașov, in circumscripția
electorală nr. 3 Brașov-„Tractorul“ ;
în județul BRAlLA — Ion Catrinescu, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția elec
torală nr. 2 Brăila-Vest ;
în județul BUZĂU — Vasile Potop,
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean de
■partid, in circumscripția electorală
nr. 7 Nehoiu ;
în județul CARAȘ-SEVERIN —
Constantin Savu, membru al C.C. al
P.C.R., director general la Centrala
siderurgică Reșița, și Alexandru Bitang, membru al Comisiei Centrale
de Revizie, director la întreprinderea
de construcții de mașini Reșița; în
circumscripția electorală nr. 1 Reșița-Est ; .
în județul CLUJ — Ilie Verdeț,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. .al P.C.R., prim-ministru al guvernului, in circumscripția
electorală nr. 3 Cluj-Napoca — „16
• Februarie" ;
In județul CONSTANȚA — Du
mitru Fuiorea, membru al C.C. al
P.C.R., director al Șantierului naval
Constanța, și Neculai Hîrjeu, co
mandant unic al portului Constanța,
în cifcumsctipția electorală nr. 1
Constanța-Est ;
în județul COVASNA — Nagy Fer
dinand, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția
electorală nr. 1 Sfintu Gheorghe :
în județul DÎMBOVIȚA — Gheor
ghe Dragomir, membru supleant al
C.C. al P.C.R.. director la Combina
tul de lianți și azbociment Fieni, și
Gheorghe Banu, director la între
prinderea „Steaua electrică“-Fieni. in
circumscripția electorală nr. 2 Pu
cioasa ;
în județul DOLJ — Ștefan Voilcc,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, în circum
scripția electorală nr. 1 Craiova
„Electroputere" ;
,
•
în județul GALAȚI — Corncliu
Vclincov, membru al C.C. al P.C.R.,
director general la Centrala indus
trială siderurgică Galați, și Dan Dulamă, director general, adjunct la
Centrala industrială siderurgică Ga
lați, in circumscripția electorală nr. 2
Galați-Est ;
în județul GORJ — Vasile Ogherlaci, membru supleant al C.C. al
P.C.R., director general la Combina
tul minier Oltenia, și Virgiliu Fătu,
director tehnic la Combinatul .minier
Oltenia, in circumscripția electorală
nr. 2 Motru ;
In județul HARGHITA — Szasz
Iosif, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executivi al C.C. al P.C.R.,
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prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția
electorală nr. 1 Miercurea-Ciuc —
Nord ;
In județul HUNEDOARA — Ion
Mondoca, secretar al comitetului de
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea
minieră Lupeni. Corneliu Boloboi,
secretar al comitetului de partid,
președinte al consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea minieră
Uricani, și Vasile Nemeș, secretar al
comitetului de partid, președintele
Consiliului oamenilor muncii de la
întreprinderea minieră Paroșeni, în
circumscripția electorală nr. 7 Lupeni ;
In județul IALOMIȚA — Constan
tin Alexe, director la I.A.S. Grădiș
tea, și Melenti Tuduce, director la
I.A.S. Ograda, In circumscripția elec
torală nr. 4 Țăndărei;
In județul IAȘI — Cameluța Bel
die, prorector al Institutului politeh
nic Iași, și Lorica Gavril.iță, decan la
Institutul medico-farmaceutic Iași,
în circumscripția electorală nr. 2 Iași
— Tătărași ;
în județul ILFOV — Ion PopescuPuțUri, membru al C.C. al P.C.R.. di
rectorul Institutului de studii istorice
și social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 6 Călugăreni ;
In județul MARAMUREȘ — Vida
Gheza, membru al C.C. al P.C.R..
sculptor, în circumscripția electorală
nr. 1 Bala Mare — Nord;
In județul MEHEDINȚI — Iulian
Ploștinaru, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-searetar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția elec
torală nr. 3 Ștrehaia ;
In județul MUREȘ — Mihai Gere,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., șef .de
secție la C.C. al P.C.R.. președintele
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, 'în circumscrip
ția electorală nr. 3 Tirgu Mureș-Sud;
în județul NEAMȚ — Aurica Vi
zitiu, secretar al Comitetului de
partid, președinte al Consiliului oa
menilor muncii din Combinatul de
fire sintetice Săvinești. și Elena
Toma, secretar al comitetului de
partid de la fabrica de melană nr. 2
a Combinatului. de fire sintetice) Să
vinești, în circumscripția electorală
nr. 3 Roznov ;
In județul OLT — Vasile Bărbulescu, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist Scornicești.
în circumscripția electorală nr. 2
Scornicești ;
. ,
In județul PRAHOVA — George
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R.,
președintele Uniunii scriitorilor, în
circumscripția electorală nr. 11 Vă
lenii de Munte ;
în județul SATU MARE — Vasile
Cădar, membru al C.C. al P.Q.R.; di
rector al întreprinderii „Unio" Satu
Mare, și Mihai Cherteș, director la
întreprinderea „23 August" din'Satu
Mare, în circumscripția electorala nr.
1 Satu Mare-Sud ;
în județul SĂLAJ — Letitia Ionaș,
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean de
partid, in circumscripția electorală
nr. 5 Hida-;
în județul SIBIU —1 Letiția Stănilă, membru al C.C. al P.C.R.. di
rector la întreprinderea „Tirnava"
din Mediaș, și Irina Aldea, secretar
al Comitetului de partid, președinte
al Consiliului oamenilor muncii i de
la întreprinderea „Tirnava" din Me
diaș, în circumscripția electorală hr. 5
Mediaș ;
în județul SUCEAVA — Traian
Gîrba, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția electorală nr. 8 Vatra Dornei ; .
în județul TELEORMAN — Ștefania Ionescu, președintele C.A.P. „23
August" Putineiu. și Fănica Udma,
președintele C.A.P. Slobozia-Mindra,
în circumscripția electorală nr. 7
Salcia ;
în județul TIMIȘ — Ion Coman,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, in circumscripția
electorală nr. 2 Timișoara-Sud-Est ;
în județul TULCEA — Octavian
Bîsceanu, director Ia I.A.S. Traian,
Ion Doroș, director la I.A.S. Sarlnasuf, și Dumitru Limona, director la
I.A.S. ,,Mihail Kogălniceanu". in cir
cumscripția electorală nr. 3 Topolog ;
în județul VASLUI — Maria Budacea,' membră in comitetul comunal
de partid, membră a C.A.P. Costești,
și Aurica Helgiu, membră a C.A.P.
Costești, președintă a comisiei de fe
mei din cooperativă, in circumscrip
ția electorală nr. 6 Roșiești :
în județul VÎLCEA — Cornelia Tu
rei. director la Liceul pedagogic din
Rimnicu Vîlcea. și Elena Gibea. di
rector adjunct la Liceul de matematică-jfizică din Rimnicu Vilcea. in cir
cumscripția electorală nr. 2 Rimnicu
Vilcea-Sud ;
In județul VRANCEA — Lucia
Aghiroiu, președintele C.A.P. Cirligele. Ion Davidoiu, președintele
C.A.P. Tîmboiești, și Dumitru Cliza,
președintele Asociației economice intercooperatiste viticole Cotești. in cir
cumscripția electorală nr. 6 Gugești.
Etapă importantă in actuala cam
panie electorală, adunările cetățe
nești de desemnare a candidaților de
deputați in Marea Adunare Națio
nală pun în evidență caracterul
profund democratic al orinduirii
noastre socialiste, modul in care se
perfecționează ' continuu
șistemul
participării egale a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. la elaborarea și aplicarea
hotăririlor legate de' dezvoltarea în
ritm înalt a întregii vieți economico-sociale. Ele au constituit un mi
nunat prilej de a face bilanțul reali
zărilor obținute in perioada care a
trecut de la precedentele alegeri.
Adunările au relevat in mod preg
nant faptul că alegerile de deputați
în forul legislativ suprem al țării
constituie o puternică manifestare a
voinței întregii noastre națiuni de a
acționa neabătut, strîns unită in ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral, pentru înfăptuirea mărețului
Program de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism,
★
>
In numeroase municipii, orașe șl
comune au avut loc adunări in care
au -fost depuse candidaturi pentru
deputați în consiliile populare lo
cale.
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Meditînd asupra metodelor de în
fățișare a proceselor istorice. îmi
vine în minte judecata lui Nicolae
Iorga, care, în apii celei mai fru
moase virste, a maturității creatoare,
recomanda colegilor de breaslă să
plece de la contemporaneitate și să
se întoarcă la contemporaneitate. Fo
losind alte cuvinte, dar respectînd ’
semnificația, filozoful istoriei. Bene
detto Croce, recomanda, în esență,
același lucru celor ce îndrăzneau să
reconstituie fenomenele sau procesele
istorice.'
Nici marele istoric român și nici
filozoful italian nu s-au gindit să re
comande ignorarea trecutului în be
neficiul exclusiv al prezentului. S-au.
gindit și au recoihandat metoda re
trospectivă. Ceea ce este perfect
viabil astăzi la noi. Toate documen
tele partidului nostru, toate îndemnu
rile, îndrumările și orientările secre
tarului general . al .partidului, pre
ședintele României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. subliniază
necesitatea valorificării a. tot ceea ce
a fost prețios și valoros din realiză
rile și creațiile trecutului. Si in do
meniul invățămintului. de asemenea,
ne putem mindri cu astfel de tradiții.
Exemplificarea se referă la cea
dinții „Legd a instrucțiunii" a Româ
niei moderne, din 1864, care prevedea
obligativitatea invățămintului primar
pentru toți copiii, de amindouă sexele,
de la 8 la 12 ani. gratuitatea cărților
și a materialului . didactic pentru
copiii lipsiți de mijloace materiale,
ființarea in fiecare comună rurală,
cel puțin a unei școli primare cu un
învățător, in 'fiecare capitală de județ
a unui gimnaziu și în nouă orașe
mai mari licee de 7 clase, școli
„reale", cu „scopul învățării practice
a unei arte sau profesiuni, școli
de agricultură cu ferme țnodel. in
șapte orașe școli industriale și
tot atîtea comerciale, cu programe școlare practice, cu caracter aplicativ: aritmetică, geometrie, desen linear sau de mușini, fizică, chimie, contabilitate, eco
nomie politică — la amindouă tipu
rile de școli ; mecanică, alămărie.
turnătorie — la cele industriale :
limbi străine, drept comercial și ma
ritim, geografie comercială, cores
pondență comercială, drept adminis
trativ. studiul mărfurilor și „desco
perirea falsificărilor" — la cele co
merciale. Era vremea ascensiunii
burgheziei române, care avea nevoie
de -specialiști capabili să-i slujească
interesele, și era vremea generației
Unirii, cu vrednicii ei reprezentanți.
Al. Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, ș.a.
Tradiția valoroasă, progresistă, este
îmbogățită și înnoită mereu prin ex
periența generațiilor in succesiune,
fără de care societatea ar. stagna sau
ar regresa chiar, cu alte cuvinte ar
fi in primejdie de’ imbătrinire. Iar
din experiențele și creațiile altora,
popoarele însușesc ceea ce este mai
de preț, ceea ce se potrivește mai
bine aspirațiilor lor de progres și
bunăstare economică și culturală.
Legea invățămintului din 1968 con-

stituie o dovadă, și mai mult decit
aceea, actuala „Lege a educației și
invățămintului". care înseamnă o îm
bunătățire cantitativă și mai ales ca
litativă a celei precedente,'în concor
danță deplină cu progresele realizate
de națiunea română socialistă in
scurtul răstimp de un deceniu numai.
Cea .dinții constatare ce se cuvine
subliniată, deoarece constituie prin
cipiul călăuzitor al noii Legi în vi
goare a invățămintului, așa cum a fost
formulat, ini nenumărate prilejuri, de
«tovarășul Nicolae Ceaușescu, este
concepția că invățămîntul constituie
un sistem și că. asemenea oricărui
sistem, se cuvine să năzuiască să-și
coreleze părțile componente intr-un
echilibru și armonie care să-i confere
trăinicie în evoluția sa spre dezvoltare și perfec(ionare,
____ ______
...
in deplină
... ......
concordanță cu procesul de edificare
socialistă a ■ patriei, prefiguraj^in doAcad. Ștefan PASCU

cumentele Congresului al XII-lea al
partidului.
Armonizarea echilibrată și echili
brul armonios intre părțile compo
nente ale sistemului școlar si educa
tiv înlesnește comunicarea intre di
feritele tipuri de școli, in sensul că
cele inferioare pregătesc tineretul
pentru treapta imediat’ următoare.
Aplicarea principiului a dat roade
mulțumitoare. Generalizarea primei
trepte de liceu s-a realizat in pro
porție de circa 95 la sută. România
socialistă inscriindu-se, astfel, intre
primele -țări din lume’ în privința
dezvoltării .invățămintului gimnazial
obligatoriu.’ Statornicindu-se temeiu
rile invățămintului gimnazial și liceal
din prima treaptă, sint create premi
sele dezvoltării armonioase a treptei
a doua liceale, clasele XI și XII. de
orice profil ar fi ; a școlilor profe
sionale pentru pregătirea muncitori
lor calificați și a maiștrilor cu nume
roase specialități, avindu-se mereu
în vedere evoluția ascendentă a eco
nomiei. modernizarea continuă a teh
nologiilor ; a invățămintului superior
realizat in cele șapte universități cu
profile complete, în institute, .acade
mii și conservatoare.
Principiul corelării- componentelor
sistemului de invățămint este confir
mat și de o altă caracteristică a acestuia.,anume de faptul că este un
invățămint deschis, absolvenții unei
forme de. invățămint avind posibili
tatea să continue studiile in forme
superioare. Se oferă, astfel, tinerilor
doritori, talentați șl harnici, posibi
litatea calificării superioare. Pentru
aplicarea creatoare a acestui prin
cipiu de inestimabilă importanță a
luat ființă, cu cițiva ani in urmă,
la Ministerul Educației și învățâmintului o comisie formată din repre
zentanți calificați ai tuturor treptelor
de invățămint, de la cel primar la
cel superior, cu scopul, realizării cit.
mai judicioase și mai" realiste a
principiului, pe temeiul realităților și
posibilităților concrete. După un in-

