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„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii
partidului și statului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul
împlinirii vîrstei de 70 de ani,
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Președintele Republicii Socialiste România
decretează:
,
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I tovarășului Leonte
Răutu.

N8COLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

imp@rtmtuîpi eveniment pelitic — alegerile de la 9 martie

TovarășulNicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a
făcut, în cursul zilei de joi,’
o vizită de lucru în Capita
lă. Secretarul general al
partidului s-a aflat, cu
acest prilej, în mijlocul co
lectivelor de muncă de la
marile uzine bucureștene
I.M.U.A.B., 23 August, Re
publica, întreprinderea de
lînă pieptănată, importante
unități ale industriei repu
blicane, care au o pondere
însemnată
în economia
Capitalei.
In timpul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost
însoțit de tovarășii losif
Banc, Constantin Dăscălescu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, llie Rădulescu.
•’
Vizita din această zi a secretaru
lui general al partidului in citeva
din cele mai reprezentative unități
si onpmice bucureștene .capătă o sem- .
Tiiticatie aparte. Este o nouă intilnire cu puternicele colective mun
citorești de aici, care au propus in
unanimitate pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu drept candidat in circum
scripția electorală nr. 1 ..23 August"
a municipiului București, pentru alegerile de deoutati in Marea Adu(Continuare în pag. a H-a)

Pdntre creatorii de motoare de la „23 August"

© Secretarul general al partidului a analizat împreună cu muncitorii, cu cadrele
de conducere, cu activiștii de partid din colectivele vizitate măsurile ce se
impun pentru îndeplinirea întocmai a planurilor de producție, a angajamen
telor asumate pe anul 1980
t

© Mii de bucureșteni, cetățeni din circumscripția electorală, numărul unu
„23 August" din București l-au întîmpinat cu entuziasm pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, manifestîndu-și nespusa bucurie de a-l avea drept
' candidat în alegeri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a inminat. joi,
28 februarie, într-un cadru festiv, to
varășului Leonte Răutu. membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele consiliului
de conducere, rector al Academici
„Ștefan- Gheorghiu". Ordinul. „Steaua
Republicii Socialiste România" cla
sa I, conferit prin decret preziden
țial, pentru contribuția adusă la în
făptuirea politicii partidului si sta
tului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate in patria
noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei
de 70 de ani.
La solemnitatea decorării au luat
parte tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășii losif Banc. Emil Bobu, Vir

gil Cazacu, Nicolae Constantin. Con
stantin Dăscălescu, Ludovic, Fazekas,
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pană. Ștefan
Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Gere,
Ion Ionită. Ana Mureșan, Elena Nae
Ion Ursu. Richard Winter. Dumitru
Popa, llie Rădulescu.
In cuvîntul său, tovafășul Leonte
Răutu a expririîăt conducerii de
partid și de stat, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, sentimentele
de .profundă recunoștință pentru
acordarea înaltei distincții.
A luat cuvîntul tovarășul ^jjcolao

Ceaușescu, care a felicitat cu
căldură pe sărbătorit.
Tovarășii din conducerea de partid
și de stat l-au felicitat, de aseme

nea,' pe tovarășul Leonte Răutu.
urîndu-i multă sănătate, fericire, noi
succese în activitatea sa.
★

Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. a oferit o masă tovărășeas
că in cinstea tovarășului Leonte
Răutu, cu prilejul împlinirii vîrstei
de 70 de ani.
în timpul mesei s-a toastat în să
nătatea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în sănătatea sărbătoritului, pentru
Partidul Comunist Român, pentru
Comitetul Politic Executiv si Comi
tetul Central, pentru noi succese ale
partidului și statului nostru în înfăp
tuirea politicii de construcție socia
listă si comunistă în România, de
pace și colaborare internațională.

Cuvîntul tovurușului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Leonte Răutu.
Doresc să încep prin a-ți adresa, în
numele Comitetului Politic Executiv
al Comitetului Central al partidului
nostru, al întregului partid, pre
cum și al meu personal, cele mai
calde felicitări cu prilejul împlinirii
vîrstei de 70 de ani, dar, mai cu
seamă, pentru activitatea îndelungată
în rindui partidului, precum și pen
tru inalta distincție — Ordinul
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I — ce ți s-a acordat
peniru a doua oară.
Aceasta constituie o înaltă apre
ciere pe care conducerea partidului
o dă activității pe care ai desl'ășurat-o ca activist de partid, muncii pe
care o desfășori în cadrul conducerii
partidului pentru înfăptuirea Progra
mului făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate, a hotăririlor
Congresului al XII-lea al partidului.
întotdeauna, cu asemenea prilejuri,
se face și o retrospectivă a activității.
Fără îndoială, s-ar putea spune
multe despre lupta din perioada ile
gală, despre felul în care, în acei ani
grei, partidul comuniștilor a știut să
țină sus steagul luptei pentru apăra
rea intereselor oamenilor muncii, a
intereselor naționale ale României, a
integrității și suveranității patriei.
Nu este un secret pentru nimeni
că, în anii grei ai fascismului, in
perioada premergătoare războiului
mondial din 1940, Partidul Comunist
Român a fost singura forță care
a înțeles că întregul nostru popor
trebuie să ia poziție fermă îm
potriva fascismului și războiului, să
militeze pentru o politică de prie
tenie cu Uniunea Sovietică, cu toate
forțele antifasciste. Aceasta a și
făcut, dealtfel, ca partidul nostru
să-și ciștige încrederea maselor popu
lare și să se bucure de prestigiu in
rindui poporului — ceea ce i-a per
mis să asigure victoria revoluției
naționale antifasciste și antiimperialiste, cucerirea puterii politice și
trecerea 4a construcția socialistă.
Este un adevăr de netăgăduit că
numai in măsura în care 'un partid
se identifică, in orice împrejurare,
cu poporul, cu interesele sale, cu in
tegritatea și suveranitatea tării sale,
el se poate bucura de încrederea
poporului — și merită să se bucure.
Și experiența noastră demonstrează
pe deplin acest lucru !
Ai fost printre aceia care au lucrat
în acei ani și cunoști — ca și alți ac
tiviști din acea perioadă — toate
aceste lucruri. Este, poate, bine să
reamintim citeodată aceste lucruri,
pentru tineretul nostru, precum și

pentru activiștii noștri de după 23
August, spre a. înțelege bine că a fi
revoluționar, a fi comunist cere, in
primul rînd, să faci totul pentru a
servi poporul, a servi idealurile so
cialiste și comuniste pe care Ie do
rește poporul, a înțelege că aceste
idealuri nu pot fi înfăptuite decit cu
sprijinul .și împreună cu întregul
nostru popor. Tocmai în acest fel a
acționat, după 23 August, și acționea
ză astăzi partidul nostru. Nu este
momentul să facem acum istorie —
nici să evocăm pe larg ce s-a intîmplat după 23 August și in anii ulte
riori. Au fost multe lucruri bune, au
fost și lipsuri și neimpliniri. Dar ceea
ce este esențial și trebuie să reținem
este că partidul nostru a găsit întot
deauna forțele necesare si a știut să
conducă poporul spre victorie, spre
socialism, să asigure independența și
suveranitatea țării. Cred că acesta
constituie lucrul esențial pe care tre
buie să-l reținem și să nu-1 uităm
niciodată !
Avem un program minunat — mă
rel'er Ia Programul partidului adop
tat de Congresul al XI-lea — si am
acționat o perioadă pentru înfăp
tuirea Iui în viață. Avem, de aseme
nea, hotărîrile istorice adoptate do
Congresul al XII-lea. Cu plusurile,
cu minusurile care au existat si exis
tă putem spune că programul parti
dului se înfăptuiește neabătut — și
aceasta se datorește muncii partidu
lui nostru, a Comitetului său Cen
tral, a Comitetului Politic Executiv,
care își îndeplinesc misiunea în
credințată de Congres și de Comi
tetul Central. Realizarea programului
partidului este rezultatul muncii
clasei muncitoare, a oamenilor mun
cii fără deosebire de naționalitate, a
întregului nostru popor, cate înfăp
tuiește neabătut politica internă și
externă a partidului. La toată această
activitate, împreună cu întregul co
lectiv, iei parte activă — și noi toți
apreciem contribuția pe care o aduci
la înfăptuirea întregii noastre politici
interne și internaționale.
Este, intr-adevăr, plăcut ca un re
voluționar, Ia o asemenea virstă și
după o activitate îndelungată, să
poată spune că a servit partidul, că
s-a străduit să facă totul pentru a

răspunde sarcinilor încredințate de
partid, pentru a se bucura de încre
derea partidului și poporului. Cred
că aceasta este una dintre cerințele
esențiale pentru orice revoluționar.
Avem multe de făcut. Ești încă Ia
o virstă la care mai poți munci incă
multi ani. Trebuie, intr-adevăr, să
depunem eforturi pentru ca progra
mul pe care îl avem de înfăptuit pină
în 1990 să-1 realizăm. Să avem în ve
dere că următorii cinci ani sînt, de
fapt, hotărîtori pentru înfăptuirea
programului partidului.
Avem de desfășurat o intensă ac
tivitate internațională pentru a con
tribui la depășirea situației grele ac
tuale și Ia oprirea cursului accentuă
rii încordării, Ia o politică de des
tindere și pace, de respect al inde
pendenței și suveranității tuturor
popoarelor lumii. Putem, într-adevăr, spune — fără falsă modes
tie — că partidul nostru, România
socialistă iși îndeplinesc neabătut ro
lul lor in lupta ce se desfășoară pe
plan internațional pentru o politică
nouă, de egalitate între toate națiu
nile, pentru o lume mai dreaptă și
mai bună.
Avem multe de făcut în toate do
meniile, dar și in sectoruj de care
te ocupi nemijlocit —: cel al educării
și formării cadrelor de partid și de
stat, pentru a imprima in conștiința
fiecăruia un spirit revoluționar, de
devotament neabătut față de cauza
socialismului, a libertății și iriclependenței poporului, a păcii și progresu
lui în întreaga lume.
Eu aș dori să exprim convingerea
că și în viitor, împreună cu întregul
Comitet Politic Executiv, cu întregul
partid, îți vei îndeplini îndatoririle,
sarcinile încredințate de partid, că,
împreună, vom reuși să obținem noi
și noi succese în realizarea hotărîrilor Congresului al XII-lea al parti
dului.
Cu această convingere doresc să
îți adresez încă o dată cele mai calde
felicitări și urarea de succes în ac
tivitatea pe care o desfășori, în acti
vitatea comună pe care o desfășoară
Comitetul Politic Executiv, întregul
nostru partid.
îți urez multă sănătate, multă fe
ricire și mulți ani ! (Vii aplauze).

Cuvîntul tovarășului Leonte Răutu
ÎN PAGINA A V-A

—----------------In ZIARUL DE AZI:------------------------Stil de lucru comunist, dinamic, puternic legat de viață, de practică
în conducerea agriculturii, a întregii activități economice (pag. a ll-a).
ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR. Din geografia marilor împliniri socialiste
(pag. a lll-a).
Tovarășul Nicolae Ceaușescu intimpinat cu entuziasm de oamenii muncii de la întreprinderea „23 August'
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nare Națională, dînd expresie dra
gostei și înaltei prețuiri pe care oa
menii muncii din Întreaga tară, în-,
tregul popor le au fată de secretarul
general al partidului, cel mai iubit
fiu al națiunii noastre socialiste. Ea
s-a desfășurat în atmosfera : de in
tensă activitate politică, de muncă în
suflețită prilejuită de alegerile de la
9 martie, eveniment de însemnătate
deosebită în viata poporului, a între
gii țări, intimpinat pretutindeni, la
orașe și la sate, de toti oamenii mun
cii din patria noastră — români,
maghiari, germani și de alte naționa
lități — cu succese remarcabile in
îndeplinirea sarcinilor' cincinalului
actual — temelie trainică pentru tre
cerea la înfăptuirea obiectivelor economico-sociale trasate de programele
adoptate de Congresul al XII-lea al
partidului.
•
în acest cadru de muncă susținu
tă, de avînt creator, vizita secreta
rului general al partidului a prile
juit un rodnic dialog cu făuritorii de
bunuri materiale din întreprinderile
vizitate asupra modului cum sînt în
făptuite sarcinile planului pe 1980, an
hotărîtor al actualului cincinal, pre
cum și cu privire la măsurile care
se impun în lumina indicațiilor date
la recenta consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R., atît în unitățile res
pective, cît și la nivelul Capitalei și
al unor ramuri ale industriei re
publicane pentru perfectionarea con
tinuă a activității economice, pentru
realizarea exemplară a tuturor obiec
tivelor actualului cincinal. Dialo
gul viu» și nemijlocit al tovară
șului Nicolae Ceaușescu ou oamenii
muncii din întreprinderi, cu specia
liștii din ministerele de resort a per
mis, în același timp, să fie arătate
șl unele nerealizări, să fie sta
bilite acțiuni concrete pentru lichi
darea deficientelor, pentru îndeplini
rea în mod ritmic și la toti indicato
rii a planului de producție, pentru
ridicarea calității produselor, pentru
introducerea mai rapidă a progresu
lui tehnic in sfera producției bunuri
lor materiale, pentru folosirea judi
cioasă a bazei tehnico-materiale, pen
tru sporirea eficientei întregii activi
tăți economice.
Indicațiile date cu această ocazie
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. so

luțiile recomandate. îndemnurile mo
bilizatoare au fost primite cu vie sa
tisfacție de comuniști, de toti oame
nii muncii, care s-au angajat să le
transpună in viată, să acționeze cu
toată răspunderea pentru a obține
rezultate superioare în întreaga lor
activitate.
Pe parcursul întregii vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat cu bucurie, cu sentimente de
înaltă prețuire, de profundă dragoste
de miile de oameni ai muncii, care
au exprimat adînca recunoștință pe
care o nutresc fată de secretarul ge
neral al partidului pentru grija sa
permanentă pentru dezvoltarea neîn
treruptă a Capitalei patriei noastre,
a întregii noastre țări, pentru ridica
rea continuă a nivelului vieții mate
riale și spirituale a națiunii noastre
socialiste.
în fiecare unitate vizitată, forma
țiuni alcătuite din membri ai gărzi
lor patriotice și tineri din detașa-:
mentele de pregătire pentru apărarea
patriei au prezentat secretarului ge
neral al partidului onorul.
în această manifestare de stimă și
prețuire s-au regăsit.-încă o dată, sa
tisfacția și mulțumirea, mirtdria pa
triotică a tuturor oamenilor muncii
de pe platforma „23 August", a cetă
țenilor din această circumscripție electorală de a-1 avea drept candidat
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in alegerile pentru Marea Adunare Na
țională.
Cei care l-au intimpinat în această
zi pe secretarul general al partidului
și-au manifestat hotărirea de a cinsti
prin noi și importante fapte de mun
că alegerile de la 9 martie, de a da
viată programului partidului de ri
dicare a României pe noi trepte de
progres și civilizare.
Prima unitate care a avut cinstea
să primească vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost ÎNTRE

PRINDEREA DE MASINIUNELTE SI AGREGATE
BUCUREȘTI, cunoscută prin con
tribuția substanțială pe care o aduce
la efortul de modernizare continuă
a industriei noastre.
La sosire,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a fost salutat de tovarășii
Ion Avram, ministrul industriei con

strucțiilor de mașini, Vasile Carolică,
prim-secretar al Comitetului de
partid al Sectorului 3 din Capitală,
Teodor Gorceag, directorul general al
Centralei industriale de resort, Virgiliu Stere, directorul uzinei, de alți
reprezentanți ai acestui renumit co
lectiv muncitoresc, de numeroși oa
meni ai muncii din întreprindere.
Dind expresie bucuriei de a-1 avea
din nou in mijlocul lor pe cel mai
iubit fiu al poporului nostru, cei prezenți au ovaționat îndelung pentru
partid, pentru secretarul său ge
neral. S-a aclamat cu însuflețire
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu —
deputat în al țării mare sfat !“.
Vizita a început prin analiza mo
dului cum au fost îndeplinite sarci
nile ce revin acestei unități. S-a
arătat că în 1979 colectivul de la
M.U.A.B. a realizat și depășit toți
I.
indicatorii economici, cele mai în
semnate creșteri fiind obținute la
producția fizică și netă. Un succes de
prestigiu a fost îndeplinirea, la 25
ianuarie, a prevederilor cincinalului
la producția globală industrială
și netă, avansul de timp câști
gat urmînd a se materializa în
importante sporuri de producție.
De asemenea, înfăptuind indica
țiile date de secretarul general al
partidufUi cu prilejul vizitelor din
1978, colectivul întreprinderii a reu
șit să asimileze o serie de produse
noi, de mare complexitate, solicitate
de economia noastră națională și să
accelereze procesul de modernizare a
produselor existente. în acest sens,
este edificator procentul mare al pro
duselor noi și reproiectate din fabri
cația anului 1979. Aceste preocupări
vor fi și mai mult accentuate în 1980,
cînd se prevede ca, din totalul pro
ducției, produsele noi și reproiectate
să reprezinte 75 la sută.
Gazdele au arătat că pînă acum au
fost realizate 35 de mașini-unelte de
mare gabarit, între care strungul
carusel de 16 m — unul din impor
tantele succese ale muncitorilor și
specialiștilor de aici — mașina ori
zontală de alezat și frezat AFP-200,
mașina de rectificat interior cu lun
gime de pînă la 3 000 mm, linia au
tomată de prelucrat capete de oșii
de vagoane etc.
Apreciind aceste rezultate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat
ca, în acest an, întreprinderea să

treacă cît mai repede la asimilarea
altor mașini-unelte și agregate de
mare complexitate. S-a subliniat ne
cesitatea de a se acționa cu hotărire
pentru îndeplinirea tuturor prevede
rilor de plan din acest an, avind in
vedere sarcinile deosebit de impor
tante ce revin colectivului in 1980 și
în viitorul cincinal. Au fost analiza
te. totodată, preocupările in • direcția
valorificării superioare a materiilor
prime și materialelor, precum și a
economisirii combustibililor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat să
se studieze cu toată atenția aceastăproblemă, să se caute noi posibilități
pentru economisirea metalului și a
energiei, lucru de care depinde
în mare măsură sporirea eficientei
întregii activități. S-a relevat, tot
odată, importanta tipizării subansamblelor, a sculelor și dispozitive
lor in vederea economisirii fazelor
de cercetare și proiectare, a creșterii
productivității muncii și reducerea
consumurilor.
în timpul vizitării unor sectoare au
fost prezentate cîteva din cele mai
recente realizări ale colectivului
bucureștean. intre care mașina de
alezat și frezat de înaltă tehnicitate,
moderna mașină de prelucrat dife
rite piese de mare gabarit pentru
mașini-unelte, precum și‘r o creație
cu totul deosebită — Centrul de pre
lucrat capabil să execute 55 de ope
rații. Tot aici au fost înfățișate unele
rezultate în crearea sistemelor de ac
ționare electronică a mașinilor-unelte, creșterii gradului de automatizare
a operațiilor. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a indicat să se Intensifice
cercetările în această direcție și, de
asemenea, să fie asimilate cele mai
moderne sisteme cunoscute pe plan
mondial.'
Sint prezentate, de asemenea,
strungurile carusel de 4,3 m. 8,5 m și
al doilea carusel de 16 m. mașini
gigant, de o tehnicitate deosebită,
care se realizează doar in cîteva țări.
Specialiștii au înfățișat caracteristici
le tehnice ale acestor mașini-unelte.
care demonstrează marea capacitate
de creație a industriei românești.
Viu
Secretarul general al partidului a
arătat că în această hală modernă se
impune o mai bună folosire a spa
în cursul vizitei au reținut atenția
țiului existent și a indicat ca pe su
preocupările Institutului de cercetări
prafețele actuale să se facă montajul
științifice și inginerie tehnologică de
. specialitate în direcția creării în țară
general al mașinilor grele.
a celor mai complicate ansamble și
subansamble din componența mașinilor-unelte, precum și!a diverselor
sisteme de automatizare a operațiilor
tehnologice. Au fost prezentate, in
acest sens, scule și dispozitive rea
lizate de specialiștii institutului, pre
cum și roboți in, măsură să efectueze
o gamă variată de operații.
în. încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se “ca
drelor de conducere si muncitorilor
prezenți, a spus : Eu vă felicit și vă
doresc noi s Accese. Ați obținut re
zultate foarte bune, chiar spectacu
loase. Aveți însă un colectiv bun și
depinde de dumneavoastră ca să rea
lizați saltul pe care îl cere revoluția
tehnico-științifică.
Cu deosebită căldură, cu entuziaste
manifestări de stimă și dragoste l-au
primit ,.,_pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu șl- constructorii de-mașini

