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0 STRĂLUCITĂ VICTORIE A LUPTEI UNITE 
A POPORULUI ROMÂN,

CONDUS DE PARTIDUL COMUNIST
în preajma momentului în care 

tara se va afla în fața urnelor spre 
a întări, prin votul său liber, con
știent, temeliile înaintării patriei 
spre viitorul comunist, evocarea stră
lucitei izbînzi de la 6 Martie 1945 — 
instaurarea, celui .dinții guvern cu 
pronunțat caracter muncitoresc-țără- 
nesc din istoria României — dobin- 
dește semnificații mai adinei ; ea ne 
apare ca un moment care a înrâurit 
in chip decisiv, hotărâtor, desfășura
rea procesului revoluționar, inaugu
rat în august 1944, în decursul căruia 
s-a înfăptuit ri
dicarea poporu
lui muncitor ex
ploatat și asuprit 
la statutul de 
unic deținător al 
puterii, de stăpîn 
deplin al pro
priului destin.

OPȚIUNEA HO- 
TĂRÎTĂ A MA
SELOR — ÎN
NOIREA DEMO
CRATICĂ A ȚA
RII. Memoria oamenilor, ca și 
memoria documentelor au păstrat 
despre lunile ce au urmat revoluției 
de eliberare națională și socială, an
tifasciste și antiimperialiste din au
gust 1944, imaginea unei perioade de 
o efervescentă revoluționară fără 
precedent în analele țării. Cronica 
acelei vremi este, în fapt, suma a 195 
de zile eroice, trăite de întreg po
porul Ia o inaltă cotă a participării 
și responsabilității ; prezența în mie
zul încleștărilor sociale a unor vaste 
mulțimi, uriașa încordare de energii 
populare — prin care au putut fi bi
ruite greutăți nenumărate și depășite 
obstacole ce păreau insurmontabile — 
își aveau suportul în convingerea că 
acele clipe erau hotărâtoare pentru 
soarta patriei, în voința maselor do 
■ croi țării și lor înșile un nou destin.

In condițiile in care împlinirea 
năzuințelor de libertate și dreptate 
socială ale maselor a intimpinat îm
potrivirea înverșunată a claselor ex
ploatatoare, care se cramponau să-și 
păstreze vechile poziții privilegiate, 
s-a ridicat, pe întreg cuprinsul țării, 
valul, de nezăgăzuit al luptelor re
voluționare.

ZILE EROICE, ZILE DE VIE 
ANGAJARE REVOLUȚIONARĂ. In 
timp ce pe front, în Transilva
nia și apoi pe teritoriile Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, armatele 
române, luptînd alături de trupele 
sovietice, grăbeau, prin grelele lor 
jertfe de singe, apropierea ceasului 
de izbîndă asupra fascismului, în 
țară, la chemarea însuflețită a parti
dului se dădea, tenace, bătălia pentru 
refacerea economică a țării, pustiită 
de război și de jaful hitlerist. Dove- 
dindu-și patriotismul fierbinte, clasa 
muncitoare înălța din ruine fabricile, 
refăcea liniile de cale ferată, repa
ra parcul de locomotive și mașini.

sporea continuu producția. Prin co
mitetele de fabrică, muncitorimea în
cepea să-și exercite controlul asupra 
activității întreprinderilor, învățînd 
să Ie gospodărească, să le conducă, 
zădărnicind sabotajul capitalist. La 
sate, țărănimea urmînd îndemnul 
partidului comunist, mobilizată de 
comitetele țărănești, lua in stăpînire 
cu de la sine putere moșiile, „para
grafele legii reformei agrare fiind 
efectiv scrise de țărani, cu plugurile" 
încă înainte de instaurarea guvernu
lui revoluționar-democratic. La che

35 de ani de la instaurarea primului guvern, 
muncitoresc-tărănesc din istoria României

marea P.C.R. și a organizațiilor de 
masă, pe străzile și piețele orașelor, 
se revărsau mii, zeci și sute de mii 
de oameni, hotăriți de luptă, fluviu 
imens al voinței populare care înce
pea să-și cunoască forța de nestăvi
lit. Primăriile și prefecturile erau 
luate cu asalt, vechii primari și 
prefecți fiind înlocuiți cu reprezen
tanți ai forțelor democratice. (La în
ceputul lunii martie 1945, în 52 din 
cele 58 de județe ale țării, prefecții 
reacționari fuseseră înlăturați, in 
unele cazuri prin dîrze ciocniri cu 
forțele de ordine). Treptat, pe plan 
local, puterea trecea in mîinile for
țelor democratice, existența guvernu
lui și a aparatului de stat central 
dominat de reacțiune devenind un 
anacronism a cărui înlăturare se im
punea cu acuitate.

în încercarea de a stăvili lupta ma
selor, cercurile, reacționare, au regurs.- 
la măsuri extreme; la 24’februarie 
1945, guvernul a ordonat să se tragă 
în mulțimea care manifesta în fața 
Palatului regal. Măsurile represive 
n-au putut să intimideze masele, 
lupta lor crescînd în intensitate. în 
aceste condiții, forțejj politice grupa

te in jurul partidului,. în cadrul Fron
tului Național Democratic, au reușit 
să impună instaurarea la 6 Martie 
1945 a guvernului muncitoresc-țără- 
nesc, în frunte cu remarcabilul om 
politic și patriot' dr. Petru Groza.

ÎN JURUL PARTIDULUI — 
IMENSA MAJORITATE A NAȚI
UNII. Această strălucită izbîndă a 
putut fi repurtată de poporul munci
tor datorită faptului că în fruntea sa 
s-a aflat, ca organizator și conducă
tor, Partidul Comunist Român. Călit
și maturizat prin îndelungata activi

tate revoluționa
ră desfășurată 
mai bine de două 
decenii în condi
țiile unei aspre 
ilegalități, legat 
prin mii de fire 
de clasa munci
toare și de po
porul căruia îi 
aparținea, ’ parti
dul a elaborat o 
linie politică a- 
decvată noilor 

cerințe, a desfășurat o vastă activi
tate politică, propagandistică și orga
nizatorică de masă, consecvent orien
tată spre unirea tuturor forțelor de
mocratice, patriotice.

între elementele strategiei și tacti
cii partidului care au decis victoria, 
un loc de frunte îl ocupă consolida
rea unității de acțiune a clasei mun
citoare. în acest sens, partidul a 
acordat o atenție neslăbită reorgani
zării pe baze unitare a mișcării sin
dicale, pînă la finele lunii ianuarie 
1945 realizîndu-se efectiv, la nivelul 
întregii țări, o unică centrală sindi
cală. în același timp, pe temeliile 
create încă înainte de 23 August 1944 
prin făurirea Frontului Unic Munci
toresc, s-a întărit. colaborarea dintre 
P.C.R. și P.S.D., ceea ce a dat plasei 
muncitoare po.șibițțtat'șa să se anga
jase in iotălftâtea sa in bătălia pentru 
putere, să se afirme ca forța cea mai 
organizată și combativă.

Silviu ACHIM
(Continuare în pag. a IV-a)

Astăzi, în jurul orei 15,30, posturile de 
radio și televiziune vor transmite direct 
de la Palatul sporturilor și culturii marea 
adunare populară, cetățenească organi
zată cu prilejui alegerilor de la 9 martie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Directoratului 

Societății „Citrden Automobil**
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dupa- 
amiază, pe Jacques Lombard, pre
ședintele Directoratului Societății 
„Citrden Automobil", care se află 
într-o vizită în țara noastră.

A participat tovarășul Gheorghe

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ș-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
probleme privind stadiul actual al 
cooperării. dintre întreprinderi ro
mânești constructoare de mașini și 
societatea „Citroen" în domeniul 
producției de autoturisme. Au fost

analizate, de asemenea, posibilită
țile extinderii colaborării, apreciin- 
du-se că aceasta va contribui la 
dezvoltarea continuă a conlucrării 
economice, reciproc avantajoase, 
dintre România șl Franța.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

0 zi de muncă, un sentiment de sărbătoare...
început de martie, ninsoare de 

primăvară în București, o zi cu un 
sentiment de sărbătoare, deși, aici 
unde ne aflăm, pe teritoriul circum
scripției electorale nr. 1 „23 Au
gust" din Capitală, e, .ca peste tot, 
o zi plină de lucru. Ce căutăm ? 
Mai sînt doar citeva zile pină la 
alegeri, ivrem să cunoaștem atmos
fera în care este întîmpinat eveni
mentul, cu ce rezonanță trăiește el 
in conștiința: celor care muncesc 
sau locuiesc în această primă cir
cumscripție a Capitalei, de fapt, a 
tării.

Prima observație : din loc în loc, 
în instituții și întreprinderi, la ca
sele alegătorului, la centrele de 
afișare a listelor de alegători, in 
cartierul Titan (partea inclusă în 
circumscripția unu) ne surâde, din- 
tr-un. frumos* portret, chipul candi
datului acestei circumscripții pentru 
Marea Adunare Națională, chipul ce 
radiază lumină al celui mai drag 
dintre oameni, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Doar cu citeva 
zile în urmă, cetățenii din circum
scripție au putut, dealtminteri. să-1 
vadă pe secretarul general al parti
dului, să-i Ofere flori, să-1 salute 
cu toată căldura . inimii lor și să 
discute cu el, în timpul celei. mai 
recente dintre obișnuitele și atît de 
frecventele sale vizite de lucru. 
Ecourile acestei vizite sînt încă pu
ternice...

în hala turnătoriei de oțel de la 
întreprinderea „23 August", trans
formată chiar din ziua vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului intr-un adevărat șantier, 
zeci de .oameni muncesc cu însu
flețire. Un șantier menit să dea

Printre cei ce participă la aceas
tă acțiune îl întilnim și pe tovară
șul Vasile Carolică, primul secre
tarial Comitetului de partid al sec
torului 3.

— Imaginea șantierului de aici — 
ne spune el — definește cel mai

PULSUL CAMPANIEI ELECTORALE - 
LA FAȚA LOCULUI

AZI, ÎN CIRCUMSCRIPȚIA 
ELECTORALĂ NR. 1 „23 AUGUST *

imediat expresie faptică observați
ilor și sugestiilor făcute de secre
tarul general al partidului în timpul 
recentei sale vizite de lucru la ma
rea uzină. Sub supravegherea spe
cialiștilor, aici, ca dealtfel și în ce
lelalte sectoare calde ale uzinei, se 
reorganizează din mers locurile de 
muncă, se descongestionează spa
tiile de producție, se toarnă noi 
platforme de depozitare a nisipuri
lor, se caută soluții pentru perfec
ționarea • instalațiilor, a sistemelor 
de transport și aeraj.

bine efervescența ce caracterizează 
in aceste zile toate unitățile marii 
platforme industriale din zonă, cir
cumscripția electorală nr. 1. în an
samblul ei, ca, dealtfel, întregul 
sector. Din întîlnirile cu alegătorii, 
numai în această circumscripție 
s-au înregistrat aproximativ 150 de 
propuneri importante care se con
stituie intr-un cuprinzător program 
de lucru pentru dezvoltarea și în
frumusețarea âcestei zone a orașu
lui, începînd de la amenajarea spa
tiilor verzi, extinderea parcurilor și

a locurilor de joacă pentru copii — 
cartea de vizită a gospodarilor nou
lui cartier — și terminînd cu reor
ganizarea spațiilor comerciale. După 
cum vedeți, chiar și intr-un cartier 
nou sînt multe de făcut.

— Ce fel de zi e ziua de azi la 
dumneavoastră ?

Secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii „Republica", to
varășul Constantin Giogu, cu greu 
și-a putut face timp să ne răs
pundă :

— Din punctul de vedere al pro
ducției, e una dintre zilele unei 
săptămîni-record organizată în în- 
timpinarea alegerilor. Altminteri, o 
zi cu multe alte evenimente... Săp- 
tămîna trecută, cum știți, ne-a vi
zitat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Am convocat activul de partid la 
o discuție pe marginea acestei vi
zite. A reieșit că f 1. Trebuie să 
întocmim un program concret și de 
perspectivă al producției noastre 
pentru export. Să luăm în privința 
aceasta contact și să colaborăm 
strâns cu Institutul de economie 
mondială. 2. Să crească repede co
eficientul de calitate al întregii pro
ducții. Pentru aceasta este necesar : 
a) Să introducem norme stricte de

Mihai CARANFIL 
Dumitru TÎRCOB

(Continuare în pag. a III-a)

Primăvara românească
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E așa frumoasă viața I blind se desprimăvărează 
in văzduh înalță imnuri mugurii ce se deschid 

un izvor își rupe gheața in căldura de amiază 
șerpuind pe cimp, albastru, ca un Voroneț lichid 

pe aripi filigranate se-ntorc păsările-n țară 
reavăn înflorește cîmpul, aerul e limpezit 

patrid-n veșminte albe de mireasă se-nfășoară 
firea cintă : primăvară, ave I bine ai venit !

Intră iarăși gospodarii-n muncile de primăvară 
și uneltele sînt, parcă, mai ușoare-n mina lor 

un miros de griu, de fontă și beton te împresoară 
brize calde* umflă pîrfza falnicului Tricolor 1 

n liberă ne este țara și trăiește-n demnitate 
nesfirșită primăvară este viața ei de azi 

și in pieptul ei iubirea ca un vultur alb se zbate 
purpura independenței i se-aprinde pe obraz

In istorie avut-am epoci mari și steaua bravă 
insă cea de azi mai mîndră-i decît toate Ia un loc 

niciodată România n-a trăit atîta slavă 
și așa cununi de raze, de belșug și de noroc 

iar în turla milenară a istoriei se bate 
timpul unei noi Renașteri, în sfîrșit, și pentru noi 

noi, românii, și maghiarii, și germanii din Cetate 
impărțim, frățește, totul : bucurii, dar și nevoi

Am optat pentru dreptate, omenie și lumină 
încrustate-n fir de aur pe-un stindard fără egal 

este flamura vitează care-ri veci nu se inclină 
a Partidului lumină, ctitor demn și triumfal 

el în centrul lumii noastre strălucește ca un astru

fluviul sacru e, ce spală ale țării vechi statui 
fără roșul său, nici galben n-am avea, și nici albastru 

toate se-mpletesc în sine și se datorează lui

Acest an, optzeci la număr, a pornit la drum in viață 
pentru patria română sub auguri biruitori 

și așa cum marea Chartă a Congresului ne-nvață 
el va fi fereastra noastră spre un falnic viitor 

el e vîrful cel de lance și e raza temerară 
care prin pădurea vremii magistrale ne deschid 

fericit, popor al nostru, și tu, fericită țară 
că destinul vi-l gindește un vizionar Partid I

însuși faptul că se poate să optăm în demnitate 
este semn înalt de pace scris pe cerul de-ametist 

imn de slavă să-i aducem, mulțumindu-i pentru toate 
gloriosului luceafăr ce-i Partidul Comunist 

iar în marmura fierbinte a Partidului, și încă 
în a fiecărei inimi și conștiințe de privești

o efigie umană s-a intipărit, adincă 
far către eternitate ființei noastre românești

El ni-e dragostea supremă, pisc in cronicile țârii 
e virtutea și simbolul marilor bărbați români 

a instaurat in țară duhul desprimăvărării 
și prin el avem prestigiu, și sintem la noi stăpini 

el e port-drapelul Păcii și nădejdea românească
y drept aceea, după datini, să-i urăm, contemporani : 

pentru slava României și-a Partidului, trăiască
Nicolae Ceaușescu, fericit și „La mulți ani I"
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Corneliu VADIM TUDOR

Imagini-simbol din cea mai glorioasă epocă a istoriei noastre

Piața Palatului, în februarie 1945 : masele muncitoare cer un guvern democratic Piața Palatului, noiembrie 1979 : zeci de mii de oameni ai muncii ovaționează pe secretarul general al partidului

...și in 1980

Priviți cu atenție aceste fotografii. Așa cum sînt aici așe
zate, ele ne vorbesc despre o istorie densă, despre 
viață, de luptă. Două importante puncte ale Capitalei 
tării, fotografiate în martie 1915 și in martie 1980. între 

un moment și altul România a parcurs in timp, in spațiul 
evoluției politice, economice, sociale, o distantă de secole.

Alit de cunoscuta Piață a Palatului. în iarna anului 1915 — 
o vatră lierbinte din care s-a ridicat și s-a impus cu tărio 
flacăra voinței poporului de a-și instaura puterea, de a în
credința conducerea țării forțelor înaintate, progresiste, par
tidului clasei muncitoare, care să-1 reprezinte cu adevărat. 
Udată atunci cu sîngele mulțimii mitraliate, piața aceasta a 
rămas ea bornă de aur în istoria revoluției socialiste din 
România. La evenimente politice cardinale — cum a fost și 
Congresul al XII-lea al partidului — această largă suprafață 
din inima orașului și a țării este astăzi inundată de frea
mătul, dc cintccele, de florile și aclamațiile a mii și mii de 
oameni care-și manifestă, vie și deschisă, bucuria pentru îm
plinirile din acest răstimp istoric, încrederea și unitatea in 
jurul partidului, sentimentele de aleasă prețuire și dragoste 
fa(ă dc cel mai iubit dintre fiii acestui popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Iar pentru ce s-a întimplat Ia noi în cei 35 de ani. lată, ală
turi, imagini cu valoare de simbol, doar unul dintre argu
mentele fără drept de apel : destinul orașelor și satelor pa
triei. în cazul de fată, al unui colt de București — Piața 
Obor. între o imagine și alta — istoria înălțării la o altă 
stare socială, la o altă condiție umană.

/
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6 Martie
1945 DE LA CUCERIREA DEMOCRA ȚI El 6 Martie

1980

LA ADÎNCIREA Șl PERFECȚIONAREA DEMOCRAȚIEI
Peste citeva zile vom merge în fața urnelor. Votul pe care-l vom da 

candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste va fi un vot al încrederii 
și al unității noastre de neabătut în jurul partidului, un vot în care se împletesc 
voința și speranța noastră, hotărîrea și siguranța noastră că pe solul fertil al 
minunatelor realizări socialiste de pînă acum vom înscrie noi izbînzi. Acest vot 
a| libertății, al demnității socialiste cuprinde, în substanța lui intimă, semnifica
ții politice și sociale de o densitate deosebită. Votind în această primăvară 
ne ducem cu gindul la izvorul începuturilor libertății noastre, la acele începuturi 
de acum 35 de ani cînd opțiunea pentru viitorul luminos de astăzi a fost 
pronunțată în iureșul grav al marilor bătălii sociale conduse de partid pentru 
libertate și democrație, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

In toamna aceea a început 
primăvara libertății noastre

încă din toamna anului 1944 începea — 
metaforic vorbind — o primăvară, o ade
vărată primăvară, aducînd cu ea eferves
cența puternică a nobilelor idei de liber
tate, democrație, echitate socială, a unor 
mari speranțe care se puteau realiza nu
mai prin lupta unită, viguroasă a celor 
mulți, făuritori ai bunurilor acestui pă- 
mint. O primăvară cum nu a mai fost pe 
meleagul românesc, cu fluvii de oameni 
— muncitori, țărani, intelectuali — de- 
monstrîndu-și adeziunea totală la princi
piile expuse in Platforma Frontului Na
țional Democratic și apoi in Programul de 
guvernare al F.N.D. Erau, în aceste 
principii înălțătoare, germenii de viitor 
ai unei noi vieți în România, germeni iz- 
vorîți din gîndirea profundă, lucidă, clar
văzătoare a comuniștilor, al căror partid 
dovedise magistral la 23 August 1944 că 
este exponentul întregii colectivități ro
mânești, deopotrivă al muncitorimii, țără
nimii, intelectualității. Era o primăvară 
cum nu mai fusese vreodată, o primăvară 
în înfăptuirile căreia aflăm începutul 
realizărilor istorice care dau mărețul chip 
socialist de astăzi al țării, o primăvară în 
care s-a tras o brazdă cum nu a mai fost 
trasă nicicînd pe acest pămint.

La asaltul unor primării și prefecturi 
s-a tras și au murit oameni. Cu gloanțele 
au vrut reacționarii să oprească uriașul 
val revoluționar în zilele lui februarie 
1945. Cu gloanțe au vrut să-i oprească pe 
muncitorii craioveni și mehedințeni și pe

țăranii din jurul cetății băniei care por
niseră lupta pentru instalarea prefectului 
democrat. La Constanța, aceeași împotri
vire cu armele.