.>

ceput promițător, comisia și-a în
cetat însă activitatea.
Revoluția tehnico-științifică, trăsă
tură caracteristică esențială a epocii
noastre, impune cu necesitate grija
permanentă și competentă pentru
calitatea invățămintului și pentru ar
monizarea lui cu cercetarea și pro
ducția, un alt principiu salutar în
cel mai înalt grad. Fără a asigura,
în cele mai bune condiții, aceste două
coloane de susținere ale sistemului
de invățămint înseamnă a aplica me-,
canic, cu oscilații și schimbări con
tinue,- nejustificate, peftărbătoare,
principiile științifice, didactice și
programatice, izvorîte din realități și
necesități, cuprinse in documentele
partidului'' nostru, in expunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu. Aplicat
cu grijă și-cu competență, diferențiat
și nuanțat, așa cum este viața însăși,
sistemul nostru-de invățămint va re
prezenta iptr-adevăr principalul fac
tor de educație și formare a omului'
nou, va asigura specialiștii solicitați
de progresul economic și cultural con
tinuu,- va contribui in chip real la
creșterea nivelului general de cu-’
noaștere. la formarea conștiinței mo-.
ral-politice, civice și -patriotice a
membrilor societății noastre'socia
liste.
Cu prilejul discuțiilor in jurul
„Legii instrucțiunii" din anul .1898,
Spiru Haret, cel ce și-a ciștigat certe
merite in modernizarea invățămintu
lui, in limitele vremii sale, firește,
sublinia un mare adevăr, anume că
„nimic serios nu se poate întreprinde
pentru o lucrare durabilă si comple
tă, iară o colaborare sinceră și necon
diționată a tuturor celor ce aparțin
școlii, in orice calitate ar fi“. Siste
mul nostru de invățămint este, fără
îndoială, „o lucrare durabilă și com
pletă". cea mai completă, mp.lt su
perioară din toate punctele de vede
re tuturor organizărilor școlare de
pină acum. De aceea, gindurile
și dorințele noastre se cuvin să
fie mai mari decit ale omu
lui de școală de la sfirșitul vea
cului trecut, pretinzînd colabora
rea spre aplicarea in viață a regle
mentărilor. școlare tuturor membri
lor societății, deoarece toți cetățenii
patriei sint interesați in dezvoltarea
și modernizarea invățămintului. Apropiatul Congres al educației și
' invățămintului constituie incă o do
vadă; în acest sens. Mai ales că. așa
cum a subliniat secretarul general al
partidului, președintele tării, „...am
încheiat procesul do reorganizare șl
așezare pe o bază nouă, trainică, re
voluționară a întregului invățămint.
Am pus la temelia- școlii îmbinarea
strînsă a muncii, invățămintului șl
cercetării — trei factori primordiali
pentru progresul și civilizația omeni
rii. pentru construcția socialismului
șl comunismului in patria noastra".
De aceea, numai eforturile tuturor,
conjugarea acestora vor conferi învățămintului de toate gradele calitatea
. inestimabilă ce și-o va înscrie in
cartea sa de onoare,. de factor principal de educație și l'ormare' a tinerctuiui, a intreguiui popor.

ceputuri și ‘ pină astăzi, cu (exemplificarea poate nea nouă față de muncă, * I
'.Fără a cădea in păcatul
spiritul de cinste, dreptate,
unui
pernicios
egocen
drept expresia fidelă a ce .continua). Oare nu simțim
pace' și prietenie. în multe
trism, putem afirma cu lor mai înalte idealuri na iradlindu-ne- căldura și lu
ționale, o atitudine mili mina acelorași statornice'- genuri muzicale s-au adău
legitimă mindrie .că
gat noi lucrări . valoroase,
concertul popoarelor na- tantă activă pusă pe de-a-n- simțăminte pe Icare fiecare
semnificative prin tematica
țiunea noastră s-a dis- tregul în slujba înfăptuirii dintre noi le‘nutrim de cind
lor patriotic-militantă și
tins dintotdeauna printr-o năzuințelor superioare, de ne-am născut, ele consti
bogăție spirituală de cea viață, de luptă, de deveni tuind, de fapt, cea mai - prin expresivitatea limba
mai pură noblețe, calitățile re ale poporului. Creația fără de preț avuție' ă * jului. cum sint Operele:
„Dragoste și jertfă" de Corsale morale, etice, de or muzicală și-a făcut un titlu noastră, coloana infini
din filozofic etc. fiind re de mindrie din exprimarea tă a ceea ce am fost, . nel Trăilescu, „Interogato
coordonatelor ce conferă sintem și vom fi pe aceste riul , din zori" de Doru Pomarcate nu o dată cu ad
mirație de numeroșii călă personalitate și originalitate locuri?! Dragostea de țară,' povici, oratoriile „Pe urme
le lui Horea" de Sigismund
tori străini care au avut permanentelor spiritualității .de vatra natală, admirația și
prilejul să-i cunoască- mai noastre naționale. Aici și-a recunoștința față de marii Toduță și „Acest pămint,
indeaproape la ei acasă pe găsit creația muzicală cu noștri înaintași 'care.. cu cu- România" de Liviu Glodeaoamenii
acestor plaiuri prisosință izvorul veșnic yiu. vîntul sau sabia, ori cu nu, simfoniile „Sarmizegede inspirație și vitalitate, pieptul — după vremuri — tusa"' de Wilhelm Berger
mioritice, atit de dăruite de
și Simfonia a III-a „Emi
natură. Să ne amintim, de
nesciana" de Pascal Bentopildă, de memorabilele cu
iu, poemele simfonice ,,Evinte ale celui ce avea să
venimente — 1907" de Tibefie denumit „părintele is
riu Olah și „Clopotele Alba
toriei", marele Herodot, cu
privire la caracterul stră
Iulici“ de
.... Nicolae Beloiti,
pentru a cita doar cite două
moșilor noștri geto-daci „cei
exemple de fiecare gen din
mai DREPȚI și mai VI
numeroasele creații de aTEJI dintre traci".
ceșt -fel, promovate cu sucPatriotismul profund —
. ces in cele două ediții ale
pe cit de fierbinte pe atit
Festivalului național „Cinde discret („Fie piinea cit
•
««
de rfia / Tot mai bine-n
tarea României". Iată deci
o direcție fundamentală ,de
țara mea"), dragostea de
poporul căruia ii aparții,
■5 dezvoltare a artei noastre
A
de azi și care va continua
deopotrivă cu stima față
fără îndoială să nutrească
de alte neamuri, simțul ------ --------- însemnări de Teodor BRATU —----------noile creații, căci viața po- •
cinstei,
al
onoarei și
porului nostru, cu împlini
demnității (a fi „sărac, dar
de germinare și zămislire au păstrat pină la noi pa
rile și 'aspirațiile lui, este,
curat"), sensibilitatea, („Eu. de noi valori. Creatorii • au trimoniul nostru specific aintr-adevăr, o sursă inepu
nu cint că știu cînta 7 Cit- privit mereu, ca in oglin părîndu-1 de atîtea și aizabilă de inspirație. Și mi
să-mi stimpăr inima" sau
da unei ■ fîntîni, în inima titea aprige vitregii ; bucu
numai atit: a ne preocupa
„Cintă-mi mîndro cintecu /
poporului și și-au zărit, au ria de a trăi liber și demn
Ce mi-e drag ca sufletu"),
reolat de azurul, voronețian — in felul nostru — de a să turnăm în formele speci
optimismul cel mai robust
fice artei viața și munca
al patriei, propriul lor chip munci și
. _gîndi,. a iubi Și
poporului reprezintă o ga
(„Frunză verde măr dom
spiritual.
visa, într-o ambianță pro
ranție de durabilitate. o
nesc / Mult -mi-e drag ca
prie
inimii
și
cugetului
nos
într-adevăr, oricine ia cu
cale sigură de a ne adre
să trăiesc") secundat de tă
noștință mai pe larg de pa- tru, s-au manifestat puternic
ria morală in a depăși vi ■ trimoniul nostru muzical, in Viața generațiilor , care sa lumii printr-un mesaj
specific, propriu.
tregiile sortii (a face „haz
popular sau cult, sesizea «-au succedat pe milenara
•
de necaz") și de seninăta
ză cu multă ușurință in flu noastră vatră. Creația con
Contopirea dezideratelor
tea magnifică, oedipiană aș
xul sonor amprentele pro temporană respectă și con
personale, in planul crea
zice, în fața morții („Iar la
prii, de milenii, ale. spiri tinuă aceste tradiții, înnoției, ale compozitorilor noș
nunta mea / A căzut < o tualității noastre ; echili indu-le cu tumultul muncii
tri — români, maghiari, ger
stea ./ Soarele și luna /
bru, simțul măsurii, robus constructive. Accente speci
mani și de alte naționali
Mi-au ținut cununa"), iu
tețe, rafinament liric, in fice izvorîte din tumultul
tăți — cu înaltele dezidera
birea față de natura în tensitate supravegheată a „evului aprins" in miezul
te ale poporului, care, sub
conjurătoare („Codrule, co trăirilor, o viziune cosmo căruia trăim azi — cum spu conducerea clarvăzătoare a
druțule / Ce mai faci dră gonică asupra condiției u- nea poetul Nicolae Labiș —
P.C.R.. in frunte cu to
guțule") etc., etc. sint doar mane și un tragism subli sub zodia socialismului, au. varășul Nicolae Ceanșeseu,
citeva din multitudinea de mat, niciodată agonizant, îmbogățit cu potențe noi su
proeminentă personalitate
trăsături psihice care con
vizavi de cea mai explo flul revoluționar, umanist politică a lumii contempo
turează cu pregnanță caJ
zivă expresie a unei exu al muzicii contemporane.
rane, edifică -societatea so
racterul poporului nostru și
beranțe de obirșie dionisia
Numeroase cîntece — des
cialistă multilateral dezvol
care, atit în muzica clasică,
că. Să ascultăm o doină său tinate șoimilor patriei, pio tată. constituie nu un fe
cit și in cea contemporană, . un cîntec haiducesc, „Bala nierilor, uteciștilor, tinere
nomen conjunctural, cj o
și-au aflat o extrem de cu
da'* de Ciprian Porumbescu tului din uzine, școli și urealitate vie, >o confirmare a
prinzătoare reflectare.
sau una din rapsodiile lui niversități, ostașilor — cul
acelei indestructibile și
Asemeni celorlalte ramuri
George Enescu, un amplu tivă devotamentul față de
fără de sfîrșit legături din
de creație literar-artistică,
oratoriu — „Miorița" de Si patrie, de partid, de condu
tre artă și popor, exprima
întregii culturi autohtone,
gismund Toduță — . sau o cătorul iubit al națiunii
tă în- ceea ce am numit la
muzica românească se în dramă muzicală — „Răscoa noastre socialiste, tovarășul
început permanențele spiri
vederează, dc la primele inla" de Gheorghe Dumltres- Nicolae Ceaușescu, atituditualității noastre.
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Dragostea de țară
-coloana infinită
a muzicii românești

Centenarul unui mare artist

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Conșemnațiuni face cunoscut că pină Ia
10 februarie e.c. inclusiv, obli
gațiunile C.E.C. cu ciștiguri se
pot procura la valoarea lor no
minală. fără diferență de preț.
Cei interesați ipot procura obli
gațiuni C.E.C, cu ciștiguri .în
ntimârul dorit, de la oricare unitate u Casei de Economii și
Consemnațiuhi sau de la unită-,
țlle poștale. Posesorii de obliga
țiuni C;E.C. beneficiază de im
portante Ciștiguri in bani .cu va
lor cuprinse intre 50 000 de lei
și 800 de lei, care se acordă in
fiecare lună, prin trageri la
sorți, Tragerea la sorți pentru
această lună va avea loc in Ca
pitală, la data de 29 februarie
a.c.