de la MAREA ÎNTREPRINDE
RE „23 AUGUST".
Dialogul de lucru al secretarului
general al partidului cu factorii de
răspundere din conducerea unității, a
centralei industriale de profil, cu
muncitorii șl specialiștii de aici a
început direct in sectoarele de fabri
cație.
în centrul discuțiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu muncitorii și
specialiștii uzinei au stat mai ales re
zultatele obținute de acest harnic co
lectiv în traducerea în viată a sarci
nilor pe care secretarul general al
partidului le-a formulat, cu prilejul
participării sale, anul trecut, la adu
narea oamenilor muncii din această
unitate și care privesc o problematică
largă, specifică întregii industrii con
structoare de mașini: obținerea unor
producții sporite cu aceleași capaci
tăți de producție, diversificarea și
modernizarea continuă a produselor,
generalizarea progresului tehnic, re
ducerea continuă a consumurilor de
materii prime, materiale, combusti
bili. energie electrică și, pe această
bază, creșterea eficientei întregii ac
tivități economice.
în secția mecanică, directorul în
treprinderii, Carol Dina. înfățișează
secretarului general al partidului re
zultatele obținute pe ansamblul în
treprinderii în actualul cincinal, sub
liniind că unitatea are un aporti tot
mai mare la înzestrarea tuturor ra
murilor economiei naționale cu mașini
și utilaje de înaltă tehnicitate. Ast
fel, in primii patru ani ai cincinalu
lui, unitatea a realizat o depășire la
producția globală industrială de 2.4
miliarde lei, fapt care va permite,
, după estimări, ca în jurul da
tei de 15 iunie 1980 să îndeplineas
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Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. și, în mod deosebit, cuvintarea rostită in încheierea lucrări
lor de tovarășul Nicolae Ceaușescu
pot fi apreciate ca avînd o însem
nătate excepțională în orientarea ac
tivității organelor și organizațiilor de
partid, a organelor de stat centrale
și locale, a tuturor oamenilor mun
cii,'consacrată îndeplinirii in cit‘mai
bune condiții a planului pe acest an
hotăritor al cincinalului. înscriindu-se
in practica promovată de secretarul
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a se întîlni sis
tematic cu activul de partid, cu fac
tori de răspundere din economie și
alte sectoare, cu specialiștii, consfă
tuirea a avut un profund caracter de
lucru.
în cadrul ei s-au analizat în mod
deosebit activitatea organelor de
partid și de stat pentru perfectio
narea muncii in agricultură, precum
și pentru realizarea planului in in
dustrie și investiții, măsurile ce se
impun pentru înfăptuirea exemplară
a obiectivelor economice pe 1980 și
pe întregul cincinal, pentru asigu
rarea condițiilor de aplicare în viață
a hotăririlor Congresului al XII-lea
al P.C.R.
încă o dată s-a evidențiat în mod
strălucit și cu acest milei rolul de
terminant al tovarășului Nicolae
Ceaușescu în procesul de perfecțio
nare continuă a activității organelor
de partid și de stat, de ridicare a ni
velului acesteia potrivit cerințelor
mereu mai înalte ale actualei etape
de dezvoltare a țării. Lectura cuvintării rostite în încheierea lucrărilor
consfătuirii relevă inalta exigență
partinică, principialitatea și clarvi
ziunea revoluționară ale secretarului
general al partidului, capacitatea de
a desprinde — pe baza cunoașterii
aprofundate a realităților, a experi
ențelor pozitive și lipsurilor — căile
ți modalitățile concrete de acțiune.

Cuvintarea constituie astfel. în an
samblul ei, un prețios îndreptar, un
amplu program de activitate pentru
organele de partid și de stat în îm
bunătățirea continuă a stilului și me
todelor de muncă, pentru ridicarea
Ia un nivel superior a conducerii în
tregii activități consacrate îndeplini
rii sarcinilor cantitative și calitative
ale planului național unic.
Cu îndreptățită satisfacție se poa
te consemna faptul că lucrările con
sfătuirii au avut loc pe .fundalul
unor importante realizări obținute in
industrie și agricultură. în dezvolta
rea economico-socială a tării în cei
patru ani care au trecut din actua
lul cincinal. Toate aceste succese, ilustrind hărnicia, capacitatea Si forța
creatoare ale oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, constituie
dovada cea mai vie și convingătoare
a justeței și realismului liniei politi
ce a partidului. în toate aceste rea
lizări este încorporată și munca ne
mijlocită a organelor și organizații
lor de partid, a comuniștilor.
Partidului nostru îi este străină
orice tendință de automultumire. de
minimalizare a neajunsurilor. Cu de
osebită claritate a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cadrul consfă
tuirii că. deși avem o»creștere impor
tantă a producției in acești patru ani,
nu ne putem declara mulțumiți, avind in vedere unele nerealizări —
atît in industrie, cit și in agricultură
— și. mai ales, unele lipsuri mani
festate în anul 1979. Din analiza
neajunsurilor care au existat in ac
tivitatea unor ministere, centra
le, organe și organizații de partid
se desprinde sarcina de mare
importantă care vizează,. în primul
rind, înlăturarea cu desăvirșire a
oricăror manifestări de birocratism,
a oricăror tendințe de a justifica
nerealizările, întărirea simțului da
toriei și răspunderii la fiecare verigă

in îndeplinirea concretă a sarcinilor
încredințate, îmbunătățirea generală
a stilului de muncă, care cere o pre
zență permanentă în unități, acolo
unde se hotărăște realizarea pla
nului.
Ca o idee de frontispiciu se des

prinde, din cuvintarea secretarului
general al partidului că realizarea
planului Ia toți indicatorii, in mod
ritmic și la un nivel calitativ supe
rior, reprezintă principalul criteriu de
apreciere a muncii organelor și orga
nizațiilor de partid, a ministerelor și
celorlalte organe de stat, de dezvol
tarea economică depinzînd însuși
progresul multilateral al țării, ridi
carea bunăstării întregului popor,
în acest spirit, așa cum s-a subliniat
la consfătuire, organele de partid și
de stat trebuie să acționeze stărui
tor pentru introducerea unui stil de
muncă comunist, revoluționar, de

înaltă responsabilitate și exigență,
de ordine și disciplină în întreaga
lor activitate, asigurind încheierea
cincinalului atît cu realizarea pre
vederilor planului inițial, cît și a
programului suplimentar.
Activitatea desfășurată de organe

le și organizațiile de partid, de mi
nistere și alte , organe de stat in do
meniul economiei este o activitate
vie, practică, puternic ancorată in
viața unităților de producție și cu
finalitate precisă: transpunerea-in
viață a politicii partidului,'a hotărîrilor de partid și de stat, a planului
de dezvoltare economico-socială a
tării. După cum s-a apreciat la con
sfătuire, realizările din acest înce
put de an sint relativ bune, deși se
mai manifestă o serie de lipsuri.
Dar sarcinile care mai sînt de înde
plinit sînt mari și complexe. Tocmai
de aceea, trăgîndu-se învățămintele

necesare din lipsuri, din stilul de
muncă defectuos, trebuie să se asi
gure, în spiritul hotăririlor Congre
sului al XII-lea al P.C.R., o bună
organizare a întregii activități pen
tru realizarea planului, intărind răs
punderea, ordinea și disciplina în

toate domeniile și Ia toate nivelu
rile — de la ministere la unitățile
economice.
In mod deosebit s-a accentuat
în cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu necesitatea creșterii răs
punderii organelor și organizațiilor
de partid, a cadrelor de cdnducere
și specialiștilor din agricultură, începind de la minister, direcția jude
țeană și pină la ultima unitate agri
colă, pentru realizarea producției
vegetale și animale planificate. Din
nou secretarul general al partidului
a insistat asupra cerinței ca centrul
de greutate al activității organelor
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că sarcinile prevăzute pe întregul cin
cinal și să realizeze pină la sfirșitul
anului un spor de producție de circa
3.6 miliarde lei. Se subliniază.» de asemenea, că, pe linia diversificării și
modernizării producției, au fost asi
milate în actualul cincinal 33 tipuri
noi de mașini și utilaje, între care
locomotive, motoare diesel de diferite
puteri, utilaje tehnologice, de mare
complexitate, astfel incit in anul 1980
ponderea produselor noi și reproiec
tate în producția marfă a uzinei să
fie de peste 75 la sută. Sint eviden
țiate aspecte ale muncii colectivului
in primele două luni ale acestui an,
care confirmă hotărirea sa de a realiza
cu succes planul în actualul cincinal
la toti indicatorii. Pornind de la indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu privire la diversificarea producției
de compresoare, deosebit de solicitate
de economia națională și la export,
conducerea întreprinderii informează
că s-au asimilat în ultimii ani circa 60
tipuri, după tehnologii noi. care asi
gură o creștere a producției de 2—3
ori; '' " '
Apreciind rezultatele de ansamblu
obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat specialiștilor să persevereze
în direcția asimilării unor produse de
care are economia nevoie pentru a
se reduce în continuare volumul im
porturilor.
Gazdele au arătat că s-a trecut la
introducerea in fabricație a unor uti
laje complexe care se importau pină
acum, și anume prese de vulcanizat
anvelope, agregate pentru turnarea
continuă a otelului și vagoane pen
tru transportul fontei lichide.
La fabrica de motoare, secretarului
general al partidului i s-au prezentat
mai întîi proiectele de dezvoltare a
capacității acestei unități, care în
anul 1985 trebuie să ajungă la o pro
ducție de 6 000 de bucăți, fată de 1 600
în prezent. în legătură cu noile ca
pacități ce urmează a intra în func
țiune, secretarul general al partidu
lui a recomandat să se aibă in ve
dere folosirea mai rațională a su
prafețelor existente și organizarea in
flux continuu a liniilor de fabricație.
Au fost examinate apoi, împreună
cu specialiștii, cîteva familii noi de
motoare necesare echipării unor ma
șini, utilaje și agregate, motoare
care, conform indicațiilor secretarului
general al partidului, âu fost reali
zate la un nivel tehnic superior, ac
centul punîndu-se pe creșterea dura
tei lor de exploatare, paralel cu di
minuarea consumurilor de metal, de
combustibil și energie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra necesității introducerii
în construcția de motoare a unor teh
nologii moderne, de virf. care să
asigure creșterea calității produselor
și sporirea productivității muncii.
Specialiștii uzinei au arătat că au ob
ținut rezultate bune în această direc

ție. colaborînd intens cu cadrele
didactice ale Institutului politehnic
din București. Prin intermediul unei
expoziții de piese și subansamble din
componenta motoarelof. directorul
întreprinderii „23 August" si rectorul
Institutului politehnic, prof. Radu
Voinea, au înfățișat unele rezultate
ale acestei colaborări dintre produc
ție, cercetare și invățămint, în direc
ția mecanizării, asimilării de mate
riale si produse noi. creșterii para
metrilor de funcționare a unor agre
gate. Apreciind aceste rezultate șl
indicînd ca cele mai eficiente soluții
să fie generalizate cit mâi rapid, to
varășul Nicolae Ceaușescu â' cerut
conducerii Institutului politehnic ca,
în timp de un an. să realizeze. îm
preună cu specialiștii din industrie, o
linie modernă de turnătorie, avind
procesul tehnologic complet automa
tizat, aceasta uimind să constituie un
model pentru acest sector de | pro
ducție. Cerind să se accelereze in con
tinuare programul de dezvoltare a fa
miliilor de motoare cu puteri mari,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a soli
citat specialiștilor să aibă in vedere
asigurarea de piese de schimb pen
tru mai buna deservire a beneficia
rilor. modernizarea tehnologiilor, perfecțiouarea metodelor de încercare,
realizarea prin forte proprii a nu
meroase utilaje și dispozitive care
încă se importă.
In repetate rinduri. tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la dife
rite locuri de muncă. întrebîndu-i pe
muncitori cum lucrează și dacă apreciază că pot realiza peste Plan unele produse de care economia noas
tră națională are nevoie. Ei au sub
liniat că există condiții și că |le vor
folosi cu pricepere și eficientă pen
tru a asigura o producție suplimen
tară, de calitate. Acest angajament
.exprimat unanim reprezintă o nouă
ilustrare a spiritului revoluționar
propriu clasei noastre muncitoare, a
hotăririi sale de a fi întotdeauna la
înălțimea sarcinilor încredințate de
partid, de a contribui cu abnegație
și dăruire comunistă ia progresul
neîntrerupt al economiei naționale, la
înflorirea continuă a României so
cialiste.
Vizita, in continuare, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la fabrica de
locomotive a coincis cu un moment
important din activitatea acestei unităti atît de bine cunoscute țla noi
și in zeci de țări ale lumii. De pe
banda de montaj a plecat îți cursă
cea de-a 4 020-a locomotivă, fabrica
tă la „23 August". Preocuparea co
lectivului in direcția creșterii' și di
versificării producției acestor adevă
rate „uzine pe roti" s-a materializat
în realizarea a 73 de tipuri, de di
ferite capacități și puteri, cuprinse

de partid, organelor agricole centra
le și locale, a specialiștilor din agri
cultură să se deplaseze din birouri
in miezul activității practice, acționindu-se operativ și eficient pentru
organizarea exemplară a producției și
a muncii, pentru întronarea ordinii și
'disciplinei desăvirșite in efectuarea
lucrărilor, pentru folosirea corespun
zătoare a bazei tehnico-materiale și
a forței de muncă, pentru soluțio
narea concretă, la fața, locului, a
tuturor problemelor legate de creșterea producției agricole. în aceeași
viziune, sarcini deosebite revin pre
ședinților consiliilor unice agroin
dustriale, care nu sint numai orga
nizatori de partid, ci răspund ne
mijlocit pe linie de stat de activi
tatea de producție, legînd strîns în
treaga lor muncă de îndeplinirea
planului, de realizarea producțiilor
prevăzute.

de către organele de partid și de stat
a vieții economice, cunoașterea per
manentă a realităților din întreprin
derile industriale, de pe șantiere, din
unitățile agricole și celelalte sectoa
re, contactul nemijlocit cu oamenii
muncii, justa repartizare a forțelor,
exercitarea unui control permanent și
exigent, asigurarea sprijinului cores
punzător in soluționarea operativă și
eficientă a problemelor de care de
pinde realizarea întocmai a planului.
Munca de conducere a activității eco
nomice trebuie să fie concentrată in
unitățile productive, să se desfășoare
riguros organizat și permanent, fără
salturi sau improvizații, pornind de
la realitate și asigurind rezolvarea
problemelor și depășirea greutăților,
mobilizarea eforturilor oamenilor
muncii pentru realizarea exemplară a
sarcinilor de plan.
In ansamblul lor, concluziile și sar
cinile cuprinse in cuvintarea' tovară
șului Nicolae Ceaușescu constituie un
amplu și cuprinzător program de ac
țiune pentru perfecționarea stilului
și metodelor de muncă, a activității
de conducere a vieții economice de
către organele de partid și de stat.
A-și analiza cu exigentă, in spirit
critic și autocritic, munca, in lumi
na orientărilor consfătuirii, a stabili
măsurile concrete ce se impun, a ac
ționa in așa fel incit să fie lichidate
neintirziat lipsurile și deficiențele ce
mai- persistă, să se asigure ridicarea
acestei activități la nivelul cerințelor
puse de partid — iată o îndatorire
de înaltă răspundere ce revine orga
nelor și organizațiilor de partid, mi
nisterelor, tuturor organelor de stat
centrale și locale in vederea creșterii
rolului, răspunderii și eficientei mun
cii lor in înfăptuirea cu succes a pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal, a obiectivelor economice de
mare importantă stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului.

Așa cum s-a subliniat la consfătui
re, este necesară, totodată, implica
rea mai activă, directă a inginerilor
și celorlalți specialiști din agricultu
ră în activitatea productivă din uni
tăți ; ei sînt muncitori agricoli de
specialitate și, de aceea, trebuie să
participe la efectuarea lucrărilor, să
facă agricultură, nu birocrație, să
lucreze efectiv Ia cîmp sau în zoo
tehnie, nu in birouri, complăcindu-se
în postura de sfătuitori și îndrumă
tori. Este o cerință care se pune,
deopotrivă, și în. fața cadrelor de la
direcțiile agricole județene, din mi
nister și celelalte organisme agricole,
ca cel puțin două treimi din acti
vitatea lor să o desfășoare nemijlocit
in unitățile productive, să asigure
efectuarea în bune condiții a lucră
rilor, realizarea producțiiloi- planifi
cate.
Cu deosebită forță s-au relevat în
cuvintare, drept condiții esențiale ale
perfecționării activității de conducere
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intre 180 și 2 400 CP, corespunzător
cerințelor beneficiarilor români și ex
terni.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost prezentat cel mai mare tip de
locomotivă intrat în fabricație — cea
de 2 400 CP, din care s-a executat
recent primul lot de 20 de bucăți.
Secretarul general al partidului a
urcat in cabina mecanicului, la pu
pitrul de comandă și a vizitat sala
de mașini a locomotivei, primind ex
plicații in legătură cu caracteristieile tehnice ale acestei complexe ma
șini. Secretarul general al partidului
a indicat să se extindă fabricația noii
locomotive de concepție românească,
avîndu-se în vedere organizarea flu
xurilor de fabricație în așa fel in
cit să conducă la ridicarea calității,
sporirea eficientei și reducerea ci
clului de fabricație.
In triajul fabricii de locomotive,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a putut
vedea în stadiu de probă un alt tip
nou de locomotivă ce poartă .marca
„23 August" și anume locomotiva
diesel-electrică de 1 500 CP. concepu
tă de Institutul propriu de cercetări,
studii și inginerie tehnologică. S-a
remarcat faptul că acest nou tip de
locomotivă este fabricat după cele
mai noi realizări tehnice cunoscute
pe plan mondial, urmind să aibă
un rol important in programul viitor
de dotare a transporturilor feroviare
din țara noastră.
S-a vizitat în continuare secția de
turnătorie de oțel a întreprinderii,
dezvoltată și aceasta în anii din urmă
potrivit necesităților sporită ale uni
tății. Urmărind cu atentie procesul
de producție, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a constatat existența unor
deficiente în organizarea muncii și a
fluxului tehnologic și a criticat, in
mod deosebit, neglijenta manifestată
de conducerea secției și a întreprin
derii în depozitarea reziduurilor re
zultate din procesul de turnare, pre
cum și alte aspecte care îngreuiază
desfășurarea în bune condiții a pro
cesului de producție. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut .să se
ia toate măsurile ca. in cel mai scurt
timp, secția turnătorie să devină un
loc de muncă bine organizat, cit mai
curat,. în care fiecare lucrător să
muncească cu plăcere. De asemenea,
secretarul general al partidului a
cerut specialiștilor să acționeze in
continuare pentru extinderea meca
nizării și automatizării proceselor de
producție și, in general, in vederea
îmbunătățirii permanențe a condiții
lor de muncă din această secție prin
perfecționarea sistemelor de aeraj și
iluminare.
în încheierea vizitei Ia „23 Au
gust", conducerea. întreprinderii, toți
cei prezenți au mulțumit, cu căldură,
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru noua vizită • întreprinsă aici, pen
tru sprijinul permanent acordat în
vederea dezvoltării și modernizării
acestei complexe unități, pentru indi
cațiile și recomandările primite cu
acest prilej. Ei au exprimat hotărîrea
întregului colectiv de a realiza in
cele mai bune condiții indicațiile și
orientările șecretartilui general al
partidului, sarcinile de mare răspun
dere ce-i revin in acest an și în vii
torul cincinal.
Următoarea etapă a vizitei — ÎN

TREPRINDEREA
CA".