— De pe toate străzile orașului — iși 
amintește comunistul Marin Ciocan — au 
început să curgă sp.re piața Ovidiu mii și 
mii de oameni, întreaga populație. în fața 
lor drumul era barat de soldați. La ape
lul comuniștilor însă ostașii au fraternizat 
imediat cu populația și astfel, fără jertfe, 
a fost instalat primul primar comunist. 
Peste două zile însă,. Ia prefectură, mun
citorii au fost întimpinați cu foc. Un 
muncitor comunist a fost ucis pe loc, dar 
mînia- maselor a fost atît de mare încît 
într-o clipă forțele reacționare au fost 
măturate din calea lor și prefectura ocu
pată. Zile și nopți, după aceea, împreună 
cu al ți tovarăși, am făcut parte'din găr
zile muncitorești care vegheau la păs
trarea puterii clasei muncitoare peste 
capul guvernului de la București. Conco
mitent, partidul reorganiza viața In port, 
în șantierul naval, în întreprinderi jar la 
sate i-a sprijinit pe țărani să-și împartă 
pămînturile moșierești.

Se deschideau larg porțile unei epoci 
istorice cu totul noi prin instaurarea pu
terii revoluționar-democratice a muncito
rilor și țăranilor, o epocă jalonată, de-a 
lungul celor 35 de ani, de profunde pre
faceri social-economice și politice, de 
strălucite victorii în construirea unei 
Românii socialiste, libere, independente, 
suverane.

generală a oamenilor muncii la Combinatul siderurgic Galați„Noi stăpinim - noi hotârîm - noi acționăm" : o adunare

Participare nemijlocită, 
decizie colectivă, control obștesc

— Știm că o bună parte din timpul 
dumneavoastră de muncă o petreceți în 
mijlocul minerilor, siderurgiștilor, con
structorilor’ — ne adresăm tovarășului 
loan Pușcaș, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului popular 
municipal Hunedoara. Care este eficiența 
acestui mod Ide lucru ?

— Foarte mare. Este un dialog perma
nent cu miile de oameni ai muncii,, dia
log care poartă amprenta unui înalt spi- . 
rit civic. De la sistematizarea și buna 
gospodărire a orașului pînă la problemele 
mai complicate ale producției, acest dia
log se soldează cu rezultate elocvente 
care, în domeniul producției de care 
aminteam, reprezintă valori suplimentare 
de zeci de milioane de lei. Această ac
țiune este, pentru toată lumea, o scoală 
a democrației, semnificativă pentru vre
mea noastră, o, școală în care spiritul ci
vic se manifestă sub toate formele și în 
toată plenitudinea.

în această școală uriașă a democrației, 
participarea directă la decizie este împli
nită prin acțiunea de control pe parcursul 
transpunerii ei în viață. Este un drept și 
o datorie pe care, din ce în ce mai mult, 
oamenii muncii și le exercită sub o mul- 
titwjine de forme. începind chiar de la 
locul de muncă, unde este pus în prac
tică autocontrolul produselor, pînă la

■

participarea directă In forme instituționa- 
lizate.

— Una din pîrghiile pe care se bizuie 
democrația socialistă în continuă dezvol
tare și afirmare — își exprimă părerea 
maistrul Angliei Ușurelu de la Combina
tul de pielărie și încălțăminte „Clujeana" 
— este și controlul oamenilor muncii. Zeci 
de mii de muncitori, țărani, intelectuali 
desfășoară, în conformitate cu legea și. 
cu hotărîrile ■ Congresului unităților de 
control al oamenilor muncii, controlul 
activității în largi domenii ale vieții so
ciale și economice. Ocupindu-mă multi 
ahi -de coordonarea activității unităților de 
Control ale oamenilor muncii „din între
prinderea noastră și făcind parte și dins 
tr-o echipă specială de pe lingă consiliul 
municipal al F.D.U.S., aș putea să dau 
multe exemple de eficiență a controlului 
efectuat.

— Democrația înseamnă cinste și corec
titudine...

— Desigur ! Dar e mult mai mult decît 
atît. Problema esențială —- cred eu — 
constă în faptul că' masele de oameni ai 
muncii au dreptul, și uzează firesc de 
acest drept, de a controla permanent, di
rect, bunul mers al treburilor, veghează 
,1a respectarea întocmai a legilor pe care 
tot ei le-au făcut, la felul cum muncesc 
oamenii, pe care tot el i-au îiivestit cu 
felurite răspunderi.

mereu cite ceva care s-a realizat. Chiar 
anul trecut, de pe urma înfăptuirii unei 
propuneri a noastre, a celor din brigada 
legumicolă, s-au smuls din prundul Olte- 
țului încă două hectare pe care le-am și

cultivat cu pepeni. Anul 1979 a fost un 
an bun, dar din 1980 o să facem un an 
și mai bun. Căci mare e puterea omului 
cind 
locit

simte că el e cel ce răspunde nemij- 
de soarta lui, ca și de soarta tuturor I

Uniți în cuget și-n simțiri"
o năzuință arzătoare

transformată în realitate

Conducere muncitorească
Un șantier naval este o adevărată uzină 

în care se concentrează — prin utilajele 
sale ultramoderne — forța industrială a 
întregii țări. O uzină care construiește 
uzine plutitoare.

Unul dintre miile de muncitori ai Șan
tierului naval Constanța, maistrul Vasile 
Vatră, membru în consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere și din Centrala 
construcțiilor navale Galați, evocînd i mo
mentele eroice de luptă muncitorească 
din primăvara anului 1945, consideră, prin 
perspectiva anilor:

— Victoria maselor populare condusa 
de către comuniști în bătălia pentru pu
terea politică se află la temelia realiză
rilor- noastre de azi. Efectul uriașei forțe 
a maselor conduse de partid, al capacității 
lor creatoare în condițiile vieții noastre 
libere poate fi argumentat cu însăși isto
ria șantierului nostru naval.

— E o uzină impresionantă !
— Așa este, și sintem mîndri de ea. 

Dar, în acea primăvară din 1945, aid era 
un mic atelier în paragină, care-și pro
punea cu greu repararea navelor de to
naj mic. Astăzi este o mare unitate de 
construcții navale a țării, făuritoare de 
coloși maritimi de 55 000, 65 000, 150 000 
tdw, unde muncesc peste 6 000 de oameni 
liberi și stăpîni pe destinele lor.

— Ați văzut crescînd această uriașă în
treprindere sub ochii dumneavoastră...

— Dimensiunile de astăzi ale șantieru
lui și, mai. ales, structura lui mo
dernă, capacitatea lui tehnică au fost 
gîndite în profunzime de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu întregul nostru 
colectiv de muncitori, tehnideni și ingi
neri. Acest complex tehnic și științific îl 
simțim ca pe un organism extrem de viu, 
legat prin mii și mii de fire de ansam
blul economic-industrial al țării, ceea ce 
ne dă și dimensiunile responsabilității 
noastre, care se măsoară prin capacitatea 
de a stăpîni și conduce acest colos in
dustrial extrem de fin, de complicat. De 
la sudorul sau montorul pe care-i vedeți 
pe schele pînă la inginerul electronist — 
cu toții iși spun cuvîntul, își aduc con
tribuția de gind și faptă, hotărăsc, con
trolează în sistemul armonios al demo
crației economice. Așa că e puțin spus că 
am văzut crescînd întreprinderea sub 
ochii noștri ; noi am făurit-o, noi o stă- 
pînim, noi o conducem I

Ce uriașă școală a democrației este 
această perioadă de 35 de ani din desti
nul socialist al patriei ! Ce forțe crea
toare inepuizabile au căpătat cimp larg 
de acțiune mai ales în ultimul deceniu și 
jumătate de dezvoltare a patriei, perioada 
cea mai fertilă din anii construcției noas
tre socialiste, ani in care țelurile de viitor 
exprimate la începutul revoluției au fost 
nu numai integral realizate, ci depășite 
cu mult. Un sistem unic, original, de con
ducere democratică, științifică a societății 
creat de partid, îmbinînd democrația

politică, economică, socială, un sistem 
perfecționat permanent, alcătuit dintr-un 
larg evantai de instituții democratice, su
plu, eficient, asigură participarea efectivă 
și nemijlocită a clasei muncitoare, a tutu
ror oamenilor muncii la elaborarea și 
adoptarea hotărîrilor privind prezentul și 
viitorul țării. Participare ce a fost ridica
tă pe o . treaptă superioară prin hotărîrile 
celui de-al doilea Congres al. Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — cel 
mai reprezentativ forum al democrației 
noastre socialiste.

Aceste momente de profundă eferves
cență politică și socială care preced ale
gerile de la 9 martie constituie un exem
plu de democrație socialistă în .acțiune 
de o adincă semnificație. Milioane și mi
lioane de oameni ai muncii dezbat in adu
nări cetățenești sarcinile mai bunei gos
podăriri a orașelor și satelor noastre, 
discută într-un spirit de înaltă responsa
bilitate, împreună cu candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, obiecti
vele noii legislaturi în cadrul căreia în
deplinirea istoricelor sarcini ale celui 
de-al XII-lea Congres al partidului sint 
pe primul loc.

— Ne ocupăm de trei circumscripții 
electorale — ne spune tovarășa Margareta 
Turcilă, secretara comitetului de partid 
de la Întreprinderea „Cesarom" din Capi
tală. Este interesant și plin de înțeles felul 
armonios în care se îmbină democrația 
noastră economică — zilele trecute s-au 
ținut lucrările adunării generale a oame
nilor muncii, hotărind asupra sarcinilor 
de viitor ale întreprinderii — cu democra
ția politică. în alegerile de la 9 martie, 
trei tovarăși de la noi candidează și, vă 
rog să mă credeți, adunările cetățenești 
din circumscripțiile noastre ridică proble
me pe cit de complexe, pe atît de pasio
nante. Femeile noastre au dovedit cu pri
sosință că știu să rezolve aceste problema 
cu competență atît în producție, cit și în 
viața socială, iar responsabilitățile lor sint 
onorate cum se cuvine.

Despre aceeași responsabilitate și com
petență a cetățenilor în abordarea unor 
probleme majore ale vieții și activității 
localității lor ne vorbea cu căldură și pri
marul municipiului Călărași, tovarășul 
Vasile Martin. Această responsabilitate 
este mult întărită de participarea directă 
la actul de decizie in treburile obștești.

— Referitor la această problemă — ne 
spunea primarul municipiului Călărași — 
noi socotim că trăim o experiență plină 
de învățăminte. Membrii comitetului exe
cutiv al consiliului popular municipal 
își desfășoară activitatea direct în circum
scripțiile electorale, în cartiere, cu comi
tetele cetățenești și asociațiile de locatari. 
De acolo pornesc și acolo se înfăptuiesc, 
cu ajutorul cetățenilor, inițiativele, pro
punerile de mai bună gospodărire și în
zestrare a municipiului.

— răspundere
Stăm de vorbă pe îndelete cu strungarul 

Stoica Chirea, reprezentant al muncitori
lor în consiliul oamenilor muncii de la 
marea întreprindere de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie". însuși decorul în care se des
fășoară convorbirea noastră este plin de 
tiic : mica .și expresiva expoziția, de gra
fice și panouri din holul faimosului „turn" 
care domină cu silueta sa Calea Griviței.

— Eram ucenic la o modestă făbricuță, 
care purta numele pompos „Auto-Ameri- 
cana", în acea primăvară a uriașelor de
monstrații populare pentru izgonirea reac- 
țiunii de la cîrmâ statului și instaurarea 
puterii celor ce muncesc — intră direct în 
subiect tovarășul Stoica. Am luat și eu 
parte la ele, ca tinăr utecist, si nu voi 
uita niciodată sentimentul ce ne stăpânea 
pe toți sub înrâurirea cuvântului si faptei 
comuniștilor care ne chemau la lupta 
pentru libertate și un trai mai bun : era, 
cum să vă spun, sentimentul că luam cu 
asalt însăși viata și că puterea ne care 
o întronam era, în sfârșit, puterea noas
tră, a celor mulți.

— De cind lucrați la „Grivița Roșie“7 
— l-am întrebat pe interlocutorul nostru.

— Dacă stau să socotesc mai bine, uite, 
chiar in anul acesta sărbătoresc, desigur 
simbolic, „nunta de argint" cu acest) co
lectiv : se împlinește un sfert de veac de 
cind am pășit întâia oară pe porțile uzinei 
unde lucrez și acum.

— Ați putea să ne spuneți ce moment 
din biografia dumneavoastră, în acești 25 
de ani, vi s-a întipărit cel mai puternic 
in amintire ?

— Firește, au fost multe și mi-e greu 
să aleg unul anume. Totuși, dacă ar fi să 
optez, m-aș opri asupra adunării generale 
a oamenilor muncii din uzină în care to
varășii mei m-au ales să-i reprezint in 
forumul învestit cu puterea de a decide 
asupra tuturor treburilor întreprinderii...

— în ce împrejurare ati simțit cu deo
sebire forța și responsabilitatea acestei 
învestituri?

— Un răspuns corect ar fi : în toate I 
Nimic din ce se face, din ce se proiec
tează, din ce se întreprinde. pentru pre
zentul și viitorul uzinei nu iese în afara 
timpului de exercitare a atribuțiilor noas
tre de membri ai consiliului oamenilor 
muncii. Uite, vedeți presa aceasta uriașă 
de 1 600 de tone. (Ne arată o fotografie de 
pe un panou). E rodul inițiativei muncito
rești, puternic stimulată de indicațiile pre-' 
țioase primite din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în timpul numeroase
lor și fructuoaselor vizite pe care secre
tarul general al partidului le-a făcut în 
uzina noastră. Ea se înscrie în vasta ac
țiune de autoutilare care va aduce, bună
oară, în 1980 întreprinderii o economie

muncitorească
de 10 milioane lei-valută. Să luăm și un 
exemplu recent : la ultima ședință a 
C.O.M., consacrată economisirii combusti
bilului și energiei, particlpanții au făcut 
un mare număr de propuneri și sugestii : 
realizarea uneia dintre ele,,-,aceea privind 
trecerea iluminatului. în hale,',p.b circuite., 
și contorizare, ne-am asumat-o noi. cei de 
la secSa mecanică-întreținere. Si ne- vom 
strădui s-o transpunem în fapt cit mai 
operativ. Căci formula de bază care 
călăuzește activitatea consiliului oameni
lor muncii : „noi stăpinim — noi hotărim" 
pu poate fi- înțeleasă în adevărata ei reali
tate dacă nu adăugăm, ca pe o expresie 
a autenticei democrații muncitorești, și cel 
de-al treilea termen al ecuației : „noi 
acționăm, căci este spre folosul nostru".

Una dintre grăitoarele întruchipări ale 
. acelei ecuații definitorii : „Noi stăpinim — 

noi hotărim — noi acționăm" o găsim în 
lumea satului românesc de astăzi. Iată ce 
ne-a relatat în această privință tovarășul 
Nicolae Diaconu, de un sfert de veac bri
gadier legumicol și tot de atîta timp mem
bru al consiliului de conducere • - ■ — 
Irimești din județul Vîlcea :

— Dacă vă uitați la lunca 
Oltețului, toată cită se vede cu 
moșia lui Oteteleșeanu. A fost a lui pînă 
la reforma agrară din 1945. Iată-ne acum, 
la 35 de ani de atunci : avem o coopera
tivă agricolă de producție milionară. A 
noastră, a celor ce muncim pămîntul. Nu
mai anul trecut am obținut venituri de 
aproape 6,4 milioane lei. De producții ce 
să mai vorbesc ! O mie de kilograme de 
grîu sau porumb la hectar era pe vremuri 
o producție mare. Or, azi vorbim de 
3 000—4 000 kg la hectar. La porumb, am 
obținut 5.380 kg la hectar. în condiții de 
terenuri neirigate. Dar mai important decit 
toate e faptul că noi, cei ce facem să ro
dească pămîntul, sîntem și cei care avem 
cuvîntul hotărâtor în toate problemele coo
perativei. Uite, eu sînt de 24 de ani mem
bru în consiliul de conducere. Am propus

al C.A.P.

aceasta a 
ochii era

Ni s-a părut profund semnificativ fap
tul că, în memoria multora dintre inter
locutorii noștri, amintirea acelei fierbinți 
primăveri plămăditoare de eră nouă în 
istoria tării era indisolubil legată de 
lupta desfășurată de partidul nostru pen
tru realizarea unității de nezdruncinat a 
întregului popor in jurul mărețelor idea
luri ale independentei și înfloririi patriei.

— Cuvintele „unire" și „imitate"' erau 
atunci pe toate buzele — relata ' to
varășul Ion Turcu, fost muncitor si acti
vist sindical, azi pensionar, membru al 
P.C.R. dip anii ilegalității. în primul rînd 
și înainte de orice, partidul nostru a mi
litat pentru a reface unitatea clasei mun
citoare, care numai cu‘ forțe unite pu
tea să preia asupra ei misiunea isto
rică pe care i-o încredința poporul, aceea 
de a conduce lupta pentru lichidarea ori
căror forme de exploatare și asuprire, 
pentru făurirea unei orînduiri a oameni
lor liberi intr-o țară liberă. Eu, care acti
vam pe vremea aceea la sindicatele 
C.F.R., îmi aduc aminte foarte bine cit de 
scumpă ne devenise tuturor lozinca uni
tății muncitorești. Apoi am închegat șl în
tărit alianța dintre muncitori și țărani in 
bătălia pentru reforma agrară, pentru a 
ajuta satul românesc, atît de 
odinioară. Să intre pe făgașul 

.. n.oi.. Buțem spune că atunci, 
acelor bătălii înverșunate, s-au 
liile de neclintit ale unității 
rești-țărănești ca forță vitală, 
energie pentru unitatea întregului popor...

O ilustrare elocventă a acestei unități 
ne aduce țăranul cooperator Ion Nicolae 
din comuna Piatra, județul Te^orman.

— La chemarea partidului comunist — 
Iși amintește el — încă din luna decem
brie a anului 1944 am înființat și la noi 
o comisie de împroprietărire, din care fă
ceam și- eu parte. Neîntârziat am trecut la 
împărțirea pămîntului moșieresc. în 
sprijinul nostru au venit muncitori din 
Turnu Măgurele și din București, membri 
ai formațiunilor de luptă patriotică. în 
citeva săptămîni, fiecare familie si-a 
primit bucata sa de pămint. Tot clasa 
muncitoare și partidul ei ne-au arătat și 
după aceea drumul, chemindu-ne să ne 
unim ogoarele fărîmitate, să muncim lao
laltă pentru a ne face viata mai bună. 
Clasa muncitoare ne-a pus și ne pune 
la îndemină tractoare, alte mașini, îngră
șăminte. Putem spune că tot ce am reali
zat e rodul acestei unități făurite atunci. 
Avem azi o cooperativă agricolă cu aproa
pe 5 000 hectare. Mai avem în comună un 
I.A.S., și el cu peste 8 000 hectare, o aso
ciație intercooperatistă zootehnică, o fer
mă sericicolă. în curind, comuna noastră 
va fi declarată oraș.

— Unitate înseamnă înainte de orice — 
ne spunea inginera Iulia Stamatoiu, di
rectoarea fabricii „Tînăra Gardă" din 
București — egalitate deplină in drepturi, 
posibilități de afirmare egală pentru toți 
membrii 
inalienabil al oricărei democrații auten
tice. Or, ceea ce a realizat partidul pen
tru afirmarea noastră, a femeilor, în 
toate domeniile de activitate se poate 
spune că reprezintă o adevărată revoluție.

Cele trei decenii și jumătate

însuși faptul că mie, ca si multor 
tovarășe ale mele de pe întreg cu-

năpăstuit 
unei vieți 
în. focul 

pus teme- 
muncito- 

nucleu de

colectivității, ca fundament

Uite, 
altor 
prinsul țării, mi s-a încredințat o funcție 
de o asemenea răspundere reprezintă nu 
numai o elocventă ilustrare a încrederii 
acordate astăzi capacităților creatoare ale 
femeii, ci, mai ales, un fapt semnificativ 
pentru noua demnitate politică, morală, 
civică, la care au fost 
cele ce reprezintă mai 
din populația țării...

Sentimentul unității 
preț a democrației socialiste ne-a fost îm
părtășit și de numeroși interlocutori din 
județe ridicate in ultimii ani pe o treap
tă superioară de înflorire economică și 
socială. Să-l ascultăm pe inginerul Nagy 
Csaba, directorul Grupului de șantiere de 
construcții industriale Harghita :

— Sint constructor și, ca participant 
direct la ceea ce s-a edificat în județul 
Harghita în anii zidirii socialiste. înțeleg 
poate mal bine prefacerile înnoitoare pe
trecute pe aceste meleaguri, care au 
creat temeiurile adevăratei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire/ de naționalitate, a unității in
destructibile a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
sub steagul mărețelor idealuri ale partid 
dului. Priviți, bunăoară, noul chip al mu
nicipiului Miercurea-Ciuc, capitala jude
țului : in ultimul deceniu, aici s-au înălțat 1 
într-un ritm trepidant două mari platfor
me industriale ce numără nu mai puțin 
de 12 mari întreprinderi. Ca urmare, va
loarea producției industriale ce se va rea
liza în acest an la Miercurea Ciuc se rw 
dică la aproape 4 miliarde lei — și aceas
ta intr-un oraș unde, in trecut, s'e obținea
o producție anuală de abia 200 000 leii 
Toate acestea spun foarte mult, nu-i așa, 
despre drumul parcurs.