wAsemenea tuturor unităților școlii noastre superioare, Institutul de invățămint superior din Oradea a cunoscut în ultimii ani o continuă dezvoltare și
modernizare a bazei sale științifice și tehnice, în fotografie : aspect din laboratorul de electrotehnică
Foto : S. Cristian
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Ecoul operei lui Daumier m
Centenarul morții lui
un alt. exemplu de
Honore Daumier, unul
prestigiu.
din cei mai importanți
Tradiționalul cult al
artiști ai secolului
liniei, resursele clasice
XIX. a prilejuit de
ale unui instinct și ale
curînd deschiderea (in
unui meșteșug pe care
sala de la parter a Bi
le-a doblndit l'ăcind
bliotecii Academiei) a
schițe la Louvre idupă
unei bogate și cuprin
opere celebre, sjnt
zătoare expoziții oma
menținute de Honoră
giale, alcătuită din li
Daumier, care, folotografii ăflate in pa
sindu-le, știe să extratrimoniul cabinetului ' -gă de aici maximum
de stampe al biblio
de modernitate posibi
tecii.
lă. Desenul lui conține
,,Daumier și ecoul
insă și o altă dimensi
său in România" se
une, aceea a inteligen
intitulează această ma"
tei, a puterii de etiriicnifestare care-și pro
pune prezentarea pa
ralelă ti unei repre
zentative selecții din
cele peste 2 000 de
planșe ce alcătuiesc,
in cadrul cabinetului
de stampe, colecția li
tografiilor lui Daumier
șl a ecourilor pe care
opera .lui. le-a avut in
terizare. . Rigoarea de
viața culturală roma
senului, faptul că timp
nească. . Succesul de
care s-au bucurat la noi
de patru decenii a
revistele „La Carica
ilustrat reviste ca „Le
ture" (Mihail KogălniCharivari" și „La Ca
ceanu se afla printre
ricature" i-au impus o
abonați) și „Le Chari
disciplină destul de
vari", faptul că in căr
strictă a lucrului, de
țile lui Ion Ellade Ra
unde și o impresio
dulescu sau in calennantă
productivitate
dârele populare alc
artistică.
vremii (cele de: la
în succesiunea lui
1843 Goya, Daumier aduce
București din
și 1845, ca și • cel. gravurii o inedită li
de la Iași, editat de
bertate .a expresiei, un
Gh. Asachi in 1857)
stil mai direct, mai re
intilnim ilustrații rezumativ, puterea de. a
desenate dubă Dau
nu mai desena „fru
mier atestă <> dată mai mos" in accepția clasi
mult celebritatea pe
că a termenului, de a
care a cunoseut-o in
nu flata, ci. dimpotri
epocă unul dintre cei
vă, de a sublinia cu
mai importanți artiști
obstinație
elementul
ai secolului XIX. După caracteristic, dominant
minunatele
exemple al unei figuri sau
realizate de Gericault
scene.
\
și Dolacroix. după lu
Litografiile expuse
au la bază desene, de
crările remarcabile ale
lui Isabey și Hervier, sene de maestru in
sensul
cel mai adevă
la mijlocul secolului
al termenului, de
XIX, in afara adevă rat
sene care nu respectă
ratelor
> capodopere proporțiile reale ale
create de Daumier nu
lucrurilor sau ale fi
ințelor. Există variate
poate fi amintit

grade de deformare
care, nici unul in par
te, nu se opun unei
caracterizări
extrem
de exacte a realității,
Condusă cu sensibilițațe, mina a exagerat
sau deformat, a conturat cu precizie, cu
sobrietate sau, dimpo
trivă. a depășit con
turul
real.
tocmai
pentru a sublinia o
idee, o trăsătură Carac
teristică.
De o marc finețe, acește litografii au prins
in ritmul nervos al
hașurilor o întreagă
galerie de portrete și
moravuri ale societății
franceze la mijlocul
secolului al XIX-lea.
Purtînd o puternică
încărcătură polemică,
multe dintre ele sint adevărate pamflete. Lu
crările se organizează
in autentice cicluri te
matice „Emoții pariziene", „Bunii burghezi". „Actualități",
„Drumurile de fier",
„Oamenii
justiției",
„Avocati și Împrici
nați", „Tăticii" etc,
care atrag atenția toc
mai asupra aspectului
satiric pe care-l impli
că fiecare in parte.
Amestec de observa
ție directă și calcul,
dc rigoare și instinct,
concizia și elocventa
trăsăturii se asociază,
în, cazul său, cu origi
nalitatea compoziției
și subiectelor. Gustul
pentru realism, dar Și
elanul romantic al per
sonajelor.
pasiunea
pentru mișcare, scene
șl personaje caracte
ristice societății con
temporane ■ lui, prefe
rința pentru figuri
marcate adine de pro
fesiunea
practicată
conturează, singularizind, universul
Honore Daumier.

Marina PREUTU

cm
adoptat măsuri de re mai buna organizare a
Vășcăuți. cu prilejul
pole și. la termenele
muncii, pentru respec
cuperare a prejudiciusoluționării unei sesi
stabilite prin pianul atarea legalității și În
lui ue la cei vinovați,
zări făcute de Dumidoptat in acest sens. In
tărirea ordinii și dis
de
conducere
consiliul
proiect s-a prevăzut si ’tru Bctiuc din acest
ciplinei.
al C.A.P. urmînd să fie
sat. Ca urmare a veri
amenajarea văilor Criinformat lunar
..... despre
sun și Ribița, afluenți
ficărilor
amănunțite
Corespondentul vo ai Crișului Alb. in răs
stadiul' îndeplinirii lor.
întreprinse de un co
PromisiuniJe
luntar loan Clej sem
De asemenea, a fost
lectiv de activiști' de
puns se menționează,
nala într-o scrisoare că ' de asemenea, că s-a asancționat pe linie de
partid și de stat, s-a
nu produc.,.
in comuna Ribila, ju
partid, prin vot de
constatat că la această
probat
construirea
dețul Hunedoara, din
euforii
blam
eu
avertisment,
unitate au fost incul
unui decantor in aval
cauza revărsărilor riuși destituit din func
cate reglementările le
de comuna Riblta.
„Deși ih repetate
lui Crișul Alb, sint
ție contabilul-șef loan i
gale privind gestionapentru întreprinderea
rînduri ne-am adresat
afectate unele supra
P. Costiuc : s-a desfă
minieră Barza, care va - rea mijloacelor mate
conducerii
I.J.G.C.L.fețe agricole și locu
cut contractul de mun
riale și bănești, ale
executa atit lucrările
Neamț — ne-a scris Du
ințe ale sătenilor, am la iazul de decantare,
că lui loan HanceLfegii .privind rețrimitru Bordea clin mu
plasate pe malurile ariuc, economist la fer
buirea muncii, nu s-a
__1_ de amena
cit și cele
cestuia. în ' răspunsul
ma zootehnică ; a fost nicipiul Piatra' Neamț
exercitat un control
jare a văii Ribița. în
— să ia măsuri de im
Consiliului popular al
înlocuit din funcție ca
financiar preventiv co
finalul răspunsului se
lăturare a deficiențe
județului Hunedoara,
sierul Ioan I. Costiuc.
respunzător, iar in do
arată că scrisoarea Și
lor existente in activi
spre care a fost în
S-au. luat, totodată,
măsurile stabilite • aau cumentele de evidență
tatea
centralelor ter
drumată sesizarea, sint
contabilă, aflate sub măsuri de trimitere a
fost analizate in ședin
mice
din
cartierul
consemnate măsurile
acestora in fata orga„patronajul" contabița biroului executiv al
Dărmănești, pentru a
ce au fost adoptate
lului-șef, Ioan P. Cosnelor do justiție, penconsiliului popular al
furniza locuințelor apă
pentru înlăturarea a-’ comunei Riblta.
tiuc, exista o mare dez
tru a fi trași la răscaldă și căldură, nu
cestei situații. Astfel,
pundere în raport de
ordine. S-a stabilit, de
ne-am ales decit cu...
pe baza proiectului
asemenea, că in anu
gravitatea faptelor săDisciplina
promisiuni. Cum pro
privind regularizarea
vi rșite, întrucit pre
mite funcții au fost
misiunile nu țin de
albiei rîului Crișul Alb
ședintele C.A.P. Văș
încadrate și menținu
financiară
cald, 'vă rugăm să ne
pe distanța Brad-Ocicăuți, Serbie Condriuc,
te ’.persoane necoresșor — proiect definiti
in rezolv.area
a descins și la punzătoare, cu com- nu a controlat siste sprijiniți
vat in primăvara anu
matic activitatea' per acestei situații, care
portari
incorecte.
Toa

Vășcăuți
lui, trecut — s-au exe
dăinuie cam de prea
te aceste nereguli și sonalului din subordi ' multă
cutat pină in prezent
vreme".
ne
și,
in
special,
a
ce

ilegalități au provocat lui de la contabilitate,
O analiză temeinică
lucrări pe o distanță de
Sesizarea a fost tri
a efectuat Comitetul
daune substanțiale aaproape doi kilometri,
el a fost sancționat pe misă Comitetului mu
vutului cooperativei. . -linie de partid 'cu vot nicipal Piatra Neamț
județean Suceava al
de la orașul Brad spre
Ocișor, urmind ca ele
P.C.R. la cooperativa
în referatul' de cer de blam. S-au stabilit al P,C.R„ care. corn
să fie încheiate in etacetare șe arată că s-au
și alte măsuri pentru sțatind temeinicia ei, a
agricolă de producție

Se „cumințesc"
apele Crișului
Alb...

*

1

cjispus să se ia urmă astfel incit sti livreze
căldura in mod cores
toarele măsuri : de
grevarea centralei ter punzător; conform pre
mice nr. 24 din cartie
vederilor legale. La
centralele care folo
rul Dărmănești de clă
direa liceului pedago sesc- combustibil lichid
gic și de alte incă 3—4 se yor monta aparate
blocuri, în vederea de măsură, pentru o
creșterii presiunii și mai exactă normare a
temperaturii la încăl consumului. Conduce
zirea blocurilor pentru rea l.J.G.C.L. va cla
rifica problemele pri
care a fost construită
redimenslonarea unor vind plata apei calde
instalații de Încălzire,
de către. «bonații cen
desființarea racorduri tralei termice nr. 9 și
lor intre centrala tervă dispune, recalcula
.mică nr, 9. cure va rea retroactivă a su
furniza apă caldă mi melor achitate de abomai la blocurile pen • nații asociației de lo
catari nr. 10. Comite
tru care a fost proiec
tată, și centrala nr. 41 ; tul de partid de la
LJ.G
’.C.L.-Neamț,
se
urgentarea punerii in
funcțiune a cazonelor
precizează in răspuns,
va face o analiză a
de apă caldă de la C.T,
modului in care per
41. s-a stabilit, de asemenea, ca toate cen sonalul de la toate
tralele ’ termice să fie centralele termice de.
dotate cu termometre pe raza municipiului’
respectă măsurile de
pentru urmărit tem
peratura
exterioară, ordine interioară-

Spicuiri din răspunsuri
® Consiliul popular al municipiului Galați : In
urma verificărilor efectuate ia fața locului, la
solicitarea unor cetățeni din cartierul Cătușa, s-a
aprobat prelungirea liniei de autobuze nr. 21
pină in centrul-municipiului, asigurindu-se asț-

fel condiții mai bune de transport pentru cetă
țenii care locuiesc in zona respectivă.
® Direcția sanitară a județului Argeș : Sesi
zarea locuitorilor din comuna Hirtiești a fost so
luționată favorabil ; cu sprijinul Ministerului Să
nătății s-ă aprobat transferul a doi mediei de
medicină generală la dispensarul medical din a-eeastă comunăO întreprinderea de transporturi auto Olt : In
urma intensificării controalelor s-au confirmat
cele sesizate de Floarea Stan din comuna Baldovinești, in legătură cu abaterile săvirșite de
conducătorul auto Petre Antonie, care transportă
muncitorii navetiști de la I.O.B.-Balș. Conduce
rea întreprinderii a dispus sancționarea discipli
nară a șoferului incorect și mutarea sa pe timp
de 3 luni, pe un alt traseu. în caz de repetare
a abaterilor, va fi mutat de la transportul de
călători,
• Administrația domeniului public sectorul 1,
București : Sesizarea corespondentului voluntar
laica Stanciu referitoare la degradarea părculețului situat intre Șoseaua Pipera și calea ferată
de mărfuri Herăstrău a fost indyumată la Secto
rul 2_, in a cărui competență teritorială intră aceasta zonă. Fără nici o explicație, sesizarea ne-a
fost insă restituită de către administrația dome
niului public a sectorului respectiv.
Deci, in loc să se ia măsuri de protejare și
îngrijire a parcului respectiv, sesizarea este pa
sată de- Ia un sector la altul. Supunem atenției
conducerii Administrației domeniului public a
Capitalei acest procedeu birocratic pentru a lua
la unitățile din subordine măsurile ce se cuvin,
conform obligațiilor legale privind rezolvarea
sesizărilor oamenilor muncii.

Gheorghe PIRVAN

I
I
I
I
I
Cei șase ani
I
de-acasâ...
De cind copiii încep școala la I
șase ani, s-a schimbat nițelus si
zicala cu cel șapte . ani deacasă. Sorin
. ... Stopineanu.
. ....... șco,
Iar in prima clasă in satul Să- I
rățel (Bistrifa-Năsăud). a găsit,
in mijlocul drumului, o grămă
joară de 'sute dc lei. Nevăzind I
pe nimeni prin preajmă. Da ri
dicat și a făcut, fu'ga-fuguta,
cale-ntoarsi acasă, l-a dat banii I
tatălui, tatăl i-a dus la miliție,
iar miliția a găsit' și păgubașa,
în persoana Floarei Tănase.
Prichindelul, luat cu... lecțiile și I
cu joaca in recreații, dacă nu-i
amintea păgubașa, multumindu-l, și uitase de intimplarea cu I
banii, considerind gestul său ca
pe ceva absolut firesc. Păi nu
l-au învățat părinții și nu i s-o
spus la școală că așa trebuie să I
facă ?
I
Brusc, un rapid
I
a frinat
Cu vreo 20 dc kilometri înain I
te de a ajunge in gara Brașov,
un tren rapid a frinat brusc si a
oprit. Surprinși, călătorii au tras I
geamurile, să vadă ce se intimplase, nu inaint'e insă de a face
„cunoștință" cu propriile bagaje
căzute claie peste grămadă. Si -fI
au asistat la un spectacol dezg^/
lanț: zeci de oi, care mai ge
care mai frumoase, zăceau sfâr I
tecate de o parte, si de alta a li
niei ferate.
Neatent, un cioban găsise cu
cale să traverseze cu turma ca I
lea ferată. Acum — că a făcut-o
de oaie —. e bun.de plată,
I
N-a fost o bună...
I
regizoare
I
Intre alte atribuții de serviciu,
Maria Scorfaru de la Întreprin
derea de țevi din Roman o avea I
și pe aceea de a asigura abona
mente pe mijloacele de trans
port, pentru navetiști. Cum ii
treceau prin mină- multi bani, la I
un moment dat s-a gindit să-și
pună și ea clțiva de-o. parte. Pe
la citeva sute de lei a ajuns la I
o mie. de la o mic la zeci de mii
de lei... Cind șl-a dat seama că
de unde tot iei și nu mai pui la I
loc repede se isprăvește si pe
deapsa te pindește, Maria S'corțaru a anunțai că i s-au— furat
banii. După cum ne asigură I
ofițerul de miliție Gheorghe Fillmon, cu toate măsurile de pre
cauție Pe care si le luase, ea nu I
s-a dovedit o bună-, regizoare,
așa că „filmul" intimplării ur
mează să fie derulat in fața in
I
stanței.
Imprudentă
I
Timp de 30 de ani. Gheorghe
Mocanii din Iași a lucrat ca me
canic de locomotivă. Niciodată, I
în cel 30 de ani. nu a avut nici
o abatere, nici o absentă. El. ca
mecanic de locomotivă, mai bine I
ea. oricine știa cit de periculoase
sint traversările liniilor ferate
sau mersul printre vagoane,
lată de ce a surprins pe toată I
lumea faptul că tocmai el. me
canic de locomotivă, s-a aven
turat in traversarea, fără să se I
asigure, a liniilor ferate din sta
ția. Socola. Ba, mai mult : a în
cercat să se strecoare printre
niște vagoane aflate in timpul
manevrei. Imprudentă care l-a
costat viata.