„REPUBLI

Muncitorii de aici l-au întîmpinat,
ca de fiecare dată, pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu bucurie in
inimi, cu flori, exprimindu-i. direct
și cald, sentimentele lor de profundă
dragoste, de stimă și recunoștință.
Erau de față tovarășii Ion Dincă,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul construcțiilor industriale. Neculai Agachi. ministrul industriei
metalurgice. Petru Zimbran. directo
rul general al Centralei industriale
de prelucrări metalurgice. Ion Mol
dovan, directorul întreprinderii.
Secretarul general al partidului a
fost invitat să viziteze Uzina de țevi
din oteluri aliate, recent construită,
importantă unitate de producție care
ilustrează in mod pregnant dezvolta
rea intensă pe care o cunoaște cu
noscuta întreprindere bueureșteană.
Realizarea acestei noi investiții a fost
hotărîtă cu prilejul vizitei de lucru
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
din februarie 1975, avînd in ve
dere cerințele economiei națio
nale și pregătirea, experiența colec
tivului de muncitori și specialiști de
la „Republica". Au trecut numai cinci
ani de la indicația dată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și marele obiectiv
industrial a fost construit. Concepută
pe principii moderne și echipată cu
utilaje și instalații de inaltă tehnici
tate și productivitate, uzina va pro
duce anual 40 000 de tone de țevi
din oțeluri inoxidabile, inalt aliate și
aliate. Odată cu intrarea ei în
funcțiune la capacitatea proiectată

Moment emoționant

la

„Republica"

se va satisface, in cea mai mare mă
sură. necesarul de țevi speciale pen
tru industriile constructoare de ma
șini, energetică, chimică, petrolieră și
alte ramuri ale economiei noastre,
asigurîndu-se astfel o valorificare
superioară a metalului, precum și re
ducerea importurilor în acest do
meniu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
analizat indeaproape cu miniștrii și
specialiștii prezenți probleme de deo
sebită însemnătate pentru activita
tea noii unităti, a întreprinderii, pen
tru dezvoltarea producției de țevi
în general. în cadrul acestui cuprin
zător și rodnic dialog, au fost exa
minate acțiunile întreprinse, rezul
tatele obti'rt'u't'd pe liniă executării, la
timp și in bune condiții, a investiții
lor . prevăzute, creșterii și diversifi
cării producției, îmbunătățirii calită
ții, asimilării de noi produse, utili
zării de tehnologii avansate, dimi
nuării consumului de metal si a chel
tuielilor materiale, autoutilării. spori
rii eficienței economice, 'îndeplinirii
sarcinilor la export. în același timp,
S-au discutat măsurile ce se impun
a fi luate pentru realizarea exem
plară a producției de țevi, care va
trebui să înregistreze, la sfirșitul
cincinalului viitor, o creștere de
peste două ori fală' de 1980. A fost
relevată, in acest sens, necesitatea
mai bunei folosiri a capacităților
existente și punerii in funcțiune,
la termenele planificate, a noilor
obiective.
Cei prezenți au luat parte la un
moment emoționant, cu profunde
semnificații in viața întreprinderii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la
pupitrul de comandă, a declanșat
procesul automat de extrudere a țe
vilor, premieră tehnică româneasca.
Aceasta a marcat, practic, trecerea de
la faza probelor tehnologice la cald la
producția industrială a uzinei. în
continuare, secretarul general al
partidului a urmărit cu interes fluxul
tehnologic de fabricație. Nivelul teh
nic ridicat, gradul de automatizare,
împletite cu priceperea siderurgiștilor de aici, vor asigura obținerea
unor țevi de calitate superioară, si
milare pelor realizate in țări cu o
îndelungată tradiție in acest do
meniu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe- realizatorii acestui modern
obiectiv metalurgic, de inaltă tehnici
tate. și a urat colectivului uzinei
succes in realizarea unor produse la

tovarășul Nicolae Ceaușescu a marcat, de la pupitrul de comandă, intrarea in producție a unei moderne inst
călduroasă la Întreprinderea „23 August" (imaginea din dreapta).

nivelul cerințelor și exigentelor eco
nomiei naționale.
în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a recomandat să
se acționeze pentru continuarea și
adincirea procesului de diversificare
a producției de țevi și trefilate, pen
tru 'creșterea producției livrate la
export, mai ales a produselor cu pre
lucrare superioară, de mare valoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat, totodată, ca, pentru a doua etapă

de dezvoltare a întreprinderii, să se
caute soluții care să asigure folosirea
cit mai economicoasă a suprafețelor
existente, sporirea gradului de me
canizare și automatizare, în vederea
ridicării productivității muncii pe
toate fazele fluxului tehnologic.
Salutindu-1 din nou la plecare cu
toată căldura pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, muncitorii și specialiștii
Uzinei de țevi din oteluri aliate. în
tregul colectiv al întreprinderii „Re

La I.M.U.A.B., trecind in revista realizări tehnice de prestigiu

publica" s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru transpu
nerea in viată a indicațiilor date de
secretarul general al partidului, pen
tru indeplinirea exemplară a impor
tantelor sarcini ce le revin.
Ultimul obiectiv al vizitei de lucru
din această zi este FILATURA DE

LINĂ PIEPTĂNATĂ. Apreciată
atît în tară, cit și peste hotare pentru

ale

intreprinderii

imire

e rudere (i

calitatea deosebită a produselor sale,
filatura, una din marile unități de
acest tip din economia noastră, este
o expresie elocventă a continuării
tradiției românești in acest domeniu
și. deopotrivă, a ritmului in care se
dezvoltă industria ușoară.
Pe platoul din fața filaturii au so
sit mii de cetățeni care trăiesc, mun
cesc și învață în această zonă indus
trială, tineri și virstnici, femei și băr
bați. dornici să-i facă tovarășului
Nicolae Ceaușescu o primire pe mă
sura dragostei pe care i-o poartă. La
sosire, secretarul general al partidu
lui este salutat de tovarășii Con
stantin Pop^șcu, adjunct al ministru
lui industriei ușoare, și Ion ToppIeânu, directorul general al Centralei
industriei linii.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
fost prezentate de către directorul
intreprinderii, Ion Merlușcă, pro
duse reprezentative, precum și gra
fice cuprinzind evoluția principalilor
indicatori de plan și angajamentele
pentru viitorul cincinal. Au fost apoi
vizitate pe rind secțiile de preparație, de filat, de finisaj mecanic, de
sculuit și de recuperare și reciclare
a materialelor refolosibile. Secreta
rului general al partidului i-a fost
înfățișat modul gospodăresc in care
colectivul filaturii a înțeles să trans
pună in viață indicațiile date cu pri
lejul vizitei precedente. în acest sens,
s-a trecut la mai buna folosire a spa
țiilor de producție, prin reamplasarea optimă a utilajelor existente
și prin noi tehnologii, cu o efi
ciență ridicată, ceea ce a asigurat'
un spor de producție, la nivelul unui
an. de circa 32 milioane lei.' Noile
procedee au permis raționalizarea
substanțială a fluxului tehnologic,
unul din efecte fiind deservirea ma
șinilor și utilajelor de, către un nu
măr tot mai redus de muncitori. Tot
la indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost perfecționate și
puse , in practică o serie de procedee
de valorificare a materialelor refolo
sibile, numai in anul 1979 fiind recu
perată o cantitate de 130 tone. Secre
tarul general al partidului a reco
mandat factorilor de resort din cen
trală și minister să se facă și mai
mult pe linia valorificării tuturor
materiilor recuperabile. Există deja
o experiență pozitivă — a apre
ciat tovarășul Nicolae Ceaușescu
— și este necesar să continuați ac
țiunea. să înființați secții speciale
pentru recuperare. Ar fi bine ca ex

periența de aici să o extindeti și să
o generalizați la toată industria linii.
Indicația a fost primită cu interes
deosebit de cei prezenți. care s-au
angajat s-o transpună in practică in
tr-un timp cit mai scurt.
înconjurat cu dragoste de către fi
latoare, secretarul general al parti
dului se interesează de viața și mun
ca lor. urindu-le succes și multa să
nătate. Astfel de dialoguri de o mare
omenie au avut loc pe tot parcursul
vizitei,
pretutindeni
tovarășului
Nicolae Ceaușescu fiindu-i oferite
frumoase buchete de flori de către
muncitori, care i-au adresat cuvinte
de caldă m.ultumire pentru bucuria
de a-1 ayga.din nou în mijlocul lor.
La ieșire.
tovarășului ' Nicolae
Ceaușescu i-au fost din nou oferite
flori de către copii ai filatoarelor imbrăcați in uniforme de șoimi ai pa
triei și in pitorești costume populare,
care au exprimat în versuri cele mal
vii mulțumiri ■ pentru copilăria^ lor
fericită.
în încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a felicitat căliduros
colectivul. de muncă de aici p’entru
realizările obținute și i-a urat noi
succese în muncă, recomandînd} con
ducerii intreprinderii și forurilor tu
telare din. centrală și minister jsă ia
cele mai eficiente măsuri pentru îm
bunătățirea pe mai-departe a întregii
activități, pentru optimizarea ei. pen
tru valorificarea superioară a mate
riei prime și realizarea unor produse
de cea mai bună calitate.
Aceeași atmosferă entuziastă ]o re
găsim și la inchgierea vizitei, miile
de oameni ai muncii prezenți ovaționindu-1 pe secretarul general al
partidului și scandind, în ritmul bă
tăilor inimii, cuvinte cu o profundă
rezonanță pentru națiunea noastră :
..în al țării mare sfat. Ceaușescu de
putat 1“ și „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — P.C.R. !“.
Pe fondul acestei manifestări de
dragoste și prețuire față de tovarășul
Nicolae Ceausescu, de puternică hotărire a oamenilor muncii din capi
tala patriei de a transpune in viată
hotăririle Congresului al XII-lea al
partidului, de a întimpina marele eveniment de la 9 martie cu noi și
rematcabile realizări in muncă, a
luat sfirșit vizita de lucru din această
zi a secretarului general al partidu
lui la unele obiective economice si
tuate pe platforma industrială de est
a municipiului București.
(Agerpres)

Din geografia marilor împliniri socialiste:

ntre

și alta-cinci ani

PRIN ÎNFĂPTUIRI — Nu bănuiam că Baia
Mare a devenit un oraș atît
de frumos, cu oameni care
au vocația construcției trai
nice și armonioase.
Am reprodus aidoma spu
sele unui oaspete revenit
în aceste zile, după ani și
ani. la Baia Mare. El și-a
amintit de orașul de odini
oară. in care funicularele
cărăușeau corfele încărcate
cu minereu, scirțîind obo
site, spre flotații, de-a
dreptul peste munte,* iar
trenulețul forestier cobora
pină spre inima așezării.
Această imagine veche a
Băii Mari se mai păstrează
doar in memoria generații
lor mai virstnice și în do
cumentele. vremii. între aceste documente se află și
cîteva fotografii care înfă
țișează vechea așezare mi
nerească de pe malurile
Săsarului și nu știi pe care

să o alegi pentru a ilustra,
prin comparație, parametrii
civilizației industriale și
urbanistice din anii con
strucției socialiste, pentru
că ni se par aproape neve
rosimile, dar tocmai prin
aceasta spun foarte mult
despre realitățile noastre
de astăzi.
Dar poate și mai eloc
vente decit imaginile de
acum 40—50 de ani sint
cele care datează de numai
4—5 ani și pe care le putem
compara cu altele surprin
se în aceste zile, pe ace
leași locuri. Mai exact, cu
numai 5 ani în urmă, adică
Ia începutul actualei legis
laturi, fotoreporterul Petru
Aoșan a surprins pe peli
culă clădirea din imaginea
din stingă. Știți ce re
prezintă sau, mai bine zis,
ce reprezenta ? Era un
grajd situat la marginea

municipiului Baia Mare, Ia
capătul străzii Victoriei.
Același fotoreporter a sur
prins pe peliculă același
Ioc așa cum arată el acum,
adică la capătul actualei
legislaturi. Este vorba de
un nou și modern ansamblu
de locuințe (fotografia din
dreapta), avind in primplan „blocul-buclă" — așa
cum îi zic băimărenii' —
bloc prevăzut la parter cu
unități comerciale și de
servire a populației. Sau —
tot cum spun băimărenii —
de „un loc in care s-a con
struit în cinci ani cît in
cinci secole !“.
Și nu numai în acest loc.
întregul oraș este, practic,
un oraș nou. Pentru, că în
făptuirile socialismului și,
cu deosebire in actuala le
gislatură, cea mâi bogată
dintre toate, s-au clădit și
aici, la Baia Măre, pe te
meiul valorificării filoape-

lor de aur ale politicii
partidului.
Municipiu cu peste 110 000
locuitori, Baia Mare de
acum a beneficiat in legis
latura care se incheie de
importante fonduri de in
vestiții, ceea ce i-au permis
ca în prezent să obțină o
producție industrială anuală
de peste 10 miliarde lei.
Odată cu extinderea și mo
dernizarea mineritului și
metalurgiei neferoase, s-au
depus și se depun eforturi
pentru dezvoltarea și a al
tor ramuri industriale, cum
sint construcția de mașini,
industria ușoară și cea ali
mentară. S-au creat, in ul
timii ani, noi locuri de
muncă, intre care aproape
5 000 pentru femei. O com
parație revelatoare : in anii
socialismului s-au construit
in municipiu aproape 25 000
apartamente, adică de trei

ori mai mult decit întregul
fond locativ existent înain
te de eliberarea tării. Nu
mai în actuala legislatură
s-au dat în folosință aproa
pe 6 000 apartamente, peste
500 garsoniere, peste 1 200
de locuri in cămine munci
torești, noile edificii care
adăpostesc institutul de invățămint superior, grupul
școlar pentru construcția
de mașini, liceul industrial
pentru prelucrarea prin
așchiere, liceul industrial
textil, liceul metalurgic și
4 școli generale. Tot in ac
tuala legislatură au intrat

în funcțiune : cea mai mo
dernă uzină constructoare
de mașini din județ — în
treprinderea de mașiniunelte, scule și accesorii,
întreprinderea de faianță
și sticlărie, fabrica de oxi
gen și alte capacități de
producție. Este de subliniat
faptul că metalurgiștii băimăreni realizează 45 de
produse metalurgice. între
care 75 la sută din produc
ția de cupru de convertizor
și întreaga producție de
cupru electrolitic a țării.
• în lumina indicațiilor
date de secretarul general
al partidului, in spiritul în

demnului patriotic al Ma
nifestului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste
pentru alegerile de la 9
martie, la Baia Mare s-a
inițiat o amplă acțiune de
interes național privind
valorificarea complexă a
minereurilor, recuperarea
elementelor utile din hal
dele de steril și din zgurile
metalurgice, precum și mo
dernizarea -tehnologiilor și
a utilajului din minerit,
acțiune care reunește efor
turile cercetătorilor băimăreni, ale specialiștilor din
unitățile productive și ale

cadrelor didactice din învătămintul superior.
Programul electoral al
Frontului Democrației și
Unității Socialiste pentru
viitoarea legislatură se do
vedește și mai generos, și
mai mobilizator pentru în
treaga tară, ca și pentru
maramureșeni. în viitorul
cincinal, municipiul Baia
Mare își va spori potenția
lul industrial anual la 15.9
miliarde lei și va beneficia
de fonduri de investiții in
valoare de peste 7 miliarde
lei. Se vor construi, dezvol
ta și moderniza peste 40 de

capacități de producție,
care vor oferi populației
alte 9 000 locuri de muncă.
Sub semnul acestor impor
tante izbinzi și proiecte de
viitor, cetățenii din Baia
Mare se angajează, cu opti
mism și energie, să trans
pună în viață îndemnurile
cuprinse
în
Manifestul
Frontului Democrației și
Unității Socialiste, să întimpine cu noi fapte de
muncă alegerile de la
9 martie.

Gh. SUSA
corespondentul
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„Soarele <
copilăriei"
O inspirată idee a profesoarei
de desen de la școala generală
■nr. 3 din municipiul Vaslui l-a
inspirat și pe corespondentul
nostru, Crăciun Lăluci, să ne
semnaleze aceste rinduri. Despre
ce este vorba? Holurile școlii au
fost împodobite cu zeci și zeci
de desene, tapiserii și vitralii,
intr-un larg evantai de teme, cu
lori și fantezie. Autorii lor: pio
nierii Carmen Pricop. Angelica
Nanea, Diana Lina, Cristian Cojocaru, Mihaela Gindu și multi
alți colegi ai lor. Dar și ei, mi
cii pictori mari, au avut o idee
inspirată cind și-au intitulat ex
poziția „Soarele copilăriei" —
simbol și omagiu al grijii părin
tești pe care le-o poartă socie
tatea noastră.

Trei surioare
Nicoleta, Petronela și Doinita.
Trei nume de fetite pe care le
poartă trei surori, fiicele legi
time ale lui Gheorghe Șorloaică
din comuna Tătărași, județul
Iași, cu domiciliul în Tg. Fru
mos. „Domiciliu" e un fel de a
spune, pentru că el, Șorloalcă,
l-a părăsit din 1973, iar de vreo
trei ani de zile nu i se mai poa
te da de urmă. De profesie teh
nician agronom, Șorloalcă iși oferă... serviciile diferitelor uni
tăți agricole din țară, dar pen
tru foarte, scurt timp, tocmai
pentru a nu fi depistat și pus
să se achite de obligațiile părin
tești, firești. Fetițele lui, cele
trei surioare minore, așteaptă un
semn de viață de la tăticul lor.
Fie ca aceste rinduri să brăzde
ze șl să desțelenească in inima
tehnicianului agronom adevăra
tele simțăminte, pentru ca ele
să încolțească din nou, să creas
că și să rodească.

Băutura ideală...
...este apa minerală. S-a mai
spus, se spune — șt așa este. Vasile Circu și Francisc Pop, amindoi din Singeorz Băi, unde este
apă minerală din belșug, lo
cuind și pe strada Izvoarelor,
au preluat, din gura unei anu
mite lumi, o nu prea fericită
completare, in versuri, a cunos
cutei zicale : „Cea mai bună
băutură / Este apa de izvor /
Dacă pui o picătură / Da un kil
de vinișor". N-ar fi fost, poate,
nimic rău in asta dacă ei n-ar
fi transformat zilnic stihurile cu
pricina, in faptă, după care liniș
tea locuitorilor de pe strada Iz
vorului numai de limpezime nu
avea parte. Văzind că riu-i chip
să-i potolească, intr-o recentă adunare cetățenească cei doi
turbulenți au fost aduși in fața
oamenilor. Acum s-au trezit
de-a binelea. revenind si ei
la versiunea „clasică" despre apa
minerală — băutură ideală,
atit !