Emanație grăitoare și întruchipare eloc
ventă a acelei atit de-arzător năzuite și 
cu atîta înflăcărare .............
cuget și-n simțiri" a 
Frontul Democrației 
întruchipează în cel 
unității ca esențial factor de progres în so
cietatea noastră, lată ce ne declara în 
această privință profesorul Thomas Breicr, 
vicepreședinte al consiliului orășenesc 
Jimbolia al F.D.U.S. :

— Și orașul nostru a cunoscut in anii 
socialismului profunde prefaceri econo
mice și sociale,c devenind o așezare mo
dernă, care oferă locuitorilor săi — ro
mâni, germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități — condiții de 
viață dintre cele mai bune, 
prezent realizăm in numai 
treaga producție industrială 
vorbește de la sine despre 
făcut de Jimbolia de la statutul tirgușo- 
rului de altădată la orașul înfloritor de 
azi. Cel mai recent și mai grăitor exem
plu al deplinei egalități în drepturi pe 
care se întemeiază unitatea noastră de 
inimă, gind și faptă il constituie parti
ciparea la campania electorală pentru 
alegerile de la 9 martie. Pentru cele 27 
locuri de deputati în consiliul popular 
orășenesc candidează din partea F.D.U.S. 
tovarăși din rindul tuturor naționalități
lor care trăiesc în Jimbolia.

înălțate de partid 
mult de jumătate
ca o cucerire de

înfăptuite „unire-n 
tuturor fiilor patriei, 
și Unității Socialiste 
mai înalt grad forța

muncă și de 
Faptul că in 

două zile în- 
a anului 1943 
saltul istoric

15 ani, de cind la cirma partidului și a, . ce s-au scurs - mai ales perioada ultimilor 1~ .?__ _
statului se află omul care chezășuiește, in cel mai înalt grad, prin.gîndirea și fapta sa de strălucită clarviziune revoluționară, 
afirmarea tuturor virtuților și capacităților creatoare ale poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu - au însemnat 
un drum istoric neabătut, o necurmată ascensiune pe treptele progresului material și spiritual, a cărui logică lăuntrică s-a 
dovedit a fi continua aprofundare și perfecționare a democrației socialiste. Urmînd cu fermitate, sub conducerea încercată a 
comuniștilor, calea traducerii perseverente în fapt a ideilor cutezătoare ale secretarului general al partidului privind necon
tenita lărgire a democrației directe, amplificarea participării nemijlocite a oamenilor muncii la cîrmuirea vieții publice, 
îmbinarea acestora cu democrația reprezentativă, exprimată prin alegerea celor mai buni dintre cei mai buni în forurile 
de decizie ale partidului și statului - cetățenii României socialiste realizează în fapt principiul suprem al adevăratei democra
ții, guvernarea țării de către popor, prin popor, pentru popor.

Anchetă realizată de Victor BÎRLĂDEANU și Dionisie ȘINCAN 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

Ce Mie să slie alegătorii despre sistemei de votare
Ne mai despart doar trei zile pînă 

la 9 martie — ziua alegerilor. Pen
tru a oferi cititorilor citeva de
talii privind modalitatea practică de 
votare, tovarășul loan CETERCHI, 
președintele Comisiei electorale cen
trale, ne-a făcut următoarele preci
zări :

— După cum se știe, potrivit pre
vederilor Constituției Republicii So
cialiste România, toți cetățenii țării 
care au împlinit vîrsta de 18 ani — 
inclusiv cei care împlinesc această 
vîrstă la data alegerilor, adică în 
ziua de 9 martie — au dreptul să 
voteze.

Așa cum s-a mai anunțat și în 
ziarul „Scînteia", alegătorii care la 
data de 9 martie nu vor fi în locali
tatea de domiciliu — cei care sînt 
detașați de către întreprinderi în alte 
localități, oamenii muncii care lu
crează pe șantiere, elevii, studenții, 
bolnavii internați in spitale, cetățenii 
aflațl la odihnă sau tratament — vor 
trebui să aibă asupra lor „Adeverin
ța privihd exercitarea dreptului de a

alege" eliberată de consiliul popular 
din localitatea de domiciliu, cu care 
se vor prezenta in ziua alegerilor la 
oricare din secțiile de votare din 
țară.

— Ce ne puteți preciza despre teh
nica votării ?

— Fiecare alegător va primi la sec
ția de votare, după ce se va legitima 
cu buletinul de identitate sau altă 
dovadă prin care se stabilește iden
titatea, cîte trei buletine de vot : 
unul pentru alegerea deputatului din 
circumscripția respectivă în Marea 
Adunare Națională un al doilea bu
letin pentru alegerea deputatului în 
consiliul popular județean sau al mu
nicipiului București, un al treilea — 
pentru alegerea deputatului în consi
liul popular comunal, orășenesc, 
municipal sau de sector — după caz. 
Alegătorii din comunele suburbane 
vor primi, în plus, un al patrulea bu
letin de vot pentru alegerea deputa
tului în consiliul popular al localită
ții căreia îi este subordonată comuna 
respectivă.

Cu buletinele de vot primite, alegă

torii vor intra în cabinele de votare 
unde își vor exercita dreptul de a 
alege.

— Cum anume isi va exprima ale
gătorul opțiunea pentru candidatul in 
favoarea căruia dorește să voteze ?

— Conform Legii electorale, alegă
torul va lăsa neșters numele candi
datului în favoarea căruia votează și 
șterge, cu o linie orizontală, numele 
celorlalți candidați înscriși pe bule
tin. După aceea, alegătorul va îm
pături buletinul de vot astfel încît 
ștampila secției de votare să rămînă 
in exterior și apoi va introduce bu
letinul în urnă.

Este important de reținut că după 
ștergerea de pe buletinul de vot a 
numelui candidaților în favoarea că
rora alegătorul nu votează, acesta nu 
trebuie să adauge alte nume in loc.

— Desigur, cetățenii au avut pri
lejul să-i cunoască pe candidații 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste cu prilejul întâlnirilor anteri
oare, să-și formeze opțiunile. Totuși, 
dacă alegătorul nu este decis asupra

candidatului pe care să-l aleagă, 
poate lăsa neșters pe buletin nume
le tuturor candidaților înscriși ?

— Desigur., în acest caz, potrivit 
legii, respectivele buletine de vot vor 
fi considerate, după încheierea ope
rațiunii de votare, în favoarea can
didatului care a întrunit cele mai 
multe voturi.

— Care va fi programul secțiilor 
de votare ?

— Secțiile de votare din Întreaga 
țară se vor deschide în ziua de 9 
martie Ia ora 6 dimineața si vor ră- 
mîne deschise, fără întrerupere, pină 
seara la ora 21.

Fără îndoială, ca și în legislaturile 
anterioare, cetățenii își vor exercita 
încă din primele ore ale dimineții 
dreptul constituțional fundamental de 
a alege, ceea ce va permite ca multe 
din secțiile de votare să anunțe că 
toți alegătorii Înscriși pe liste s-au 
prezentat la vot încă cu mult înainte 
de ora limită fixată.

Mihai IONESCU

Judelui.
Municipiul 
Orașul-----

BULETIN DE VOT _ 
jentrn alegerea deputaților în Consiliul Popular al

Comunei ________ ,___
Circumscripția electorală comunală nr., ——— 
9 martie 1980

Nume!» «1 prenume!» 
candidaților

Din p*rte* 
cui candidează

Popovicl Va’ail© Frontul

DtLrtu Ion Democra-.
ției țl
Unității
Socialist*

pentru alegerea dcputațllor în Consiliul Popular al

Comunei ,________
Circumscripția electorală comunală nr.------------
9 martie 1980 •___ ___________ -

Comunei _______ ■

Numele șl prenume!» 
candidaților

Barbu Ion

Din part»*

Frontul 
Democra
ției și 
Unității 
Socialist*

Circumscripția electorală comunală nr.,„, 
9 martie 1980

■Basbu IQB »

Tona Gheorgbe

Frontul
Democra
ției și 
Unității
Socialiste

In variantele de vot de mai sus este prezentat modul în care trebuie să procedeze alegătorul cînd pe buleti
nul de vot sînt înscrise trei nume de candidați. Dacă alegătorul dorește să voteze în favoarea primului can
didat, îi lasă acestuia numele neșters și taie cu o linie continuă orizontală numele celui de-al doilea și celui 
de-al treilea candidat (buletinul din stînga). Dacă alegătorul dorește să voteze pe al doilea candidat lasă 
neșters numele acestuia și taie — tot cu o linie continuă orizontală — numele primului și al celui de-al treilea 
candidat (buletinul din mijloc). în sfîrșit, varianta a treia, dacă alegătorul dorește să-l voteze pe al treilea 
candidat, îi lasă acestuia numele neșters și taie numele primului și al celui de-al doilea candidat (buletinul din 
dreapta).
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IN CADENȚA REVOLUȚIEI SOCIALISTE
0 zi de muncă, un sentiment de sărbătoare...

(Urmare din pag. I)
disciplină, b) Să promovăm in cate
gorii superioare de calificare pe' cei 
care lucrează efectiv la nivelul unor 
asemenea exigențe, calitatea efecti
vă a muncii fiind unicul criteriu. 3. 
Să respectăm strict contractele cu 
beneficiarii noștri, pentru că produ- 
cindu-le lor dificultăți ele se răs- 
frîng in economia țării. Azi chiar 
pregătim propuneri concrete. în le
gătură cu aceste lucruri, pentru 
consiliul oamenilor muncii.

Două instantanee din marea 
uzină :

La presa de fabricare a țevilor 
prin extrudare incă un moment 
important (săptămina trecută, pro
ducția instalației a fost pornită în 
prezența și de mina tovarășului 
Nicolae Ceaușescu). Azi. după cîte
va ore de lucru intens și de emo
ții, maistrul Constantin Dragomi- 
rescu, lăcătușul instalator Ilie Ni- 
culescu, laminatorul Ion Poteraș, 
hidrauliceanul Vasile Călătoae iși 
șterg fruntea de sudoare :

— A mers !
— Ce s-a întîmplat ?
— Tocmai că nu s-a întîmplat ni

mic. I-am făcut instalației proba de 
performantă. Și-a mers 1 A mers 
strașnic.

Și un alt moment deosebit : la 
trăgătoria de țevi din oțeluri aliate 
s-a dat azi în funcțiune o nouă in- 
stalăție de tras la rece. Maistrul 
Marin Oprea :

— Am ținut s-o pornim înainte 
de alegeri ca să se știe că pentru 
noi acest eveniment e o mare săr
bătoare. .

Pornim și prin alte zone ale cir
cumscripției. Trecem astfel pe lingă 
o .mare incintă împrejmuită cu pa
nourile. binecunoscute de bucureș- 
teni, ale șantierului pentru con
strucția metroului.

— Ce punct al metroului e aici ?
— Stația Titan-centru.
— Un eveniment la zi ?
— Da. Știți, probabil, că statia a- 

ceasta se află pe teritoriul circum
scripției numărul unu. Și tot aici, 
uzinele „23 August". împreună 
vrem să-i dăm acestui cartier, cit 
mai repede în folosință, metroul. 
Azi, iată, „uzina 23“ ne-a pus la 
dispoziție încă un utilaj de mare 
randament pentru săpat tunele. De 
azi lucrăm cu alte viteze...

La casa alegătorului nr. 2. în sala 
mare a bibliotecii, pregătiri pentru 
după-amiază : o întâlnire a alegăto
rilor cu scriitori bucureșteni (au 
mai avut loc și altele, zilnic, aici, o 
manifestare cu caracter electoral).

Trecem pe lîrigă o grădiniță de 
copii. Dinăuntru se aude un cor de 
voci cristaline. Ne apropiem, in
trăm, cîntecul e acum mai deslușit : 
„Țara, tricolorul. 
Pacea și poporul
Și un partid de toți iubit
Partid părinte drag, îți mulțumim..." 

La grădinița cu program prelun

git nr. 191. cei mai mici cetățeni ai 
cartierului invață astăzi un cintec 
nou pe car.e-1 vor prezenta într-un... 
spectacol. Și chiar cu o zi înainte de 
9 martie. Mici, dar foarte harnici in 
această campanie electorală. Au 
dat. pentru părinți, pentru toti ce
tățenii cartierului, la sediul grădi
niței (în fiecare clasă se află un 
pian și. uri televizor) sau la cinema
tograful „Gloria" (unde au deschis 
și o expoziție cu desenele lor des
pre cartier)... 12 (douăsprezece !) 
spectacole.

La ieșire, un bunic a venit să-și 
ia acasă nepoțelul (au astă seară 
un eveniment in familie). Pensio
narul Toader Cutie : „Am- fost la
minator la „Republica", timp de 29 
de ani". „Unde veți vota si pe 
cine „Voi vota la școala nouă de 
lingă’ blocul’ nostru -Y 11». Pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. O să-l vo
tez cu mare bucurie, că. uite, mi-a 
luminat bătrînețele. Stăteam pe șo
seaua Pantelimon. cea veche. într-o 
căsuță. Acuma am primit un apar
tament frumos, curat, duc și eu o 
viată civilizată, la un loc cu toate 
miile astea de oameni".

La Liceul de construcții nr. 21. In- 
tilnire a elevilor care vor vota pen
tru prima oară. Natalia Hîrceag 
din clasa a XII-a B zice : „Chiar 
azi eu împlinesc 18 ani. Dar consi
der că abia pe 9 martie îmi voi 
semna maturitatea deplină, atunci 
cind il voi vota ne tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Eram o școlăriță in cla
sa a VI-a cind eram intr-un ’ cor. 
intr-un spectacol UNICEF și. la 
sfirșit. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a venit să ne imbrălișeze ne noi. 
copiii. Dirisul ne îmbrățișează cu 
grija sa. pe toți fiii și fiicele tării. 
O îmbrățișare care ne face oameni 
adevărați".

La centrul de afișare a listelor de 
alegători nr. 44. De serviciu o fată, 
Ion Mariana, de la întreprinderea 
tie foraje : „S-a încheiat de mult 
operația de verificare a listelor. 
Acum mai vin diverși cetățeni cu 
unele probleme...".

în clipa aceea s-a deschis ușa șl... 
ș-a și ivit o „problemă".

— Eu am venit să rezolv ceva... 
în legătură cu mama. Știți. eu sint 
pensionară C.F.R.. mama are 93 de 
ani și pentru că la noi s-a zugrăvit, 
mama a stat citeva săptămîni la o 
soră a mea. tot in Titan, dar in 
altă circumscripție. Și-au înscris-o 
In liste și acolo. Dar ea. mama, are 
domiciliul stabil aici...

— Ar putea să voteze și acolo. Vă 
dăm o adeverință...

— Nu. Nu vrea. Vrea să voteze 
aici.

— De ce ?
— Ca să-l voteze pe tovarășul 

Ceaușescu...
Pină la alegerile de peste citeva 

zile, circumscripția, cartierul, mu
nicipiul, țara trăiesc, muncesc cu 
sentimentul de aleasă sărbătoare. 
Dovezi — pretutindeni,

Ieri, clipe și ore de muncă intensă Ia „Republica", lingă instalațiile 
noului laminor de țevi din oțel inoxidabil — o altă recentă premieră 
a uzinei, (fotografia din dreapta). Echipa maistrului Gheorghe Buruc, 
Erou al Muncii Socialiste, ieri, intr-o,zi de străduință și succese pentru 
a da „cale liberă” incă uneia dintre locomotivele de i 5(10 CP produse 

de marea întreprindere „23 August" (fotografia de jos).
Foto : S. Cristian

Deci, condamnare fără 
drept de ațjel. Poate 
de aici acea înverșu
nare cu care ieșenii au 
pornit la construirea unei 

,noi istorii a lor. alături 
de întreaga țară. Poate 
de aici acel mod direct, 
nemijlocit cu care ieșea
nul se interesează, pune 
umărul la edificarea ora
șului său. Și ii măsoară 
întinerirea in ani, in luni, 
ba chiar in zile. Cu atit 
mai mult o demonstrea
ză faptele ieșeanului’ in 
aceste zile, cînd el se 
pregătește să-și aleagă 
deputății.

Colindăm pe străzile 
frumosului municipiu, că
ruia anii ultimei ■ legis
laturi i-au adăugat noi și 
neasemuite comori de ti
nerețe. Ne oprim .alături 
de ieșeni in fața afișelor 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care 
reflectă marile realizări 
din cuprinsul celor cinei 
ani : o producție indus
trială de 20 miliarde de 
lei ; o producție anuală 
de țevi care ar . înconjura 
de două ori și jumătate 
globul pe. la ecuator : 
mătasea produsă la Iași ar 
putea îmbrăca întreaga 
populație a țării un a- 
devărat nou Iași ridicat 
în blocuri luminoase... To
tul în cinci ani. Fapte 
plămădite zi de zi, trecu
te prin viața acestor oa
meni. chezășuite prin 
munca lor. încercăm să 
descoperim citeva din iz
voarele' acestei miraculoa
se întineriri. Și iată-ne la 
una din cele mai noi cita
dele ale industriei ieșene, 
Combinatul de utilaj greu 
(C.U.G.), ridicat sub Dea
lul Cetății. Astăzi, trei 
evenimente „la zi" :

0 Turnarea primei pie
se grele, de 40 de tone, 
pentru mașina de frezat 
longitudinal cu portal 
„FLP-1 300“. Beneficiar 
— întreprinderea de uti
laje grele din Craiova. 
Printre protagoniști, in
ginerul Ion Apostol, 
proaspăt absolvent al Po
litehnicii, turnătorii Va- 
silc Belcuz, Vasile Ama- 
rie, Tatiana Frunză. Fete 
in turnătorie ? Da. pen
tru că la modernul com
binat ieșean, care imit 
n-a ieșit, definitiv din 
schele, producția este in 
mare măsură automatiza
tă. Scurtă discuție „la 
cald" cu autorii eveni
mentului. „Acum cinci 
ani. votam pentru viitorul 
meu de metalurgist. 
Acum, voi vota in calita
te de «consacrat»". (Ingi
nerul Ion Apostol). „Vo
tul pe care-1 vom da can- 
didaților noștri va avea 
de data aceasta o greuta
te mult mai marc. Căci 
in viitoarea legislatură, 
combinatul nostru va fi 
de... opt ori mai marc. 
De la 3 000 de oameni, 
vom fi 24 000”. (Vasile 
Beleuz). Tatiana Frunză, 
de 19 ani. votează pentru 
prima oară. „Votez și 
pentru viitoarea mea ca
litate de subingineră. Fo
losind condițiile de pre
gătire superioară ce mi se 
oferă, mă voi inscrie la 
seral”.

® Darea in producție a 
primei pompe grele pen
tru irigații „MV—1 403”. 
în jurul echipei conduse 
de maistrul Jeorgiu I’o- 
tingă, s-a strins un mă
nunchi de oameni. Mais
trul inscrie ceva ne tabla 
grqasă, apoi invită pe o 
tinără să „deschidă drum 
in viață" noii mașini. Su- 
dorița Viorica Puiu taie 
cu brenerul tabla pe ur
mele lăsate.

— Unde te aflai acum 
cinci ani ? — o întrebăm 
pe fată.

— La școală, la Țuțora, 
în comuna mea.

— Și te gindeai să de
vii sudoriță ?

— Nu, pentru că încă 
nu se pomenea despre 
combinat. Și nici despre 
atitea altele care s-au 
făcut în Iași. Mă voi pre

zenta la urne ;n noua 
mea calitate de muncitoa
re industrială. Ca și cei
lalți 11 000 de oameni care 
in acești cinci ani au in
trat in rindurile clasei 
muncitoare ieșene. '

0 Asistăm la elabora
rea primei „șarje" de ab
solvenți ai grupului șco
lar al combinatului pes
te 300 de sudori, strun-

Apoi se vor reîntîlni în 
secțiile combinatului.

La o altă nouă adresă
din actuala legislatură, 
moderna întreprindere e- 
lectronică „Tehnoton”. 
Directorul. Emil I’ăvă-
leanu, ne demonstrează
„negru pe alb" că între
prinderea este mai tinără 
cu un an și jumătate față 
de sfîrșitul anului trecut. 
Cum așa ? 1 Simplu :

Citim în lucrarea „Orașe din România”, 
apărută în anul 1925 : „lașiul poate 
fi luat ca tipul orașului înspre apusul 
vieții ; orașul a fost”.