I

Tizii din...
Picior de Munte
Pe toți trei, ii cheamă Gheor
ghe : Gheorghe Ionescu. Gheor
ghe Badea și Gheorghe Moraru.
Toți trei din satul Picior de
Munte, judelui Dîmbovița. ■ Dar
nu faptul că sint tizi, că-l chea
mă pe toii Gheorghe a tunat și
i-a adunat. Cel trei, cu...... răb
dare și tutun" — cum spunea
unul dintre ei — au început să
dea roată si- raită pe la ma
gazinele din Tirgoviște., de unde
au sustras tot fplul de mărfuri,
în valoare de citeva sute da
mii de lei. Dacă nu erau prinși
mai repede puteau deschide
un adevărat... bazar. Bazar in
care au strins cu nerăbdare tot
ce le-a căzut in mină,' inclusiv
tutun, adică sute st sute de pa
chete de țigări de -toate felurile,
Dar acum, ca să plătească pen
tru isprăvile lor, nu de tutun vor
avea nevoie, ei de foarte multă...
răbdare.

la gogoașa...

pe jumătate!
La restaurantul Gării din Drobeta-Turnu Severin se vind și
gogoși. Nimic rău in asta, Călătorit intră și. cumpără gogoși,
Calde. Calde, dar
.... foarte ușurate
in... greutate. Deunăzi, printre
amatorii de gogoși s-a aflat și
o echipă de control al oameni
lor muncii. Echipa a cerut zece
gogoși. Le-a pus pe cintar șl a
constatat, cu surprindere, că
respectivele gogoși erau atit de
ușoare, incit Lldta Sirbu. care
le vindea, cu greu a putut nă
scoată două vorbe, zicind că
respectivele gogoși „slăbesc" la
coacere. Dar o asemenea „go
goașă" n-a fost înghițită-

■ Rubric# reolizQt# de

Petre POPA
și corespondenții „Selnteîl"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNICAT

a prim la întilnha inire tovarășul Ue Ceausescu
si președinții partidelor socialiste din Belgia
'

(Urmare din pag. I)

Exprimind satisfacția pentru între
vederea acordată, pentru posibilitatea
de a vizita România, oaspeții au
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu,
în numele lor și al militanților celor
două partide socialiste, un salut
călduros, cele mai bune urări de să
nătate, deplin succes în activitatea
prodigioasă pe care o desfășoară in
fruntea partidului și a statului ro
man. în același timp, oaspeții au dat
o înaltă apreciere politicii externe a
României, contribuției de seamă a șe
fului statului român la eforturile
pentru instaurarea în Europa și in
lume a unui climat de destindere,
pace și colaborare .intre popoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat ^lin partea sa. a
conducerii partidului nostru pre
ședinților celor două partide socialis
te din Belgia,’ militanților acestora,
un salut prietenesc și cele mai bune
urări.
în timpul convorbirii a fost relie
fată cu multă satisfacții evoluția po
zitivă, . rodnică a relațiilor dintre
Partidul Comunist Român și parti
dele socialiste din Belgia. S-a apre
ciat că lărgirea și adîncirea continuă
a acestor relații contribuie la
amplificarea bunelor raporturi dintre
România și Belgia, dintre cele două
popoare, servesc cauzei păcii, destin
derii, înțelegerii și colaborării in Eu
ropa și în întreaga lume. De ambele
părți s-a exprimat hotărirea de a
dezvolta, in continuare, colaborarea
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și partidele socialiste din
Belgia.
în cadrul întilnirii s-a făcut un
larg schimb de păreri privind princi
palele aspecte ale situației interna
tional^ actuale.
,
Secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președinții partidelor so
cialiste din’ Belgia, Andre. Cools și

I

Karel van Miert. constatînd că. în
ultimul timp, asistăm la o încordare
a relațiilor dintre state, care pune
in. pericol pacea și securitatea inter■ națională, au apreciat că este ne
cesară intensificarea eforturilor pen
tru soluționarea constructivă. in
interesul popoarelor, a marilor
probleme care confruntă astăzi ome
nirea. în acest cadru, s-a sub
liniat însemnătatea ’ deosebită pe
care o reprezintă, in etapa actuală,
unirea tuturor forțelor progresiste
și democratice din lume, a » tu
turor popoarelor pentru împiedi
carea agravării încordării internațio
nale și revenirii Ia politica războiului
rece, pentru soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre state pe
cale politică, prin tratative, excluzindu-se cu desăvirșire folosirea for
ței sau amenințarea cu forța, pentru
continuarea cursului spre destindere
.bazat pe- respectarea în relațiile in
ternaționale a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului (în
treburile interne. Totodată, a fost
subliniată necesitatea de a se acționa
pentru adoptarea de măsuri ferme de
dezarmare, și in primul rînd de
dezarmare nucleară.
A fost evidențiată importanța deo
sebită pe care' o reprezintă pentru
- pacea și colaborarea internațională
edificarea unei securități reale pe
continentul european. în acest cadru
s-a reliefat însemnătatea bunei pre
gătiri a reuniunii din acest an de Ia
Madrid, chemată să dea un nou
impuls colaborării’ multilaterale din
tre statele continentului, să elaboreze
măsuri concrete de dezarmare, fără
de care nu pot fi concepute pacea,
destinderea și securitatea internațio
nală. .De asemenea. în timpul convor
birilor a fost subliniată necesitatea
unirii eforturilor pentru lichidarea
cit mai grabnică a fenomenului sub
dezvoltării. pentru instaurarea in
lume a unei noi ordini economice,
care să garanteze fiecărei națiuni, in
primul rind celor rămase in urmă,

dezvoltarea economico-socială inde
pendentă, fără amestec din afară.
în încheierea întilnirii, secretarul
general al Partidului Comunist
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Partidului Socialist Va
lon. Andre Cools, și președintele
Partidului Socialist Flamand, Karel
van Miert, au adresat un apel parti
delor, organizațiilor politice, tuturor
forțelor democratice, progresiste, opi
niei publice de a acționa în direcția
diminuării încordării țn viața inter
națională, împiedicării revenirii Ja
politica războiului rece, reglementării
problemelor acumulate in ultimii ani,
a diferendelor și litigiilor dintre state,
a conflictelor vechi și noi pe cale
politică, pașnică, mănifestîndu-se din
toate părțile o atitudine de reținere,
apelindu-se la rațiune, la simțul responsabilității.față de interesele vitale
ale popoarelor, astfel incit să poată li.
instaurate in lume o politică de ega
litate și respect al independenței na
ționale a fiecărui, popor; un climat
de colaborare rodnică, pace și
securitate.
Secretarul general al Rartidului
Comunist Român și președinții parti
delor socialiste din Belgia cheamă,
de asemenea, toa.te forțele progresiste
să acționeze pentru oprirea cursei
înarmărilor pînă nu este prea tîrziu,
pentru impiedicarea ' amplasării in
Europa de rachete și alte arme nucle
are, .pentru crearea pe continentul
nostru a unui climat de încredere
intre state, care să pună fiecare popor
la adăpost de ingerințe din afară, să
permită concentrarea resurselor fie
cărei națiuni în scopul dezvoltării
sale pe calea progresului și civiliza
ției. considerînd că asigurarea secu
rității în Europa este de natură să
aducă o contribuție deosebit de în
semnată la îmbunătățirea. întregului
climat politic pe' continentul euro
pean. la cauza destinderii și păcii în
întreaga lume.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă caldă, prietenească.

Tovarășul Dușan Dragosavaț
' (Urmare din pag. I)

vii mulțumiri pentru interesul mani
festat față de starea sănătății tova
rășului Iosip Broz Tito. pentru ură-1
rile de însănătoșire grabnică expri
mate in telegrama adresată conducă
torului partidului și statului iugo
slav.
, .
«Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspete să transmită tovară
șului Iosip Broz Tito un cald mesaj
de prietenie și cele .mai bune urări
de sănătate, iar conducerii Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia salutul
său și cele mai cordiale urări.
Tovarășul Dușan Dragosavaț a mul
țumit pentru invitația adresată de a
vizita din nou- România,- manifestîndu-șî satisfacția de a avea un schimb
de vederi cu secretarul general al
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în probleme
de interes comun.
în cadrul întrevederii s-a subliniat
evoluția ascendentă a raporturilor de
prietenie, colaborare și bună vecină
tate dintre țările, partidele și popoa
rele noastre, care se dezvoltă conti
nuu în spiritul convorbirilor și înțe
legerilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. S-a ex
primat, totodată, dorința de a extin
de și diversifica conlucrarea dintre
P.C.R. și U.C.I., dintre România și
Iugoslavia, in interesul celor două
popoare, al cauzei păcii și socialis
mului.
în cursul schimbului de vederi In
probleme actuale ale vieții Interna
tionale s-a constatat că în ultimul
timp asistăm la o încordare a reia-

țiilor dintre state, care pune în pe
ricol pacea și securitatea lumii, s-a
subliniat necesitată® intensificării
eforturilor tuturor statelor in direc
ția diminuării agravării încordării si
tuației internaționale, soluționării ne
cale pașnică, prin tratative, a tuturor
.problemelor litigioase dintre state;
întreprinderii de acțiuni pentru con
tinuarea cursului spre destindere ba;zat pe respectarea in relațiile dintre
state a principiilor independenței si
suveranității naționale, egalității in
drepturi, neamestecului în treburile
interne, nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța, pentru oprirea
cursei înarmărilor.
' A fost subliniată hotărirea Româ
niei și Iugoslaviei de, a acționa cu
fermitate pentru realizarea securității
și cooperării in Europa, relevindu-se
în acest .context necesitatea înfăp
tuirii integrale, ca un tot unitar, a
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, pregătirii temeinice a reuniunii
de la Madrid, pentru ca aceasta să
dea un nou impuls colaborării dintre
statele continentului și, îndeosebi, să
ducă la măsuri practice de dezanga
jare militară, de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.
De comun acord, s-a apreciat că
soluționarea problemelor complexe
care confruntă omenirea impune de
mocratizarea relațiilor internaționale,
participarea, în condiții de deplină
egalitate, la viața internațională a
tuturor statelor, îndeosebi a țărilor
mici șl mijlocii, a țărilor în curs de
dezvoltare, a țărilor nealiniate, care
constituie marea majoritate a popoa-

tuației internaționale actuale, a fost
evidențiată necesitatea perfecționării
activității și sporirii rolului Organi
zației Națiunilor Unite în viața in
ternațională, asigurării unei. partici
pări largi. în condiții de deplină ega
litate, a tuturor statelor — fără deo
sebire de mărime sau orînduire so
cială — la soluționarea gravelor pro
bleme carp confruntă omenirea.
■ S-a subliniat că actuala situație din
lume reclamă din partea Organizației
Națiunilor Unite, a tuturor statelor,

a organizațiilor guvernamentale șl
neguvernamentale eforturi.sporite în
direcția opririi agravării climatului
politic, a continuării procesului des
tinderii, pentru respectarea în viața
internațională a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității. în drepturi, neamestecului in
treburile .interne și avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță sau la
amenințarea cu forța. Un rol însem
nat revine, de asemenea. Organizației
Națiunilor Unite în direcția soluțio
nării .pe cale, pașnică, prin tratative,
a problemelor litigioase din diferite
zone ale' globului, promovării unor

OPȚIUNEA ÎNTREGII NATIUNI
* (Urmare din pag. I)
și devotament ‘pentru
strălucirea și măreția
națiunii noastre socia
liste,, a Republicii So
cialiste Romania". Uri
așul miting s-a desfă
șurat pe fundalul aces
tui jurămînt, căci gla
sul celui care l-a
rostit in acel solemn
moment reprezintă vo
ința, rivna și năzuin
țele întregii națiuni.
Propunerea alegători

lor ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să candide
ze in circumscripția electorală nr. 1 „23 Au
gust"
din Capitală
pentru alegerile de deputați in cea de-a 8-a
legislatură a Marii Adunări Naționale re
prezintă, de fapt, opți
unea și prețuirea în
tregii țări față de init
ial ei cetățean și nu
este altceva decît o
urmare firească și tin
corolar în spirităl do-

® ECONOMIA SI ME
DIUL AMBIANT. în Franța
a fost inițiată o amplă operațiune
de inventariere a tot ceea ce in
tră in sfera patrimoniului natu
ral —■ cursuri de apă, lacuri,
păduri, floră, faună, resurse mi
nerale. Rațiunile acestei acțiuni
sint atit de ordin economic, cit
și ecologic. Se are in vedere ea
valorificarea intr-un mod cit mai
rentabil a resurselor ce le oferă
natura să se conjuge armonios
cu cerințele ocrotirii mediului
ambiant.