Vînătorească
și nu prea...
Cum-necum, șase mistreți au
poposit in ograda fraților Vasile
și Anton Dumitru din Viișoara
— Vrancea. Obosiți, probabil, de
alergătură, cei șase musafiri ne
poftiți erau destul de pașnici și
puteau fi alungați cu o simplă
sperietură. Dar cei .doi frați au
început să-și strige vecinii: „Să
riți, fraților, că e rost de frip
tură!". împreună cu vecinii, in
tre care și un vinător, i-au în
colțit din toate părțile și nu s-au
lăsat pină n-au răpus cinci din
tre ei. Cind să-și împartă pra
da, s-au pomenit cu oamenii le
gii după care, mai inainte de a
se înfrupta din friptură, s-au...
fript la buzunare.

Găina habar
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n-avea...
Autoutilitara 31-CI-7436 s-a
răsturnat intr-un șanț. Laurențiu Negrea, șoferul, răspundea
cam in... hopurl la întrebările agentului de circulație.
— De ce v-ați urcat la volan
in starea in care vă aflați?
— Păi, cind rn-ain urcat, nu
eram beat. Abia adineauri m-a
ajuns, deși vă jur că am gustat
puțin, chiar foarte puțin...
— Și încotro mergeați?
— în cursă.
O cursă clandestină, autoutili
tara fiind... utilizată in interes
personal. L-a dat de gol o găi
nă, care a început să cotcodăcească printre niște saci cu car
tofi, negăsindu-și pesemne locul
să ouă. Acum, șoferul o să... clo
cească pe dreapta.

De necrezut!
Muncitorul- lăcătuș loan Rotărescu din Bocșa ne semnalează
un caz puțin obișnuit. Un anume Florea Tudor, de fel din
Caracal, venise la Bocșa cu gînduri necurate. $i, cum spune
zicala,, cei care se aseamănă
se adună, Florea Tudor l-a intilnit pe Aurel ConstantineScu,
de prin județul Neamț, pripășit
și el prin Bocșa tot cu astfel de
ginduri. Primul, cel din Caracal,
i-a spus celui de-al doilea, din
Neamț, că e mare-mare meșter in
a face rost de bani după o me
todă sigură. Dar ca să facă bani
mulți după „metoda lui sigură"
ii trebuie musai 15 000 lei. Cel
din Neamț a împrumutat 15 000
de lei de la o prietenă și i-a dat
celui din Caracal. Acesta, de cum
s-a văzut cu banii in buzunar,
s-a și făcut nevăzut. Prietena i-a
cerut prietenului banii înapoi,
iar acesta, de teamă să nu fie re
clamat, a tăbărit asupra femeii,
una din lovituri dovedindu-se fa
tală. Victima unor escroci și
tilhan notorii
Rubncă realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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Comuniștii desfire ei înșiși,
despre menta și viața colectivului
In organizațiile de partid din în
treaga țară se desfășoară in prezent
o etapă de deosebită însemnătate a
operațiilor pregătitoare in vederea
preschimbării carnetelor de partid :
este vorba de convorbirile individua
le ale birourilor organizațiilor de
bază cu membrii acestora. In curs
de desfășurare, aceste convorbiri au
generat deja o seamă de concluzii
utile pentru modul*, de a concepe și
desfășura activitatea de partid. Cite
va dintre ele sint prezentate în rindurile următoare cu sprijinul tovară
șilor Radu BĂLAN, prim-secretar al
Comitetului municipal de partid Ti
mișoara, și Ion POPA, prim-secretar
al Comitetului de partid al sectorului
2 din Capitală.
— Aș vrea să subliniez dintru în
ceput — ne spune tovarășul Radu
Bălan — că practica discuțiilor indi
viduale cu membrii de partid nu e
nouă în viața organizațiilor noastre.
Ea s-a încetățenit de cițiva ani, pe
temeiul prețioaselor indicații ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca o
metodă curentă de lucru, cu caracter
periodic, soldindu-se cu rezultate no
tabile. Desigur, discuțiile individuale
ce au loc in prezent reprezintă nu
numai continuarea unei practici veri
ficate, ci și un moment deosebit, ele
fiind premergătoare evenimentului
preschimbării carnetelor de partid,
urmărind să contribuie la confrun
tarea fiecărui comunist cu marile
îndatoriri pe care le presupune cali
tatea de membru al Partidului Co
munist Român, să ajute la întărirea
coeziunii organizațiilor de partid, a
capacității lor de a uni eforturile
tuturor celor ce muncesc pentru rea
lizarea importantelor obiective stabi
lite de Congresul al XII-lea.
— Este, aș spune, un adevărat
„moment al adevărului revoluțio
nar", menit să se impregneze puter
nic în conștiințe, să deschidă tuturor
comuniștilor o perspectivă precisă și
limpede asupra înaltelor exigențe po
litico-morale pe care le pune in fața
lor partidul — adaugă tovarășul Ion
Popa. Firește, totul depinde de felul
cum convorbirile individuale sint
pregătite de birourile organizațiilor
de bază și comitetele de partid. Aș
vrea să subliniez că acolo unde dis
cuțiile cu membrii de partid s-au
bucurat din timp de atenția și grija
organelor de partid — mă refer in
special Ia întreprinderea de pompe,
cea de mecanică fină, „Suveica",
C.I.L. Pipera, „Electronica", „Metaloglobus", liceul „Dimitrie Cantemir" și
alte organizații de pe teritoriul sec
torului nostru — convorbirile au în
găduit o profundă analiză critică și
autocritică a activității comuniștilor...
— Firește, problematica abor
dată in cadrul convorbirilor este
diversă și complexă, așa cum
diversă și complexă este însăși
activitatea de partid. Există to
tuși unele probleme asupra că
rora s-a pus un accent deosebit...
— Neîndoielnic, așa s-a și întimplat
— confirmă tovarășul Radu Bălan. Și,
nu intimplător, pe primul plan al
convorbirilor individuale s-a aflat
participarea comuniștilor la activita
tea productivă, acordmdu-se o aten
ție esențială modului cum fiecare
dintre ei muncește pentru îndeplini
rea sarcinilor economice ale acestui
ultim an al cincinalului. La fiecare
loc de muncă, discuțiile individuale
au fost strins legate de problemele și
dificultățile specifice ivite in ultimul
timp in activitatea colectivelor res
pective, la rezolvarea cărora comu
niștii sint chemați să-și aducă în pri
mul rind contribuția. La „Electrotimiș", bunăoară, birourile organizații
lor de bază au axat convorbirile îna
inte de orice pe necesitatea respectă
rii exemplare a disciplinei muncii, pe
imperativul realizării cu strictețe a
normelor de producție, ca o condiție
indispensabilă a îndeplinirii planului.
La fabrica de mănuși, atenția s-a
concentrat pe educarea spiritului de
răspundere pentru buna gospodărire
a materiilor prime și materialelor, a
energiei și combustibilului ; mi se
pare demn de menționat faptul că
aici, pe parcursul convorbirilor s-au
făcut numeroase propuneri referitoa
re la confecționarea unor obiecte din
piele și blană, din resturi de mate
rial ce erau socotite pină nu de mult
nefolosibile...
— Dealtminteri — este de părere
tovarășul Ion Popa — unul dintre fe
nomenele cele mai semnificative ce
s-au făcut remarcate cu acest prilej
este tocmai multitudinea de propu
neri prin care comuniștii au ținut
să-și demonstreze rolul activ, deter
minant in viața colectivelor. Au fost
propuneri dintre cele mai felurite,
pornind de la unole cu un aspect, să-i
zicem așa, individual, cum este cea
a maistrului Ion Popescu din secția
țesătorie a întreprinderii „Suveica"
— care a-cerut să i se dea în răspun
dere colectivul cu cele mai slabe re

zultate in producție, luindu-și anga
jamentul de a-1 ajuta să devină frun
taș — pina la unele cu caracter colec
tiv, cum este cea formulată de comu
nistul Grigore Dumitru, din secția
turnătorie a întreprinderii de pompe
„Aversa", care a propus organizarea
unor echipe de lăcătuși spre a inter
veni operativ la efectuarea unor re
parații accidentale...
— Prin firea lucrurilor, discu
țiile individuale cu comuniștii
nu se limitează exclusiv la pro
blemele profesionale. Cum se
reflectă in aceste convorbiri
complexitatea exigențelor etice
pe care partidul le pune in fața
membrilor săi ?
— în aproape toate organizațiile de
partid — răspunde tovarășul Ion Popa

Convorbirile individuale o etapă importantă
in acțiunea politică
de preschimbare
a carnetelor de partid
acestei întrebări — discuțiile indivi
duale au prilejuit o analiză aprofun
dată a tuturor laturilor componente
ale profilului moral al comunistului,
a comportării sale la locul de muncă,,
in familie și societate. Membrii de
partid și-au examinat, intr-un ascuțit
spirit critic și autocritic, nu numai
modul de a munci, ci și pe cel de a
acționa în toate împrejurările vieții
de toate zilele, confruntindu-1 cu
înaltele cerințe politico-morale cu
prinse in Codul etic al partidului. în
numeroase organizații de bază de la
C.I.L. Pipera, „Electroaparataj", „Su
veica", de pildă, discuțiile individuale
s-au transformat adesea in ceea ce
s-ar putea numi „seminarii de mora
lă practică", cu caracter concret, ofe
rind posibilitatea unei acțiuni educa
tive temeinice, cu efecte vizibile in
îmbunătățirea atitudinii generale a
comuniștilor față de muncă și față
de avutul obștesc, in îndeplinirea sar
cinilor ce li se încredințează, în com
portarea lor in familie. -N-au lipsit
nici referirile la felul cum comuniștii
se îngrijesc de educarea copiilor lor.
Acolo unde s-au dezvăluit lipsuri și
neajunsuri, cei în cauză au fost aju
tați. printr-o atitudine critică intran
sigentă, dar in același timp plină de
tact, să înțeleagă nu numai greșelile
de care s-au făcut vinovați. dar și ca
lea pe care trebuie s-o urmeze pen
tru a le lichida.
— Sub semnul acelorași inalte exi
gențe se desfășoară și convorbirile
individuale din organizațiile de partid
timișorene — completează ideile de
mai sus tovarășul Radu Bălan. Aș
puțea cita și eu numeroase exemple
căițe ilustrează modul profund res

ponsabil în care au fost analizate di
ferite fațete ale comportării comu
niștilor, atit în incinta întreprinderilor,
cit și dincolo de porțile lor. La „Elec
tromotor", „Electrobanat", fabrica de
spume poliuretanice, „Energoconstrucția" și în alte unități economicosociale din cuprinsul municipiului s-a
făcut remarcată o atitudine neingâduitoare, fără menajamente, față de
anumite carențe și lipsuri relevate în
cadrul discuțiilor. Un control efec
tuat de noi pe parcursul convorbirilor
a scos însă la iveală și faptul că. in
unele locuri — la fabrica de încălță
minte „Modern" sau la Spitalul nr. 4,
bunăoară — s-a manifestat tendința
de a se conferi discuțiilor un caracter
călduț, de acoperire a neajunsurilor,
de laude reciproce, de aprecieri po
zitive globale, nediferențiate, la adre
sa tuturor celor cărora li s-au anali
zat activitatea și comportarea. Or, si
tuația era departe de a fi atit de bună
cum reieșea din desfășurarea con
vorbirilor, ceea ce ne-a îndemnat. să
acordăm un sprijin mai substanțial
unor asemenea organizații pentru a
transforma momentul convorbirilor
intr-un eveniment cu ample urmări
pozitive pe toate planurile...
— Care este stadiul actual al
operațiunilor legate de pre
schimbarea documentelor si cum
am putea defini climatul pe care
toată această activitate îl gene
rează in viata organizațiilor de
partid ?
— La noi — ne spune tovarășul Ion
Popa — au și început și sint in plină
desfășurare adunările generale de
concluzii pe marginea convorbirilor
individuale. Aș dori să menționez că
in toate organizațiile de bază unde
au avut loc asemenea adunări
s-au deplasat membri ai secretariatu
lui, ai biroului, ai comitetului de
partid al sectorului, care au dat aju
tor concret pentru buna lor pregăti
re, ceea ce a avut • drept urmare un
nivel ridicat al dezbaterilor. S-a ob
ținut, in felul acesta, o și mai puter
nică mobilizare a comuniștilor, întă
rirea capacității lor de a uni toate
energiile pentru' realizarea sarcinilor
economico-sociale, pentru a asigura In
fiecare colectiv un climat de exigen
tă și principialitate partinică, o stare
de spirit propice afirmării responsa
bile, fructuoase a inițiativei indivi
duale și colective, de punere in va
loare a calităților revoluționare ale
membrilor de partid, de acreditare
pretutindeni și permanent a norme
lor cuprinse in Codul eticii și echi
tății socialiste, norme ce dau demni
tate și putere de exemplu celor ce
sint purtători ai carnetului roșu de
partid, comuniștilor.
— O atmosferă de înaltă responsa
bilitate comunistă a caracterizat și
adunările generale de concluzii ce
s-au desfășurat pină în prezent in
municipiul Timișoara — ne spune to
varășul Radu Bălan. într-o formulă
concisă, aș aprecia că e vorba de ri
dicarea cotei de exigență partinică la
altitudinea uriașelor, însuflețitoarelor
obiective stabilite de Congresul al
XII-lea al partidului.
a
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PROGRAMUL 1

Expoziția de pictură contemporană
„ANII SOCIALISMULUI"
Dedicată alegerilor
de la 9 martie, expo
ziția de pictură con
temporană românească
„Anii socialismului**,
organizată de Muzeul
de artă din Craiova,
reunește lucrări execu
tate in ultimii patru
ani de artiști din dife
rite generații, de pe
întreg cuprinsul tării.
Selecția de tablouri ex
puse are drept coor
donate de bază cîteva
idei : reflectarea printr-o tematică cit mai
diversă și prin modali
tăți de exprimare ar
tistică cit mai diferite
a universului in care
trăiesc și muncesc con
structorii societății so
cialiste
din
patria
noastră. Toate lucrările
fac parte din patrimo
niul muzeului craiovean și sint prezentate
pentru prima oară pu
blicului. Omagiind, in
felul acesta, apropiatul
eveniment, care va
marca un moment im
portant în viata poli
tică a tării, expoziția
se dovedește a fi tot
odată o convingătoare
demonstrație a func
ției social-educative a
artei.
Activitatea desfășu
rată în industrie si
agricultură a inspirat
creația multor 'pictori
contemporani, fapt care
se relevă și în expo
ziția de la Craiova.
Tablourile’ - ■ Profil in
dustrial și Combinatul
de celuloză Brăila,
semnate de Virgil Pre
da. sint compoziții ce
reflectă cu o remarca
bilă forță de sugestie
Înnoirea spectaculoasă
a peisajului tării în acești ani. Dorința de a
se înscrie convingător
in actualitate se poate
ușor descifra și in ta
blourile lui Radu'Costinescu (Peisaj indus

trial), Leonard Slavu inspirate din Festiva
(Hunedoara). Victoria lul național „Cintarea
Radu (Porțile de Fier), României" și citeya
Amalia Gherasim (Șan portrete de oameni ai
tier industrial), Li viu muncii vin apoi să eStoicoviciu
(Reșița),
vidențieze
pregnant
Dinu Șerban (Peisaj diversitatea expoziției.
industrial), Horia Paș- Parcurgind sălile, vizi
tina
(Sonde), Roni tatorul iși va opri în
Noel(Șantier), Virgil
* mod sigur mai înde
Chivu (Peisaj indus lung privirea asupra
trial) ș.a.
unor tablouri care
Pictate cu mijloace merită a fi amintite.
Compoziția lui Sever
le specifice fiecărui
Tinerețe,
artist, tablourile res Mermeze,
pective sint adevărate reține atenția atit prin
desen,
căruia
îi impri
imagini simbol ale ne
contenitei înaintări a mă un anumit ritm și
tării pe noi trepte de fluiditate, cit și prin
pasta subțire, matizaprogres și civilizație.
O notă aparte aduc in tă. austeră, pe care .o
expoziție două tablouri utilizează. Atit Eugen
de Ion Minoiu: Brigada Crăciun. în Contraste
și Acorduri luminoase,
și Energii. Ele rețin în
mod deosebit atenția Virgil Miu. în Concert,
cit și Gheorghe Șaru,
vizitatorilor prin ro
in Metafora, redau,
bustețea compoziției,
prin paleta coloristică fiecare in felul său,
scene evocatoare ale
sonoră și mai ales prin
vieții
contemporane.
calitățile lor decorative.
Kovacs Zoltan. in Me Din portretele expuse
tamorfoze, ne propune amintim dbar pe cele
pictate de Iulian Ocîteva clipe de medi
lariu care, în Oțelar,
tație in fața unei com
poziții ample și bine redă intr-o viziune
monumentală expresia
echilibrate. Remarca
luminoasă a chipului
bile sint. de asemenea,
și cele două tablouri
celui portretizat, de
Răzvan Ionescu care,
semnate de Geta'Mei—
în Laureata, a sur
meze, ambele intitula
prins in tonuri discre
te Șantier, imagini atît prin organizarea
te silueta zveltă a ti
nerei femei infiorat'ă
compozițională, cit și
de bucuria succesului,
de sinteză care impur,
și de Aurel Aniței
prin desen si colorit.
care, în Portret de tiInspirat din viața sa
tului românesc iconnără, ă reușit ■ să tăi- ,
tempjofțiriri'tabloțil! ]ui măcească
admirabil
Eugen Popa. Operati dragostea de viață.
vitate, impresionează
Expoziția de pictură
prin tușa largă, ge
contemporană
„Anii
neroasă. Tot din lu socialismului" prezin
mea satului, din mun tă. sub forma unei
ca oamenilor lui. este ample
manifestări,
inspirat și tabloul lui imaginea
societății
Aurel Nedel, Recolta.
in plină pre- .
Cele trei țărănoi care noastre
prezintă roadele toam facere și înnoire.
nei au o incontestabi
Dr. Paul
lă autenticitate, o vi
REZEANU
goare impresionantă.
directorul Muzeului
de artă din Craiova
Citeva
compoziții

16,00
16,05
.16,30
18.25
18,35

18.50
19,00
19,20
19,30
19,55

21.25

21.50

Telex
Teleșcoală
Emisiune în limba germană
Tragerea Loto
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
1001 de seri
Telejurnal
în actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie !
Ancheta TV. „Cit de posibil este...
imposibilul"
Film artistic : Călătorie tăcută".
Premieră pe tară. Producție a stu
diourilor americane. în distribuție:
Bruce Dern, Cliff Potts, Rom Rif
kin. Regia : Douglas Trumbull
în clocotul vieții și muncii con
structive a Afiș electoral — ver
suri de N. Dragoș a Femeia, pre
zență activă în crearea unei arte
angajate. în atelierul sculptoriței
Geta Caragiu • Implicarea crea
ției muzicale în desăvîrșirea trăsă
turilor morale ale omului nou. Co
laborează Laurențiu Profeta o Po
por unit, viteaz, biruitor. Prezen
tarea antologiei „Carmen Saeculare Valachicum". (Editura Miner
va) publicată la împlinirea a 2050
de ani de la crearea primului stat
dac centralizat și independent sub
conducerea lui Burebista.
Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o idee : acad. Ște
fan Procopiu (1890—1972)
16.30 Cetioara mea de brad — program
de cintece și jocuri populare
17,00 Blocnotes — informații
utilitare
17.20 Romanțe și melodii lirice
17.50 Dicționar cinematografic e Comi
cul șl lumea sa (2). O
comedie
amară... „Made in Italy" • Por
tretul unei „stele" — Anna Mag
na ni
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 în actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie I
19.30 Radar pionieresc
19.55 Viața muzicală a Capitalei
20.40 De pretutindeni. Petrolul din Gouqian — R.P. Chineză
21,05 Seară de balet : „Pasărea de focdo igor Stravinski. Interpretează
baletul Operei Mari din Paris. So
liști : Claire Mbtte, Milenko Bano* viei. Daniele Fugere, Ren6 Deshauteurs. Coregrafia Georges Skibine.
Acompaniază orchestra simfonică
Columbia, dirijor : Igor Stravinski
21.50 Telejurnal
' *'
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DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de
Stat recomandă asigurațiloi- să
folosească ca formă de plata a
primelor de asigurare „conșimțămintul scris". Acesta constă m
împuternicirea ce se dă de către
asigurați plătitorilor de retribu
ții de a achita Administrației
Asigurărilor de Stat, din drep
turile lor. primele, atit pentru
asigurările in curs, cit și pentru
cele pe care le vor încheia sa,u
reinnoi.
___________

CONCURS

, După 1 martie, cind -condițiile
de practicare a sporturilor de
iarnă sint la fel de bune ca in
ianuarie, la Semenic, unde ză
padă este de peste 1,20 m, O.J.T.
Caraș-Severin oferă următoarele
facilități : transport pe cablu
(schi-lift și baby-schi-lift) gra
tuit ; discotecă 50 la sută redu

cere. De aceste facilități pot be
neficia — exclusiv sîmbăta și
duminica — turiștii sosiți la
odihnă prin O.J.T.-urile din
toată țara, pentru un sejur de
12 zile, ca și toți turiștii care se
stabilesc aici pentru mai mult
de trei zile.