Replica anilor socialismului 

la un strigăt al neputinței

fsrf mi limn
A

Hala de turnătorie o Combinatului de utilaj greu din 
lași, acolo unde, ca in toată România, se înalță coloa

nele infinite ale hărniciei, ale progresului
Foto : E. Dicbiseanu

gări, lăcătuși. Moment 
emoționant. Directoarea 
adjunctă, Gela Bolohan, 
inmînează diplomele și 
repartițiile în producție. 
Asistă peste 1 500 de 
cursanți. „La revedere 
peste... o zi". Nu pest® 
cinci ani, nici peste zece... 
Căci toți cei 300 nu vor 
face decit să-și schimbe 
adresele — din internatul 
școlii, în căminele de rie- 
l'amiliști de peste drum.

prin angajarea „noului 
val" de tineri intre 18 și 
20 de ani. Printre care, 
Miluța Jitariu, din comu
na Frumușica-Botoșani, 
și Elena Rebenciue, din 
Dorohoi. De ce le-am ales 
tocmai pe ele din cei 
peste 400 de tineri ? In
tr-un fel. sint eroinele 
zilei. Prin mina lor a tre
cut astăzi cel de-al 
2 800 000-Iea aparat de ra
dio cu tranzistori, de la

intrarea tn funcțiune a 
întreprinderii. Ce-au în
semnat acești cinci ani in 
viata lor Un drum de-o 
viață. De la simple fete 
de la țară. sau de la 
„tirg". la acordarea <or pe 
lungimea de undă a teh
nicii de virf.

— La 9 martie vom vota 
și pentru continua tinere
țe a întreprinderii noas
tre — ne spune maistrul 
Paraschiva Rezneac. Gin- 
diți-vă că pină la legis
latura viitoare. adică 
pină-rt 1985, colectivul 
nostru va număra circa 
.10 000—12 000 de oameni, 
in imensa lor majoritate 
veniți de pe băncile șco
lii. Așa îneît ne vom păs
tra frumoasa medie de 
vîrstă.

...lașiul întinerește șl 
prin urbanistica lui. In 
ultimii cinci ani. harta 
municipiului s-a îmbogă
țit cu zeci și zeci de mii 
de noi. adrese, in noile 
blocuri răsărite in cartie
re cu nume de rezonanță: 
Alexandru cel Bun, Mir
cea cel Bătrîn, Dacia, 
Galata I. Galata II, peri
metrul Ștefan cel Măre- 
Hală, Piața Voievozilor.

Aici, în Piața Voievo
zilor, unde acum cinci 
ani se aflau doar mlaș
tini, il întîlnim pe profe
sorul Mircea Multică. Se 
îndrepta spre Casa ale
gătorului. „Știți, data 
trecută, am votat în alt 
cartier. Stăteam atunci in 
gazdă. Vreau acum să ve
rific dacă sint trecut la 
noua mea adresă. Dealt
fel. in situația mea sint 
citeva zeci de mii de oa
meni...".

Unul din acești „zecî 
de mii" a primit reparti
ția doar cu o oră în ur
mă. Se numește Ștefan 
Deaconu. îl intîlnim la 
intrarea în blocul H 4 A 
din strada Petru Șchio
pul. E îmbrăcat în haine 
de lucru, cu halatul 
pătat de var. „Pină acum 
citeva zile, veneam aici 
la lucru. Acum. vin 
acasă”. Blocul a fost ten- 
cuit și zugrăvit de el, 
împreună cu echipa lui. 
Pe ușa apartamentului 11 
va apărea curind cartea 
de vizită : „Familia Dea
conu Ștefan — construc
tor". împreună cu soția 
lui, Maricica, programa
toare, au venit acum 
cîțiva ani din comuna 
lor natală. Schitu Duca.

Iar între timp. lașiul 
continuă să întinerească. 
In continuarea cartierului 
Alexandru cel Bun se 
pun bazele unui nou car
tier — Canta. Pe terito
riul viitoarelor blocuri cu 
1 000 de apartamente se 
află deocamdată citeva 
barăci, buldozere, scre- 
pere. Inginerul Nicolae 
Cucurez, șeful șantieru
lui I. șeful de brigadă 
Grigorc Oglagca și mais
trul Dumitru Lazăr, fac 
ultimele pregătiri înain
te de a da semnalul. Și 
iată, excavatorul mușcă 
din clisa umedă unde se 
va înălța primul bloc al 
viitorului cartier. Noi 
adrese ieșene in viitoarea 
legislatură.

— Cite asemenea „a- 
drese" ați semnat in ul
timii cinci ani ? — il în
trebăm pe inginerul Ni
colae Cucuruz.

— Dacă am socoti pe 
apartamente, vreo citeva 
mii. De fapt, nu le-am 
numărat. Doar cind trec 
prin fața vreunui bloc la 
care am lucrat imi aduc 
aminte și-mi retrăiesc 
parcă zilele cind mă a- 
flam la etajul cutare sau 
cutare... Mai important 
este însă că noi, con
structorii ieșeni, trebuie 
să dăm la cheie 36 000 de 
apartamente pină la sfîr
șitul acestui an.

...Sint toate acestea nu
mai cîteva din noianul 
de fapte petrecute la Iași 
într-o zi ca oricare alta 
ale acestei campanii elec
torale — mai vie și mai 
rodnică decit oricind.

Laurențiu DUȚĂ 
Manole CORCACI

Despre Cenei aș dori să 
scriu ca despre un copac cu 
rădăcini adine înfipte in 
cimpia timișeană, imensă 
tipsie în care sint pregă
tite și așezate bucatele ce 
se vor coace la vară. Sub 
semn de bilanț si nouă con
știință, puternic așezate în 
lumină in perioada pree
lectorală, de celelalte mări 
evenimente politice si so
ciale cu ecouri care persis
tă și dinamizează faptele, 
ne dăm seama de legătura 
indestructibilă dintre pă- 
mint și oamenii locului, 
căci smalțul verde al gri
pelor pornite la drum si 
brazdele îngrijit pregătite 
de mecanizatori cu inimă 
vrednică dovedesc un pu
ternic spirit gospodăresc. 
Fapt exemplar pe harta 
agriculturii din județul Ti
miș. hartă pe care strălu
cesc nume de adevărate ce
tăți agricole, precum Lo- 
vrin. Biled, Lenauheim. 
Comloșul-Mare si altele, 
C.A.P. Cenei încheie fiecare 
an cu recolte constant 
mari la grîu, porumb, sfe
clă de zahăr, cînepă. floa- 
rea-soarelui și mai nou ia 

cartofi, după cum vom ară
ta, rezulți nd balanțe exce
dentare și un grad ridicat 
de bunăstare colectivă și 
individuală. Civilizația îna
intează cu pași siguri și 
repezi deopotrivă in plan 
edilitar, cit și în plan gos
podăresc individual (case 
noi, teleyizoare. alte dotări 
în consens. cu epoca, auto
turisme etc.). Ia toate aces
te semne adăugîndu-se ca 
un semn deosebit casa de 
odihnă proprie de la Băile 
Herculane, încă din 1963 la 
dispoziția țăranilor coope
ratori care primesc concedii 
plătite, ca și muncitorii in
dustriali.

Schițat astfel, tabloul pă- 
mîntului și al oamenilor, 
al faptelor lor devine deo
potrivă impresionant. rod 
strălucit al unei politici te
meinice și de mari perspec
tive. politica P.C.R. Milan 
Chețman, secretarul comi
tetului de partid al C.A.P., 
m-a surprins cu întrebarea 
dacă-mi mai amintesc de 
„Șoseaua milionarilor", așa 
cum era ea fixată într-o 
carte apărută acum vreo 
zece ani ; el a urmat apoi : 

„Ei bine, astăzi sint mai 
multe șosele de acest fel 
și una dintre ele trece nea
părat prin Cenei 1“

Totul începe deci de la 
pămint. Pămîntul din jur, 
intins ca-n palmă pina in 

Bucuriile noastre din toate anotimpurile
-------------------------------------------------- însemnări de Mircea ȘERBĂNESCU ----------------------------------------------------

buza orizontului, mustind 
de vitalitatea și forța cu 
care, an după an, asociind 
binefacerea căldurii solare, 
a pinzelor de rouă și a ploi
lor, slujește săminta recol
telor și vrednicia oameni
lor. Păstrez de multă vre
me în minte imaginea sem
nificativă a țăranului care 
ia primăvara un pumn de 
glie în palmă, angajind ne 
tăcute un dialog profund, 
pe cit de decisiv pentru 
faptele sale, pe atît de tul
burător in sensuri omenești. 
Am revăzut scena și deși 

nu s-a rostit nici de astăda- 
tă nici un cuvint, am înțeles 
că cele două tăceri în imen
sitatea cîmpiei joacă rolul 
miezului fierbinte, al intil- 
nirii omului cu pămintul.

Totul incepe de la pă- 

mînt, dar și de la om. Și 
timpul nostru purifică ne
contenit această, legătură 
ancestrală, redindu-i ade
văratul sens, acela de a 
sluji izbinda vieții și de a 
rodi pentru cei ce mun
cesc. Croind un destin nou 
agriculturii, partidul a eli
berat deopotrivă și în ace
lași timp și pămintul și 
omul, creînd un 'cadru a- 
decvat pentru un tip de 
agricultură pe care la Ce
nei îl descifrăm în cîteva 
puncte esențiale — Coope

rativa’ agricolă de produc
ție, întreprinderea agricolă 
de stat, Stațiunea de ma
șini agricole, in sfîrșit, re
cent îriființajul Consiliu in- 
terCooperatist

Omul însuși trebuie să 

țină pasul și să stea perma
nent în armonie cu realită
țile din. agricultură, ceea ce 
devine de înțeles atunci 
cînd mi se vorbește cu căl
dură despre Gheorghe Ola- 
rov, primarul, de inginerul 
Ion Frățilă, directorul 
I.A.S., de Ignatie Popov, 
vicepreședinte al consiliului 
popular al comunei, de in
ginerul Radu Lazăr. direc
tor al S.M.A. dar fost trac
torist în unitate, devenit 
inginer și în cele din urmă 
conducătorul unității, o e- 

volutie asemănătoare avînd 
și Jiva Ilin, președintele 
C.A.P., care a Început și el 
ca simplu cooperator și 
apoi brigadier. Evoluția sa 
este marcată de efortul 
autodepășirii, al propriei in- 

strucțil, precum și de anul 
de studii la Academia 
„Ștefan Gheorghiu".

în același sens mi se vor
bește si de inginerul Flo- 
rica Fodor, care a venit la 
C.A.P. Cenei de la un in
stitut de cercetări pentru 
cultura cartofului. Urmîn- 
du-și soțul in acest sat de 
cimpie, n-a abandonat cu
noștințele acumulate ante
rior, ba. dimpotrivă. și-a 
folosit'întreaga pricepere si 
experiență pentru a intro
duce producția cartofului 

și la C.A.P. Cenei. Rezulta-: 
tele obținute și in acest do
meniu al producției agri
cole sint în consens cu ce
lelalte rezultate la culturi
le tradiționale de griu. de 
porumb, de floarea-soare- 

lui, de sfeclă de zahăr etc. 
Contribuția țăranilor coo
peratori la înflorirea C.A.P. 
Cenei mă face să notez 
doar cîteva nume dintr-un 
palmares cu mult mai în
tins — Gh. Gheorghiță. 
Radivoi Barbulov, Florica 
Covăsan, Milan Subin. Mar
ko Haragian, Ladiszlau 
Meszaroș, Johann Moricz 
ș.a.
. Oamenii Ceneiului mun-' 
cesc și trăiesc în armonie 
cu vremea drepturilor ega
le și a frăției într-aceeași

♦ 
patrie unitară, a tuturor. 
Noul cămin cultural, nou și 
în sensul că este recent 
construit, in condiții de 
spațialitate și modernă uti
lare. inclusiv cu încălzire 
centrală, a devenit creuze
tul incandescent care pune 
în valoare arderile spiri
tuale. aspirațiile spre lumi
nă ale tuturor deopotrivă. 
Oameni- care se întîlnesc 
la muncă spunindu-și 
„Bună dimineața", fie in 
românește, fie in limbile 
germană și maghiară, iși 
rostesc la fel „Bună seara", 
prietenește, apropiat, cînd 
se adună la cămin, fie pen
tru activități ne formații 
artistice, fie pentru pro
gramele comune. în cadrul 
competițiilor culturale si 
mai cu seamă a Festivalului 
național „Cîntareâ Româ
niei", s-au distins brigada 
de agitație (în limba româ
nă), echipa de teatru în 
limba sîrbă. echipa de dan
suri germane etc.

Căminul cultural atrage 
ca un far corăbiile tuturor 
vîrstelor, oferind . exemple 
deosebite de relații noi în- 

tr-un stat în care nu se 
lac discriminări naționale, 
drepturile fiind egal distri
buite tuturor cetățenilor.' 
Mi se pare demn de rele
vat faptul că in scoală, 
deși primul ciclu este îm
părțit pe limbile materne, 
elevii nu se separă si nu se 
izolează prin limbă, ci, 
dimpotrivă, ei îsi apropie 
limbajul colegilor de altă 
naționalitate, iși învață 
poeziile si cîntecele reci
proc. cimentind încă din 
fragedă vîrstă relațiile de 
strînsă prietenie si de în
țelegere care se vor dez
volta necontenit ne toate 
treptele anilor.

Sint'“fapte ale vieții si 
faptele sint temelia adevă
rului 1 Cu astfel de fapte si 
adevăruri sînt întîmpinate 
alegerile, cu faptele adu
nate din toate anotimpurile 
precedente. în această pri
măvară le mai privim încă 
o dată cumindrie că ne a- 
parțin. că noi le-am dat 
viată.

Dar ochii noștri sînt în
dreptați spre miine 1
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„Vitrina 
inteligenței"

Specialiștii de la Întreprinde
rea de rețele electrice Bacău 
sint deținătorii unui adevărat 
record. In așa-numita „Vitrină a 
inteligenței", amenajată la sediul 
întreprinderii, sint expuse 
felul de 
rod al 
vetate 
expoziții 
cestea. în 
a fost expusă macheta unei noi 
invenții : „Dispozitiv de mon
tare fără pericol a scurt-circui- 
toarelor". Autori : maistrul Con
stantin Chirițescu și electricianul 
Gheorghe Ojog. Este invenția 
cu numărul 100 înregistrată de 
întreprinderea băcăuană.

întrebare : C'..„ ~_ _
de invenții sint aplicate in 
ducție ?

Răspuns : 100 !

Moș Martin 
de la Chilia

tot 
aparate miniaturizate, 

unor invenții bre- 
și premiate la diferite 
și concursuri. Zilele a- 

,.Vitrina inteligentei"

Cîte din cele 100
pro-
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Veseli și siguri pe faima lor de 
tintași neîntrecuți, niște sătmă
reni s-au dus în pădurea din 
apropierea satului Chilia pentru 
a participa la o vînătoare de se
lecție la mistreți. Nu mică le-a 
fost însă surpriza (dar și spai
ma) cind veselii și faimoșii vi- 
nători au zărit în locul unuia din 
mult așteptata rîmători. o nami
lă de urs mormăind intr-un 
tufiș. Spaima lor a fost cu atît 
mai de înțeles, cu cit în această 
zonă nu s-a mai semnalat pînă 
acum existenta vreunui Moș 
Martin. Cine știe? O fi coborit 
din pădurile Bistriței sau Mara
mureșului. Cert este că vînătorii 
sătmăreni l-au lăsat să treacă 
prin bătaia puștii teafăr și nevă
tămat...

Să-i fi auzit după aceea cum 
se mai minunau și cîte mai po
vesteau : că dacă își puneau ei 
mintea cu el. că dacă ar fi vrut, 
că dacă nu le era musafir, că 
dacă...
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Lama 
năzdrăvană

I
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„Poate că si dumneavoastră, 
de la ziar, ca si unor prieteni ai 
mei vi se va părea un lucru de 
necrezut, dar aceasta este reali
tatea. Adică, după mai multe 
experiențe pe care le-am făcut 
pe... propria-mi piele, am reușit 
să-mi rad barba, cu. aceeași 
lamă, de 400 de ori !“.

Am reprodus aidoma declara
ția inginerului minier, Simon 
Goldring din Gura Humorului. 
Ba, mai mult : el a început să 
le împărtășească „secretul" și 
colegilor săi de la exploatarea 
minieră Leșu Ursului. Primele 
rezultate confirmă „patentul" in
ginerului.

Care este acest „secret"? De 
cîte ori își rade barba, el întoar
ce lama în aparat pentru fiecare 
obraz, bărbie și... mustată. folo
sind-o cu cîte o parte a tăișului 
pentru fiecare porțiune. In acest 
fel — zice el — lama se auto- 
ascute pe însăși pielea bărboși
lor.

Cine are chef, să încerce 1
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I Omletă pe asfalt
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Șoferul Alexa Man circula 
spre Baia Mare cu autocamionul 
21—MM—3469, venind dinspre 
zona Lăpușului, Înainte de ple
care, și-a încălzit nu numai mo
torul camionetei, ci și propriul 
gîtle) cu cîteva pahare bune de 
horincă. In aceste condiții, spre 
miezul nopții, deși strada era 
pustie, șoferul n-a mai încăput 
cu camioneta pe ea și a început 
să doboare la pământ arborii 
ornamentali de pe margine și 
chiar... indicatoarele de circula
ție! Cit despre încărcătură, ce să 
mai vorbim? Peste 1 000 de ouă 
au transformat asfaltul intr-o 
uriașă omletă. Plus mașina fă
cută zob. plus permisul de con
ducere ridicat, plus ce 
urmează...

mai

I
I
I
I
I
I
I

I
I de

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bieții copaci!
Doi amici, Iosif B„ șef 

depozit, și Lajos T„ tehnician,
ambii de la întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geolo
gice Harghita, au ținut morțiș să 
aplice o nouă metodă care s-o 
înlocuiască pe cea clasică atît de 
cunoscută sub genericul „taie 
lemne cu toporul". După ce au 
sustras din depozitul întreprin
derii o cantitate de dinamită și 
niște capsule electrice, cei doi au 
doborît, cit ai zice pădure, patru 
copaci de toată frumusețea. 
Acum, „metoda" lor se află în 
„omologarea" organelor de or
dine.

Șorțul... Joianeî
Cititorul Emil Radu din Rupea 

i-a povestit corespondentului 
nostru pentru județul Brașov. 
N. Mocanu, o întimplare hazlie 
petrecută la una din cooperati
vele agricole din zona respecti
vă. Fără a-l crede intru totul pe 
cuvînt, să-i dăm totuși cuvintul:

„O tînără frumușică si ele
gantă s-a dus după președinta 
cooperativei agricole, care toc
mai ajuta la mulsul vacilor si 
i-a spus că, ea este noul medic 
veterinar și că s-a prezentat la 
post. In clipa aceea, președinta 
este chemată urgent la o altă 
treabă. Ridicindu-se, i-a spus 
tinerei : „îmi pare bine de cu
noștință. Pînă mă întorc, poftim 
șiștarul, șortul și scăunelul și 
termină dumneatqffle muls Jo
iana asta, care nu-i deloc 
zgîrcită la lapte. La înapoiere, 
președinta o întreabă pe tînără: 
«Ei. vum a mers?». Iar tînără : 
«E o vacă afurisită. Incliipuiți-vă 
că i-am pus dedesubt 
i-am prins, cu chiu 
șortul, dar n-a vrut 
ruptul capului să se așeze pe... 
scăunel»".

șiștarul. 
cu vai. 
nici în
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problemele producției fizice
Anul acesta, colectivul de la între

prinderea constructoare de mașini 
„Unirea" din Cluj-Napoca și-a asu
mat sarcini deosebit de mobilizatoa
re. Bunăoară. ' comparativ cu reali
zările anului trecut, in 1980 producția 
netă urinează să crească cu 25,5 la 
sută, iar producția marfă cu aproape 
30 Ia sută. După două luni din acest 
an rezultatele sînt însă nesatisfăcă
toare, nu se situează la nivelul sar
cinilor de plan. Mai exact, nu au 
fost livrate berieficiarilor 30 de ma
șini-unelte.

— Planul a fost fundamentat in 
conformitate cu posibilitățile noastre, 
a fost dezbătut cu oamenii muncii și 
aprobat de adunarea generală — ne 
spune tovarășul ing. loan Giurgea, 
directorul întreprinderii. Dar la ma- 
șinile-unelte, planul fizic nu este în 
concordantă cu 
planul valoric. Cu 
sprijinul forului 
nostru de resort 
sperăm să regle
mentăm în cel 
mai scurt timp a- 
ceastă problemă.

în ziua docu
mentării noastre 
la fabrica de mașini de rectificat a 

■ întreprinderii „Unirea" am văzut gata 
montate, vopsite și acoperite 11 ma
șini de rectificat interior corpuri 
abrazive, 12 mașini de rectificat uni
versal RU-100, precum și alte mașini 
aflate într-un stadiu înaintat de exe
cuție, d<tr care nu puteau fi finali
zate și expediate beneficiarilor.