• TRATAREA PLAN
TELOR PRIN FONOTERAPIE. Oamenii de știință și
specialiștii din R.S.S. Gru
zină au aplicat în practică o

cumentelor
aprobate
de Congresul al XIIlea al partidului și de
cel de-al II-lea Con-,
greș al F.D.U.S. Ea ex
primă dragostea și
prețuirea întregului popor'pentru președintele
țării și secretarul ge
neral al partidului, cel
ce se află in fruntea
luptei noastre comune,
avintată, conștienta și
lucidă, pentru împlini
rea idealurilor socialis
mului și comunismului
in scumpa noastră țară.

nouă metodă de tratare a plan
telor cu ajutorul fonoterapiei.
S-a cpnstatat că oscilațiile sonore
de joasă frecventă intensifică ac
tivitatea biologică naturală a
plantelor in lupta cu diverse boli.
Oscilațiile sonore au readus la
viață pomii dintr-o plantație de
citrice, afectați de malsecco. o
I boală considerată mai înainte
incurabilă. S-a constatat, de ase■ menea, că sunetul vindecă sau
stimulează creșterea rapidă a
puieților și butașilor de ceai, a
multor altor culturi de arbori și
arbuști.

relor lumii și sînt nemijlocit intere
sate în promovarea unei politici de
independență, colaborare 'și pace. în
context- a fost evocat rolul tot mai
însemnat ce revine mișcării de nea
liniere in afirmarea unei politici de
independență și respect al dreptului
popoarelor la dezvoltare liberă, in
rezolvarea constructivă a probleme
lor internaționale, subliniindu-se, de
ambele părți, necesitatea întăririi un'ității și solidarității acestei mișcări,
pe baza principiilor și orientărilor ei
fundamentale.
S-a reafirmat, voința României și
Iugoslaviei de a conlucra tot mai
strîns pe plan extern, de a-și aduce
contribuția, prin acțiuni concrete, la
crearea unui 'climat de destindere,
securitate și cooperare in Balcani, în
Europa și în întreaga lume, Ia trium
ful cauzei socialismului, păcii și pro
gresului social.
în cadrul convorbirii s-a subliniat,
de asemenea, voința Partidului Co
munist Român și Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia de a contribui la
întărirea colaborării și solidarității
între partidele comuniste și munci
torești, intre toate detașamentele
clasei muncitoare și mișcările pro
gresiste, apreciindu-se că singura
bază trainică a acestor relații o con
stituie principiile independentei și egalității în drepturi, neamestecului în
treburile interne, răspunderii fiecărui
partid și mișcări in fața propriei cla
se muncitoare și a propriului popor.
întrevederea s-a desfășurat, intr-o
atmosferă - tovărășească, de caldă
prietenie.

® MINIATURIZARE. °
cameră minusculă de luat ve
deri color a fost recent fabricată
de firma vest-germană Siemens.
Prevăzută cu circuite integrate,
ea are 22 cm lungime. 5 cm gro

măsurț concrete de dezangajare mi
litară, de reducere a bugetelor mili
tare. de dezarmare, și in primul rînd
de dezarmare nucleară, precum și în
direcția lichidării subdezvoltării și
edificării unei noi ordini economice
internaționale.
<
S-a relevat, totodată, contribuția pe
care trebuie să o aibă opinia publică
mondială, organizațiile neguverna
mentale internaționale în promovarea
înțelegerii și colaborării, în întărirea
destinderii, păcii și securității in în
treaga lume.
întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9,
10 și 11 februarie. în tarâ : Vremea- se
va răci ușor, îndeosebi în regiunile din
nordul țării, dar va rămîne relativ
caldă, în acest interval de timp, în
regiunile sudice; Cerul v.a fi schimbă
tor. Vor cădea precipitații slabe, mai
ales sub formă de ploaie. în regiunile
din sudul țării, și sub formă de ploaie,
lapoviță și ninsoare in nord. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade,
iar valorile maxime vor oscila intre
minus 5 și plus 5 grade, local mai'ri
dicate in sud. Ceață, dimineața și
seara, și condiții de polei.

sime și o greutate de numai 700
de grame. Unul din principalele
avantaje prezentate de acest
aparat, denumit „Sicolor K 80" și
destinat mai ales- aplicațiilor ști
ințifice, este deosebita sa sensi
bilitate luminoasă : fără a fi ne
voie de lămpi suplimentare, se
obțin imagini de. înaltă calitate
chiar și în încăperi, iluminate
obișnuit.

® ASPIRATORUL DE...
CASTANE. Principiul dc
funcționare a aspiratorului de
praf i-a slujit unui inginer corsican drept model pentru un
mecanism destinat culegerii cas
tanelor. Mașina respectivă, pre
văzută cu un tub foarte lung,
„absoarbe" fructele de pe cren
gile cele- mai înalte. Ea are o

.

Tovarășului ILIE VERDE?
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dorim să vă exprimăm, dumneavoastră, și prin dumneavoastră partidului,
guvernului și poporului frate român mulțumirile noastre sincere pentru feli
citările călduroase pe care ni le-âți adresat cu ocazia celei de-a 4-a aniversări
a Zilei naționale a Republicii Democrate Ropulare Laos.
Sîntem convinși că relațiile și cooperarea dintre partidele, guvernele și
popoarele laoțian și român se vor .dezvolta continuu, in interesul păcii și so
cialismului.
Urăm poporului frate român noi și tot mai mari succese in edificarea
societății socialiste multilateral dezvoltate, iar dumneavoastră multă sănătate
și tot mai mari succese în îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni.

KAYSONE PHOMVIHANE
. Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian,
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
-

Președintele Republicii Democrate Populare Laos,
Președintele Adunării Populare Supreme
a Republicii Democrate Populare Laos

‘

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

MANIFESTARE CONSACRATA ANIVERSARII PRIMULUI TRATAT
DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ
DINTRE ROMÂNIA Șl UNIUNEA SOVIETICĂ

Turneul Teatrului maghiar de stat
• din Cluj-Napoca în R. P. Ungară

KEITH HOLYOAKE
Guvernatorul general al Noii Zeelande

CELUI DE-AL VI-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA
CIUDAD DE PANAMA
Cu prilejul celui de-al VI-lea Congres al Partidului Poporului din Pa
nama, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușesqu, adresăm participanțilbr la lucrări, tuturor mem
brilor partidului, oamenilor muncii panamezi un cald salut tovărășesc și cele
mai bune urări de succes in desfășurarea lucrărilor congresului, împreună
cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.
Partidul Comunist Român, oamenii muncii din România socialistă cunosc
și urmăresc cu sentimente de solidaritate militantă activitatea dumneavoas
tră consacrată promovării intereselor fundamentale ale maselor muncitoare
panameze, luptei pentru apărarea și consolidarea independenței și suvera
nității naționale, pentru dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare a
patriei și inițierea unor transformări înnoitoare menite să asigure progresul
economic și social, pentru colaborare pașnică între popoare.
Ne exprimăm satisfacția pentru evoluția ascendentă a raporturilor de
prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Poporului din Panama, -caracterizate prin încredere, Înțelegere și stimă
reciprocă, -prin respectarea principiilor egalității, neamestecului in treburile
interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător strategia
și tactica revoluționară. Avem convingerea că legăturile noastre se vor dez
volta, iii continuare, în spiritul intilnirilor dintre conducătorii partidelor noas
tre. in interesul ambelor partide, al.prieteniei și conlucrării, pe. multiple pla
nuri. dintre popoarele român și paiiamâi, al’ cauzei generale a socialismului,
păcii și înțelegerii, internaționale. .

'

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

------------------------------------------- Q

O delegație a Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia a sosit în Capitala
La’ invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, joi la
amiază a sosit la București o delega
ție a Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. condusă de tovarășul Dușan
Dragosavaț, secretarul Prezidiului
Comitetului Central al U.C.I.
La sosire, pe aeroportul Otopeni.
oaspeții-iugoslavi au fost intîmpinați

de tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român;
de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Trifun Nikolici,
' ambasadorul Iugoslaviei la București,
membri ai ambasadei.

continuă a raporturilor româno-sovietice pe multiple planuri il au intîlnirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev.
Importanță primului Tratat de
prietenie, colaborare și asistentă
mutuală dintre România și Uniu
nea Sovietică a’ fost reliefată și
de V.G. Radkin, prim-secretar al
Comitetului orășenesc de partid
Domodedovo.
regiunea
Moscova,
membru al Prezidiului conducerii
centrale a Asociației de prietenie
sovieto-română, conducătorul delega
ției de activiști ai A.P.S.R. aflată în
vizită în țara noastră. în cuvintul
său. vorbitorul a subliniat, de ase
menea, însemnătatea intilnirilor din
tre conducătorii de partid și de stat
ai celor două țări pentru lărgirea
prietenief și colaborării dintre Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice și
Partidul Comunist Român, dintre
popoarele celor două state. în inte
resul reciproc, al cauzei păcii și so
cialismului.
(Agerpres)

Joi după-amiază, in cadrul între
prinderii agricole de stat din Adunații Copăceni, județul Ilfov, a avut
loc o adunare festivă, organizată cu"
prilejul împlinirii a 32 de ani de la
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală
dintre România și Uniunea Sovietică.
Au participat reprezentanți ai Co
mitetului județean Ilfov al. P.C.R.,
Ministerului Afacerilor Externe, ai
A.R.L.U.S., numeroși oameni ai
muncii.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.
Adunarea a fost deschisă de Gheorghe Ciobanu, secretarul comitetuluide partid al I.A.S. Adunații Co
păceni.
A luat apoi cuvîntul Nicolae
Burcea, directorul întreprinderii, care,
relevînd semnificația evenimentului
aniversat pentru întărirea tradițio
nalei prietenii dintre România și
U.R.S.S., a subliniat că un rol de
primă însemnătate pentru extinderea

Guvernul și poporul Noii Zeelande mi se alătură în a mulțumi Excelenței
Voastre pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei noastre naționale și vă
adresează cu căldură aceleași bune urări.

COMITETUL CENTRAL

Președintele Fundației americane „Stanley"
(U’mare din pag. I)

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

>

totodată, justețea politicii Partidului
Comunist Român in problema națio
nală, afirmarea din plin a culturii
naționalității. maghiare in limba ma
ternă. însuflețiți și de succesul re
purtat — se. spune in telegramă —
vă asigurăm, mult iubite și' stimata
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu
vom precupeți nici un efort pentru a
traduce in viață sarcinile trasate de
documentele Congresului al XII-lea
privind formarea omului nou. ca fie
care cuvint rostit de pe scena noas
tră să fie o contribuție eficientă la
procesul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de
înaintare a patriei spre comunism, ca
arta noastră să se transforme într-o
făclie vie a spiritului revoluționar șl
prin aceasta să contribuim din plin
la realizarea mărețelor sarcini isto
rice ce stau în fața poporului nostru.

Teatrul maghiar de stat din Cluj-,'
Napoca a efectuat recent un turneu
în R.P. Ungară, unde a prezentat, in
orașele Budapesta și Seghedin, mai
multe spectacole cu opere clasicp și
contemporane ale dramaturgiei autoh
tone. Colectivul teatrului a repurtat
uh succes remarcabil, a ciștigat apre
cierea publicului și a specialiștilor
față de prestigiul tot mai marc al
mișcării teatrale românești, al valori
lor creatorilor din România.
nț
La întoarcerea în țară, colectivul
teatrului a trimis o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care
se arată că succesele obținute se da
torează grijii permanente a conduce
rii partidului și statului, personal a
secretarului general al partidului,
pentru dezvoltarea culturii. pentru
condițiile minunate create mesageri
lor artei cuvîntului; aceasta exprimă.