Ministerul educației și invățămintului, Institutul de invățămint
superior din Tirgu Mureș anunță
scoaterea la.concurs a următoarelor
posturi de la Facultatea de invățâmint tehnic și pedagogic :
— Conferențiar, poz. 5, Catedra
de matematică, mecanică și elec
tromecanică, disciplinele: Automa
tizări industriale; Tehnologia re
parării și întreținerii utilajului electric ;
— Șef de lucrări, poz. 14, Cate
dra de matematică, mecanică si
electromecanică, disciplinele: Meca
nică și rezistenta materialelor; De
sen tehnic;
— Șef de lucrări, poz. 15, Catedra

H S3 @
Trebuie să obținem în acest an o
producție de circa 26 milioane tone
cereale, precum și recolte sporite de
sfeclă, floarea-soarelui, soia, legume
ș.a. Aceasta este sarcina agricultori
lor și pentru aceasta s-au stabilit
toate măsurile de ordin material, or
ganizatoric și tehnic. Dar in unele
locuri unii sint puși parcă anume sâ
încurce treburile și să le încurce
exact atunci cind ele nu trebuie să
fie încurcate. Ei le incurcă acum, iar
la sfirșitul anului, cind se face bilan
țul cit griu sau porumb s-a obținut,
intr-o unitate sau alta, intr-un județ
încep justificările : ba. că nu s-a pu
tut ara la timp, ba că sămința nu a
fost destul de bună, ba că au lipsit
ingrășămintele. Să ne referim la o
situație care arată cum. in efortul de
amploare care se face pentru a asigu
ra o producție agricolă bună inter
vin birocrația, lipsa de răspundere
care se înfruptă din plinea țării încă
înainte de a fi făcută.
. Inginerul șef al cooperativei agri
cole Gologanu, județul Vrancea, to
varășul Ambruș ARFAD, calcula
zilele trecute sporurile de griu și
orz pe care le-ar putea obține in
acest an, mai mult decit promițător
pentru agricultură, dacă semănăturile
ar primi acum dozele de îngrășă
minte azotoase prevăzute in tehnolo
gia acestor culturi. Numai la această
unitate este vorba de citeva sute de
tone de asemenea produse. într-adevăr, inginerul de la Gologanu are
dreptate. Știu toți specialiștii, toți cei
care lucrează in agricultură că dacă
vrei să obții producții mari de griu
și orz trebuie să dai acum îngrășă
minte azotoase. Există asemenea în
grășăminte ? El spune că nu, și pen
tru a ne dovedi prezintă situația fer
tilizărilor-din care rezultă că pe 830
hectare semănate cu griu și orz nu
s-a administrat in această iarnă nici
un kilogram de îngrășăminte. Nu este
singurul caz, pentru că numai în ju
dețul Vrancea mai bine de 40 la suia
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din semănăturile, de toamnă nu au
beneficiat de îngrășăminte azotoase.
Dar asemenea situații există și in"
Ilfov și Mehedinți, in Timiș și Bi
hor. in Suceava, Sălaj și altele.
în cadrul graficului de recuperare
a restanțelor și de livrare a Îngrășă
mintelor chimice încheiat săptămina
trecută, Ministerul Industriei Chimi-

20—27 februarie — 13 100 tone, reali
zat — 6 000 tone. Deci, cu două zile
inainte de termenul stabilit pentru
recuperarea restantelor la livrări
existau incă județe spre care nu s-a
trimis nici un kilogram de îngrășă
minte azotoase. Derizorii sint și li
vrările spre județele Brăila. Con
stanța și Ialomița, care urmau să

@

de matematică, mecanică și elec
tromecanică, disciplinele: Comanda
automată a mașinilor unelte; De
sen tehnic;
— Asistent, poz. 13, Catedra de
tehnologia construcțiilor de mașini,
disciplina: Tehnologia fabricării
mașinilor.
Candidați! la concurs vor depune
Ia secretariatul Institutului de in
vățămint superior din Tirgu-Mureș,
str. N. lorga nr. 1, in termen de 30
de zile, pentru posturile de confe
rențiari și șefi de lucrări side 15 zile
pentru posturile de asistenți, de la
data publicării acestui anunț în
Buletinul oficial, cererea de în
scriere însoțită de actele prevăzute

@

pentru că însuși beneficiarul ne pro
voacă greutăți cu staționările vagoa
nelor la descărcat și încărcat — ne
spune șeful stației. Acesta este insă
numai un aspect. Problema de fond
constă in calitatea vagoanelor care
ni se pun la dispoziție. Din vagoa
nele sosite in stația noastră de la
începutul anului pentru a fi încărca-

H El SI El H EE3 il
venit la Turnu Măgurele pentru a
intocmi un nou grafic scriptic de
transport. Al citelea de acest fel e
greu să spunem. Știm insă precis că
nici unul din ele nu a soluționat pro
blema plimbărilor’ in gol a vagoane
lor atit de păgubitoare pentru econo
mia națională. Este aproape de ne
crezut, dacă nu am fi văzut depozite-

Birocrația n-a produs niciodată pîine.
In schimb, mănîncâ din ea
chiar înainte de a fi făcută!
Despre un caz de condamnabilă iipsă de răspundere în ce privește livrarea
îngrășămintelor chimice azotoase către agricultură
ce se angaja să lichideze, incă !n
cursul acestei luni, toate răminerile
in urmă la livrările de ingrășâminle,
stabilind în acest sens obligații pre
cise pentru fiecare combinat. La se
sizarea inginerului șef de la coope
rativa agricolă din Gologanu, pre
cum și a organelor agricole din jude
țul Vrancea. care nu ău primit în
această decadă nici un kilogram din.
cele 500 tone îngrășăminte azotoase
substanță activă pe care trebuia să
le livreze combinatul din Turnu Mă
gurele, ne-am deplasat zilele acestea
la fața locului să vedem care sint
cauzele ce împiedică onorarea obli
gațiilor stabilite. Confruntăm livră
rile cu graficele: plan pe perioada

primească in această decadă de la
combinatul din Turnii Măgurele intre
2 200 și 3 100 tone azot substanță ac
tivă.
De ce nu se respectă graficul sta
bilit ? în locul unui răspuns, tovară
șul Alexandru TEODORfiSCU, direc
torul comercial al combinatului, ne
invită in depozitele unității, in care
sint stocate peste 70 000 tone îngră
șăminte. Un suorastoc nedorit, deter
minat in exclusivitate de lipsa vagoa
nelor corespunzătoare.
— De ce nu se asigură vagoanele
stabilite ? — il întrebăm pe tovarășul
Voicu CIUREA, șeful stației C.F.R.
Turnu Măgurele — port.
— Nu se asigură, în primul rind

te, 67 la sută au fost necorespunză
toare transportării îngrășămintelor in
vrac. I’entru a forma o garnitură de
50 de vagoane se aduceau nu mai
puțin de 150 vagoane goale, din care
100 trebuiau redirijate tot goale. De
ce oare trebuie aduse zilnic, cite 100
de vagoane tocmai de la Caracal sau
Corabia, de la Zimnicea sau Roșiori
ppntru a se certifica aici, la Turnu
Măgurele, că de fapt nu sint bune,
cind acest lucru l-ar putea cohstata
orice om care are imaginea mărimii
unei granule de ingrășămint ?
Nu am putea spune că am primit
un răspuns satisfăcător, la această
întrebare nici măcar din partea di
rectorului tehnif al Regionalei C.F.R.
Craiova, tovarășul Ion DAVIDESCU,

de Legea nr. 6/1969 privind statu
tul personalului
didactic din
Republica Socialistă România pu
blicat in Buletinul oficial Partea I,
nr. 33 din 15 martie 1969 și de
instrucțiunile Ministerului învătâmintului nr. 84539/1969.
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 12/1971, candidații care
doresc să se înscrie la concurs și
care funcționează intr-o altă insti
tuție sint obligați să anunțe despre
aceasta, in prealabil. conducerea
instituției unde lucrează.
Concursul se va desfășura in ca
drul termenelor prevăzute de dis
pozițiile legale în vigoare.

le pline de îngrășăminte, maldărele
de situații care se fac in legătură cu
asigurarea vagoanelor, cu litigiile le
gate de staționările acestora peste
limita legală la încărcat sau descărcat,
că intr-o problemă atit de importan
tă pentru producția de griu a aces
tui an, in loc să se fi trecut de fapt
de mult la rezolvarea chestiunilor le
gate de livrarea și transportul îngră
șămintelor, se mai poartă discuții,
corespondențe, ca și cum la toamnă
kilogramele lor de hîrtie vor ține lo
cul kilogramelor de piine.
Din păcate, problema soluționării
livrării ingrășămintelor chimice spre
agricultură nu se rezumă la neajun
surile existente in desfășurarea trans
portului. Deficiențele cele mai mari

țin tot de activitatea unităților pro
ducătoare. ale forurilor ierarhice ale
acestora. Pentru că trebuie să spu
nem că, din stocul existent aici, cele
mai multe se găsesc sub forfna de
îngrășăminte complexe, care nu sint
chiar de primă urgență. De aseme
nea, cei care cunosc capacitățile de
producție și problemele combinatu
lui din Turnu Măgurele s-au convins
incă de la început că această unitate
nu va putea fabrica cele 8 000 tone
uree, substanță activă, intr-o pe
rioadă atit de scurtă cum s-a
fixat prin ultima repartiție. Se
pune atunci întrebarea : ce rațiuni
stau la baza angajamentului asumat
fața de agricultură ? Combinatului
din Turnu Măgurele i s-a fixat, între
altele, să dea 100 tone de îngrășă
minte azotoase in fiecare zi peste
capacitatea maximă a instalațiilor.
S-au convins serviciile de specialita
te din minister, care au stabilit această sarcină, că este efectiv posibil
să se realizeze ? Dacă da, atunci de
ce'nu se realizează? După o ase
menea „planificare" rezultă că.
scriptic, combinatele noastre chimice
asigură pentru agricultură cantitățile
de îngrășăminte stabilite, dar practic
nu, așa cum arată situația de la
Turnu Măgurele. Iar după aceasta va
urma ...autocritica. Dar așa cum in
situația transportului birocrația nu
produce piine. nici autocritica nu
produce piine !
Iată de ce așteptăm măsuri realiste
din partea forurilor răspunzătoare și,
mai ales, acțiuni ferme pentru apli
carea lor în practică. Se cere din par
tea cadrelor din industria chimică și
a celor din domeniul transportului,
din domeniul agriculturii, a tuturor
celor care sint la conducerea unui
post de care ține buna, desfășurare a
livrării îngrășămintelor și. implicit, a
campaniei agricole, să-și facă dato
ria. ,
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CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VÎRSTEI DE 70 DE ANI

Cuvintui tovarășului
Leonte Răutu
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
•>
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Doresc să mulțumesc din adincul
sufletului meu conducerii de partid
și de stat pentru înalta distincție ce
mi-a fost conferită cu prilejul împli
nirii vîrstei de 70 ani. Mulțumesc
Comitetului Politic Executiv pentru
scrisoarea pe care mi-a adresat-o.
Nu-mi este deloc ușor să găsesc
cuvinte potrivite pentru a exprima
sentimentele ce mă stăpinesc in
aceste clipe. Sint adine emoționat de
prețuirea acordată activității mele.
Pentru mine, ca militant comunist,
nu poate exista o cinste și o recom
pensă mai mare decit aprecierea
muncii mele de către partid, de că
tre conducerea sa.
Am intrat in mișcarea revoluțio
nară la virsta de 19 ani. De atunci
nu am avut alt scop mai inalt al
vieții mele decit slujirea cu toate
forțele, cu tot ce am în mine mai
bun, cu deplină dăruire și devota
ment, a Partidului Comunist Român,
a cauzei sale, a idealurilor sale, in
care și-a găsit expresia cea mai desăvîrșitâ năzuința spre un . viitor de
libertate și fericire a poporului ro
mân, a oamenilor muncii de toate
naționalitățile din patria noastră.
în anii aceia, neasemuit de grei,
cind am cunoscut teroarea regimului
burghezo-moșieresc, .închisorile și
beciurile siguranței, noi toți cei ce
luam parte la lupta revoluționară
eram pătrunși, in pofida prigoanei și
privațiunilor, de romantism revolu
ționai-, care avea drept sursă încre
derea nemărginită în măreția, noble
țea și puritatea ideilor pentru care
luptam, convingerea nestrămutată că
aceste idei vor învinge. Acestea erau
sentimentele și convingerile ce ani
mau pe activiștii mișcării revoluțio
nare, dintre care multi și-au dat via
ta pentru cauza clasei muncitoare.
Gîndindu-mă la anii îndepărtați ai
luptei ilegale, nu pot să nu evoc
imaginea tinărului, chiar foarte tinărului militant comunist, care, încă
de pe atunci, era cunoscut si îndră
git de muncitorii revoluționari, de
tineret pentru curajul său excepțio
nal și inteligenta sa sclipitoare. Nu
mele lui era Nicolae Ceaușescu.
Constituie o mare mindrie pentru
mișcarea muncitorească revoluțio
nară din țara noastră faptul că din
rindurile ei s-a ridicat acela care
astăzi ponduce in chip strălucit des
tinele partidului și statului . nostru.
în anii edificării socialismului,
prin munca eroică a poporului nos
tru. condus și însuflețit de partid,
s-au înfăptuit profunde prefaceri în
noitoare si, fără îndoială. fiecare
dintre noi resimte o mare bucurie și
satisfacție la gîndul că in aceste pre
faceri se regăsește și o părticică a
luptei și muncii sale. Ca activist de
partid, ca membru al conducerii
sale, in muncile de răspundere ce
mi-au fost încredințate, m-am stră
duit, mai presus de orice, să îndrep
tățesc încrederea manifestată față de

mine, de partid, să acționez pe mă
sura forțelor și capacităților mele
pentru a-mi aduce contribuția la
continua întărire politică si organi
zatorică a partidului, să militez cu
perseverență pentru transpunerea în
viață a politicii interne și interna
ționale a
Partidului
Comunist
Român, pusă în slujba înălțării și
înfloririi .multilaterale a patriei, a
bunăstării și prosperității poporu
lui, a afirmării puternice a suvera
nității și independentei ' României
socialiste, a solidarității cu forțele
socialismului și progresului, cu lupta
de eliberare națională, politică de
salvgardare a păcii, de colaborare și
înțelegere între popoare, pe bază de
deplină egalitate, de respectare a
dreptului fiecărui popor de a fi sin
gurul stăpîn al soartei sale.
Se împlinesc peste puțină vreme
15 ani de cind tovarășul Nicolae
Ceaușescu se află în fruntea partidu
lui. Știm cu toții ce cotitură istorică
a însemnat aceasta în viata partidu
lui și poporului. Pornind de la eva
luarea cu adîncă obiectivitate atît a
realizărilor, cit și a neîmplinirilor și
greșelilor- perioadei anterioare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a imprimat
întregii activități a partidului o
orientare novatoare care a dat un
puternic stimulent tuturor forțelor1
creatoare ale națiunii noastre socia
liste.
El oferă un modej. remarcabil de
abordare creatoare a teoriei revolu
ționare în context cu realitățile is
torice și naționale, de gîndire cuteză
toare. adversară neîmpăcată a
oricăror dogme și canoane, de legă
tură indisolubilă între teorie si prac
tică revoluționară.
Pentru fiecare dintre noi, cei ce
avem bucuria de a munci în apro
pierea lui, ca și pentru fiecare co
munist, activitatea lui reprezintă o
pildă minunată de inepuizabilă ener
gie, care parcă nu cunoaște oboseală,
de înflăcărat patriotism, de nemăr
ginită abnegație și înalt devotament
pentru cauza socialismului și comu
nismului.
Doresc, în acest moment, iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să-ți
exprim întreaga mea recunoștință
pentru sprijinul și solicitudinea de
care m-am bucurat în întreaga mea
activitate, pentru îndrumările exi
gente, dar totdeauna tovărășești,
pentru permanenta preocupare pe
car.e o manifești ca fiecare membru
al conducerii de partid, fiecare acti
vist al partidului, fiecare comunist
să fie pe deplin pătruns de senti
mentul responsabilității pentru în
făptuirea liniei politice a partidului,
a hotărîrilor istorice ale celui de-al
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.
Doresc să vă asigur, dragi tovarăși,
că nu-mi voi cruța forțele pentru
.a. îndeplini sarcinile încredințate de
partid, că voi acționa neabătut si pe
viitor, ca ostaș devotat' trup șl suflet
partidului nostru comunist, patriei
noastre socialiste, ideilor înălțătoare
ale socialismului și comunismului l
(Aplauze).

cinema
• Artista, dolarii și ardelenii :
PATRIA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20, CAPITOL — 9; ll.lo ;■ 13.30;
15,45; 18; 20, FAVORIT — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
& Prezentatorul :
CENTRAL —
9; 111,15;' 13,30; 15,45; 18; 20.15.
® Clopote de toamnă : TIMPURI
NOI — i4; 15,45; 17,30; 15.30.
© I se spunea „Buldozerul*4
SALA
PALATULUI — 17.15; 20,
PALATUL
SPORTURILOR
ȘI
CULTURII — 17,30, SCALA — 9;
11,15; 13,30 L 15.45; 18,13; 20.30,
BUCUREȘTI — 9;
11.15;
13.30;
15.45; 18; 20.15. MODERN — 9;
11.15; 13,30; 15.43: 18 : 20.15.
© Moarte pe Nil : CINEMA STU
DIO — 10; 12.30. MUNCA — 14.30;
17,15; 20.
© Recursul la metodă (în cadrul
„Săptămînii filmului cubanez*') :
CINEMA STUDIO - 16: 19.
© Cumpăna :
EXCELSIOR — 9;
1.1,15: 13,30: 15,45: 18: 20,15.
© Dezaiodămînt la frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9: 11.15: 13,30:
15.45; 18: 20, FESTIVAL — 9: 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20,15, CULTURAL
— 9; 11,13; 13,30;-15,45; 18; 20,15.

mii și Consemnațiuni le acordă
depunătorilor, și de cele speci
fice instrumentului de economi
sire pe care consimt să eco
nomisească. Cel ce dorește să
devină depunător prin consimță
mint scris depune la serviciul
financiar al unității unde lu
crează sau la ghișeul C.E.C. din
- unitate un formular (care se gă
sește la oricare unitate C.E.C. sau
la ghișeul C.E.C. din întreprinde
re) prin care solicită să se vireze
la C.E.C. lunar sau chenzinal o
anumită sumă de bani din re
tribuția pe care o primește.
Suma poate fi oricind ma
jorată sau micșorată la cerere.
Titularul poate dispune oricind
anularea consimțămîntului dat,
fără vreo motivație.