— în unitatea noastră — ne rela
tează ing. Ștefan Savu, directorul fa
bricii de mașini dev rectificat din ca
drul întreprinderii — există un deca
laj corespunzător între sectoarele tur
nătorie, prelucrare-echipamente hi
draulice, iar producția realizată se 
situează la nivelul planului, însă nu 
poate fi expediată deoarece unii fur
nizori nu ne livrează Ia timp și inte
gral o serie de piese și subansamble. 
Este vorba de întreprinderea meca
nică din Alba Iulia, care nu ne-a 
asigurat piese turnate mari pentru 
mașinile de rectificat, deși am deta
șat acolo în sprijinul lor. de mai 
multă vreme, o grupă de turnători ; 
de întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice 
nu ne asigură 
pentru mașini 
R.P.O.-200.

Ca urmare, în luna februarie nu s-a 
recuperat nimic din restantele înregis
trate în prima lună a anului Ia fa
brica de mașini de rectificat. Și mo
tivul prezentat de directorul fabricii 
este același : unitățile furnizoare, 
care au avut rămîneri în urmă în 
luna ianuarie In livrarea unor piese 
și subansamble. nu și-au achitat 
obligațiile contractuale integral și la 
timp nici in luna februarie.

Iată însă și o altă opinie expri
mată de tovarășul loan Rațiu, secre
tarul comitetului de partid pe fabri
că. „Ar fi greșit să se creadă că nu
mai alte unități ar fi răspunzătoare 
de nerealizarea planului' nostru de 
producție. Realitatea este că și noi 
mai avem multe de făcut pentru a 
spori responsabilitatea oamenilor la 
toate locurile de muncă, pentru ca 
toți să își facă datoria cu conștiin
ciozitate. Spun aceasta gîndindu-mă 
Ia faptul că la turnătorie și la sec
torul de prelucrări se mai înregis
trează rebuturi, că în unele formații 
de muncă disciplina lasă încă de do
rit, timpul de muncă nu este folosit 
cu întreaga eficientă posibilă, că,mai 
sînt neajunsuri în organizarea pro
ducției, în gospodărirea mijloacelor 
tehnice și materiale pe care le utili-

aduse pe făgașul dorit, am solicitat 
citeva precizări ing. Florin Popescu, 
director comercial al. Centralei indus
triale de mașini și utilaje pentru in
dustria ușoară, din care face parte ■ 
unitatea clujeană.

— Avem teancuri de dosare care 
vorbesc despre repetatele intervenții 
pe care le-am făcut pentru punerea 
la punct a relațiilor de cooperare 
dintre întreprinderea „Unirea" și 
cele două unități din Alba Iulia și, 
respectiv, din Alexandria — ne-a 
spus interlocutorul. De pildă, între
prinderea mecanică din Alba Iulia a 
acceptat după mari insistențe, abia 
după intervenția directă a unui to
varăș adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, să con
tracteze piesele turnate și să întoc
mească grafice de

La „Unirea" din Cluj-Napoca, 
restanțele ia producția de mașini-unelte 

trebuie recuperate cu sprijinul mai activ al furnizorilor, 
centralei de specialitate și ministerului de resort

din Alexandria, care 
panourile electrice 
de rectificat plan

zăm. La recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat în mod 
deosebit asupra cerinței eliminării 
unor asemenea deficiențe, a mani
festării unui înalt spirit de răspun
dere în producție din partea tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii. 
Tocmai prin prisma acestor exigen
te, comitetul de partid, organiza
ția comuniștilor au stabilit, împreu
nă cu conducerea fabricii, o seamă de 
noi măsuri tehnice, organizatorice și 
politice, menite să asigure impulsio
narea ritmului de fabricație la toate 
locurile de muncă. Astfel, în sectoa
rele „cheie" au fost repartizați lucră
tori cu cea mai înaltă calificare, cei 
mai conștiincioși muncitori. Totodată, 
procesele de fabricație au fost astfel 
organizate incit circulația pieselor să 
fie redusă la minimum. De asemenea, 
întreaga activitate politică de maSă 
este axată, în primul rînd, pe sarcini
le care decurg din cerința realizării 
integrale a producției fizice planifica
te.

Este, desigur, bine că la întreprin
derea clujeană se acționează în pri
mul rînd pentru eliminarea neajun
surilor din propria activitate, făcîn- 
du-se tot ce depinde de colectivul de 
aici pentru îndeplinirea planului 
producției fizice. Totodată, după cum 
am aflat, și în privința readucerii pe 
calea firească, normală a relațiilor 
de colaborare cu furnizorii condu
cerea întreprinderii a întreprins ne
numărate demersuri atît directe, cit 
și prin intermediul forurilor de re
sort. Dar întrucît lucrurile nu au fost

livrare a adestora. 
Dar se pare că 
au înțeles formal 
această sarcină 
pentru că, de 
fapt, continuă să 
nu-și onoreze o- 
bligațiile asuma
te. Mereu discu
tăm la minister, 
la nivelul centra- 

___ , _____ _  furnizorul, dar nu 
reușim să soluționăm practic proble- 

Cît privește întreprinderea 
panouri și tablouri electrice 
Alexandria, aceasta nu-și poa- 

îndeplini contractele, deoarece 
s-a asigurat aprovizionarea din 

cu anumite componente.

lelor, direct cu
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Orchestra „București"sau 
pasiunea pentru muzică

Parcă a fost ieri ziua cînd pe 
afișele Capitalei a apărut numele 
unei noi formații de cameră : 
„BUCUREȘTI". Inițiatorul orches
trei, dar in același timp animato
rul ei, violonistul și dirijorul Ton 
Voicu, a știut să imprime din pri
mul moment suflul caracteristic, 
de superioară ținută interpreta
tivă, acelui mănunchi de muzicieni 
ce i s-au alăturat în noul ansamblu 
pentru bucuria de a face muzică 
la înalta tensiune a vibrației interi
oare, proprie artiștilor adevărați. 
Aflat în apogeul carierei violoniste, 
în clipa fondării orchestrei de ca
meră „București", Ion Voicu a 
acceptat deliberat ideea că noul 
ansamblu îi va cere un efort dublu, 
chiar renunțări artistice personale, 
pentru închegarea și afirmarea for
mației. Noblețea gestului și-a aflat 
astăzi deplina recompensă din 
partea publicului care a umplut 
pînă la refuz sala Ateneului Român 
săptămîna aceasta, răsplătind cu 
entuziasmul propriu ascultătorilor 
bucureșteni primul concert — de
dicat exclusiv creației lui W. A. 
Mozart — din suita manifestărilor 
aniversare a orchestrei de cameră 
„București". „Vîrsta" orchestrei de 
cameră „București" poate părea 
pentru mulți oarecum juvenilă, dar 
in artă maturitatea se măsoară ade
seori prin rezultate, prin perfor
manțe, prin înălțimea profesională 
a manifestărilor. Or, formația con
dusă de’ Ion Voicu a împlinit în 
acest deceniu același ideii cu ves
titul Madrigal al lui Marin Con
stantin : slujirea muzicii românești 
contemporane de pe pozițiile . unui 
fierbinte patriotism al cauzei uma
niste a epocii socialiste. Viața mu
zicală a întregii țări s-a îmbogățit 
în ultimul deceniu cu 
formații profesioniste 
al căror model au fost 
ansambluri-etalon.

An de an, odată cu _ . 
repertoriului, cu redarea ansamblu
lui, cu lărgirea ariei de manifes
tări, pe afișele de concert au fost 
înscrise numele unor centre de în- 
tilniri artistice ca Brăila, Galați, 
Oradea, Timișoara, Pitești, Plo
iești, Bacău etc. sau Rama, Ohrid, 
Taormina. Hainaut, Bruxelles, 
Zurich, Linz ș.a. Emisiunile de te
leviziune, înregistrările la radio, 
apariția primelor discuri — au con
firmat singularizarea orchestrei de 
cameră „București" în peisajul 
vieții muzicale.

Virtuțile artistice s-au contopit 
admirabil în Festivalul Mozart, sus
ținut recent în fața auditoriului 
bucureștean. Așa cum orchestrele 
conduse de Yehudi Menuhin sau 
Pablo Casals purtau amprenta ma
rilor lor conducători, la fel și an
samblul dirijat de Ion Voicu a îm
prumutat trăsăturile virtuozului ro
mân. Dacă prima parte a programu
lui (Concertul pentru vioară și or-
/ : ■ .1

numeroase 
și amatoare 
aceste două
îmbogățirea

chestră nr. 5 In La major, K.V. 
219 și Rondo în Sol major) a mar
cat recitalul maestrului Voicu și 

i- în același timp pilda de acompania
ment a formației, in schimb Simfo
nia nr. 33 în Si bemol major, K. V. 
314, a înscris partitura lui Mozart în 
rîndul performanțelor greu de 
egalat pentru orice orchestră din 
lume. De fapt, ce elemente carac
terizează și personalizează 
ansamblu ?

în primul rînd surprinde
de''comunicare a tuturor interpre- 
ților printr-o trăire intensă a fie
cărei pagini muzicale. în aî doilea 
rind, se respectă’ fiecare nuanță, 
fiecare detaliu tehnic, fiecare amă
nunt sau intenție componistică, 
spre a conferi stilului autentici
tate. Menuetul din Simfonia nr. 33, 
de pildă, ne-a transpus în lumea 
dansului popular austriac căruia i 
s-a impregnat însă întregul parfum 
de epocă mozartiană. în sfîrșit, 
orchestra se recunoaște „dintr-o 
mie" prin acel tonus vibrant, pro
priu lui Ion Voicu, care conferă 
sonorității de ansamblu cînd trans
parență de cristal cu multiple stră
luciri de culoare timbrală, cind 
forță tensională de o nobilă expre
sie românească (rezultată prin acel 
vibrato instrumental propriu firii 
violonisticii noastre), cînd un cu
ceritor lirism de o rară poezie, cind 
un dramatism cu ecouri de baladă 
străveche.

Pilduitor prin finețea liniei și a 
frazării muzicale, Concertul pen
tru vioară și orchestră nr. 5 a su
nat sub arcușul lui Ion Voicu de 
o manieră mozartiană cum arareori 
se aude în sălile de concert. Se 
poate afirma că tălmăcirea acestei 
capodopere se va înscrie ca un 
moment de referință în rîndul per
formanțelor violonisticii românești. 
Rondo-ul care a încheiat prima 
parte a demonstrat virtuozitatea 
lui Ion Voicu, supusă însă acelei 
maturități de expresie și inteli
gență interpretativă, ce nu mai afi
șează strălucirea tehnică pe prim 
plan, ci rigoarea de stil, de școală, 
de epocă..

S-a vorbit mult în presa mon
dială despre marii violoniști, pia
niști, violonceliști, transformați în 
dirijori la o anumită vîrstă, ade
seori în momentele de apogeu a 
carierei interpretative. Orchestrele 
lor au devenit un instrument de 
exprimare plenară a experienței 
artistice, conducătorul contopin- 
du-se de fapt — în procesul intim 
al repetițiilor — cu ansamblul. Ges
tul brațului dirijorului a rămas la 
acești mari artiști ai epocii noastre 
un superb gest al inimii !

Orchestra de cameră 
rești" a scris deja prima 
dintr-o biografie muzicală 
în înfăptuiri prestigioase.

acest
forța'

„Bucu- 
pagină 
bogată

Viorel COSMA
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cinema
© Mijlocaș la deschidere : SCALA 
— 9.15; 11,15: 13,15; 15.30: 17,45; 20, 
CULTURAL — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRIVITA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Iarba verde de acasă : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13.30: 15.45;
18; 20.
© Sosea, odată un călăreț : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20.15. PA
TRIA — 9; 11,45; 14.30: 17.15; 20, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10.45: 13; 15.15; 
17.45; 20,15, FAVORIT — 9: 11,15; 
43.30; 15,45: 18; 20,15.
© Sezonul de catifea : FESTIVAL

— 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.13,
LUCEAFĂRUL — 9; 1115: 13.30;
15,45; 18; 20
• Prezentatorul : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Supraviețuitorii: TIMPURI NOI
— 15: 17.30; 20.
• Artista, dolarii și ardelenii : 
FEROVIAR — 9: 11.13: 13.30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20, MODERN — 9: 11.15; 
13.30: 15.45; 18; 20.
© I se spunea „Buldozerul"; EX
CELSIOR — 9: 11.15: 13.30;-15.45; 
18; 20.15, MELODIA — 9: 11.15;
13.30; 15.45; 18; 20.15. FLAMURA — 
9; 11; 13.15; 15.30; 17.45: 20.
© Rug și flacără : DACIA — 9; 
11,30; 14,15; 17: 19.45. GIULESTI — 
9; 11,30; 14,15; 17: 19,45, DOINA — 
17,30; 20.

Una din realizările culturale ale anilor noștri»: Muzeul de arta din Focșani

o

ma. 
de 
din 
te 
nu 
import 
Din asemenea motive, care se per
petuează și în acest an, unitatea . 
din Alexandria refuză contracta
rea tablourilor electrice repartiza
te. Am găsit anumite soluții de com
promis pentru unele din tablourile 
restante de anul trecut, dar pentru 
acest an lucrurile sînt în continuare 
■neclare...

Deci nici centrala, nici ministerul 
nu au reușit să rezolve problemele. 
Fapt de neînțeles, întrucît și centrala 
din care face parte întreprinderea . 
„Unirea" din Cluj-Napoca și centra
la care are în componenta sa între
prinderea mecanică din Alba Iulia 
sînt coordonate de același adjunct al 
ministrului, iar unitatea din Alexan
dria este, de asemenea, înjsubordi- 
nea Ministerului 
fiilor de Mașini, 
cum este posibil 
fie nici acum 
du-se prevederile Legii contractelor 
economice ? Sînt aspecte pe care le 
supunem atenției conducerii Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini pentru a fi analizate mai 
aprofundat, cu exigentă, spre a se 
găsi problemelor aduse în discuție o 
soluționare operativă și efectivă.

Industriei Construc- 
Și încă o precizare : 
ca un contract să nu 
perfectat, încălcîn-

Alexandru MUREȘAN 
Comeliu CARLAN

O strălucită victorie a luptei unite
(Urmare din pag. I)

Avînd in vedere condițiile concrete 
ale țării noastre, a cărei populație o 
forma în majoritate țărănimea, parti
dul s-a preocupat de atragerea in 
luptă a maselor țărănești, ’de pune
rea in. valoare a uriașului lor poten
țial de energie revoluționară ; el a 
intensificat în acest scop conlucrarea 
cu organizația țărănimii „Frontul 
Plugarilor", a stimulat șl sprijinit 
concret lupta țărănimii pentru reali
zarea dezideratului său secular — îm
proprietărirea. în focul acestei lupte, 
desfășurate sub lozinca ■•„Pămînt ță
ranilor !“, în acțiunile directe pentru 
confiscarea și împărțirea moșiilor s-a 
făurit și s-a consolidat alianța mun- 
citorească-țărănească, forța socială 
care a asigurat victoria revoluției.

Cu consecvență a urmărit partidul 
antrenarea intelectualității progresis
te la opera de înnoire democratică a 
țării. Activizarea politică a maselor 
de femei, canalizarea elanului revo
luționar al tineretului, ralierea altor 
categorii și pături sociale — funcțio
nărimea, meseriașii, micii comerci
ant! etc. — s-au aflat, deopotrivă, 
în cîmpul de preocupări ale partidu
lui.

De o mare însemnătate s-a dovedit, 
pentru înmănuncherea intr-un front 
unic a tuturor forțelor înaintate ale 
societății, politica principială a parti
dului în problema națională, fermi
tatea cu care a acționat pentru reali-

Concursuri
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere, pentru anul școlar 1980-1981, 
în următoarele instituții mili
tare de învățămînt : Academia 
militară — facultățile tehnice ; 
facultatea de medicină militară ; 
Institutul de marină „Mircea cel 
Bătrîn“ — secțiile de marină 
militară ; școlile militare de ofi
țeri activi ; școlile militare de 
maiștri și subofițeri ; școala mi
litară de muzică — ciclijL pro
fesional ; liceele militare.'

Tinerii care doresc să partici
pe la concursul de admitere la 
una din aceste instituții militare

de admitere

de învățămînt pot depune ce- 
-reri de înscriere în perioada de 
la 25 ianuarie pînă la 10 apriliș 

' ’ militare jude-
pe raza cărora

1980 la centrele 
țene (de sector) 
domiciliază.

Pentru relații 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
terea la concurs, disciplinele șl 
probele concursului de admitere 
și alte detalii, cei interesați se 
pot adresa comandanților de 
garnizoane și centrelor militare 
județene (de sector) pe raza că
rora locuiesc.

referitoare la

zarea deplinei egalități în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate. Un ecou deo
sebit a avut adoptarea, sub presiu
nea reprezentanților forțelor- demo
cratice în guvern, a „Statutului na
ționalităților" (6 februarie 1945), care, 
consfințind abrogarea legilor rasiale 
și de discriminare națională, garanta 
egalitatea tuturor cetățenilor în fața _ 
legilor. Aceasta a contribuit la antre
narea in lupta revoluționară, alături 
de oamenii muncii români, a mase
lor largi de oameni ai muncii ma
ghiari, germani, evrei, sîrbi și de alte 
naționalități care au înțeles că lupta 
comună împotriva reacțiunii, pentru 
triumful orînduirii noi reprezintă ca
lea pentru împlinirea propriilor nă
zuințe de dreptate socială.

în sistemul de alianțe politice ale 
P.C.R. au fost> cuprinse și acele par
tide. grupări sau organizații locale 
ale partidelor burgheze care se pro
nunțau pentru o evoluție democrati
că a țării — rezultatul acestei po
litici suple, clarvăzătoare constituin- 
du-1 închegarea unei coaliții demo
cratice largi in care 
înmănuncheată imensa majoritate 
poporului. Și tocmai 
gurat succesul deplin 
lutionare.

Definitoriu pentru 
mată de partid în 
oadă este ț’ 
luind în 
deosebită a procesului revoluționar, 
caracterul ascuțit al luptei de clasă, 
s-a pregătit, deopotrivă, pentru fo
losirea căilor pașnice și nepașnice de 
luptă. Concomitent cu intensificarea 
muncii de clarificare politică în ar
mată, cu consolidarea legăturilor an
terioare cu ofițeri superiori și gene
rali. partidul a acordat o atenție 
neslăbită întăririi formațiunilor pa
triotice de luptă create încă înainte 
de august 1944, numărul membrilor 
acestora ajungînd în preajma eveni
mentelor de la 6 Martie 1945 la circa 
70 000 — toate acestea contribuind la 
anihilarea împotrivirii forțelor reac
ționare.

IZVORUL TĂRIEI — UNITATEA 
POPORULUI. Rememorind eveni
mentele de acum 35 de ani, apare 
limpede că eroul dîrzelor con
fruntări sociale care au hotărît 
soarta bătăliei pentru putere a fost 
poporul muncitor român. Eviden
țiind acest adevăr istoric, tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu sublinia că: „in
staurarea

a fost efectiv 
a 

aceasta a asi- 
al luDtei revo-

politica ur- 
r___ această peri-

și făptui că partidul, 
considerare complexitatea

guvernului de la 6 mar-

tie nu a fost un act politic întimpiă- 
tor sau efectul unei simple conjunc
turi, ci rezultatul unor crincene bă
tălii de clasă, revoluționare, duse cu 
arma in mină, in care au ieșit vic
torioase clasa muncitoare, forțele re
voluționare democratice, care, in 
strinsă unitate au reușit să lichideze 
împotrivirea înverșunată a reacțiunii 
și să cucerească pe cale revoluționară 
puterea politică in stat".

Forța politică care i-a dat poporu
lui claritatea țelului, care a reușit să 
canalizeze intr-un unic și de nestă
vilit șuvoi energia sa revoluționară 
a fost partidul Comunist. La severul 
examen al practicii sociale, P.C.R. 
s-a dovedit nu numai exponentul in
tereselor și aspirațiilor vitale ale po
porului, dar și forța politică în mă
sură să organizeze și să conducă ma
sele spre împlinirea lor.

Evenimentele de acum 35 de ani 
au confirmat odată mai mult că iz
vorul tăriei de neînfrint a poporului 
îl constituie unitatea sa indestructibi
lă in jurul partidului comunist. Toc
mai această unitate a făcut posibilă 
istorica biruință de la 6 Martie 1945 
și înaintarea cu succes pe calea so
cialismului. Astăzi; unitatea poporu
lui în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este mai puternică decit 
oricind, avînd ca liant indestructibil 
voința fermă a milioanelor de oameni 
ai muncii, fără deosebire de națio
nalitate, de a-și consacra întreaga 
energie edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Această uni
tate și-a aflat o nouă și sem
nificativă ilustrare în zilele ac
tualei campanii electorale, cînd 
milioane de oameni ai muncii 
dezbat, intr-o atmosferă de înaltă 
responsabilitate socială, problemele 
majore ale dezvoltării tării, își ros
tesc vrerea de a asigura, prin noi 
fapte de muncă harnică, ascensiunea 
sa neîntreruptă pe făgașul progresu
lui social-economic, al bunăstării 
materiale și spirituale. Aceste mili
oane de inimi puisind într-un unic 
ritm, aceste milioane de conștiințe 
năzuind înspre același nobil țel, 
aceste milioane de voințe înmănun
cheate intr-o unică și uriașă voință 
a țării, stau chezășie că tot ceea ce 
ne-am propus se va înfăptui, că pe 
drumul trasat de Programul parti
dului, de hotăririle Congresului al 
Xll-lea, -vom dobîndi noi și mărețe 
victorii, spre a patriei necontenită 
înălțare.