/

Cronica

zilei

Centenarul nașterii 'pictorului Că
rnii Ressu a fost marcat de Acade
mia Republicii Socialiste România,
Uniunea artiștilor plastici și Institu
tul de arte plastice ..Nicolae Grigorescu“ printr-o manifestare omagială,
in cadrul căreia acad. Virgil Vătășianu, criticul Vasile Drăguț și pic
torul Eugen Popa au evocat perso
nalitatea marelui pictor, grafician și
pedagog.
Același for științific, in colaborare
cu Institutul central de biologie, a
organizat o manifestare dedicată cen
tenarului nașterii savantului Petre
Enculescu, geobotanist și pedolog.
După un cuvint de deschidere rostit
de acad. N. Sălăgeanu, in cuprinsul
mai multor comunicări au fost pre
zentate aspecte semnificative ale vie
ții și operei savantului, ale activității

sale didactice, subliniindu-se contri
buția acestuia la dezvoltarea pedolo
giei românești, a cartografiei vegeta
ției în tara noastră.
★

La Casa de cultură â sindicatelor
din Tirgoviște a avut loc. joi laKamiază. vernisajul expoziției de, fotografii
„Sindicatele sovietice și copiii", ma
nifestare inițiată cu prilejul Anului
internațional al copilului de Consi
liul Central al Sindicatelor din
U.R.S.S.
La festivitatea de deschidere a ex
poziției au participat reprezentanți al
U.G.S.R. și ai sindicatelor locale,
oameni de cultură și artă, elevi și
pionieri, un .numeros public.
Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice
la București.
,
(Agerpres)

------------------ -------------------------------------------------- ............ ....... —

Plecarea delegației partidelor socialiste din Belgia
Joi a părăsit Capitala delegația
partidelor socialiste din Belgia, for
mată din Andre Cools, președintele
Partidului Socialist Valon, Karel van
Miert, președintele Partidului Socia
list Flamand, și Emy Spelkens." șeful
secției relații internaționale a Parti
dului Socialist Valon, care au făcut

o vizită în țara noastră la invitația
C.C. al P.C.R.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de tovarășii
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al
C.C. al P.C.R.
(Agerpres)

DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI
Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulației reaipintește că în
luna februarie autoturismele proprie
tate personală pot circula în zilele
de duminică după cum urmează ;

ȘTIRI SPORTIVE
Vești de la „Olimpiada albă"
NEW YORK 7 (Agerpres). — Lotul
sportivilor români care vor participa
la cea de-a 13-a. ediție a Jocurilor
olimpice de iarnă'se află de miercuri
la Lake Placid. în cursul zilei de
joi. boberii. patinatorii de viteză și
participant» la concursul de sanie au
efectuat ’ primele antrenamente pe
pîrtiile și pistele olimpice de la
Lake Placid.
Lotul de hochei pe . gheață s-a
oprit in orașul- Durham, unde va
susține astăzi un meci de verificare
cu selecționata universitară a statu
lui New Hampshire. Sîmbătă. hocheiștii români vor evolua in orașul
Salem în compania echipei State
College.
*>

Turneul echipei Steaua
în R. P. Chineză
BEIJING 7 (Agerpres). — Continuindu-și turneul in R. P. Chineză,
echipa de fotbal Steaua București a
jucat la Guangzhou in compania for
mației Armatei Populare Chineze de
Eliberare din Shenyang. La capătul
unei, partide dinamice, fotbaliștii ro
mâni au . obținut victoria cu scorul
de 3—1 (1—1’) prin punctele marcate
de Stoica (2) și Zahiu. Pentru gazde
a inserts Iart-nan. Echipa Steaua va
întilni la 9 februarie, tot la Guangz
hou, echipa locală.

mare Însemnătate pentru eco
nomia insulei, deoarece casta
nele constituie principalul arti
col de export al Corsica!.' Oricit
de indeminatic ar fi. un culegă
tor izbutește să stringâ intr-o zi
cel mult 200 kg de castane, cu
prețul unor mari eforturi. Or,
mașina adună de cinci ori mai
mult in aceeași unitate de timp.

® PLUG DE ZĂPADĂ
ULTRARAPID. Serviciile fe
roviare din U.R.S.S. vor primi
un aliat de nădejde in lupta îm
potriva nămeților de zăpadă.
Constructorii de mașini au con
ceput un agregat puternic, apt

— 10 și 24 februarie cele avind
număr de înmatriculare cu soț ;
— 17 februarie cele avind număr
de Înmatriculare fără soț.

• 'BACĂU. La Galeriile de
artă din municipiul Bacău a
fost deschisă expoziția „Direcții
ale picturii românești contem
porane”. Organizată de Muzeul
de istorie și artă din localitate,
în colaborare cu Muzeul jude
țean de artă din Galați, expozi
ția înmănunchează cele mai re
prezentative lucrări de pictură
ale plasticienilor din județele
Iași, Galați, Bacău și din Capi
tală. în marea ldr majoritate,
aceste picturi reflectă marile
înfăptuiri de pe meleagurile pa
triei petrecute in anii actualei
legislaturi. (Gh. Baltă).

• BISTR1ȚA-NÂSĂVD. Sub
egida Frontului Democrației și
Unității Socialiste, filiala jude
țeană Bistrija-Năsăud a Aso
ciației filateliștilor a organizat
o cuprinzătoare expoziție găz
duită de Galeriile de artă ale
municipiului. Sint bogat ilustra
te marile fapte ale «istoriei noas
tre naționale prin teme ca : „De
la Burebista pînă in zilele
noastre — drum de jertfe și. glo
rie", „Aspecte din lupta poporu
lui român pentru libertate și
independentă", „Miracolul ro
mânesc de azi" etc. (Gh. Crișan).
• BRASOV. Colectivul Tea
trului dramatic din Brașov a
prezentat a 5-a premieră din ac
tuala stagiune cu piesa lui

să biruie rapid munții de zăpa
dă, oricit de inalți, ce se adună
in iernile bogate în ninsori po
căile ferate de pe ihtinsul teri
toriu sovietic. în locul obișnuite
lor palete și al plugurilor tra
diționale, pe noua mașină de cu
rățat zăpadă au fost montate
două freze orizontale care taie
cu o mare viteză stratul de ză
padă, împingindu-1 pe un trans
portor spre niște rotoare de
ejecție. Productivitatea calculată
a agregatului este de 10 000 mc
pe oră. Cu această viteză de îna
intare, el deschide prin nămeții
depuși de-a lungul traseului fe
roviar un coridor cu lățimea de
patriț metri.

tra faptelor de a?i“. (Versuri, măr
turii,. tablete, reportaje)
21.45 Telejurnal

tV

PROGRAMUL 2
16,00
16,30
17,00
17,10

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 In direct de la .. Politehnică
16.30 Emisiune in limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie
19.30 La ordinea zilei In ■ economie':
19,40 Film artistic : „Cianura șl... pică-'
tura de ploaie”.
21.25 „Lumina viitorului se naște-n va

G. B. Shaw : „Nu se știe niciodată" în regia artistică a Nicoletei Toia. în rolurile principale
au apărut actorii Nicolae Manolache, Nae Cristoloveanu, Me
lania Niculescu, Paul Lavric,
Mihăilă Brașoveanu etc. Colec
tivul Teatrului muzical din lo
calitate prezintă balada coregra
fică „Iancu Jianu" de , Mircea
Chiriac pe un libret de. Oleg
Danovski. (Nicolae Mocanu).

17.25
17.45
18.50
19.00
19,20
19,35
19,55
20.25
20.50
21.45
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CARNET CULTURAL
© IALOMIȚA. în cadrul con
siliului unic agroindustrial de
stat și cooperatist Făcăeni a
avut loc un schimb de -specta
cole intre
formațiile artistice
ale comunelor Vlădeni și Făcă
eni. Cu această ocazie 's-a evi
dențiat creșterea numărului for
mațiilor, al • artiștilor amatori,
nivelul artfctic al interpretării,
precum și ancorarea textelor
brigăzilor artistice in viața co
lectivelor pe care le reprezintă.
(Mihai Vișoiu).
• MEHEDINȚI.
„Condițiile
istorice ale formării . statului
centralizat și independent dac '
sub conducerea lui Burebista" a
fost tema unei mese rotunde
organizate la căminul cultural
din Eșelnița. La căminul culturai din Ghelmegioaia s-a desfă

o viată pentru o idee Muzică populară
Documentar TV ; Vulcanii noroioși
Din creația corală a compozito
rului Glieorghe Dumitrescu. |
Blocnotes — informații utilitare
Caseta cu imagini
1001 de seri.
Telejurnal
In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie
Radar pionieresc
Viața muzicală a Capitalei.
De pretutindeni
Baletul „Fedra" pe muzică de
Georges Auric
Telejurnal

șurat dezbaterea „Atestări ale
existenței și continuității daco
românilor pe aceste meleaguri".
(Virgiliu Tătaru).

• GALAȚI. La teatrul mu
zical „N. Leonard" a avut loc
cea de-a patra premieră a sta
giunii curente : baletul „Cocoșatul de la Notre-Dame" („Esme
ralda") după Victor Hugo. Muzi
ca : Cezar Pugni, Glier și Va
silenko. Libretul '■ coregrafic și
regia artistică aparțin lui Tjixy
Checais, iar conducerea muzi
cală lui Silviu Zavulovici. în
rolurile principale : Eugen Măr
eții și Virginia-Cristina Fieraru.
O expoziție personală de pictură
și sculptură "în lemn găzduiește
librăria centrală din Galați, ea
aparținind lui Nicolae I, Munteapu. membru al cenaclului
artiștilor plastici amatori „Camil
Ressu". (Dan Plăeșu).
® MUREȘ. „Istoria patriei oglindită in arta plastică" este
genericul sub care cunoscutul
artist plastic mureșean Gheorghe Olariu prezintă, in sala că
minului cultural din Singeorgiu
de Mureș, 16 lucrări cu temă is
torică. La .rîndul său, pictorul
Mihai Bandac expune la Gale
riile filialei din Tg. Mureș a
Uniunii artiștilor plastici 53 de
lucrări inspirate din realizările
României socialiste. (Gheorghe
Giurgiu).

• ULTIMELE ZILE DE
ERUPȚIE LA „IXTOC-1"?

® DISPAR PRIVIGHE
TORILE. îngrijorați de scă

®
CONTRABANDĂ
CU PIEI DE CROCODIL.

Erupția de țiței de la sonda ma
rină „IXTOC-1" din Golful Me
xic. care continuă fără întreru
pere de la 3 iunie 1979. ar putea
fi oprită în următoarele două,
trei zile — consideră specialiștii.
Echipa de specialiști care lucrea
ză Iii fața locului a săpat un puț
paralel cu sonda „IXTOC-1".
reușind să ajungă pină la pinza
subterană de țiței. Prin acest
puț se va turna beton, care, po
trivit așteptărilor specialiștilor,
va bloca scurgerea de petrol. Se
estimează că de la producerea
acestui accident și pină in pre
zent in apele Golfului Mexic
s-a scurs o cantitate de circa
500 milioane litri țiței.

derea
numărului privigheto
rilor, ornitologii englezi au făcut
un recensămint pe întreg terito
riul Marii Britanii. Bilanțul nu
mărătorii s-a dovedit deosebit
de sărac : in insulele britanice
trăiesc astăzi doar 4 000 perechi
de privighetori. în multe zone
ale. acestei țări nu se mai pot
auzi superbele triluri ale păsări
lor. La Londra, de exemplu, au
fost „inventariate" numai 21 de
„cîntărete". Cauzele principale
ale dispariției privighetorilor,
spun specialiștii, le constituie
poluarea mediului înconjurător
cu reziduuri industriale, precum
și înrăutățirea condițiilor de
climă.

Ziarele columbiene consideră că
dacă nu se iau măsuri urgente
împotriva braconajului, croco
dilii vor dispărea pentru totdea
una din fauna acestei țări. In
ciuda interdicțiilor, braconierii
tontinuă să ucidă in masă cro
codilii — a căror piele este deo
sebit de căutată — folosind in
acest scop diverse mijloace, de
la capcane pînă la otravă și
chiar arme automate. Cotidia
nul „Tiempo" arată că in pe
rioada dintre 1951—1979 au fost
scoase prin contrabandă din
țară «yjroape 12 milioane piei
de crocodil, ceea ce a pricinuit
economiei columbiene o serioa
să, pagubă.
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Adunare festivă la Moscova

Interesele întregii umanități reclamă
trecerea la măsuri concrete și eficiente
de dezarmare

cu prilejul aniversării semnării primului Traîaî
de prieienie, colaborare și asistență muiuală
dintre România și U.R.S.S.
MOSCOVA 7. —. Trimisul Agerpres,
M. Chebeleu, transmite : La Uzina
de rulmenți nr. 1 din Moscova, mem
bru colectiv al Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.). a avut
loc o adunare festivă consacrată ani
versării a 32 de ani de la semnarea
primului Tratat de prietdhip. colabo
rare și asistență mutuală dintre
România și Uniunea Sovietică.
Au fost prezenti conducători ai uzi
nei, reprezentanți ai conducerii
A.P.S.R., un mare număr de munci
tori, membri ai Ambasadei române
din Moscova
în cuvîntările rostite, vorbitorii au

Intervenția reprezentantului României
în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

subliniat dezvoltarea ascendentă a
relațiilor de prietenie și colaborare
tovărășească dintre P.C.R. și P.C.U.Ș.,
. dintre Rrțmânia și Uniunea Sovietică,
dintre
” ' popoarele celor două țări.
Subliniind însemnătatea deosebită
pe care ,<> au pentru dezvoltarea
continuă a relațiilor de prietenie si
colaborare româno-sovietică intîlnirile șj convorbirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și L.I. Brejnev,
vorbitorir au exprimat dorința de a
se acționa și în viitor .pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor de
prietenie dintre cele două țări si po
poare.