© Din nou Disney — 9,15; 10,45; •
12,30; 14; 15,30; Interviuri despre
probleme personale — 17; 10,30 ;
DOINA.
© Adio, dar rămin cu tine : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Rug și flacără : j FLOREASCA
— 9; li; 13,15; 15,30; 17,45: 20. AU
RORA — 9; 11,13; 13,30: 15,45: 18;
20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
a
© Colosul din Rhodes : GRIVIȚA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. GLO
RIA — 9; 11,30; 14: 16.45; 19,30,
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.
© Doctorul Poenaru :
BUZEȘTI
—'15.30; 17,30; 19.30.
© Camionul de cursă lungă : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20,15, MIORIȚA — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.15, TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Cine mă strigă ? : BUCEGI —
15,30; 17.30; 19,30.
O Un polifist incomod : LIRA —
.10; 12; 15.30; 18; 20, VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Cianura și picătura de ploaie:
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20.
© Răzbunarea panterei roz : FE
RENTARI — 15,30; 17,30: 19,30.
© Studentul,
computerul și car
tofii :
COTROCENI — 15; 17,15;
19,30.

• VALORIFICAREA
BAZALTULUI VULCANI
LOR. Se știe că in jurul vul

înghețat împotriva razelor sola
re. Și geologii folosesc bazaltul
la construcția caselor in care lo
cuiesc.

canilor stinși se acumulează
cantități uriașe de bazalt,, care,
datorită calităților sale, este va
lorificat pe scară tot mai mare,
în Buriatia (U.R.S.S.), de exemplu, unde există circa 500
milioane mc de bazalt, se uti
lizează perlitul, o varietate de
bazalt cu excelente calități termoizolatoare și care la tempe
raturi ridicate iși mărește volu
mul de aproape 20 de ori. Din
perlit se fabrică fibre de
sticlă. Totodată, constructorii de
drumuri din regiunile nordice
au început să folosească, pentru
fundația șoselelor, roci bazaltice
fărimițate. Ele lasă să treacă cu
ușurință apa și protejează solul

• „TUTUNUL SAU
SĂNĂTATEA".
Statisticile
întocmite de Organizația Mon
dială a Sănătății arată că in
țările în care este larg râspindit
obiceiul fumatului, 90 la sută din
îmbolnăvirile de cancer la plămîni, 75 la sută din bronșitele
contractate și 25 Ia sută din bo
lile cardiace la persoanele sub
65 de ani sint imputabile tutu
nului, care seceră anual in
lume circa un milion de vieți.
Tocmai de aceea. O.M.S., apreciind că fumatul constituie,
după toate probabilitățile, prin
cipala cauză a deteriorării sănă
tății oamenilor, a ales anul a-

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul
Marin Argint a fost, numit în cali
tatea de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Socialiste
România in Republica Cooperatistă
Guyana, cu reședința la Caracas.
★

în filele de 25—28 februarie a.c.,
la ■ București a avut loc a IX-a șe
dință a Grupului de lucru românoungar pentru petrol și gaze.
In urma discuțiilor purtate, tova
rășii Gheorghe Vlad, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, și Istvan Zsengelleer. adjunct
al ministrului industriei grele al R.P.
Ungare, au semnat un protocol pri
vind exploatarea zăcămintelor de in
teres comun și stabilirea unui
schimb permanent de informații tehnico-științifice.
în timpul prezentei sale în
Romanța, oaspetele a fost primit de
tovarășul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei.
A fost de față Sandor Rajnai, am
basadorul Republicii Populare Ungare
la București.
★

Joi a avut loc adunarea plenară
a comitetului de conducere al Uniunii arhitecților. Plenara a dezbă
tut sarcinile ce revin uniunii, precum
și arhitecților din diferite unități
pentru realizarea prevederilor pla
nului de stat și a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al P.C.R. în do
meniul arhitecturii și sistematizării.
Au fost, de asemenea, dezbătute
temele : „Noi soluții urbanistice ale
ansamblurilor urbane" și „Centre social-economice de tip urban", care
au la bază studiile elaborate de Cen
trul de sistematizare din cadrul In
stitutului de cercetări și proiectări
pentru sistematizare, locuințe și gos
podărire comunală.
★

în sala „Kalinderu" din Capitală
s-a deschis, jbi. expoziția de creație
industrială „Sticla și ceramica fină".
Organizată de Institutul de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu", Centrul
special de perfecționare a cadrelor
de pe lingă Consiliul Culturii și Educatiei Socialiste și Centrala indus
triei sticlei și ceramicii, expoziția
reunește lucrări ale unui grup de
creatori din întreprinderi de profil
— absolvenți ai institutelor de arte
plastice din București și Cluj-Napoca — reprezentind cu precădere
creațiile originale realizate cu pri
lejul programului de perfecționare
„Designul in societatea contempora
nă". Modelele prezentate
circa 30
de ansambluri, constind în servicii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2
șl 3 martie. In țară : Vreme rece la
început, apoi în încălzire ușoară. Cerul
Va 'fi schimbător. Vor cădea precipitații
locale mal ales sub formă de lapoviță

de masă, de cafea, de apă. de vin,
piese decorative etc. — au fost omologate, marea lor majoritate fiind
asimilate in producția de serie. Din
tre acestea se remarcă cele din
sticlă gravată realizate in tehnica
„Galle", porțelanurile decorate cu ajutorul calculatorului, piesele deco- .
rative și bibelourile din pastă »de
sticlă modelată și sticlă sablată, pre
cum și diferite jocuri constructive
din porțelan.
Expoziția se înscrie în ciclul de
manifestări ce propun să de
monstreze modalitățile de integrare
a creației artistice și învățămintului
de specialitate cu producția de bu
nuri.
★

Joi a avut loc la Ambasada R.D.
Germane din București o conferin
ță de presă, organizată cu prilejul
ediției de primăvară a Tîrgului in
ternațional de la Leipzig, ce va avea loc între 9 și 15 martie a.c. La
actuala ediție și-au anunțat partici
parea 9 000 de întreprinderi de comerț exterior și de export din 65 de
țări, care vor expune o serie din cele
mai reprezentative produse realizate
de industriile lor naționale.
Tara noastră, aflată la cea de-a
32-a participare la tîrgurlle de la
Leipzig, va prezenta, pe o suprafa
ță de aproape 2 000 mp, prin inter
mediul a 14 întreprinderi de comerț
exterior și centrale industriale, o bo
gată gamă de mașini-unelte. produ
se metalurgice, de tehnică de calcul,
utilaje electrotehnice, mașini agrico
le. instalații petroliere, produse ali
mentare. de carte, filatelie și altele.
★

Joi dimineață au început lucrări
le sesiunii științifice anuale a Insti
tutului de igienă și sănătate publi
că din București, manifestare orga
nizată sub auspiciile Ministerului Să
nătății și Academiei de științe me
dicale.
Cele peste 80 de comunicări înscri
se pe ordinea de zi a reuniunii in
clud studii și cercetări aplicative în
domeniul îmbunătățirii asistentei me
dicale și ocrotirii sănătății. Ele abordează o problematică bogată pri- '
vind influența mediului și muncii asupra menținerii sănătății, adaptarea
organismului uman la procesul de
dezvoltare socială, alimentația rațio
nală etc. Alte comunicări au ca temă
analiza factorilor de risc și mijloa
cele de influențare a acestora în
principalele boli cronice și profesio
nale. optimizarea asistenței medico- .
sanitare și a mijloacelor de educa
ție sanitară.
(Agerpres)

și ninsoare, mai frecvente tn jumătatea
de nord-vest a tării. Vînt moderat eu
intensificări în zona de munte. Tempe
raturile 'minime vor ft cuprinse intre
minus 12 șl minus 2 grade, izolat mai
coborite în depresiuni, iar cele maxime
vor oscila între minus 3 și plus 7 gra
de. local mai ridicate în sud. Ceată,
dimineața și seara. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

Tragerea extraordinară Loto

A

Administrația de Stat LotoPronosport organizează dumi
nică ,2 ..martie tragerea extraor
dinară Loto a Mărțișorului, la
care se vor atribui autoturisme
„Dacia 1 300“ și „Skoda 120 L“,
importante cîștiguri în bani de
valori variabile și fixe, precum
și excursii pe ruta R.P. Bul
garia — Turcia sau in R.P. Po
lonă. Tragerea cuprinde 12 ex
trageri a cîte 10 numere fiecare,

după formula uzitată Ia trage
rea extraordinară- a RevelionuIui, cind s-au atribuit' aproape
80 000 de premii, între care și
opt autoturisme. Se participă, cu
bilete de 5, 15 sau 25 lei va
rianta simplă, acestea din urmă
avind drept de cîștig la toate
extragerile. Se poate juca și in
cotă de 25 la sută. Sîmbătă,
1 martie, este ultima zi pentru
procurarea biletelor.

Debut în campania
de însămînțări

0 REALIZARE DE SEAMĂ ill INDUSTRIA CHIMICĂ
La Combinatul petrochimic Pitești

în județul Timiș, folosindu-se ore
le bune de lucru din ultimele zile și
sub supravegherea atentă a specia
liștilor, s-a trecut la însămințarea pri
melor suprafețe cu mazăre păstăi,
cultură care in acest an va ocupa
1 335 hectare, în fermele proprii de
la Vizejdea, Jimbolia și Peciu Nou
ale întreprinderii de producere și in
dustrializare a legumelor si fructe
lor „Fructus" s-au semănat deja 40
hectare, iar în cooperativele agrico
le de producție din Biled și Becicherecul Mic — alte 20 hectare. După
cum ne informează inginerul Ion Ma
ier. directorul întreprinderii de spe
cialitate, și în celelalte unități cul
tivatoare din județ se urmărește per
manent starea terenului, astfel ca pe
măsura zvintării acestuia să se execute pregătirea patului germina
tiv și semănatul. Un accent deose
bit se va pune pe realizarea lucră
rilor la un înalt.; nivel calitativ și pe
respectarea densității planificate.
(Cezar Ioana).

a început să producă
complexul de normal-parafine

O nouă mașină
pentru lucrările agricole
De pe banda de montaj a între
prinderii mecanice de utilaje din
Medgidia a ieșit cea de-a 10-a mași
nă de adunaț și căpițat — MAC-6,
mareînd astfel încheierea seriei
„zero" a acestui utilaj de mare ran
dament. Procesul de asimilare a nou
lui produs a fost trecut cu succes,
urmînd ca în continuare să se reali
zeze lunar circa 250 de asemenea
mașini necesare unităților agritole.
Pentru acest an, colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la
I.M.U. Medgidia și-a propus să ridice
ponderea produselor noi la 70 la sută
din totalul producției marfă planifi
cate.
(Agerpres)

O gamă largă de produse
noi și reproiectate
Colectivul de muncă de la între
prinderea de. mașini-agregat și ma
șini-unelte speciale din Iași, una din
cele mai tinere și mai moderne uni
tăți economice din județ, și-a propus
să realizeze în acest an produse noi
și reproiectate în proporție de peste
70 la sută din întreaga producție. în
această perspectivă, recent, pe fluxu
rile de fabricație aîe întreprinderii a
fost introdusă noua serie de mașini
speciale de lamat și centruit, prevă
zute cu mai multe posturi de lucru,
utilaje de înaltă tehnicitate și ran
dament, destinate industriei construc
toare de autoturisme. Se află, de
asemenea, în curs de execuție alte
două agregate complexe pentru pre
lucrat vane, mașini-unicat, de o mare
mobilitate tehnologică, cu parametri
constructivi și funcționali la nivelul
tehnicii mondiale, rezervate indus
triei petroliere.
(Agerpres)

Pe platforma petro
chimiei de la Pitești a
intrat în producție
complexul de normalparafine, primul obiec
tiv de acest fel con
struit în țară., Realizat
după proiectele elabo
rate de specialiștii In
stitutului de cercetări
și inginerie tehnologi
că pentru petrochimie
și rafinării de la Plo
iești și executat de
constructori și montori
din cadrul Trustului de
construcții industriale
Pitești și Trustului de
montaj utilaj chimic
din București, com
plexul de normal-parafine — format dintr-un grup de cinci in
stalații — se evidenți
ază prin nivelul tehnic
ridicat al procesului
tehnologic și gradul
inalt de automatizare
al instalațiilor. Cea
mai mare parte a uti
lajelor și aparaturii
noilor instalații a fost
fabricată în țară de unitățile industriei con
structoare de mașini.
Prin intrarea în pro
ducție, complexul de
normal-parafine devi
ne principalul furnizor
de materie primă de

bază necesară fabrică
rii drojdiei furajere,
bogată in proteine, la
întreprinderea „Roniprot" din Curtea de
Argeș. „în cadrul com
plexului — ne-a pre
cizat Gheorghe Florea,
director al rafinăriei
de la Pitești — au loc
procese de prelucrare
și rafinare care asigu
ră obținerea de nor
mal-parafine cu para
metri șuperiori de ca- <
litate. Aici se reali
zează, din motorină
hidrofinată,
normalparafină pentru droj
dia furajeră. în același timp, prin se
pararea de noul pro
dus. motorina poa
te ajunge la un punct
de congelare de minus
40 de grade Celsius,
devenind un compo
nent excelent al com
bustibilului pentru mo
toarele diesel. Valoa
rea normal-prafinelor
obținute este de trei
ori mai mare decit cea
a materiei prime in
troduse în procesul de
prelucrare".
Iată și alte date care
întregesc imaginea noii
unități. Procesul ’ de
producție este conti

Agențiile Loto-Pronosport și
vinzătorii volanți din întrea
ga țară oferă în aceste zile
LOZUL MĂRȚIȘORULUI, emi
siune specială limitată, care
beneficiază de cîștiguri supli

© Safari Express : GIULEȘTI —
9; 11; 13,15; 15 30; 17,45: 20.
© Chemarea primăverii : PACEA
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Destine :
VIITORUL — 15,30;
17,30: 19,30.
© Totul
pentru
un
cintec :
POPULAR — 15,30; 17,30: 19,30.
© A noua inimă : FLACĂRA —
15,30; 17,45; 20.
© Copiii lui Sanchez : Cosmos —
15.30; 17,30; 19,30.
© Nici o dovadă pentru crimă j
PROGRESUL — 16; 18; 20.
© Ciocolată cu alune : DACIA —
9; 11,15; 13,30; 15,46; 18; 20.15.

mentare in valoare de 1 700 000
lei. Partlcipanților li se oferă
posibilități de a obține autotu
risme „Dacia 1 300“ și „Skoda
120 L“, cîștiguri în numerar de
50 000, 10 000, 5 000, 1 000 lei etc.

teatre
© Teatrul Național (sala mică) :
A treia țeapă — 19.30; (sala Ate
lier) :
Așteptîndu-1
pe
Godot
(spectacol aminat din 15 și 19. II)
— 19.
© Filarmonica
..George E nes cu**
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mihai Brediceanu.
Soliști: Dan lordăchescu, Mihaela
Martin — 19,30.
© Opera Română : Tosca — 19.

cesta ca temă a Zilei mondia
le a sănătății, care se marchea
ză la 7 aprilie, „Tutunul sau să
nătatea". pentru a demonstra
necesitatea unei viguroase ac
țiuni concertate de combatere a
acestui produs profund nociv.

• STUPI TRANSPA
RENT!. în R. D. Germană a
fost conceput un stup din sticlă
transparentă pentru uzul școla
rilor și tuturor celor interesați
să observe în mod sistematic și
să cunoască interesanta viață a
albinelor. încercarea de a
popula acești stupi s-a soldat
cu rezultate bune, albinele aclimatizindu-se perfect în noua lor
„casă". Ele iși desfășoară ca și
înainte prodigioasa activitate,
nestingherite de interesul pe

loace de agrement, dintre care
amintim plimbările prin parcul sta
țiunii sau în pădurea Dumbrăvii,
.excursiile cu autocarul în alte lo
calități. La dispoziția oaspeților
stau casa de cultură, biblioteca și
alte mijloace de divertisment.
Bilete pentru cură balneară
și odihnă — la toate agențiile și fi
lialele oficiilor județene de turism
din țară, precum și la cele ale
I.T.H.R. București.

© Teatrul de operetă : Silvia —
19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Buliandra** (sala Schitu Măgureanu) :
Alibi — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
© Teatrul Mic : Evul mediu întimplător — 19.30.
© Teatrul „Nottara**
(sala Magheru) : Coriolan — 19,30;
(sala
Studio) : Cinci romane dc amor
— 19.
© Teatrul
Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19,30 ;
(sala Giulești) : Omul care a vă
zut moartea — 19,30 (la Uz. „Au
tobuzul") : Goana — 15.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Boema ride, cintă și dan
sează — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasileseu" : Sici
liana — 19,30.
© Ansamblul artistic
„Rapsodia
Română" (sala Studio) : De dor,
de dragoste — 15.
© Teatrul „Ion Creangă" :
Trei
grăsani — 17.
© Teatrul „Țăndărică" :
Strada
prieteniei — 10 ; Pisica de una
singură — 17.
© Circul
București :
Atracțiile
circului bulgar — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. :
Sîngeroasa mascaradă — 19.30.

care îl manifestă față de ele oa
menii din preajmă.

• BALENE LA... POA
LELE MASIVULUI HIMA
LAYA. Resturi de fosile de ba
lene. considerate a fl cele mai
vechi din lume, au fost desco
perite la poalele masivului Hi
malaya de către o expediție de
geologi francezi, americani și
pakistanezi. Fosilele erau în
crustate în rocă, într-o zonă aflată la 1 500 km nord de Ka
rachi. Resturile descoperite,
partea posterioară a craniului și
numeroși dinți, aparțin, potrivit
specialiștilor, unor balene care

Dan CONSTANTIN
Gheorghe
CÎRSTEA
...