I

INERȚII GREU DE URNIT... Șl CU TRACTORUL
Pentru fiecare din tractoarele apar- 

ținind stațiunilor de mecanizare ar 
trebui să existe cel puțin un me
canizator. Intrucît in cele din jude
țul Ilfov numărul tractoriștilor este 
mai mic decit al tractoarelor, organele 
de specialitate au luat măsuri ca pînă 
la sfîrșitul primului trimestru să fie 
calificați în această meserie 2 000 de 
oameni. Cu alte cuvinte, la 31 martie, 
noii mecanizatori trebuiau să fie 
școlarizați, gata să intre în brazdă. 
Dar ia-i de unde nu-s : din cei 2 000 
de mecanizatori au fost recrutați și 
sint în curs de școlarizare numai 
1 750 de oameni. După datele furni- 

■ zate de trustul județean S.M.A., de
ficitul este localizat în stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii din îm
prejurimile Capitalei. Astfel. S.M.A. 
Ștefănești mai are de recrutat 45 de 
mecanizatori. Fundeni — 40. Tărtă- 
șești — 39. Vidra — 29. Bolintin — 21 
etc. Prin urmare, acum la început de 
campanie agricolă de primăvară pen
tru un însemnat număr de tractoare 
nu există tractoriști. De ce această 
situație ?

în cele mai dese cazuri, neasigu- 
rarea mecanizatorilor este pusă pe 
seama „lipsei de oameni". Această 
opinie a fost exprimată și de to
varășul Dumitru Stan, președintele 
consiliului agroindustrial Ștefănești, 
care ne declara : „Nu avem oameni 
pentru a-i califica în meseria de 
mecanizator". E o opinie falsă. Oa
meni dornici să devină mecanizatori 
există, dar trebuie căutati și îndru
mați spre această meserie. Iată un 
exemplu edificator, întîlnit chiar în- 
tr-o secție a S.M.A. Ștefănești. cea 
de la Găneasa. Aici, mecanizatorul 
Iulian Ungureanu și-a făcut din ele
vul Gheorghe Ulubă, din clasa a 
IX-a a școlii generale, un adevărat 
ucenic. L-a învătat să conducă trac
torul. să cupleze și să decuoleze di
ferite agregate, să facă reglaje. Bă
iatul a îndrăgit meseria și în vacan
tă va lucra pe tractor. Am relatat 
acest caz pentru a demonstra concret 
cit de eficientă este prea binecunos
cuta metodă „munca de la om la

om", dar uitată de dragul vorbăriei 
goale. Tovarășul Dragnea Catrina. 
primarul comunei, ne-a asigurat că 
se va .acționa pentru atragerea tine
retului in vederea însușirii meseriei 
de mecanizator. Și e necesar, deoarece 
cu un singur mecanizator nu se face 
primăvară.

în comuna Afumați, care face parte 
tot din consiliul agroindustrial Ștefă- 
nești, discutăm cu tovarășii Gogu 
Alexandru, vicepreședinte al consi
liului popular comunal, și Costache 
Gheorghiu, secretar adjunct. în pre-

de mecanizare. în plus.stațiunile
trebuie spus că de încadrarea lor se 
ocupă cite puțin direcția generală a 
agriculturii, Trustul S.M.A., inspec
toratul școlar, direcția muncii și sta
țiunile de mecanizare. Cu alte cu
vinte. toți în general și nimeni 
concret;

Dintre problemele rezultate in 
urma discuțiilor am reținut și cîteva 
de natură organizatorică și socială, 
pe care le supunem atenției organe
lor agricole județene. în prunul rînd 
se cere mai multă preocupare din

De ce în județul Ilfov nu se realizează 
în mod corespunzător 

programul de recrutare și pregătire 
a cadrelor de tractoriști

zența ing. Grigore Colțescu, directo
rul S.M.A. Concluzia este că oameni 
se găsesc, dar nu s-a căzut de acord 
asupra modului în care să 
pentru a fi calificați.

Consiliul agroindustrial 
este în imediata vecinătate _______
lei. în timpul campaniilor. în unită
țile agricole respective se înregis
trează întîrzieri la lucrările agricole. 
Și de fiecare dată este acuzată lipsa 
mecanizatorilor, cauză reală, alături 
de indisciplină, reparațiile de slabă 
calitate. în ce privește neajunsurile 
in asigurarea mecanizatorilor, la sta
țiunea pentru mecanizarea agricultu
rii ne-au fost aduse asemenea moti
vări : „situația e veche, nu s-a gîndit 
nimeni s-o rezolve".

Și în celelalte consilii agroindus
triale menționate la începutul acestor 
rinduri am întîlnit aspecte asemănă
toare. Reținem fantul că din cei 337 
de absolvenți ai liceelor agroindus
triale nu s-au prezentat la posturi 
decit 63, iar din 182 mecanizatori s-au 
încadrat numai 35. Nu se știe înpă 
cîți din aceștia au mai rămas în

fie atrași

Fundeni 
a Capita-

partea organelor județene pentru a se 
crea condiții bune de muncă și viață 
mecanizatorilor. în această privință 
sint multe neajunsuri. Cele mai multe 
din ele sînt legate de asigurarea lo
cuințelor pentru mecanizatori. Lingă 
S.M.A. Ștefănești se află în construc
ție un bloc de locuințe cu 24 de 
apartamente pentru mecanizatori, dar 
lucrările sînt mult rămase în urmă. 
La cele trei blocuri cu cite, 8 aparta
mente care urmează să fie ridicate 
la Găneasa. Dascălu și Tunari nu 
s-a pus nici piatra de temelie. Me
canizatorii muncesc 
multe ori fie în praf. 
Iată de ce se cere
S.M.A. șă existe grupuri sanitare, 
cu dușuri și vestiare.

Asigurarea și calificarea oamenilor 
în profesiunea de mecanizator nu 
este t> problemă care să o rezolvi 
bătind din palme. A aduce într-o sta
țiune pentru mecanizarea agriculturii 
citiva oameni numai pentru a asigu
ra numărul mediu scriptic sau, mai 
precis, pentru a acoperi o cifră fără

în ' cimp, de 
fie în noroi, 

ca la secțiile

acoperire, este doar un paliativ. Nu 
se poate ca după o instruire sumară 
să li se dea in primire mașini valo- 
rind sute de mii de lei. După cum 
ne spunea tovarășul Peneș Popa, 
șeful secției S.M.A. din comuna Das
călu, nu este de ajuns ca mecaniza
torul să știe să-nvirtă cheia in con
tact. Trebuie să-nvețe bine meseria. 
Or, aceasta presupune o acțiune bine 
organizată începînd cu atragerea ele
vilor din clasa a VIII-a pentru a fi 
calificați in meseria de mecanizator.

„Există multiple posibilități pentru 
a se asigura mecanizatori in număr 
corespunzător cu tractoarele și cele
lalte mașini agricole din dotarea sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii . ", _...............
Barbu, director adjunct al 
S.M.A. Ilfov. Chiar și în 
din apropierea Capitalei 
poate fi rezolvată. De
S.M.A. Anghelești și-a asigurat în
tregul colectiv de mecanizatori. în 
acest scop a identificat oameni dor
nici să devină mecanizatori, s-a ocu
pat de pregătirea lor profesională. 
Deci, sint oameni. Condiția este să 
existe și inițiativă, să nu se aștepte 
cu brațele încrucișate ajutor din altă 
parte.

Cert este că, la ora actuală. în sta
țiunile pentru mecanizarea agricultu
rii din județul Ilfov există un deficit 
de mecanizatori. Cum pregătirea lor 
nu se poate face peste noapte, iar 
campania agricolă de 
Ih ușă, este necesar 
sarcinilor formulate 
partidului la recenta 
lucru de la C.C. al 
atrași în această activitate cei care 
cunosc meseria de mecanizator, in
diferent de locul lor de muncă, ast
fel incit cu un tractor să se poată 
lucra si in două schimburi. Bineînțe
les, trebuie continuată acțiunea de 
recrutare a oamenilor muncii de la 
sate și calificarea lor in frumoasa 
meserie de mecanizator.

ne spunea tovarășul Gabriel 
Trustului 
unitățile 

problema 
exemplu.

primăvară bate 
ca, în lumina 
de conducerea 
consfătuire de 
P.C.R., să fie

lucian C1UBOTARU
corespondentul „Scînteii

• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11.30; 13: 14,30: 16. 
a Deznodămint la frontieră : TO
MIS — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20, 
AURORA — 9: 11.15: 13.30; 15.45: 
18: 20.
• Cumpăna : COTROCENI — 15;
17,15; 19.30, MIORIȚA — 9: 11,15:
13.30: 15,45: 18: 20.
• Moarte pe Nil : FLOREASCA — 
9: 11.30; 14.15; 17; 19.45.
q Cine mă strigă : COSMOS — 
15.30; 17,30: 19.30, FERENTARI — 
15.30: 17.30. 19.30.
© Un polițist incomod : BUZEȘTT
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,
MUNCA — 16: 18; 20.
• Colosul din Rhodos : BUCEGI
— 14,30; 17.15: 20, ARTA — 9: 12; 
16; 19.

• Safari Express 2 LIRA — 10; 
12,15; 15.30; 18; 20.
© A noua inimă : POPULAR — 
15.30: 17.30: 19,30.
• Piedone Africanul : DRUMUL 
SĂRII — 15: 17.45: 20
© Chemarea primăverii : VIITO
RUL — 15.30: 17.45: 20.
© Camionul de cursă lungă : CA
PITOL — 9; 11; 13.15: 15.30:
17.45: 20.
• Studentul, computerul și car
tofii î VOLGA. — 9: 11,15; 13.30;
15.45: 18; 20.15.
• Răzbunarea panterei roz; FLA
CĂRA - 15.30: 17,45! 20.
• 39 de trepte : PACEA — 15.30; 
17.45: 20.
• Clopote de toamnă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20,

© Hoțul din Bagdad : VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 13.45; 18: 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Peripețiile bravului soldat Svejk 
— 16.30: 20; (sala Atelier) : Fan
teziile lui Fariatiev — 19
© Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Concert simfo
nic. Dirijor : Paavo Berglund (Fin
landa). Solist : Ion Voicu — 19.30. 
© Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Carol Litvin — 20.

e Opera Română : Freischtttz 
— 19.
© Teatrul de operetă : Silvia — 
19.30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Alibi — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19.30
© Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel — 19.30.
© Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; Casa Bernarda Alba — 
19.30; (sala Studio) : Inele, cercei, 
beteală — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie •— 19,30: (sala 
Giulești) : Goana — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zîmbet — 18,30.

© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy •— 19,30: (sala Vic
toria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19,30.
© Teatrul ,,lon Vasilescu" : Re
velion la baia de aburi — 19.30.
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
• Teatrul ,,lon Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 9,30; Recreația mare
— 17.
© Teatrul „Țăndărică" : Tigrișo- 
rul Petre — 10: Strada prieteniei
— 17.
e Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 19.30.
@ Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă —• 19,30.
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Tovarășului ROBERT MUGABE
Președinte al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Z.A.N.U.-F.P., 

Copreședinte al Frontului Patriotic

Excelenței Sale Dr. HILLA LIMANN
Președinte al Republicii Ghana

în circumscripțiile ©Sectoral®
pentru Marea Adunare Națională

în întreaga țară au continuat să se 
desfășoare entuziaste adunări cetățe
nești organizate de Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, în cadrul 
cărora candidați! pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națională 
de la 9 martie au purtat un viu și 
rodnic dialog cu alegătorii asupra 
importantelor transformări înregis
trate în ultimii ani în toate localită
țile țării, ca urmare a muncii pline 
de eroism desfășurate de toți oamenii 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — pentru ri
dicarea continuă a gradului de dez
voltare economică, sociai-culturală și 
edilitar-gospodărească a tuturor zo
nelor patriei. Participanții la adunări 
și-au exprimat, totodată, hotărârea 
fermă ele a munci neobosit pentru 
realizarea cu succes a importantelor 
sarcini de plan pe anul în curs, ul
timul din actualul cincinal, de a 
pregăti la un nivel superior trecerea 
la înfăptuirea obiectivelor viitorului 
cincinal 1981—1985, măreț program 
trasat de Congresul al XII-lea al 
P.C.R.

Dind glas voinței de nestrămutat a 
tuturor oamenilor muncii, expresie 
vie a unității întregului popor in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
participanții la adunări, candidați și 
alegători, au aprobat cu înflăcărare 
politica internă și externă a statului 
nostru, politică științifică marxist- 
leninistă, care asigură cu succes pro- 
■y'Jșirea patriei noastre socialiste în 

•ncertul națiunilor lumii, creșterea 
ontinuă a nivelului de trai material 

și spiritual al întregului popor.
Astfel de adunări cetățenești, care 

prin atmosfera lor de angajare revo
luționară și patriotică au constituit 
adevărate colocvii asupra viitorului 
patriei purtate între candidați pentru 
Marea Adunare Națională și alegă
tori, au avut loc în numeroase loca
lități din întreaga tară :

în municipiul BUCUREȘTI — 
Moses Rosen, șef rabin al Cultului 
mozaic, 
lă nr.
Babici, 
rea de

electora- 
Emanoil 

Intreprinde- 
București,

in circumscripția
5 Baba 
director 

mașini 
și Petre Fluture, 
P.C.R., director 
„Vulcan", în circumscripția electorală 
nr. 10 „Brincoveanu" ; Constantin 
Arseni, președintele Biroului Comite
tului Central al Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, în 
circumscripția electorală nr. 11 
„Unirii".

în județul ARAD — Lucia Elenuța- 
Petronela Moraru, director la între
prinderea „Tricoul Roșu“-Arad, și 
Elena Șiclovan, directoi- la întreprin
derea „Arădeanca", în circumscripția 
electorală nr. 2 Arad-Vest ; Pavel 
Aron, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția e- 
lectorală nr. 8 Lipova.

In județul ARGEȘ — Marina Pan- 
drea, președintele Comitetului jude
țean al Organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste, șef de lucrări la 
Institutul de invătămint 'superior din 
Pitești, Elena Popa, membru al Co
mitetului municipal al Organizațiilor 
Democrației și Unității Socialiste, 
tehnician chimist la întreprinderea de 
stofe „Argeșeana", și Daniela Alecu, 
membru al Comitetului județean al 
Organizațiilor Democrației și Unită
ții Socialiste, inginer la întreprin
derea textilă din Pitești, în circum
scripția electorală nr. 9 Domnești ; 
Ion Sîrbu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția elec
torală nr. 10 Morărești.

în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD — 
Otilia Soare, secretar al Comitetului 
comunal de partid Bistrița-Birgăului, 
și Eugenia Halaszi, secretar al Comi
tetului comunal de partid Prundu 
Bîrgăului, în circumscripția, electora
lă nr. 2 Sîngeorz-Băi ; Mihai Marina, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, in 'circumscripția electorală 
nr. 3 Năsăud.'

în județul BRAȘOV — Gheorghe 
Dumitrache, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretâr al Comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 9 Făgăraș.

în Județul CARAȘ-SEVERIN — 
Ion
tului Politic Executiv al C.C. 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, în circumscripția 
electorală nr. 2 Reșița-Vest ; Con
stanța Marcovicî, membru al Comite
tului de partid, țărancă cooperatoare

Novac ; 
la 
grele 

membru al C.C. al 
la Intrepi’inderea

1

la C.A.P. Moldova Veche. Zorea Ra- 
doșevici, membru al Comitetului de 
partid, țărancă cooperatoare la C.A.P. 
Socol, și Marta Miloșcvici, secretarul 
organizației de partid la brigada le
gumicolă, țărancă cooperatoare la 
C.A.P. Belobreșca. in circumsariipția 
electorală nr. 7 Moldova Nouă.

în județul DOLJ — Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală nr. 
10 Segarcea ; Mihai Dur, membru al 
Biroului Comitetului municipal de 
partid, director la întreprinderea de 
tractoare și mașini agricole Crăiova, 
și Gheorghe Gheban, membru al Co
mitetului municipal de partid, direc
tor la întreprinderea de utilaj greu 
Craiova, în circumscripția electorală 
nr. 3 Craiova — Craiovița Nouă ; 
Eugen Florescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 11 Birca.

In județul GALAȚI — Corneliu 
, Velincov, membru al C.C. al P.C.R., 

director general la .Centrala indus
trială siderurgică Galați, și Dan Du- 
lamă, director general adjunct la 
Centrala industrială siderurgică Ga
lați, in circumscripția electorală nr. 
2 Galați-Vest.

în județul GORJ — Vasile Ogher- 
laci, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general la Combina
tul minier Oltenia, și Virgiliu Fătu, 
director tehnic la Combinatul minier 
Oltenia, în circumscripția electorală 
nr. 2 Motru ; Nicolae Gavrilescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
hi’. 4 Novaci ; Iulia Feroiu, secretar 
al Comitetului comunal de partid Le- 
Iești, și Maria Tudor, secretar al Co
mitetului. comunal de pqrtid Turci- 
nești, în circumscripția electorală nr. 
6 Bumbești-Jiu.

In județul HUNEDOARA — Sabin 
Faur, membru al C.C. al P.C.R., di
rector general al Combinatului side
rurgic Hunedoara, și Dumitru Bobir- 
nea, director la Uzina nr. 2 Furnale 
a Combinatului siderurgic Hunedoa
ra, în circumscripția electorală nr. 4 
Hunedoara-Vest ; Maria Flucsă, ad
junct al ministrului comerțului inte
rior, în circumscripția electorală nr. 
5 Hațeg ; Ion Ciucu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean de partid, în circum
scripția electorală nr. 6 Petroșani ; 
Voicu Faur, maistru miner la între
prinderea minieră Barza, și Teodor 
Feer, miner, șef de echipă la Intre? 
prinderea minieră Barza, in circum
scripția electorală nr. 9 Brad.
_In județul IALOMIȚA — Elena 

al Comitetului de
Consiliului oa-

Pățan, membra al Comite- 
al

Deliu, secretar 
partid, președintele 
menilor muncii la Combinatul chi- ' 
mic Slobozia, și Elena Cercel, vice
președinte al Comitetului sindicatu
lui, chimist la compartimentul C.T.C. 
al Combinatului chimic Slobozia, în 
circumscripția electorală nr. 1 Slo
bozia ; Constantin Alexe, ■ director, la 
I.A.S. Grădiștea, și Melenti Tuduce, 
director la I.A.S. Ograda, in circum-, . 
scripția, electorală nr. 4 'Țăridărei ; 
Ion Totu,'membru al C.C. al P.C.R., 
director general al Institutului cen
tral de cercetări economice Bucu
rești, în circumscripția electorală nr.
5 Dragalina.

în județul IAȘI — Maria Nițescu, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, director tehnic la întreprin
derea de antibiotice Iași, și Roza N. 
Popa, inginer-șef la Combinatul de 
fibre sintetice Iași, în circumscripția 
electorală nr. 5 lași — Alexandru 
cel Bun ; Maria Elena Roșea, pre
ședintele Comitetului județean al Or
ganizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, cercetător științific prin
cipal la Centrul de cercetări biolo
gice Iași, și Luereția Dumitrașcu, 
membru al Comitetului județean al 
Organizațiilor Democrației și Unită
ții Socialiste, profesoară la Școala 
populară de artă Iași, în circum
scripția electorală nr. 11 Răducăneni.

în județul MEHEDINȚI — Iulian 
Ploștinaru, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, in circumscripția electorală 
nr. 3 Strehaia,

în județul NEAMȚ — Suzana Gâ- 
dca, membru supleant 
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele 
Culturii șl Educației Socialiste. în cir
cumscripția electorală nr. 1 Piatra 
Neamț — Nord.

în județul OLT — Ion Dîncă, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul construcțiilor

industriale. în circumscripția electo
rală nr. 9 Balș ; Ion Teșu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., directorul 
Institutului de cercetări pentru eco
nomia agrară București, în circum
scripția electorală nr. 5 Corabia.

în județul PRAHOVA - Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Plo
iești — Sud.

în județul SĂLAJ — loan Prunea, 
directorul Fabricii de materiale izo
latoare din Șimleu Silvaniei. și Va
sile Talpoș, membru al Comitetului 
orășenesc de partid, secretar al Co
mitetului de partid al Fabricii de 
mobilă din Șimleu Silvaniei. în cir
cumscripția electorală nr. 2 Șimleu 
Silvaniei ; Dochia Farcaș, secretar 
al Comitetului de partid de la C.A.P. 
Surduc, și Voica Ianc, secretarul 
Comitetului de partid de la 
Năpradea, în circumscripția 
rală nr. 4 Jibou.