GENEVA 7 (Agerpres). — In cadrul Comitetului pentru dezarmare de
la Geneva au început dezbaterile pentru definirea temelor de dezarmare
care urmează să facă obiectul negocierilor la sesiunea din acest an.
în cadrul dezbaterilor, șeful dele
bru are obligația să' creeze condi
gației. României, ambasadorul Con
țiile necesare pentru ca el să fie uti
lizat constructiv și eficace. Princi
stantin Ene, a prezentat concepția și
palul obiectiv politic și practic al
pozițiile țării noastre asupra sarci
nilor și modului de acțiune ale co
acestei sesiuni trebuie să-1 consti
mitetului. El a arătat că oprirea
tuie angajarea comitetului pe calea
imediată a cursei înarmărilor, tre
unor negocieri autentice. Aceast i
trebuie să se exprime prin voința
cerea Ia măsuri concrete și eficiente
de dezarmare, in special de dezar
politică a tuturor participanților de
mare nucleară, reprezintă sarcina
a negocia în cadrul comitetului mă
suri concrete de dezarmare, fără a
primordială a epocij noastre. Intere
aștepta soluțiile din afară, astfel
sele fiecărui' popor, ale civilizației
' întregii umanități reclamă să. se'facă
incit comitetul să-și poată îndeplini
sarcinile ce-i revin in calitatea sa.
totul pentru respingerea fermă a po
liticii armamentelor, pentru promo
de forum de negocieri și nu de dis
cuții generale și sterile.
varea consecventă a unei politici de
O condiție esențială pentru obține
dezarmare și pace. Această, opțiune
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). —
Primul delegat care a luât cuvîntul
rea de rezultate pozitive o reprezintă
fundamentală.'a politicii externe a
Luind cuvîntul la deschiderea con
în cadrul conferinței, ministrul de
respectarea
strictă a cadrului și
României — a spus vorbitorul — a
ferinței ministeriale a Organizației
procedurilor mai democratice de
externe al Nigerului. Daud Diallo, a
fost reconfirmată receiît de cel de-al
Unității Africane, care se ține la
Xll-lea Congres al Partidului Comu
lucru de care dispune comitetul,
propus adoptarea unei rezoluții care
Addis
Abeba,
președintele
Comite

nist Român.
astfel incit să se asigure tuturor sta
să ceară Marii Britanii să garanteze
tului Militar Administrativ' Provizo
Reprezentantul român a prezentat,
telor membre posibilitatea de a con
alegeri libere și corecte, reîntoarce
riu al Etiopiei, It. col. Mengistu Haile
cu această ocazie, capitolul privind
tribui la lucrări pe baza deplinei'
Mariam, relevind faptul că lupta
rea tuturor refugiaților în țară Și
dezarmarea din Raportul prezentat de
egalități, ca state, suverane și inde
pentru eliberarea sudului Africii
retragerea totală a trupelor sud
: 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
pendente, ' în afara grupărilor bazate
abia, a ince_put, a subliniat necesitagresul al Xll-lea al Partidului Co
pe alianțe militare.
africane — condiții esențiale ate
În continuare, reprezentantul ro ■țea ca ' țările africane să . sprijine
munist Român, care a fost difuzat ca
acordurilor . de la Londra privind
mișcările de eliberare din această
document oficial in Comitetul pentru
mân s-a referit Ia temele cărora, în
regiune pînă lâ victoria • finală.
Rhodesia.
dezarmare și se află pe masa de lu
concepția țării noastre, comitetul
cru a delegafilor.
va trebui să le acorde o atenție spe
Condițiile internaționale complexe
cială în cadrul negocierilor. Astfel,
în care Comitetul pentru dezarmare
el a arătat că dezarmarea -nucleară
iși reia lucrările — a arătat vorbito
rămine domeniul a cărui prioritate
rul — pun intr-o lumină' nouă obli
absolută este incontestabilă. Salugațiile ce revin acestui organism, al
tind participarea, pentru prima oară,
COTONOU 7 (Agerpr.es). — Adu
în alocuțiunea rostită cu prilejul
cărui rol principal este de a contri
a delegației R. P. Chineze la lucră
alegerii sale, Mathieu
I
Kerekou a
narea Națională Revoluționară din
bui la eliminarea suportului material
rile comitetului, vorbitorul a subli
Benin l-a reales pe Mathieu Kerekou
declarat că, in exercitarea .funcției
al politicii de forță — armele și ar
niat că prezența tuturor statelor nu ' în
funcția
■
de
președinte
al
Repu

de șef al statului, va urmări ■ realiza
mamentele.
cleare în acest organism oferă posi
blicii Populare Benin — informează
rea unui larg front de unitate națioîn condițiile în care asistăm la o
bilități practice pentru demararea
agenția
France
Presse.
El
a
fost
pro

agravare a tensiunilor pe plan inter
negocierilor care să conducă la de
nală, prevăzut de programul genepus candidat la funcția supremă în
national, la pericolul unei confruntări
zarmarea nucleară. Toate temele de
ral al Partidului Revoluției Popustat
de
Comițgtul.
Ceptral
al
Partidu

militare de anvergură, reîntoarcerii
dezarmare nucleară transmise co
lare și de Constituția țării. •
lui
Revoluției
Populare.
la politica și practicile, „războiului
mitetului de către Adunarea Gene
----- -—;-- ;--------- . .
* s'
rală a O.N.U. trebuie să constituie
rece", determinate de tendințele
obiect de negociere. Ținem ca, pe
de reîmpărțire a sferelor de influen
ță și de intensificarea contradicțiilor. ' această cale, organismul de nego- ■
Reuniunea consultativă a reprezentanților
' intre unele state și grupări de state,
cieri să rămînă preocupat permasingura alternativă o reprezintă re
nent de realitatea lumii contemporăne și să-și concentreze eforturile
nunțarea la politica de forță și dictat,
țărilor nealiniate din zona mediteraneană
la amestecul în treburile interne ale
asupra sarcinilor de importanță vi
altor state. Comitetul de. dezarmare
tală pentru viitorul omenirii.
LA VALLETTA 7 (Agerpres). —
teranean și la cooperarea și securitrebuie să-și integreze activitatea in
De asemenea, trebuie acordată o
în capitala Maltei. La Valletta, con . tatea europeană. Delegații au salu
ansamblul eforturilor vizind elimiriaatenție specială elaborării progra
tinuă să se desfășoare reuniunea
tat participarea la reuniune a Orga
rea forței din viața internațională,
mului global de dezarmare, sarcină
nizației pentru Eliberarea Palestinei.
consultativă de lucru a reprezentahașezarea relațiilor dintre state pe
direct legată de necesitatea presantă
ților țărilor nealiniate din zona me
★
baze noi, de respectare strictă ă in
deză se formula, in termeni concrețj
diteraneană. Se dezbat punctele în
și angajanți, o strategie și o politică
dependenței și suveranității naționa
BELGRAD 7 (Agerpres). — Tn ca
scrise pe ordinea de zi. După cum
în domeniul negocierilor de dezarle. de colaborare și înțelegere.
drul primei conferințe a societăților
relatează agenția' Taniug, in centrul
Comitetul nu este numai al cîtorva
mare, care să poată oferi un instrude Cruce ftoșie și Semilună Roșie din
state — a spus el. Toate statele sint
ment activ de mobilizare a eforludiscuției se află situația din zona
țările riverane Mării Mediterane,
interesate în activitatea si rezultatele
rilor tuturor statelor pe calea deMării Mediterane, problemele pri
sale și, de aceea, fiecare stat memzarmării.
desfășurată in stațiunea iugoslavă
vind cooperarea și securitatea state
Milocer, participanții, au cerut ca
lor din zonă. în cadrul discuțiilor,
Mediterana să devină o zonă a păcii,
vorbitorii reprezentind Algeria, Cipru,
Tîrcjul
internațional
de
la
Khartum
X»
-------------------- - ------------------------------ .-----------------------------------prieteniei și- cooperării — relatează
Iugoslavia, Jamahiria Libiana, Malta,
agenția Taniug.
Maroc,
Organizația
pentru
Elibera

Președintele Sudanului a vizitat pavilionul României
Documentul final al conferinței
rea Palestinei, Siria și Tunisia au
subliniază necesitatea ca organizați
subliniat necesitatea traducerii în
KHARTUM 7 (Agerpres). — Pre
ușoară, <aaroalimentară expuse în ca
ile de Cruce Roșie și Semilună Roșie
ședintele Sudanului, Gaafar Mo
practică a politicii de nealiniere, pre
drul tirgului. Președintele Nimeiri a
hammed El Nimeiri. și sofia sa,
să contribuie la stringerea legături
adresat felicitări pqhtru modul de
cum și preocuparea pentru pregăti
Buseina Nimeiri. au vizitat pavilio
prezentare a exponatelor, si a dat o
lor de prietenie. ' înțelegere și co
rea reuniunii de la Madrid u partinul României de la Tiraul in
inaltă apreciere calității. și varietății
operare între națiuni.
cipanțilop la Conferința pentru se
ternațional de la Khartum. Șefului
acestora, subliniind că ele confirmă
curitate și cooperare în Europa,
S-a hotărît, totodată, ca următoarea
statului sudanez i-a fost prezentată o
dezvoltarea impetuoasă înregistrată
conferință să aibă loc in 1982, în
pentru problemele privitoare Ia asi
gamă variată de produse ale industri
de economia românească in ulti
ilor constructoare de mașini, chimică,
gurarea securității in bazinul mediSpania.
mii ani.

Deschiderea conferinței ministeriale
a Organizației Unității Africane

Mathieu Kerekou reales președinte al R. P. Benin

^Sagențiile DE PRESA

1

pejcurt
PRIMIRE LA SOFIA. Tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C.
al P.C. Bulgar, .președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, a primit
pe șefii delegațiilor participante la intilnirea consultativă de la Sofia a
grupurilor parlamentare din unele țări socialiste membre ale Uniunii inter
parlamentare. intre care șeful'delegației române, tovarășul loan Ceterchi,
președintele grupului român al Uniunii Interparlamentare. Tovarășul Todor
Jivkov a rugat să se' transmită conducătorilor de partid și de stat ai ță
rilor participante Ia consfătuire un' călduros salut și cele mai bune urări
de noi succese pentru continua dezvoltare și prosperitate a popoarelor
respective.

i

DEZVOLTAREA COMERȚULUI EX
TERIOR AL R.P. CHINEZE. După
cum relatează agenția China Nouă,
valoarea totală a comerțului exte
rior al R.P. Chineze a ajuns, în anul
1979, la 45 300 milioane yuani, marcînd un spor de 29,2 la sută față
de nivelul atins în anul 1978. Exr
porturile, în care predomină mărfu
rile industriale, au crescut cu 26,6
la sută, iar importurile au fost cu
31,6 mai mari decît în anul 1978.

TURNEUL CVARTETULUI „NA
OBIECTIVE ALE ECONOMIEI
POCA". După o se,rie de concerte
IRANIENE. Luind cuvîntul în ca
drul unui seminar pe probleme de
pe scenele importante din statele
New Jersey. Ohio, Michigan, Cali
conducere a economiei, președinte
ÎNTREVEDERI INDIANO—IRA
fornia și Arizona, cvartetul de
le Republicii Islamice Iran, Abolîntr-o declarație făcută
coarde „Napoca" (Ștefan Rtlha. Vahassan Banisadr, a subliniat nece KIENE.
după întrevederile pe care le-a
sile Horvath, V-asile Fiilop, Iacob
sitatea redresării economiei tării — avut
Ia Delhi cu primul ministru
Dulii) și-a încheiat primul său tur ■ relatează agenția Pars. Printre pro al Indiei,
Indira Gandhi, și cu mi
neu in S.U.A., susținînd, recent,
blemele cu care este confruntată nistrul de externe, Narasimha Rao,
la „Carnegie Recital-Hall" din economia iraniană, președintele a Hamim Alwam, trimis special al
menționat pe cele ce privesc fon președintelui Irakului, a arătat că
New York' un program de muzică
durile și inves.tițiile. materiile pri s-a constatat „o considerabilă iden
romanească și universală.
titate de păreri in diferite proble
me și piesele de schimb.
me". Părțile și-au exprimat satis
ACT TERORIST ÎN SALVA
facția
în legătură cu stadiul rela
CONTACTE FRANCO-AUSTRA
DOR. Secretarul general al Uniunii
indiano-irakiene. precum și
LIENE. Primul ministru al Aus-, țiilor
Național-Democrate din Salvador,
dorința de a Ie extinde. Au fost dis
Mario Aguinado Carfanza, a fost traliei, Malcolm Fraser, și-a înche cutate, de asemenea, probleme ale
iat,
joi,
vizita
oficială
întreprinsă
răpit, la San Salvador, de membri
actualității internaționale.
în Franța, plecînd spre Washington.
ai organizației teroriste . anticomu
CAPTURĂ DE DROGURI. Poli
La Paris, premierul australian a fost
niste autointitulate „Frontul de
primit de președintele Valery ția portugheză a arestat miercuri
Eliberare Centramerican". Aceeași
seara la Lisabona 45 de persoane
Giscard d’Estaing, cu. care a exa acuzate
bandă a răpit-o și .pe Norma Gue
de trafic ilegal de stupe
minat o serie de probleme referi fiante. Totodată,
vara, membru ai conducerii națio
poliția a confiscat
toare
la.
relațiile
bilaterale,
pre

nale a U.N.D. Partidul Comunist din
o cantitate de drog, evaluată la
cum
și
aspecte
ale
actualei
evoluții
bursa neagră Izț aproximativ 4,5 mi
Salvador a protestat împotriva ră
lioane. escudo/.
a situației internaționale.
pirii și a adresat un apel la 'soli
daritate internațională.
CONGRESUL COMUNIȘTILOR PANAMEZI. Intr-o conferință de pr^să .
ÎNT1LNIRE LA GENEVA. La 7
organizată la Ciudad de Panama, secretarul general al Partidalut
Poporului din Panama (P.P.P.), Ruben Dario Souza, a declarat că în |iefebruarie a avut loc lă Geneva o
rioada 8-10 februarie. în capitala țării va avea loc cel de-al Vl-lea Con
nouă intîlnire a delegațiilor U.R.S.S.,
gres național al partidului. Comuniștii panamezi vor analiza, cu acest
S.U.A. și Marii Britanii, in cadrul
prilej, activitatea desfășurată între cele două congrese, precum și rolul
convorbirilor în vederea elabopartidului in societatea panameză. Participă peste 300 de delegați, re, rării unui tratat cu privire la inter
prezentînd clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, studenții, orga
zicerea generală și completă a ex
nizațiile de femei și ale populațiilor indigene din țară.
periențelor cu arma nucleară.