,t 1-1

Știri sportive

Cură balneară la Buziaș
Stațiunea Buziaș dispune, in pre
zent, ■ de peste 1 200 locuri și este
renumită pentru eficacitatea facto
rilor naturali de cură, în tratarea,
cu avizul medicului, a afecțiunilor
aparatului
cardiovascular.
pre
cum și ale sistemului nervos
central. Totodată, la Buziaș se
poate petrece și un concediu
plăcut. Prin grija organizatorilor de
turism din stațiune, la îndemina
turiștilor se află numeroase mij

nuu, în componenta sa
aflîndu-se o multitu
dine de echipamente
mecanice, electrice, de
măsură și oontrol ce
funcționează
corelat
sub comanda si supra
vegherea unui perso
nal muncitor cu înaltă
pregătire tehnică. Uti
lajele însumează peste
6 000 de tone, cablurile
electrice și de auto
matizare, precum și
conductele
măsoară
multe sute de kilome
tri. Cei care au execu
tat operația de punere
in funcțiune a obiecti
vului sint inginerul
Vasile Oprița. șeful de
complex, și formațiile
conduse de Florin Cilibiu. Constantin Mitroi, Ion Gănțoi și
Ștefan Mărmureanu.
Toți au fost martori și
participanți activi la
realizarea obiectivului.
Acum, cu
bucuria
muncii împlinite, ei
dau cale ' liberă spre
rezervoare noului pro
dus :
normal-parafinele.

o rrc t vtiQ cvt t >

Lozul Mărțișorului

Depuneri permanente la C.E.C.
prin consimțămînt scris
O formă simplă și avantajoa
să de economisire la C.E.C. a
constituie depunerile pe bază
de ..Consimțămint scris". De
punerile pe bază de consimțămint scris se pot efectua la ce
rere pe următoarele" instrumen
te Ide economisire: libretul de
economii cu dobindă, libretul de
economii cu cîștiguri, libretul de
economii cu dobindă și cîștiguri.
libretul de economii pentru tu
rism. libretul de economii pen
tru cumpărarea de locuințe pro
prietate personală sau contul cu
rent personal. Prin această for
mă de economisire se econo
misește timp, depunătorii bene
ficiind, pe Ungă avantajele ge
nerale pe care Casa de Econo

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

SINAIA IN ACESTE ZILE
în armonia munților
Carpați, stațiunea Si
naia, de renume inter
național, are in aceste
zile o notă aparte. Ho
teluri moderne, vile
» cochete si confortabile,
restaurante, pensiuni,
piscine acoperite, săli
de jocuri mecanice,
săli de spectacole și
audiții muzicale, mij
loace modeme de trans

au trăit în vechea mare Tethys
in urmă cu 45—50 milioane de
ani. Această descoperire va per
mite lărgirea cunoștințelor asu
pra strămoșilor cetaceelor de as
tăzi, venind, totodată, in spri
jinul tezelor care susțin că ba
lenele au trăit pe pămînt ferm
înainte de a se adapta la me
diul marin.

• STATIE SOLARĂ
LÎNGĂ ETNA. în apropierea
vulcanului Etna din insula Si
cilia a fost instalată o stație
solară pentru producerea de energie electrică. Este primul
proiect de acest fel, pus la
punct de țările membre ale Pie

port pe cablu, nu
meroasele trasee tu
ristice determină ca
Sinaia să constituie
pentru turiștii de toa
te virstele un punct
de
mare
atracție.
Gama largă de trasee
turistice oferă posibi
litatea de a ajunge la
hotel Alpin, cabana
Piscul Ciinelui, casca
da Urlătoarea, catjana
Virful cu Dor și pe

ței comune. Locul a fost ales
luindu-se in considerare faptul
că in Sicilia se înregistrează, în
medie. 300 de zile însorite pe
an. Statia e compusă din oglinzi enorme care acoperă o
suprafață de 6 000 metri pătrati.
Razele solare reflectate de oglinzi vor încălzi apa din cazanele stației, iar aburul produs
va pune in mișcare turbinele.

® DIABETUL, PRO
VOCAT DE VIRUȘI ?
Cercetările întreprinse de un in
stitut medical din S.U.A. conduc
la .ipoteza că diabetul, cu ex
cepția celui apărut la bătrînețe,
poate fi de natură virotică. Implantind în pancreasul unor
cobai tesut prelevat din pan
creasul unui copil de 10 ani, de
cedat din cauza diabetului, cer

Platoul Bucegilor. în
același timp, agenția
de turism organizează
numeroase excursii in
localitățile din împre
jurimi. Informații pri
vind diferitele forme
de vacanță la Sinaia,
procurarea de bilete —
la agențiile și filialele
oficiilor județene de
turism din întreaga
țară și la I.T.H.R.
București.

cetătorii , americani au constatat
cu surprindere că animalele
s-au îmbolnăvit de diabet. în
pancreasul cobailor s-au desco
perit viruși. Dacă faptul va fi
confirmat și în experiențele vii
toare, aceasta va deschide .per
spective noi pentru tratamentul
și vindecarea tipului respectiv
de diabet.

® SPORT DE LA A
LA Z. Un grup de presă fran
cez a început să publice,, sub
formă de fascicule săptăminale,
prima enciclopedie mondială de
sport. Lansată cu prilejul des
chiderii Jocurilor de iarnă de
la Lake Placid, lucrare- va cu
prinde întreaga „aven .ă uma
nă a sportului" și evoluția Jocu
rilor Olimpice, un amplu spațiu
fiind acordat biografiilor atieți-

9 Astăzi, în sala sporturilor din
Arad încep întrecerile campionate
lor internaționale de tenis de masă
ale țării noastre, la care- vor parti
cipa, alături de cei mai valoroși ju
cători români, sportivi și sportive
din Bulgaria, R. P. Chineză, R. D.
Germană, Cehoslovacia, Franța, Po
lonia, Iugoslavia și Siria. în prima
zi sint programate probele pe echi
pe, sîmbătă și duminică desfășurindu-se probele individuale.
© La concursul internațional de
natație de la Berlin, înotătoarea
Petra Schneider (R. D. Germană) a
stabilit un nou record european in
proba de 200 m mixt, cu timpul de
2T3”94/100. Vechiul record ii apar
ținea cu 2T4”51/100. Sportivele rojnânce Irinel Pănulescu și Mariană
Paraschiv s-au clasat pe locurile 5
(cu 2’23”07/100) și, ' respectiv, 6 (cu
2’24”88/100).
© La Bremen, în meci pentru
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal, reprezentativa R. F.
Germania a surclasat, cu 8—0 (3—0),
formația Maltei. Golurile au fost în
scrise de Fischer (2), Allofs (2),
Kelsch, Rummenigge, Bonhof și
Holland (în propria poartă). Reamin
tim că in primul joc scorul a fost
egal : 0—0.
Clasamentul final al grupei a 7-a :
1. R. F. Germania — 10 puncte ;
2. Turcia — 7 puncte ; 3. Țara Gali
lor — 6 puncte ; 4. Malta — 1 punct.
Echipa R. F. Germania va parti
cipa la turneul final al campiona
tului european, ce se va1 desfășura
între 11 și 22 iunie în Italia.
• Pe stadionul „Parc de Princes"
din Paris s-a disputat meciul ami
cal de fotbal dintre selecționatele
Franței și Greciei, încheiat cu scorul
de 5—1 (2—1) în favoarea gazdelor.
Golurile echipei franceze au fost
marcate de Platini (2), Bathenay
(din lovitură de la 11 m), Christophe
și Stopyra, iar punctul oaspeților a
fost înscris de Mavros. Partida a
fost urmărită de peste 35 000 de
spectatori.
O La Singapore, în turneul preolimpic de fotbal (zona asiatică), se
lecționatele R. P. Chineze și Iranu
lui au terminat la egalitate : 2—2
(0-0).
8 Săptămîna viitoare va Începe,
pe teren acoperit, la Copenhaga, un
meci de tenis dintre o selecționată a
Europei și reprezentativa S.U.A. în
urma tragerii la sorți s-a stabilit ca
în prima zi să aibă loc partidele
Borg — Connors și Panatta — Gerulaitis. în ultima zi a meciului este
programată proba de dublu': Con
nors, Gerulaitis — Borg, Panatta.

lor de talie mondială, discipline
lor olimpice și tehnicilor aces
tora, inserării de anecdote legate
de întreaga istorie a sportului.

@ PRIMUL CONGRES
AL INDIENILOR ABORI
GENI. La Cuzco — vechea ca
pitală a imperiului incaș — s-a
deschis primul congres al miș
cărilor indienilor aborigeni. Par
ticipă reprezentanți ai triburi
lor de indieni din Bolivia. Bra
zilia, Columbia, Ecuador. Para
guay, Uruguay și din alte țări,
în cadrul congresului vor fi dis
cutate probleme ale situației po
litice și economice a indienilor,
ale creării unei universități
mondiale a indienilor și a unui
consiliu pentru problemele in
dienilor din America de Sud etc.
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Participare masivă Ia alegerile
din Rhodesia

România în lume
® Contacte internaționale © Convorbiri @ Prezențe
CONVORBIRI ROMÂNO-CHÎNEZE
BEIJING 28 (Agerpres). — In zi
lele de 27 și 28 februarie, Ia Beijing,
tovarășul Cornel Burtică, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., a avut convorbiri cu
tovarășul Yu Qîuli. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez.
Au participat tovarășul Aurel Duma,
membru al C.C. al P.C.R., ministru
secretar de ștat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și tovarășii Liu
Xinquan, adjunct al șefului secției
pentru relații externe a C.C. al
P.C.C., Wang Youping, adjunct, al
ministrului afacerilor externe al
R. P. Chineze.

VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMÂNE
ÎN BANGLADESH
DACCA 28 (Agerpres). — Delega
ția guvernamentală română, condusă
de tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, care a făcut o vizită
in Bangladesh, a avut convorbiri
oficiale cu o delegație guvernamen
tală . a țării-gazdă, condusă de Mirza
Nurul Huda, ministrul finanțelor.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească, de
stimă și respect reciproc.
Delegațiile au examinat stadiul
actual al raporturilor economice
dintre cele două țări și perspectivele
de dezvoltare a acestora.
Pornind de la hotăririle luate in
comun, in urma întilnirii dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Populare Bangladesh,
Ziaur Rahman, cu ocazia vizitei in
România a șefului statului Bangla
desh, cele două delegații au conve
nit, în convorbirile avute la Dacca,
măsuri concrete vizind adincirea și
diversificarea cooperării economice
reciproc avantajoase. în primul rind
pentru realizarea, in Bangladesh in
cel mai scurt-timp posibil, a unei fi
laturi de bumbac și a unei fabrici de
mobilă. Totodată, au fost convenite
măsuri pentru intensificarea conlu
crării în domenii ca industria texti
lă, prelucrarea gazului metan și alte
domenii ale industriei chimice,
transportul urban și altele. Au fost,
de asemenea, stabilite liniile prin-

Reuniunea grupului
financiar din cadrul
Consiliului
economic româno-american
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
La Washington a avut loc reuniunea
de lucru a grupului financiar din ca
drul Consiliului economic românoamerican. Delegația română a fost
condusă de Vasile Voloșeniuc. pre
ședintele Consiliului de administra
ție al BănciiRomâne de Comerț
Exterior, președintele părții române
din Consiliul economic româno-ame
rican.
în timpul reuniunii au fost discu
tate probleme de interes comun pri
vind dezvoltarea in continuare a
cooperării financiare dintre cele două
țări, precum și unele aspecte ale si
tuației 'monetare și financiare inter
naționale. Cu ocazia prezentei la Washington,
șeful delegației române s-a intilnit
cu J. Moore, președintele Băncii
americane de exoort-imoort. Paul
Volker, președintele Oficiului federal
de rezerve, cu alte oficialități.

cipale de acțiune pentru intensificarea
schimburilor comerciale bilaterale.
A fost exprimată, de asemenea,
dorința celor două guverne de in
tensificare a cooperării pe plan cul
tural, științific și al pregătirii de
cadre.
în cadrul convorbirilor au fost
abordate probleme principale ale
lumii contemporane, subliniindu-se
utilitatea unor consultări periodice
și necesitatea intensificării conlu
crării dintre cele două țări.
La încheierea vizitei, șefii celor
două delegații au semnat un docu
ment în care sînt consemnate prin
cipalele acțiuni ce vor fi întreprin
se, în perioada următoare, pentru a
se asigura in continuare o creștere
semnificativă a schimburilor econo
mice bilaterale.
★

în cursul vizitei pe care a intreprins-o la Dacca, tovarășul Paul
Niculescu a avut întîlniri cu Jamal
Uddin Ahmed, viceprim-ministru al
guvernului, Mohammed Saifur Rah
man, ministrul comerțului, și Man
sour Aii, ministrul industriei textile,
în cadrul acestor întrevederi au fost
abordate probleme specifice ale con
lucrării dintre România și Bangla
desh pe plan economic.

ÎNTÎLNIRI

ALE REPREZENTANTULUI

P.C.R. CU COMUNIȘTII
DIN PREFECTURA KYOTO
TOKIO 28 (Agerpres). — Corespon
dență de la I. Șerbănescu : Repre
zentantul .Partidului Comunist Ro
mân la cel de-al XV-lea Congres al
Partidului Comunist din Japonia, to
varășul Gheorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., s-a intilnit cu con
ducerea organizației pfefecturale
Kyoto a P.C.J.
în cadrul întilnirii a avut loc o dis
cuție desfășurată intr-o atmosferă
caldă, tovărășească, împărtășindu-se
din experiența comuniștilor japonezi
și relevindu-se sentimentele de pri
etenie și solidaritate, reciprocă.
Ca un moment de o deosebită în
semnătate in dezvoltarea raporturilor
de. colaborare dintre popoarele celor
două țări a fost evocată vizita pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
treprinsă în 1975 în Japonia, cind a
fost și oaspetele orașului Kyoto.
în după-amiaza aceleiași zile a fost
organizată o întilnire cu comuniștii
din prefectura Kyoto. în cuvintarea
rostită cu. acest prilej, tovarășul
Gheorghe Rădulescu a transmis un
călduros salut din partea comuniști
lor români, a împărtășit din activita
tea Partidului Comunist Român pe
plan intern și international, a reliefat
bunele relații dintre P.C.R. și P.C.J;,
reafirmînd dorința fermă a partidului
nostru de a dezvolta cit mai puter
nic aceste relații in interesul celor
două popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

BRUXELLES 28 (Agerpres). —
In cadrul „Zilelor românești" de la
Liege, la centrul cultural ClieneeLiege a avut loc o masă rotundă
privind „Perspectivele lărgirii și
diversificării relațiilor economice

româno-belgiene". In cuvintul de
deschidere, Raymond Petit. 1 viceprirnar al orașului, a subliniat mul
tiplele posibilități pe care România
și Belgia le au pentru,lărgirea și
intensificarea relațiilor economice
bilaterale.
In continuare, ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, Iulian Văcărel, a
prezentat obiectivele dezvoltării social-economice a țării noastre in
cincinalul 1981—1985, precum si ori
entările fundamentale ale acestei
dezvoltări in etapa următoare.

HELSINKI 28 (Agerpres). — La
Ambasada română din Helsinki a
avut loc o acțiune culturală consa
crată aniversării a 2050 de ani de
la constituirea primului stat dac
centralizat și independent.
Luind cuvintul, Vilho Siivola,
președintele Asociației de prietenie,
și Armas Kananen, președintele
Consiliului municipal al orașului
Kuopio, au scos in evidentă conti
nuitatea ideii de suveranitate și
independentă la români, apropierea
dintre poporul român și poporul
finlandez in aspirațiile lor seculare
de a se dezvolta in mod liber și
nestingherit.
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Politica României - consecvent
orientatâ spre înfăptuirea dezarmării

NICOLAE CEAUȘESCU
Prezentarea in fața urnelpr este
pentru alegători un prilej de mani
festare a opțiunilor lor politice fun
damentale. Și nu incape îndoială că
orice cetățean al patriei noastre și, în
general, orice om al muncii, indife
rent din ce tară ar fi, întrebat care ii
este cea mai arzătoare dintre dorințe
și aspirații, va răspunde fără echivoc:
a trăi in pace și securitate,'la adăpost
de urgia unor noi războaie pustiitoa
re, in condiții care să permită dez
voltarea liberă, nestingherită a pa
triei sale pe calea progresului eco
nomic și social. Iar realizarea acestui
deziderat presupune și reclamă efor
turi neslăbite pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și, in primul rind,
a dezarmării nucleare, ca p chezășie
supremă a unei păci trainice in lume.
Partidul nostru a avut dintotdeauna înscris pe steagul său de luptă
idealul dezarmării ; România socia
listă a făcut din acest deziderat unul
din obiectivele programatice esenția
le ale politicii sale externe. Secreta
rul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, s-a afirmat ca un expo
nent strălucit și un promotor înflăcă
rat al cauzei dezarmării. chemind
stăruitor la acțiune hotărită — pină
nu este prea tîrziu — pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare.

în cuvintarea- rostită la Congresul
educației și invătămîntului și in, alte
cuvintări recente, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat din nou,
cu tărie, acuitatea cu care se
pune această problemă cardina
lă în actualele împrejurări ; este
știut că situația internațională a
cunoscut, in ultimul timp, "o înrău
tățire considerabilă, s-au acumulat o
serie de probleme deosebit de com
plicate. conflictelor vechi, rămase nesolutionate. li s-au adăugat altele noi,
se ascut contradicțiile dintre unele
state și grupări de state, se intensi
fică tendințele de reîmpărțire a zo
nelor de influentă, asistăm la noi
manifestări ale vechii politici impe
rialiste de forță si dictat.
Aceste evoluții au loc in condițiile
unei curse a înarmărilor de o am
ploare fără precedent. Cu toate că în
arsenalele militare s-au acumulat
arme cu o- inimaginabilă forță de
distrugere, competiția înarmărilor
continuă și se accentuează — canti
tativ și calitativ — apăsind ca o po
vară tot mai grea pe umerii tuturor
popoarelor, agravind manifestările și
consecințele crizei economice, pri
mejduind, in mod direct, existența a
sute de mii de oameni, destinele în
seși ale civilizației moderne.
Este de aceea in interesul tuturor
națiunilor să se pună capăt practi
cilor politicii de forță și instrumen<

telor ei — armamentele ; să nu se
recurgă la noi escaladări ale cursei
înarmărilor, să se facă totul pentru
oprirea ei definitivă. în concepția
țării noastre, situația creată in pre
zent pe arena internațională nu tre
buie să fie un motiv de a slăbi efor
turile pe linia politicii de destindere
și dezarmare, ci, dimpotrivă, tocmai
in aceste condiții devine mai necesar
ca oricind să se acționeze ferm, să
se desfășoare tratative intense, in
spirit constructiv, pentru a se opri
cursul spre înrăutățirea vieții inter
naționale, pentru a se asigura con
tinuarea politicii de destindere, pen
tru a se realiza, in acest 'scop, mă
suri efective dc dezarmare.
Firește, in genere, și cu atit mai
mult in actualele împrejurări, fiecare
stat trebuie să vegheze la garantarea
propriei securități ; dar echilibrul
militar se cere realizat nu prin in
tensificarea cursei înarmărilor, ci,
dimpotrivă, prin reducerea continuă
a plafonului înarmărilor. Pe bună
dreptate in Manifestul Frontului De
mocrației și Unității Sotțialiste infăptuirea dezarmării, și in' primul rind
a dezarmării nucleare este caracte
rizata ca un deziderat vital al con
temporaneității, in care este interesat
fiecare popor și de care depinde
soarta omenirii.
Așa cum se știe. Congresul al
XII-lea al P.C.R. a reafirmat și apro

DACCA 28 (Agerpres). — La Dacca
s-au încheiat lucrările celui de-al
IlI-lea Congres al Partidului Comu
nist din Bangladesh. Delegații la fo
rumul comuniștilor au examinat si
tuația politică și economică a tării,
adoptind o rezoluție in acest sens in
care se subliniază necesitatea, unității
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste din Bangladesh. De aseme
nea, au fost adoptate o serie de do-

fundat amplul și cuprinzătorul pro
gram de dezarmare. elaborat de
Congresul al XI-lea, care a stat la
baza numeroaselor inițiative și pro
puneri prezentate de România in
cursul legislaturii care șe . incheie,
inclusiv la sesiunea specială a O.N.U.
consacrată dezarmării. Propunerile
românești vizează, ca elemente-cheie,
reducerea cheltuielilor militare și
alocarea sumelor economisite în sco
pul înfăptuirii unor programe econo
mico-sociale in țările respective și al
eliminării subdezvoltării ; infăptuirea
unor măsuri de dezangajare militară
și dezarmare in Europa — ca bază a
unâi securități reale pe continent ;
încetarea producției și perfecționării
armelor nucleare și renunțarea la
orice noi .amplasări de asemenea
arme : stimularea încrederii interna
ționale, care să permită înaintarea,
pas cu pas, spre obiectivul final al
dezarmării generale.
După cum poate vedea oricine, ini
țiativele României in acest domeniu
sînt [pătrunse de cel" mai profund
umanism ; ele servesc nobilul tel de
a elibera omenirea de coșmarul unui
război termonuclear, de a orienta utilizarea marilor cuceriri ale geniului
uman, a forței creatoare a oamenilor
de știință, nu spre distrugere, ci spre
viață, spre progres și bunăstare. Așa
se și' explică de ce aceste inițiati
ve s-au bucurat in permanentă de un
profund ecou, de o largă audientă în
opinia publică mondială.
Este convingerea fermă a țării
noastre că, prin eforturile conjugate
ale statelor — unanim interesate in
progresul dezarmării — prin mobili
zarea tot mai intensă a forțelor so
ciale înaintate, a popoarelor, se va
putea înainta cu certitudine oe calea
ce duce spre telul .măreț al dezar
mării generale.
Prin votul de la 9 martie ne vom
manifesta sprijinul față de politica
României socialiste pentru înfăptui
rea dezarmării ! Pentru încetarea
producției armelor de exterminare in

cumente in problemele politicii ex
terne.
După cum informează agenția
TASS, Congresul a adoptat in una
nimitate noul program al partidului,
precum și unele modificări ale statu
tului partidului.
în ședința finală a fost ales noul
Comitet Central al P. C. din Ban
gladesh.