în județul TELEORMAN - 
Roman, membru al C.C. al 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, în circumscripția electorală 
nr. 4 Olteni ; Marin Preda, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, direc
tor al Editurii „Cartea Rorqânească", 
și Laurențiu Fulga, vicepreședinte al 
Uniunii scriitorilor, în circumscripția 
electorală nr. 5 Drăcșenei.

în județul TULCEA — Vasiliea 
Vlad, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, secretar al Comitetului 
de partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de industrializare a peștelui Tulcea, 
și Lenuța Tranulea, președintele Co
mitetului sindicatului de la întreprin
derea de industrializare a peștelui, în 
circumscripția electorală nr. 2 Baba- 
dag ; Octavian Bîsceanu, director la 
I.A.S. Traian, Ion Doroș, director la 
I.A.S. Sarinasuf. și Dumitru Limona, 
director la I.A.S. „Mihail Kogălni- 
ceanu", in circumscripția electorală 
nr. 3 Topolog ; loan Petre, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, în 
circumscripția electorală nr. 4 Macin.

în județul VASLUI — Costică 
Foarfecă, secretai- al Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de rulmenți Bîrlad, și Gheorghe 
Ifrim, secretar al Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
elemente pneumatice, aparate de mă
sură și control Bîrlad, în circum
scripția electorală nr. 2 Birlad.

In județul VILCEA — Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. în cir
cumscripția electorală nr. 4 Horezu. 

(Agerpres)
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10,00 Ora TV de chimie
11,00 Roman foileton
11,55 Telex
12,05 închiderea programului

18.30
18.50
19.00
19,35
20,05
20.30
20.50

21,30

cetățenească organizată in Capi
tală cu prilejul alegerilor de la 9 
martie
Cintece patriotice șl revoluționare 
1001 de seri
Telejurnal
Călătorie prin tara mea 
Muzică populară 
Votul tinereții 
Sub, steagul de glorii — 
de cintece 
Telejurnal

(XXI)

program

PROGRAMELE 1 ȘI 2

în jurul orei 15,30 — Transmisiune di
rectă de Ia Palatul sporturilor și 
culturii : Marea adunare populară,

1.9.00
19,35
20.05
21,30

PllOGBAMOL 2
Telejurnal
Călătorie prin tara mea 
Concert simfonic.
Telejurnal

(XXI)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 martie. în țară : Vreme în curs 
de încălzire accentuată în prima parte 
a intervalului. Cerul variabil se va 
înnora treptat în sudul și vestul țării, 
unde vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de ploaie. Vînt mode
rat, va prezenta intensificări locale din 
sectorul sudic. Se va produce ceață,

mai ales la începutul intervalului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 6 și plus 4 grade, mai coborite 
in primele nopți In centrul șl estul 
tării, iar cele maxime între plus 5 și 
plus 15 grade. In București : Vreme în 
curs de încălzire. Cerul se va înnora 
treptat, devenind favorabil ploii. Vint 
slab, pînă la moderat. Ceață mal ales 
la începutul intervalului. Temperaturile 
minime in creștere de la minus 5 Ia 
plus 2 grade, Iar cele maxime vor fi 
cuprinse intre 8 șl 12 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

îmi face o deosebită plăcere să vă transmit felicitări călduroase pentru 
strălucitele succese obținute de Uniunea Națională Africană Zimbabwe, în 
frunte cu dumneavoastră, în recentele alegeri — elocventă expresie a in
fluenței partidului dumneavoastră în rîndul maselor largi populare. Rezulta
tele obținute în alegeri sint o mare victorie a Frontului Patriotic, a întregului 
popor Zimbabwe în 
de independență și 
perltate.

Poporul român,

lupta'îndelungată, eroică pentru înfăptuirea idealurilor 
libertate națională, a aspirațiilor de progres și pros-

care și-a manifestat solidaritatea activă cu lupta poporu
lui Zimbabwe penti-u dobîndirea independenței naționale, se bucură 
sincer de această istorică victorie și vă urează noi succese pe calea 
tării economice și sociale, democratice și de sine stătătoare a țării.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre 
partidele noastre se vor dezvolta în continuare, că rezultatele obținute în ale
geri vor deschide noi perspective colaborării largi și fructuoase între po
poarele român 
triumful cauzei

înmod 
dezvol-

și Zimbabwe, conlucrării lor pe arena internațională, pentru 
păcii, colaborării, securității și progresului social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

SalepYCpIpntpi
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele* Republicii Socialiste România

' Mulțumesc Excelenței Voastre pentru bunele urări adresate mie și 
poporului indian cu ocazia Zilei republicii noastre. La rindul meu vă transmit 
aceleași bune urări exprimate în mesajul dumneavoastră și mă folosesc de 
această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre urări de sănătate 
fericire, precum și noi succese și prosperitate poporului român prieten.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

și

Primiri la primul ministru al guvernului

Democrate 
in țara

a avut 
eviden-

Tovarășul Hie Verdeț, prim-mi- 
niștru al guvernului, a primit, 
miercuri, pe Rudi Georgi, ministrul 
construcțiilor de mașini-unelte și pre
lucrătoare al Republicii
Germane, care face o vizită 
noastră.

în cursul convorbirii, care 
loc cu acest prilej, au fost
țiate bunele relații de colaborare sta
tornicite între țările și popoarele 
noastre, al căror curs a fost puternic 
impulsionat de hotărîrile convenite 
cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker. 
S-a apreciat, totodată, că dezvoltarea 
dinamică și multilaterală a celor

două țări asigură posibilități tot mai 
mari pentru adincirea și diversifica
rea conlucrării pe tărâm economic, 
tehnico-științific. cultural și în alte 
domenii de interes comun. Convor
birea a pus în evidență, în același 
timp, noi căi și modalități concrete 
de dezvoltare a cooperării economice 
și schimburilor de mărfuri 
România și R.D. Germană.

La Întrevedere, care s-a 
rat într-o atmosferă caldă,
nească, a participat Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

A luat parte Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane la București.

dintre

desfășu- 
priete-

ACCRA
Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării independenței de 

stat a Republicii Ghana, am deosebita plăcere să vă adresez sincere felicitări 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, bună
stare și pace poporului ghanez prieteni

Exprim încrederea că. relațiile de prietenie și colaborare statornicite între 
țările noastre se vor amplifica tot mai mult in viitor, în folosul popoarelor 
român și ghanez, al dezvoltării libere și independente a popoarelor, al cauzei 
păcii și ințelegerii internaționale.

I

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica
pe 

Di- 
Au-

Miercuri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, a primit 
Jacques Lombard, președintele 
rectoratului societății „Citroen 
tomobil".

Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă rezultatele cooperării româno- 
franceze în producția de automobile 
și au fost discutate aspecte ale dez
voltării colaborării în diferite sec
toare ale construcțiilor de mașini.

La întrevedere a participat Cornel 
Pînzaru, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

★
La București a avut loc o lntîl- 

nir'e de lucru între Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini din Republica Socialistă 
România, și Rudi Georgi, ministrul 
construcțiilor de mașini-unelte și 
prelucrătoare din Republica Demo
crată Germană. în timpul convorbi
rilor a fost exprimată satisfacția re
ciprocă pentru rezultatele obținute 
în conlucrarea dintre industriile de 
specialitate 
construcția 
șini textile 
dezvoltare
In domenii 
semnat un 
construcția

ale celor două țări în 
de mașini-unelte și ma- 
și s-au stabilit noi căi de
și adîncire a colaborării 
de interes comun. A fost 
contract de cooperare în 
de prese mecanice între

pe tară 
zooteh-

zilei
Centrala industrială de mașini-unel
te, mecanică fină și scule, din țara 
noastră, și V.E.B. — „Fritz Heckert" 
din R.D.G. S-a convenit, de aseme
nea, colaborarea directă între între
prinderea de mașini de rectificat din 
Cluj-Napoca și V.E.B. — B.W.F. 
Berlin Marzahn.

Miercuri la amiază a fost semnat 
protocolul întîlnirii dintre cei doi mi
niștri, care stabilește măsuri concrete 
ce vizează intensificarea conlucrării 
dintre industriile constructoare de 
mașini-unelte și prelucrătoare din 
România și R.D. Germană.

La semnare a fost prezent Siegfried 
Bock, ambasadorul R.D. Germane la 
București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Ghana, miercuri după-amia- 
ză a avut loc, în Capitală, o mani
festare organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat reprezentanți at con
ducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.

Au fost prezenți Kwame Addae, 
ambasadorul Republicii Ghana la 
București, și membri ai ambasadei»

(Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, miercuri, pe 
Jacques Lombard, președintele Di
rectoratului societății „Citroen Auto
mobil".

în timpul întrevederii a fost anali
zat stadiul cooperării dintre între
prinderile românești ^și societatea

★
„Citroen" în fabricarea autotnobilelor 
de mic litraj și au fost abordate po
sibilitățile de amplificare și diversi
ficare a conlucrării reciproc avanta- . 
joase.

La convorbire a luat parte Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

(Agerpres)

în cadrul unei consfătuiri 
a lucrătorilor din domeniul 
niei, organizată la Galați de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. au fost dezbătute pe larg, in 
lumina cuvintării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R., rezultatele din 
1979 în creșterea efectivelor de anima
le, precum și sarcinile deosebit de im
portante ce revin zootehniei în 
acest an.

însușindu-și întru totul indicațiile 
secretarului general al partidului, .cei 
ce au luat cuvîntul au analizat căile 
și mijloacele practice pe care trebuie 
canalizată activitatea din zootehnie.

pentru creșterea susținută a șeptelu- 
lui și sporirea continuă a producției 
animaliere.

Participanții la consfătuire au făcut, 
de asemenea, un fructuos schimb de 
experiență în cadrul vizitei la com
plexul intercooperatist pentru crește
rea și îngrășarea taurinelor din co- . 
muna Vinători, complex care a înre
gistrat rezultate deosebite în produc
ția de carne, ca urmare a preocupări
lor pentru asigurarea bazei furajere, 
îngrijirea corespunzătoare a anima
lelor și generalizarea experienței po
zitive în rindul crescătorilor de 
animale.

(Agerpres)
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TENIS

Austria în „Cupa Davis“România
în sala Floreasca din Capitală în

cepe astăzi meciul dintre selecționa
tele României și Austriei, contînd 
pentru sferturile de finală ale tra
diționalei competiții internaționale de 
tenis „Cupa Davis". Arbitrul întîlni
rii este Carlo Martini (Italia). Echi
pa învingătoare va întîlni în semifi
nale formația Angliei.

Conform tragerii la sorți, efectuată 
ieri la prinz in saloanele hotelului 
Ambasador, joi, în prima partidă de

simplu, Ilie Năstase îl va întîlni pe 
Hans Kary, iar în continuare Florin 
Segărceanu va juca în compania lui 
Peter Feigl. Vineri este programată 
intîlnirea de dublu (cuplurile vor fi 
anunțate cu o oră înainte de înce
perea jocului), iar simbătă se vor 
disputa ultimele două partide de 
simplu : Florin Segărceanu — Hans 
Kary și Ilie Năstase — Peter Feigl.

Joi și simbătă. partidele încep de la 
ora 15, iar vineri de la ora 16.

ÎN CÎTEVA

Cil

© Miercuri, la Jesenice, în cadrul 
Campionatului european de hochei 
pe gheață pentru juniori (Grupa B), 
selecționata României a învins 
scorul de 10—2 (6—0, 1—1, 3—1) echi
pa Olandei. Astăzi este zi țle pauză, 
urmînd ca vineri echipa României să 
întîlnească selecționata Franței.

Alte rezultate : Italia — Ungaria 
7—6 (2—3, 2—1, 3—2) ; Austria — 
Franța 7—6 (1—3, 3—2, 3—1).

® Astăzi se reiau întrecerile cam
pionatului diviziei A la hochei pe 
gheață. Pe patinoarul „23 August" din 
Capitală, cu începere de la ora 17,00, 
se va disputa partida dintre echipele 
Dinamo București și Metalul Sf. 
Gheorghe.

în țară sînt programate următoa
rele jocuri : Dunărea Galați — Steaua 
București ; S.C. Miercurea Ciuc — 
Metalul Rădăuți.

In clasamentul competiției, după 
15 etape, conduce 
28 puncte, urmată 
namo — 25 puncte 
Ciuc — 19 puncte.

© Miercuri, in 
de finală (partide tur) ale 
cupelor" Ia fotbal, echipele Rijeka 
(Iugoslavia) și Juventus Torino au 
terminat la egalitate : 0—0. La Tbi
lisi, Nantes (Franța) a obținut vic
toria cu 2—0 (0—0) în partida cu Di
namo Moscova. întîlnirlle retur sînt 
programate la 19 martie.

0 Pe pîrtiile din împrejurimile lo
calității Slavsk (U.R.S.S.) au început 
întrecerile „Dinamoviadei" la schi 
alpin. în proba masculină de slalom 
special victoria a revenit sportivu-

RÎNDURI
lui român Ian Cavași, cronometrat 
în două manșe cu timpul de 1’29”46/ 
100, urmat de polonezul Jan Walkosz 
— 1’29”51/100.

• La Copenhaga, In prezența a 
peste 3 000 de spectatori, a început 
meciul de tenis dintre echipa S.U.A. 
și o selecționată europeană. După 
prima zi de întreceri scorul este egal: 
1—1. Adriano Panatta l-a întrecut 
cu 6—4, 6—4 pe Vitas Gerulaitis, iar 
Jimmy Connors a ciștigat cu 6—3, 
6—2 partida cu Bjorn Borg.

AUTOMOBILISM

La

echipa Steaua — 
de formațiile Di- 
și S.C. Miercurea
cadrul sferturilor

„Cupei

8 martie, „Raliul femeii"
Filiala A.C.R. București, prin 

comisia municipală de automobilism 
și karting, organizează 
martie, cu ocazia „Zilei 
competiție de masă, sub egida 
ciadei", 
„Raliul 
traseu, 
30 km) 
ritate și două probe de îndeminare 
(una în Piața Libertății și alta pe 
Platforma Măgurele). Echipajele vor 
avea minimum două persoane, la vo
lan, obligatoriu, urmînd a fi o fe
meie. înscrieri și informații supli
mentare, zilnic la sediul filialei 
A.C.R. București (calea Victoriei, nr. 
18—20, pasajul Vilagros), iar in ziua 
concursului — în Piața Libertății (la 
secretariat), pînă la ora 12. Startul 
— la ora 12,30.

simbătă, 8 
femeii", o 

„Da- 
•rezervată automobilistelor, 

femeii". Concursul (pe un 
în Capitală, de aproximativ 
cuprinde o probă de regula-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 5 MARTIE 1980

Extragerea I : 33 31 25 43 10 19
Extragerea a Il-a: 6 24 45 22 36 16
Fond total de cîștiguri : 1 167 924 lei din care 191 368 lei report Ia cate

goria I și 20 633 Iei la categoria a Il-a.

Cerințe și
Campionatul național de handbal 

1979—1980 a demonstrat convingător 
că s-a întărit tendința observată în. 
campionatele precedente — aceea a> 
ofensivei echipelor din unele județe 
spre virful clasamentului general. Toți 
specialiștii consultați remarcau că. 
pentru prima oară campionatul nos
tru național s-a bucurat de cinci 
competitoare la pozițiile fruntașe și 
erau de acord că acest fapt nu nu
mai că a însuflețit întrecerea, dar 
i-a dat și o calitate tehnico-tactică 
mai bună.

Unele reușite ale ediției recent în
cheiate n-au scutit însă de critică 
nici formula campionatului, nici a- 
titudinea conducerii, federației fată 
de unele chestiuni de fond 
handbalului nostru. Rezumăm, ___
jos unele opinii ale exponentilor unor 
cluburi și ai F.R.H. cu privire la 
cîteva aspecte principale.

ale 
mai

„Unde jucăm O explicație prea
labilă la acest subiect : intr-un ci
clu de patru ani, campionatele na
ționale se organizează în două fe
luri — în mod obișnuit, adică pe 
toată durata sezonului, și „concen
trat". în perioadele premergătoare 
turneelor mondiale sau olimpice, 
pentru a se asigura mai mult timp 
de pregătire echipei reprezentative ; 
campionatul 1979—1980 a fost de 
tipul „concentrat", el desfășurindu-se 
sub forma unor turnee, pe terenuri 
neutre (cu excepția turneului ultim, 
de la București). Durerea cea mare 
a cluburilor divizionare o constituie 
tocmai această „neutralizare" a te
renurilor de joc. Iată ce ne-a de
clarat in această privință președin
tele „Științei", Victor Enășoaie, di
rectorul. Centrului de calcul Bacău : 
„Spre deosebire de echipele bucu- 
reștene, formația noastră n-a jucat 
vreme.de un campionat întreg pe te
renul propriu, în fața publicului pro
priu. Dincolo de inegalitatea compe- 
tițională, evidentă, s-au născut și 
alte probleme, mai serioase. Echipa 
se rupe de susținătorii săi. care se 
întreabă pentru cine fac eforturi, 
pentru cine cotizează»»dacă nu-i văd 
la față pe jucători cu lunile ? Nici 
măcar la televizor ! Propun condu
cerii federației să fie consecventă în 
aplicarea formulei normale tur-re- 
tur, sau combinată cu turnee, însă 
acestea în organizarea exclusivă a 
centrelor divizionare A“. Să consem
năm și părerea președintelui clubu
lui Minaur, Alexandru Konnerth, 
inginer-șef la Flotația centrală a 
C.M.M. Baia Mare: „Sîntem mindri 
că antrenorul Lascăr Pană si cîțiva 
jucători băimăreni sînt la lotul re-

posibilități în handbal
prezentativ. Printre jucătorii noștri 
.există o adevărată emulație pentru 
a urca pină la echipa națională, iar 
ambianta ii stimulează și ea spre a- 
cest ideal sportiv. Nu înțelegem însă 
utilitatea campionatului jucat pe te
renuri neutre, n-o înțelege nici pu
blicul local. Pe lingă dezavantaje 
competiționale, suferim și pagube de 
ordin financiar. Principalul neajuns 
rămîne acela că, dacă nu-i oferim 
băimăreanulul nici spectacolul spor
tiv, nici prilejul de a-și vedea e- 
chipa în meciuri oficiale, el se va 
îndepărta de handbal și-l va înlocui 
cu altceva". Să încheiem acest su
biect de discuție cu opinia unui teh
nician, Constantin Jude, antrenorul 
Politehnicii Timișoara : „Nu văd nici

RADIOGRAFII ALE 
CAMPIONATELOR

o rațiune de ordin tehnic pentru des
fășurarea campionatului pe terenuri 
neutre, oricit m-aș strădui s-o des
copăr, în unele orașe, cele zece di
vizionare au jucat în trei zile un 
total de 15 partide în săli pe ju
mătate goale și cu un public exa
gerat de „neutru" față de handbal. 
Din acest punct de vedere, la Bucu
rești a fost bine, firește însă te
renul nu mal era neutru. Sugerez fe
derației să renunțe definitiv la for
mula în discuție".

— Veți renunța la „formulă" 7 — 
l-am întrebat pe președintele F.R.H., 
loan Kunst-Ghermănescu.

— Cu multă probabilitate, deși tre
buie să observ că, în momentul a- 
doptării ei, numeroși reprezentanți ai 
cluburilor își dăduseră atunci acor
dul. Am greșit noi, au greșit și ei ; 
meciul oficial pe teren neutru tre
buie să fie în viitor de ordinul ex
cepției, aceasta, după cum se vede, 
în interesul centrelor divizionare, al 
handbalului de înaltă competiție.