Convorbiri
iugoslavo - franceze
BELGRAD 7 (Agerpres). — După
cuni relatează agenția Taniug, în
cursul convorbirilor dintre secretarul
federal pentru afacerile externe al
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Vrhoveț. și
ministrul de externe al Franței. Jean.
Franțois-Poncet, s-a procedat la un
schimb de idei privind cooperarea
bilaterală. - Au fost abordate, de ase
menea, probleme energetice și. cele
privind dificultățile legate de siste
mul monetar existent.
Părțile au discutat, de asemenea,
situația din Europa, in lumina pregă
tirii reuniunii de la Madrid a țărilor ‘
participante la Conferința . pentru
securitate și cooperare pe continentul
european. Părțile au relevat impor
tanța stimulării destinderii in Euro
pa și a consultărilor intereuropene,1
ca și necesitatea de, a se crea con
diții favorabile desfășurării reuniunii
de lh Madrid.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Guvernul libanez a stabilit elaborarea unui plan global
de securitate ® Declarație in sprijinul dreptului poporului
palestinian de a avea un stat propriu
BEIRUT 7 (Agerpres). — La Beirut
au avut loc miercuri o serie de con
sultări, la 'toate eșaloanele,’ consa
crate examinării situației din țară.
Președintele Sarkiș a prezidat o reu
niune a' guvernului, după întrevederi
separate cu primul ministru, Selim
AI Floss, cu miniștrii de externe, ai
apărării și finanțelor.
Intr-un comunicat dat publicității
la încheierea" reuniunii cabinetului —
reluat de agențiile I.N.A. și France
Presse — se subliniază că au fost
examinate aspecte legate de hotărîrea Siriei de .a-și retrage, trupele din
cadrul Forțelor Arabe de Descurajare
staționate in Liban. Guvernul preci
zează că locul acestor forțe va fi pre
luat doar de trupele din cadrul
F.A.D. și de armata libaneză și jan-

darmerie. S-a stabilit elaborarea unul
plan global de securitate, vizind ex
tinderea autorității statului în toate
regiunile libaneze.
ROMA 7 (Agerpres). — „Conside
răm că’ dreptul palestinienilor la o
patrie însfeamnă dreptul lor de a avea
un stat palestinian propriu", a decla
rat, intr-un interviu acordat ziarului
„Ora", președintele Comisiei pentru
probleme externe a Camerei Depută
țiilor a Italiei, fostul premier Giulio
Andreotti.
El a salutat, în context, apropiata
vizită în Italia a lui Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv, al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.
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INITIATIVE CONSTRUCTIVE,
1N CONSENS CU DEZIDERATELE
TUTUROR POPOARELOR

J MARTIE.^:

Politica României de pace,
destindere și cooperare internaționala
Țelul nostru este să asigurăm pacea popoarelor,
posibilitatea de a-și construi viața în mod liber, așa cum
doresc, de a conviețui în bună colaborare cu toate țările
lumii, fără deosebire de orînduire socială? In direcția
aceasta trebuie să ne concentrăm toate eforturile!
/N

1

1? •

NICOLAE CEAUSESCU
Cetățenii .Republicii Socialiste România, prezentindu-se Io 9 mar
tie în fața urnelor, iși vor da votul pentru transpunerea in. viață a
Programului adoptat de Congresul al Xll-lea al partidului in vederea
desfășurării cu succes a construcției socialiste și comuniste în patria
noastră și, totodată, a orientărilor stabilite în domeniul ^politicii externe - de contribuție activă la. cauza destinderii și păcii, libertății și
independenței popoarelor, progresului și civilizației întregii omeniri.

Acum, in miezul campaniei electo
rale, să ne readucem in memorie pen
tru o .clipă imaginile devenite atit de
familiare ale mulțimilor din atitea și
atitea țări vizitate de președintele
Nicolae Ceaușescu, omagiindu-1 fre
netic ca pe un vajnic luptător pentru
nobila cauză a păcii ; să ne reamin
tim de momentele semnării unor do
cumente solemne de profundă semni
ficație internațională pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale și pentru in
staurarea unor relații interstatale noi.
democratice ; să evocăm aprecierile
de inaltă considerație ale atttor șefi
de state și guverne, oameni politici,
de știință și cultură, la adresa iniția
tivelor, propunerilor, acțiunilor între
prinse de România, de președintele
republicii in interesul promovării des
tinderii și înțelegerii internaționale.
Evocînd asemenea momente memo
rabile. fiecare cetățean iși va spune
cu vie satisfacție și legitimă mindrie
patriotică : intr-adevăr, și pe planul
activității internaționale a țării noas
tre legislatura trecută a fost deosebit
de rodnică : niciodată in intreaga sa
istorie România nu a avut legături
internaționale atit de ample ca in
prezent ; niciodată nu s-a bucurat de
atita simpatie, nu a avut un număr
atit de marc de prieteni pe toate
meridianele lumii.
Care sint izvoarele acestui presti
giu internațional fără precedent? Ne
greșit, ele rezidă in înseși rezultatele
remarcabile obținute de poporul ro
mân in construcția socialistă — mâr-,

turie evidentă a ceea ce este in stare
să Înfăptuiască un popor liber, stăpin
pe destinele sale, mărturie a su
periorității . orinduirți noi, socialiste.
, înaltul prestigiu international al
României iși are. totodată, un nese
cat izvor în politica externă a țării
— care, urmărind consecvent crea
rea condițiilor internaționale optime
pentru desfășurarea operei construc
tive in care sintem angajați cu toa
te forțele, răspunde, concomitent,
aspirațiilor și - intereselor tuturor po
poarelor lumii.
Este bine știut : popoarele din toa
te țările, in,diferent de mărimea, orinduirea," aradul de dezvoltare al
fiecăreia, năzuiesc fierbinte să tră
iască intr-un climat de pace, de des
tindere și securitate, care să le per
mită să se dezvolte liber, indepen
dent. în colaborare cu celelalte na
țiuni. pe calea progresului economic
și social.
Forța, vitalitatea politicii externe
a României constă tocmai in faptul
că răspunde acestor deziderate fun
damentale ale popoarelor, că este pă
trunsă de un autentic umanism in
cel mai înalt sens al cuvîntului. al
slujirii aspirațiilor celor -mai'nobilă
ale omului. întreaga activitate inter
națională a partidtiîui și statului nos
tru — caracterizată prin principiali
tate și consecvență, dinamism, spirit
constructiv și de inițiativă •— tinde, la
abolirea definitivă a vechii politici
imperialiste, de forță, dominație și
dictat, la instaurarea unor relații in-

terstatale noi. democratice, bazate pe'
deplină egalitate in drepturi și res
pect reciproc, a unei politici noi, de
•natură să asigure fiecărei națiuni afjrmarea dreptului său sacru de a-și
hotărî singură soarta, fără nici un
amestec din afară, aptă să conlu
creze cu celelalte națiuni pentru un.
viitor pașnft. pentru o lume mai
dreaptă și mai bună.
în direcția promovării , acestor
obiective — numai și numai in această
direcție ! — s-au înscris constant mul
tiplele acțiuni, inițiative, propu
nerile, demersurile României, ale
președintelui ei in anii legisla
turii încheiate — tot atitea con
tribuții majore, de substanță, la
soluționarea problemelor cardinale
ale lumii d,e azi — apărarea păcii,
lichidarea conflictelor și soluționarea
diferendelor., exclusiv pe căi pașni
ce. intărirea securității, in Europa și in lume, dezarmarea, crearea unei
noi ordini economice și politice mon
diale.
Această politică externă a parii- .
(lului si statului nostru, in a cărei elaborare și aplicare in viață rolul hotărîtor revine secretarului general al
partidului, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a dove
dit pe deplin justă, viabilă, re
alistă, în consens cu imperati
vele majore ale vieții interna
ționale. cu dezideratele popoarelor.
Tocmai . de aceea, Congresul al
Xll-lea, confirmind orientările fun. damentale ale politicii externe a
României â stabilit ca ea să fie pro- movată in continuare • eu neabătută
consecvență si tenacitate.
Sintem acum, in fața unei noi legislaturi.
Activitatea externă a
României in această etapă se va
desfășura in condiții de o mare complexitate. Cerul lumii nu este senin ; orizontul internațional este în-

tunecat de nori, în 'raporturile dintre
unele state și grupări de state se ma
nifestă fenomene de încordare, există
tendințe de revenire la perioada și
' practicile „războiului rece", care a
adus atitea prejudicii popoarelor și
care; inevitabil, face să crească pe
ricolele la adresa păcii, securității și
independenței popoarelor. Este o evoluție eu atit mai îngrijorătoare cu
cit are ■ loc in condițiile accentuării
cursei înarmărilor — care si âșa a
creat uriașe, capacități distructive.
Cu atit mai mult in aceste împre
jurări se vădesc înțelepciunea, carac
terul constructiv și justețea politicii
externe a partidului și statului
nostru !
■
Cu atît mai mult în aceste împre
jurări in politica externă a Româ
niei se manifestă pregnant inaltul
spirit de răspundere față de destinele
umanității. Cu toții vedem cu cită,
fermitate și energie se face auzit in
aceste zile glasul tovarășului Nicolae ■
Ceaușescu. care cheamă stărțiitor po
poarele să se ridice in apărarea pă• cii, să spună un NU ! hotăriț cursu
lui periculos' al încordării, să se
evite, orice ar putea duce la agra
varea in continuare a situației In
ternationale. să. se facă totul pen
tru reluarea și dezvoltarea cursului
spre destindere. înțelegere și colabo
rare internațională, pentru oprirea
competiției înarmărilor și trecerea la
dezarmare !
.
1 '
ESte convingerea fermă a parti
dului și statului nostru că prin
eforturile statelor interesate in men
ținerea păcii, pcfn acțiunea unită și
combativă a forțelor progresiste,
ântiimperialiste. a popoarelor lumii'se vor. crea condițiile unei păci trai

nice. în ceea ce o privește, Roma
~
nia va fi. ca și pină acum, in pripentru
mele rinduri ale luptei
triumful păcii în lume.
Votînd în alegeri pentru Frontul Democrației și Unității Socialiste, cetățenii patriei noastre își vor
■ manifesta din nou adeziunea deplină •
la politica externă a țării, vor ex
prima coeziunea indisolubilă a între
gului popor iri aplicarea acestei po
litici, hotărîrea nestrămutată de a o
susține prin faptele lor de muncă,
voința de a contribui, alături de toate
forțele înaintate, Ia promovarea cau
zei destinderii, independenței po
poarelor, păcii în lumea întreagă.
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De-a lungul ultimilor cinci ani, ziarul nostru a consemnat multiplele ini
țiative și acțiuni constructive ale .României socialiste îndreptate spre pro
movarea aspirațiilor arzătoare de pace, înțelegere și conlucrare rodnică
între popoare. Montajul de mai sus reproduce citeva din titlurile sub care
au fost publicate, la vremea respectivă, știrile și relatările despre ase
menea inițiative ale țării noastre

AGENDĂ ENERGETICĂ
S.l/.A. : Aerogenerator gigant
WASHINGTON. 7 (Agerpres). - —
în cadrul programului privind utili
zarea energiei eoliene, in Statele |Unite se va trece la construirea unei „mori de vint“ — aerogenera
tor, potrivit terminologiei moderne —
cu o putere de 4 MW. Energial electrică produsă este suficientă, apreciază specialiștii, pentru a. face
față necesităților de consum ale 1 200
de familii. Acest aerogenerator, care
va ifi. cel mai puternic din lume,. va
fi construit pe înălțimile din statul
Wyoming, realizarea proiectului necesitind, investiții evaluate la șisse
milioane de dolari. El va fi „cipiw
cu o hidrocentrală clasică, destifijA
să preia sarcina producerii de «’elec
tricitate în momentul încetării? vintului. ca să se asigure o producție
stabilă. în caz că experiența se; va
dovedi încurajatoare, construirea
unei stații de mori de ■ vînt. grup'ind
circa 50 de astfel de aerogeneratoare
cuplate la o centrală hidroelectrică,
va fi avută în vedere pentru etapele
viitoare.

JAPONIA : Ulei de eucalipt
în loc de benzină
TOKIO 7 (Agerpres). — Pe citeva
șosele din prefectura japoneză Shi
zuoka a avut loc marți un experi
ment fructuos cu autovehicule f61osind drept combustibil uleiul de eu
calipt. Reușita acestei testări a- dat
mari speranțe în privința descoperirii
unui produs ce s-ar putea dovedi ren
tabil ca substitut al benzinei. Au fost
utilizate un automobil de dimensiuni
reduse și două motociclete, vehicule
folosind, fie ulei de eucalipt și ben
zină in' părți egale, fie numai ulei de
eucalipt, realizîndu-se aproximativ
aceleași performanțe ca și in cazul
folosirii benzinei. Uleiul de eucalipt,
extras din frunzele acestei plante
prin metoda distilării cu aburi, este
folosit in prezent in industriile far
maceutică și a parfumurilor.
FRANȚA : Automobil cu
consum redus de carburant
PARIS 7 (Agerpres). — La sfîrșitul
■ acestui an, Regia națională a uzinelor
Renault vă pune »în circulație un
vehicul experimental purtind iniția
lele EVE (elemente
pentru un
automobil economic),
informează
cotidianul ..Le Monde". Acest vehicul
va constitui un banc de probă pen
tru soluții vizind economisirea de
cofnbustibil, care ’ș-ar putea gene
raliza ulterior. Vehiculul este pro
iectat de către ’ Institutul de cerce
tări al firmei în baza unui acord
incheiat de Renault cu Agenția fran
ceză pentru economisirea energiei.
În comparație cu alt tip de auto
mobil, R—18 TL, EVE urmează să
asigure o reducere cu peste 25 la sută
a consumului de carburant." Pentru
a se ajunge la acest rezultat au fost
efectuate cercetări in mai multe di
recții, și anume ameliorarea formei
aerodinamice a automobilului, de
ducerea greutății prin inlocuirea unor
piese de oțel cu piese din âluminiif
și plastic, modificarea cutiei de viteze
și reducerea rezistenței la frecare a
cauciucurilor.
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