Pentru protejarea mediului înconjurător

ADUNARE ÎN FAVOAREA DEZARMĂRII. în clădirea Parlamentu
lui britanic a avut loc o adunare a reprezentanților opiniei publice in
favoarea dezarmării. Au luat parte personalități ale vieții politice, re
prezentanți ai principalelor partide și organizații sindicale, ai unor orga
nizații obștești din Marca Britanie. în luările de cuvint s-a subliniat
necesitatea stăvilirii actualei competiții militare, pe calea întreprinderii j
unor măsuri hotărite de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară,
arătindu-se că dezarmarea generală și totală reprezintă cea mai impor
tantă sarcină a contemporaneității, la a cărei materializare trebuie să-și
aducă contribuția intreaga omenire.
tiv Federal, șeful delegației iugo
ÎNTR-O NOTA ADRESATA GU
slave la negocierile desfășurate la
VERNULUI DE LA PRETORIA,
sediul C.E.E. EI a precizat că, in
Ministerul de Externe al Lesotho
baza documentului, Iugoslaviei i se
iși exprimă protestul fată de „fla
acordă
unele facilități de export in
granta încălcare a teritoriului" țăcomerțul cu țările membre ale
rii de către unități militare sud-aC.E.E.
fricane, care a avut loc săptămîna trecută. Postul de radio Lesotho,
PRIMIRE LA HAVANA. Pre
citat de agenția Associated Press,
ședintele Consiliului de Stat și al
a anunțat că unități ale poliției au
Consiliului de Miniștri ale Repu
respins pe agresori'.
blicii Cuba, Fidel Castro, a primit
Havana pe primul ministru din
ACORDUL PE TERMEN LUNG la
Grenada. Maurice Bishop, care a
ÎNTRE-PIAȚA COMUNA ȘI IUGO
întreprins o vizită oficială in Cuba.
SLAVIA deschide posibilități pen
Cu acest prilej au fost abordate
tru depășirea problemelor rămase
probleme ale evoluției situației po
in suspensie în relațiile dintre cele
litice
internaționale, precum și as
două părți și oferă o bază largă
pecte ale .relațiilor bilaterale —
pentru o cooperare fructuoasă, in
precizează agenția Prensa Latina.
spiritul egalității, a declarat, la re
TURNEUL PREȘEDINTELUI RE
venirea sa in Belgrad, Stoian AnPUBLICII CIPRU. Președintele
dov, membru al Consiliului Execu

Cetățenii patriei votează pentru

candidații propuși au votat 99,90 la
sută din alegători.
în celelalte 14 republici, pentru
candidații propuși au votat intre 99.89
la sută și 99.99 la sută dintre- cei care
s-au prezentat la urne.
Comisiile electorale centrale alfejtuturor republicilor au înregistrat depu
tății in sovietele supreme respective,
aleși in toate circumscripțiile elec
torale.

încheierea lucrărilor Congresului Partidului
Comunist din Bangladesh

scurt
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„Trebuie făcut totul pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nu
cleară, pentru a pune capăt cursei înarmărilor și pentru
alocarea mijloacelor astfel economisite în scopul dezvol
tării economico-sociale, al ajutorării țărilor în curs de
dezvoltare, pentru progresul general, pașnic, al omenirii".
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Manifestări culturale
BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). —
In cadrul manifestărilor culturale
organizate cu prilejul aniversării a
2050 de ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat si inde
pendent, la Biblioteca Națională
Populară din Brazzaville a avut loc
deschiderea unei expoziții de cărți
și discuri romanești. La loc de
frunte, in cadrul exponatelor, figu
rează operele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
In cuvintarea rostită cu acest
prilej, Sebastien Matingou, direc
torul general al problemelor cultu
rale din Ministerul Culturii. Artelor
și Sportului al Republicii Populare
Congo, a exprimat mulțumiri căldu
roase pentru posibilitatea oferită
poporului congolez de a cunoaște
detaliat operele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, realizările economice,
sociale Și culturale ale țării noastre.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La
Moscova au fost date publicității re
zultatele oficiale definitive ale ale
gerilor in sovietele supreme ale ce
lor 15 republici unionale ale U.R.S.S.,
care au avut loc la 24 februarie —
transmite agenția T.A.S.S.
în R.S.F.S.R., cea mai mare dintre"
republicile unionale sovietice, au
participat la vot 99,98 Ia sută din cei
înscriși in listele electorale; Pentru

vor decurge pentru popoarele din
„Calm", „ordine", „disciplină".
Acestea sînt cuvintele care pot fi in- zonă după ce vor deveni cunoscute
rezultatele definitive ale alegerilor
tilnite in toate relatările presei rho
desiene de joi cu privire la desfă din Rhodesia. Totodată, se relatează
șurarea primei zile a alegerilor (pre pe larg in paginile presei de aici
văzute să dureze pină in cursul despre vizita pe care generalul
Peter Walls, comandantul forțelor
zilei de vineri). Imaginile transmise
la televiziune, ca și fotografiile pu armate rhodesiene a efectuat-o la
blicate in principalele cotidiane rho Maputo, capitala Mozambicului, redesiene arată, totodată, mai convin levindu-se că scopul acestei vizite
gător decit orice comentariu, că a fost acela de a asigura pe condu
prima consultare cu adevărat libe cătorii guvernului mozambican că
populația albă din Rhodesia inten
ră din istoria poporului Zimbabwe
ționează să recu
a dat expresie
noască rezultatul
voinței puternice
alegerilor, indife
de afirmare de
sine stătătoare a DE LA TRIMISUL NOSTRU rent care va fi acesta. Generalul
acestui popor, oWalls s-a intil
glindlnd bucuria
pentru clipa apropiată a deplinei nit, de asemenea, in cursul zilei
independențe și suveranități. Ce de marți cu Robert Mugabe, condu
cătorul Z.A.N.U.—F.P., pentru a
poate exprima mai bine această
voință decit faptul că deși centrele discuta probleme privind integrarea
de vot s-au deschis la 7 dimineața, unităților armate ale forțelor pa
alegătorii au început să se stringă in triotice militare ale populației albe.
Comentând această întilnire. ..Zim
fața lor încă de la 1 noaptea I Deși
babwe Timeș" consideră că ea se
știau că au trei zile la dispoziție, ei
înscrie ca un eveniment important
au dorit să-și spună răspicat și din
primul moment cuvintul in favoa menit să. înlăture „spectrul unei
rea libertății. Așa se și explică fap confruntări intre forțele de securi
tul că pină joi seara votaseră peste tate rhodesiene și unitățile armate
1,9 milioane cetățeni din totalul de patriotice după proclamarea inde
aproximativ 3 milioane de persoane pendenței viitorului stat Zimbabwe".
„Avem încrederea — scrie ziarul
cu drept de vot.
Concomitent cu știrile si relatări Zimbabwe Times" — că programul
de integrare a forțelor armate
le cu privire la operațiunile de vo
tare, presa de aici se face- ecoul
va putea fi înfăptuit înainte
unor intense contacte diploma ca noul guvern să preia puterea.
Numai in acest fel putem fi asigu
tice desfășurate in cursul ulti
melor zile. Astfel, președintele rați de o tranziție lină de la admi
Z.A.N.U.—F.P., Robert Mugabe, a
nistrarea colonială britanică la un
plecat din Rhodesia intr-o călătorie guvern ales în mod democratic al
in Mozambic și Tanzania, pentru a poporului Zimbabwe".
se consulta cu conducătorii acestor
Romulus CĂPLESCU
țări in legătură cu problemele ce

JAPONIA

Au fost prezenți Florea Dumi
trescu, membru al C.C. al P.C.R.,
ambasadorul țării noastre la Beijing,
și Chen Shuliang, ambasadorul
R. P. Chineze la București.
în cadrul convorbirilor au fost
examinate
aspecte ale dezvoltării
colaborării dintre Partidul Comunist
Român -și P.C. Chinez, dintre Repu
blica Socialistă România și R. P.
Chineză și s-a efectuat un schimb
de păreri privitor la unele probleme
internaționale actuale.
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, de res
pect și înțelegere reciprocă.

Rezultatele oficiale ale alegerilor din U. R. S. S.

Conferința internațională de la Moscova
MOSCOVA — Trimisul Agerpres,
sibile privind combaterea poluării
M. Chebeleu, transmite : La Mosco
aerului și apei, a degradării solului,
va s-au desfășurat, în perioada
precum și posibilitățile de colaborare
26—28 februarie, lucrările unei con
economică, tehnico-științifică și in
ferințe internaționale pentru colabo
dustrială reciproc-avantajoase intre
rarea Est-Vest in domeniul protecției
părțile interesate.
mediului înconjurător, la care au luat
Conferința a evidențiat că. in con
parte delegații din 14 țări europene,
formitate cu prevederile Actului fi
S.U.A. și Canada. Din țara noastră
nal de la Helsinki, este rtetuală și
a participat o delegație condusă de
necesară lărgirea colaborării reciprocMatei Nicolau, secretarul Consiliului
avantajoase și pe termen lung in ve
national pentru protecția mediului
derea asigurării unei utilizări rațio
înconjurător.
nale a resurselor naturale, valorifi
în cadrul conferinței s-au dezbă
carea substanțelor reziduale utiliza
tut probleme de bază și soluțiile pobile și a păstrării echilibrului biolo
gic natural.
în intervențiile lor. membrii dele
gației române au prezentat realiză
Republicii Cipru, Spyros Kypriarile mai importante ale tării noastre
nou, care se află intr-o vizită ofi- j
pe plan științific și tehnic, precum și
cială la Paris, a avut, joi. la Pa- |
preocupările de viitor din acest do
latul Elysee, o Întrevedere cu pre
meniu, in lumina documentelor Con
ședintele Franței, Valery Giscard ,
gresului al XII-lea al P.C.R.
d’Estaing. Au fost examinate pro
bleme privind relațiile bilaterale. *
precum și situația din Cipru.
Kyprianou va pleca de la Paris la
Londra și apoi la Roma.
PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII
ECONOMIEI DANEMARCEI con
tinuă să fie îngrijorătoare, a de
clarat în Folketing (parlamentul
țării) primul ministru Anker Joergensen. în anii următori, a apreciat el, în condițiile unei reduceri
generale a producției în economiile
țărilor occidentale, ar fi nerealist să
se spere intr-o ameliorare a situa
ției economice a Danemarcei, Joergensen a relevat că măsurile luate
de guvernul danez în ultima vreme
pentru soluționarea problemelor economice ale țării n-au dat rezul
tatele scontate.
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UN NOU POD PESTE BOSFOR, i
Lucrările de construire a celui I
de-al doilea pod peste Bosfor vor I
începe la Istanbul în toamna'acestui
an, a anunțat în Parlament minis
trul turc al lucrărilor publice, Sela- I
hattin Kilic. El a informat, pe de
altă parte, că sînt deja efectuate
studii asupra proiectului de con- 1
struire a unui tunel submarin în ,
vederea facilitării traficului .intre
cele două maluri ale strîmtorii ■
Bosfor.
|

Program de acțiune cuprinzător, realist
Programul unitar și cuprinzător, prezentat și susținut de România în
forurile internbționale, in vederea trecerii neîntîrziate la măsuri efective de
dezarmare prevede:

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al
O.N.U. continuă dezbaterile asupra
situației din teritoriile arabe o'cupate de Israel in urma conflictului din
1967.
în intervențiile lor, reprezentanții
Kuweitului, Mexicului, Indoneziei,
Iordaniei s-au referit la pericolele pe
care le generează tergiversarea unei
soluții de pace in Orientul Mijlociu
pentru stabilitatea în această parte
a lumii și au cerut Consiliului de
Securitate să adopte măsuri care să
pună,Câpăt politicii Israelului de
creare a unor noi așezări israeliene
,|
in teritoriile arabe ocupate.
Un grup de țări arabe a prezentat
un proiect de rezoluție in problema
in discuție, care, intre altele, subli
niază că orice măsuri întreprinse de
autoritățile israeliene pentru a s'chimba caracterul fizic, compoziția demo
grafică, structurile și statutul [insti
tutional al „teritoriilor palestiniene
și altor teritorii arabe ocupate" nu au
niCi o validitate juridică.
Lucrările Consiliului de Securitate
vor fi reluate vineri, la ora
20.30 G.M.T.

Energia nucleară
în folosul progresului
tuturor țărilor

® „ÎNGHEȚAREA" SI REDUCEREA TREPTATĂ A CHELTUIE
LILOR MILITARE, A EFECTIVELOR ARMATE Șl ARMAMEN
TELOR;

Cuvintarea
române la

® DIMINUAREA PERICOLULUI CONFRUNTĂRII INTRE
STATE Șl SPORIREA ÎNCREDERII — prin retragerea trupelor
străine în limitele frontierelor naționale; desființarea bazelor
militare; stabilirea unor zone de securitate, demilitarizate, la
frontierele naționale; reducerea treptată a efectivelor existente
și demobilizarea lor;

VIENA 28 (Agerpres). — La Viena
s-a încheiat Conferința plenară fi
nală a programului de evaluare a
ciclului
combustibilului
nuclear
(I.N.F.C.E.).
Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor generale ale conferinței? șeful
delegației române. Octavian Groza, a
reafirmat poziția tării noastre privind
dreptul tuturor țărilor de a beneficia
plenar de utilizările pașnice ale
științei și tehnologiei nucleare.
România — a spus el — consideră
imperios necesar să se asigure acce
sul neîngrădit, fără discriminări, la
realizările științei și tehnologiei nu
cleare in scopuri pașnice. Trebuie, de
asemenea, să se asigure in special
țârilor in curs de dezvoltare asistenta
tehnică necesară. In încheierea lu
crărilor, conferința plenară a adoptat
prin consens un comunicat final care
subliniară, între altele, creșterea ro
lului energiei nucleare pentru satis
facerea necesarului energetic al ome
nirii. Documentul relevă, totodată,
că trebuie să fie luate măsuri efec
tive pentru minimalizarea pericolului
de proliferare a armelor nucleare,
fără a afecta dezvoltarea energiei in
scopuri pașnice. Aceste obiective —
se arată in comunicat — pot fi atinse
numai prin cooperare internațională
permanentă, intr-un climat de înțele
gere reciprocă.

® DEZANGAJAREA MILITARĂ Șl DEZARMAREA IN EU
ROPA, inclusiv negocieri pentru desființarea concomitentă a
N.A.T.O, și Tratatului de la Varșovia și încheierea unui pact
european de nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța.
© DEZARMAREA NUCLEARĂ — renunțarea la amplasarea
de noi arme nucleare pe teritoriul altor țări; crearea de zone
denuclearizate în Balcani și în alte regiuni; interzicerea fo
losirii armelor nucleare; încetarea producției de armament
nuclear; lichidarea stocurilor și a mijloacelor de transportare
la țintă.
★

Congresul al XII-lea al P.C.R. a preconizat REDUCEREA
CHELTUIELILOR MILITARE cu cel puțin 10 LA SUTĂ PINĂ IN
1985 și folosirea sumelor astfel economisite în proporție de
50 la sută pentru satisfacerea nevoilor sociale din fiecare
țară, iar 50 la sută pentru sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare.
Prin aplicarea acestei propuneri s-ar economisi din primul
an circa 45 MILIARDE DE DOLARI, ceea ce reprezintă
costul a:

șefului delegației
Conferința de la
Viena

Apel al comuniștilor

- peste 6 milioane de locuințe, sau

— circa 10 000 policlinici, sau
— amenajării bazinelor fluviilor Senegal, Niger, Volta
Ciad, Brahmaputra-Gange, în scopul fertilizării terenurilor, asi
gurării hranei populației, combaterii maladiilor care fac ra
vagii în aceste regiuni.

masă, pentru reducerea cheltuielilor
militare care frinează creșterea nive
lului de trai al popoarelor. Vo
tul de Ia 9 martie in favoarea
candidaților Frontului Democrației
și Unității Socialiste va fi un vot
de adeziune și sprijinire a progra
mului de, dezarmare al partidului
nostru, un mandat pentru aplicarea
în continuare, cu și mai mare fermi
tate. a orientărilor stabilite de Con

gresul al XII-lea in acest domeniu,
o manifestare a hotăririi Întregului
nostru popor de a nu precupeți nici
un efort, alături de celelalte popoare
ale lumii, pentru realizarea mărețu
lui tel spre care a aspirat întotdeau
na omenirea : o lume fără arme și
războaie, o lume a păcii,* înțelegerii
și conlucrării internaționale.

Ion FÎNTÎNARU
_____________________________>

guatemalezi
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului Gua
temalez al Muncii, Carlos Gonzalez,
aflat in vizită in Ungaria, a declarat
că regimul dictatorial din Guate
mala se menține la putere doar prin
teroare și represiuni și ca urmare a
sprijinului imperialist. Latifundiarii
autohtoni, a sous el, dețin majorita
tea păminturilor roditoare, in vreme
ce două milioane de țărani dispun in
ansamblu doar de 18 la sută din te
renurile agricole.
Comuniștii guatemalezi — a subli
niat secretarul general al Partidului
Guatemalez al Muncii — cheamă or
ganizațiile democratice și progresis
te din țară la realizarea unității in
lupta împotriva dictaturii, pentru
restabilirea drepturilor și libertăților
democratice.
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