Cite meciuri jucăm ? în 'campio
natul diviziei A, cu zece echipe, fie
care formație susține 18 partide pe 
an competițional. La vremea ei, re
ducerea numărului de echipe s-a jus
tificat prin foloase de calitate ale 
întrecerii. Iată însă că acum se for
mulează obiecții din partea exponen? 
ților cluburilor : numărul prea mic 
de mecțuri oficiale îngreunează,

fiindcă nu justifică, în măsură sufi
cientă, pregătirea serioasă pe tot 
parcursul anului competițional ; 
handbaliștii divizionari își mențin 
măi dificil valoarea sau și-o sporesc 
prea încet, iar, în cazul tinerelor ta
lente, cifra mică de partide se do
vedește de-a dreptul o frină de creș
tere ; nici interesul susținătorilor, ca 
și veniturile cluburilor nu sporesc 
conform posibilităților reale intr-un 
campionat cu numai 18 jocuri ; aria 
centrelor divizionare s-a restrâns, 
practic fiind îndepărtate din compe
tiția elitei handbalului unele echipe 
foarte promițătoare. (Cu privire la 
acest ultim punct, reprezentanți ai 
cluburilor din Baia Mare și Bacău 
apreciau mult tinăra și talentata 
echipă Universitatea Cluj-Napoca. Ei 
erau de părere că aceasta a fost pă
gubită de numărul mic de echipe și 
jocuri. Dacă s-ar fi manifestat în- 
tr-un campionat cu 12 sau 14 echipe, 
clujenii n-ar fi retrogradat, iar, cu 
trecerea timpului, s-ar fi putut trans
forma într-o formație competitivă pe 
plan național, spre folosul general al 
handbalului nostru, care s-ar fi îm
bogățit cu încă un centru puternic și 
productiv în talente). Și sinteza de 
mai sus am prezentat-o tovarășului 
Kunst-Ghermănescu, solicitîndu-i o- 
pinia, pe care o redăm, de aseme
nea, succint: „Felul în care trebuie 
să arate campionatul a fost mereu 
în miezul 
F.R.H. 
cări și 
însă la 
expuse 
de vedere. Dar sint și multe contra-

• argumente ce pai- la fel de viabile. 
Nici competițiile din alte țări cu 
handbal bun nu ne-au ajutat la gă
sirea concluziei definitive. In Iugo
slavia și R. F. Germania sînt cite 
14 echipe divizionare A, In Ceho
slovacia — 12, in U.R.S.S. și R.D. 
Germană — cite zece. Pregătind vii
torul campionat 1980—1981, care se 
va desfășura pe parcursul întregului 
an competițional, ne vom consulta 
din nou cu reprezentanții cluburilor 
divizionare și ai handbalului din 
județe, spre a vedea ce-i de făcut".

Convinși că mulți conducători do 
cluburi și asociații, antrenori și alți 
specialiști sînt preocupați de perfec
ționarea 
virf din 
gumente 
discuție, 
scris, ziarului „Scinteia" punctele lor 
de vedere, sugestiile și propunerile.

Valeriu MIRONESCU

preocupărilor organelor 
Am efectuat destule modifi- 
experiențe, fără să ajungem 
formula ideală. Argumentele 
sint raționale dintr-un unghi

activității în acest sport de 
tara noastră, că ei dețin ar
și date valabile Ia tema in 
ii invităm să trimită, in

• ALUMINIU NATIV, 
Geologii sovietici au descoperit 
in straturile de bazalt ale plat
formei siberiene .pepite de alu
miniu nativ. La început, desco
perirea a părut complet nevero
similă și de aceea pepitele au 
fost supuse celor mai atente a- 
nâlize de laborator, întrucît pînă 
in prezent se considera că alu
miniul nu se găsește în stare na
tivă, cu toate că este unul din 
cele mai răspîndite elemente din 
natură. Se apreciază că studiile 
legate de noua descoperire vor 
permite să se tragă concluzii 
privind locurile unde ar trebui 
organizate explorări geologice în 
vederea depistării de zăcăminte 
de aluminiu nativ.

realizat tn Marea Britanie și 
care, aducind la aspect cu ochiul 
de fluture, îmbină caracteristi
cile unui mic avion cu ale unui 
elicopter. Pilotul, împreună cu 
doi însoțitori stau în partea din 
față, o cabină bombată, complet 
transparentă, permițînd vederii 
o cuprindere panoramică, iar mo
torul se află în spate. Principa
lele întrebuințări ale noului a- 
parat de zbor vor fi. suprave
gherea circulației, depistarea 
și urmărirea incendiilor de pă
dure.

@ „OPTICA" este nu‘
mele dat noului aparat aviatic.

® GALERIA DE ARTĂ 
DE LA PÎLSEN. în orașul 
Pilșen s-a deschis prima Galerie 
permanentă din Cehoslovacia 
consacrată lucrărilor plastice ale 
copiilor. Galeria este organizată 
pe două secțiuni, una fiind des-

tinată desenelor copiilor din Ce
hoslovacia, iar cea de-a doua 
tinerilor artiști din 70 de țări ale 
lumii. Anual, în cadrul Galeriei 
de la Pilsen se vor deschide ex
poziții internaționale ale dese
nelor executate de copii.

© APĂ PE MARTE? 
Cel puțin două regiuni ale pla
netei, Marte — puse sub obser
vație in același timp cu ajuto
rul unor nave spațiale si al unor 
telescoape terestre — ar putea 
avea apă sub scoarță. De curând, 
o echipă a Universității din 
Massachusetts a constatat eva
porări de apă în sudul ecuatoru
lui acestei planete. Apa ar pu
tea proveni de la ghețuri din 
subsol sau ar putea indica exis
tența unor pînze freatice afla
te la mici adincimi. Cele două

șarpe cobra, a fost totuși prins 
asupra faptului.

regiuni examinate sînt Solis La- 
cus, ce măsoară o lungime de 
circa 375 km, și Noachis-Helles- 
pontus, cu o lungime de 
de km — o vastă cimpie la 
tul bazinului Hellas.

1 000 
ves-

Calabozo, oraș cu circa 40 000 de 
locuitori, este unul din centrele 
importante atacate pînă acum 
de aceste insecte ce „preferă" în 
general zonele rurale sau slab 
urbanizate.

© INVAZIE DE AL
BINE. Cîteva roiuri de albine 
din specia denumită „africană", 
deosebit de agresive, au pătruns 
pe străzile orașului Calabozo, 
din Venezuela, unde au înțepat 
peste 100 de persoane. Lupta îm
potriva „invadatoarelor" s-a do
vedit dificilă și cîțiva dintre 
pompierii .care au participat Ia 

• ea au fost ulterior spitalizați.

© JUSTIȚIE. Un tribunal 
elvețian a condamnat la trei 
ani închisoare pe un contraban-' 
dist de droguri, la rîndul lui 
narcoman. Pentru a induce în 
eroare organele de control, con
trabandistul ascundea săculețele 
cu stupefiante în... stomacul 
unei cobre. Contrabandistul, care 
sconta pe faptul că vameșii nu 
vor îndrăzni să „deranjeze" un

• TEST GASTRONO
MIC. Uleiurile și grăsimi
le alterate întrebuințate Ia 
gătit în restaurante sau în bucă
tăriile individuale vor putea fi 
depistate ■ cu ușurință, gratie 
unui test efectuat cu ajutorul 
unei substanțe chimice puse la 
punct de chimiștii vest-germani. 
în contact cu această substanță, 
uleiul sau grăsimea alterată își 
schimbă instantaneu culoarea. 
Pină .nu de mult, subsțanțele 
cancerigene ce rezultau din pră- 
jirea alimentelor cu grăsimi 
alterate puteau fi identificate 
numai prin complicate analize 
de laborator. Cu ajutorul noii

metode pot fi efectuate în mod 
operativ controale, mai ales în 
alimentația publică.

• POLITEȚE. In semn 
de amabilitate și politețe, japo
nezii se înclină unul in fața ce
luilalt atît la întîlnire, cît și la 
despărțire. Gestul este practicat 
mai cu seamă în comerț, in ra
porturile cu clienții. Pornind de 
Ia faptul că unghiul înclinării 
indică gradul de respect, un grup 
de specialiști ai unei compa
nii din Osaka, care con
trolează o rețea întinsă de ma
gazine, a construit — ------ '
automat 
vinzători 
cline, de 
sau mai
cînd se lntîlnesc cu .colegii lor ; 
30 de grade în fața cumpărăto-

un aparat 
care învață pe viitorii 
de magazin să se in

ia caz la caz. mai mult 
puțin : 15 grade atunci

rilor care Intră In magazine și 
45 grade cînd cumpărătorii pă
răsesc magazinul purtind cu el 
pachete cu mărfuri.

• ÎN FLAGRANT DE
LICT... Repetatele acuzații de 
corupție formulate în ultima 
vreme împotriva poliției londo
neze au dobîndit la finele săptă- 
mînii trecute o confirmare din 
cele mai concrete, cînd șase po
lițiști din cartierul City au co
mis o spargere la un magazin al 
firmei comerciale „Austin Reed", 
din capitala britanică. Cei șase 
— uh inspector, doi sergenți și 
alți trei polițiști — au fost ares
tați în interiorul magazinului, 
unde s-a deplasat o patrulă, ca 
urmare, se pai’e, a unei sesizări 
telefonice anonime.

vreme.de
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Tntîlnirea unor lideri socialiști din țări vest-europene

DAMASC 5 (Agerpres). — Din 
însărcinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Rep'ublicii Socialiste România, Vasile 
Pungan, ministru secretar de stat, tri
mis special al șefului statului român, 
a transmis un mesaj de prietenie se
cretarului general al C.C. al Parti
dului Baas Arab Socialist din Siria, 
Hafez Al Assad, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, împreună cu 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate, pace și progres 
poporului arab sirian.

Mulțumind pentru mesaj și expri- 
mindu-și deplina satisfacție față de 

‘ conlucrarea rodnică, prietenească 
statornicită între Partidul Baas Arab 
Socialist din Siria și Partidul Comu
nist Român, între poporul arab sirian 
și poporul român, președintele Hafez 
Al Assad a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de profundă considera
ție și stimă, urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese în

activitatea consacrată prosperității și 
înfloririi continue ă națiunii române, 
precum și de bunăstare și progres 
poporului român prieten.

Cu prilejul schimbului de mesaje 
au fost abordate unele 
raporturilor dintre cele 
popoare, subliniindu-se 
belor părți de a depune 
rile pentru realizarea 
convenite la cel mai înalt nivel 
prilejul multiplelor intîlniri 
președinții Nicolae Ceaușescu și Ha
fez AI Assad. în context, au fost evi
dențiate noi posibilități de adincire 
și diversificare a conlucrării reciproc 
avantajoase româno-siriene în toate 
domeniile de interes comun și, în 
mod deosebit, pe plan economic.

S-a evidențiat hotărîrea celor două 
țări de a consolida și intensifica con
lucrarea dintre ele pe plan internațio
nal, in interesul cauzei generale a 
păcii, destinderii șl colaborării din
tre state, al dezvoltării independente 
a fiecărei națiuni, al asigurării drep
tului fiecărui popor la progres și 
prosperitate.

aspecte ale 
două țări și 
dorința am- 
toate efortu- 
înțelegerilor 

cu 
dintre

PARIS 5 (Agerpres). — Liderii 
partidelor socialiste din Franța 
(Frangois. Mitterrand), Italia (Bettino 
Craxi), Portugalia (Mario Soares) și 
Spania (Felipe Gonzalez), întruniți 
miercuri, la Paris, au examinat evo
luția situației politice și sociale din 
țările respective, precum și relațiile 
pe plan european.

După cum relevă agenția France 
Presse, partidele socialiste din cele 
patru țări s-au pronunțat în favoa
rea continuării dialogului cu țările

Oî1

— subliniază
LIMA 5 (Agerpres). — Cotidianul 

peruan „EL COMERCIO" a publicat 
un amplu articol care, dînd o înaltă 
apreciere activității internaționale a 
țării . noastre, scrie, între altele : 
„România este una dintre cele mai 
consecvente țări în ceea ce privește 
promovarea unei politiei internațio
nale bazate pe respectul tuturor ță
rilor din lume, indiferent de zona in 
care se află sau de regimul politic, 
economie și social". După ce prezin
tă pe larg punctele de vedere româ
nești cu privire la necesitatea inten
sificării activității tuturor țărilor in 
scopul rezolvării pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
și situațiilor de încordare existente 
în diferite zone din lume, articolul 
subliniază faptul că țara noastră — 
prezență activă în politica interna
țională — are un cuvînt important 
datorită principiilor pe care le pune 

’la baza activității sale, principii ce 
urmăresc salvgardarea păcii, asigu
rarea fericirii tuturor popoarelor 
lumii. Articolul evidențiază, de ase
menea, activitatea constructivă a 
României, fermitatea cu care țara 
noastră acționează pentru diminuarea 
tensiunii în relațiile internaționale, 
în așa fel incit aceasta să nu afec
teze procesul de destindere și coope
rare în Europa și în lumea întreagă, 
în context, „El Comercio" subliniază 
eforturile României îndreptate spre 
realizarea securității europene.

presa peruană
în încheiere, ziarul se referă la 

chemarea adresată tuturor popoare
lor de președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescix, cu prile
jul celui de-al II-lea Congres al 
F.D.U.S. pentru a-și intensifica efor
turile în vederea diminuării stării de 
tensiune existente în lume, pentru a 
asigura ca înfăptuirea securității eu
ropene să constituie o contribuție 
importantă la lupta pentru o politică 
de destindere și pace în lumea în
treagă.

La rîndul, său, revista peruană 
„CREDITO" publică un articol con
sacrat concepției românești privind 
necesitatea instaurării unor relații 
monetare și financiare echitabile, 
evidențiind propunerea țării noastre 
cu privire la crearea unui fond co
mun de dezvoltare, prin contribuția 
statelor industrializate și prin eco
nomiile realizate pe baza reducerii 
cheltuielilor militare de către toa
te statele. Prezentînd propunerile 
României cu privire la căile de 
restructurare a sistemului' monetar 
internațional, articolul subliniază că 
„România, în calitate de membru al 
F.M.I. și B.I.R.D., contribuie activ 
Ia soluționarea problemelor mone
tare și financiare, concepînd organi
zarea pe baze noi, pe deplin echi- 

. tabile, a relațiilor în acest domeniu, 
ca o componentă esențială a proce
sului de instaurare a unei noi ordini 
economice internaționale".

“ Extinderea cooperării economice 
dintre România

DACCA 5 (Agerpres). — La Dacca 
a fost semnat un contract privind li
vrarea de către România a echipa
mentelor pentru o fabrică de mobilă, 
ce urmează să fie construită în orașul 
Chittagong. România va asigura, de 
asemenea, proiectele și asistența teh
nică pentru montarea și punerea în 
funcțiune a -acestui obiectiv.

Fabrica, planificată să intre în 
funcțiune în 1982, va produce anual 
5 000 gamitui-i de mobilă pentru a- 
partamente și 5 000 garnituri de mo
bilă de birou, constituind unul dintre 
obiectivele economice însemnate ale

și Bangladesh
al Republiciiviitorului plan cincinal 

Populare Bangladesh.
Contractul se înscrie 

cordului de cooperare ________
tehnică existent între cele două țări 
și al bunelor raporturi comerciale și 
de cooperare economică bilaterală, pe 
linia colaborării multiple dintre 
România și Bangladesh, . ale cărei 
baze au fost puse cu prilejul dialo
gului la nivel înalt de la București, 
din 1978, dintre' președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ziaur 
Rahman.

in cadrul A- 
economică și

spre

• •

Uriașă revărsare de entuziasm pe străzile și în piețele din cartierele locuite de africani ale capitalei rhodesiene, ime
diat după aflarea rezultatelor alegerilor. (Telefoto : Associated Press - Agerpres)

contribui la menținerea rezultatelor 
pozitive pe care destinderea le-a adus 
statelor și popoarelor. .

In cuvîntul de închidere, noul pre
ședinte al uniunii, Joop den Uyl, li
derul Partidului Muncii din Olanda, 
s-a pronunțat pentru activizarea dia
logului Est-Vest și pentru obținerea 
de progrese cit mai mari în tratati
vele pentru dezarmare.

Europei răsăritene, pentru Ca conti
nentul european să devină „o zonă 
a păcii și, în același timp, un factor 
de pace".

Examinînd relațiile dintre parti
dele comuniste și cele socialiste, cei 
patru lideri socialiști au apreciat că 
fiecare partid trebuie să-și adapteze 
strategia ținînd seama de contextul 
național și de propria sa situație.

în încheiere a fost lansat un apel 
comun la unitatea forțelor de stingă, 
progresiste din cele patru țări.

Este necesară activizarea tratativelor
pentru dezarmare
(Agerpres). — La 
încheiat lucrările 
Congres al Uniu- 

din țările

LUXEMBURG 5 
Luxemburg s-au 
celui de-al XI-lea 
nii partidelor socialiste 
membre ale C.E.E.

Participanții la congres, manifestln- 
du-și îngrijorarea față de înrăutățirea 
climatului international, au adresat 
guvernelor țărilor lor chemarea de a

Probleme importante pe agenda reuniunii 
asupra dreptului mării

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La New York continuă lucrările 
celei de-a noua sesiuni a Conferin
ței O.N.U. asupra dreptului mării,- 
care va dura pînă Ia 4 aprilie a.c.

în cele opt sesiuni precedente, con
ferința, prin eforturi intense si înde
lungate, a reușit să elaboreze un text 
de negociere, care conține soluții ac
ceptabile în majoritatea problemelor 
ce vor face obiectul unei viitoare 
convenții asupra dreptului mării. 
Este vorba de probleme cu implica
ții '.......................
de

politice, strategice, economice și 
altă natură, de importantă deose-

bită pentru state, cum ar fi regimul 
mării teritoriale, pasajul inofensiv al 
vaselor străine în acest spațiu mari- 
•tim, navigația prin strîmtorile inter
naționale, regimul statelor-arhipelag, 
zona economică (o nouă instituție a 
dreptului mării), statutul mării li
bere. zona internațională (respectiv, 
bogățiile teritoriilor submarine de 
dincolo de juridiseția națională — o 
altă nouă instituție), cercetarea știin
țifică marină, reglementarea diferen
delor ce vor apărea în procesul apli
cării și interpretării viitoarei con
venții.

Acord privind constituirea guvernului
SALISBURY 5 (Agerpres). — Ro

bert Mugabe, președintele Z.A.N.U., 
și Joshua Nkomo, președintele 
Z.A.P.U., au convenit, în cadrul con
vorbirilor pe care 
miercuri, la Salisbury, 
un guvern de coaliție

le-au avut 
să formeze 

— a anunțat

secretarul adjunct al Z.A.N.U. pen
tru problemele informațiilor, Edison 
Zvobgo — informează agențiile 
U.P.I. și T.A.S.S. El a precizat că 
viitorul guvern al statului indepen
dent Zimbabwe va fi un guvern ăl 
Frontului Patriotic.

Entuziasm ia Salisbury 
și în întreaga țară

r
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APEL AL P.C. PORTUGHEZ. Partidul Comunist Portughez a adre
sat un apel opiniei publice din țară pentru transformarea sărbătoririi 
celei de-a 6-a aniversări a revoluției din aprilie 1974 într-o demonstra
ție a unității forțelor democratice. O declarație a Comisiei Politice a 
C.C. al P.C.P., dată publicității miercuri, relevă că ziua de 25 aprilie 
trebuie să devină o zi de luptă în apărarea libertății, democrației și 
cuceririlor revoluției, în primul rind a apărării reformei agrare și 
naționalizării, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor 
populare.

J

EXPOZIȚIE ROMANEASCA LA 
DARHAN. In cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 2050-a aniver
sări a constituirii primului stat dac 
centralizat și independent, in ,orașul 
Darhan a fost deschisă expoziția 
documentară de fotografii „România 
azi“, organizată de Ambasada Româ
niei din Ulan 
cu Ministerul 
Mongole.

CONTACTE, 
man, Helmut
miercuri, la Washington, 
află într-o vizită oficială, o primă 
rundă de convorbiri cu secretarul 
de stat al S.U.A., Cyrus Vance. 
După convorbiri, Vance a declarat 
că în cadrul acestora au fost abor
date „numeroase probleme de in
teres comun".

Bator în 
Culturii

colaborare 
al R.P.

Cancelarul 
Schmidt,

vest-ger- 
a avut- 

unde se

CONVORBIRI ANGLO-IRLAN- 
DEZE. Aflat la Londra într-o vizi
tă oficială, ministrul de externe al I 
Irlandei, Brian. Lenihan. a conferit 
Cu omologul său britanic, lordul | 

: Cațripgton, „ asupra situației din 
Ulster și a unor probleme comuni
tare. Dintre acestea din urmă o . 
atenție specială a fost acordată ce- I 
rerii Marii Britanii privind redu- i 
cerea contribuției sale la bugetul 
C.E.E.

REUNIUNE O.E.C.D. La Paris s-a I 
deschis, miercuri, o -reuniune a mi
niștrilor agriculturii din cele 24 de 
țări membre ale Organizației pen- | 
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.), care grupează prin- i 
cipalele țări occidentale industriali
zate. Pe agenda de lucru a reuniunii ' 
de două zile figurează o analiză a 
situației agriculturii din țările 
O.E.C.D., politica agrară si situația | 
piețelor agricole.

Străzile orașului Salisbury — deo
potrivă in cartierele mărginașe 
Highfield, Seki, Harare, locuite de 
africani, ca și in zona comercială 
administrativă din centrul orașului 
— au fost marți și miercuri martore 
la o uriașă revărsare de entuziasm, 
imediat după anunțarea rezultate
lor alegerilor. Prin mitinguri spon
tane, prin cintece și dansuri exube
rante, prin lozinci patriotice reluate 

' de mii de glasuri, mulțimea a salu
tat marea victorie a forțelor patrio
tice care s-au aflat in fruntea lup
tei de eliberare 
a poporului Zim
babwe, Z.A.N.U.- 
F.P., sub conduce
rea lui Robert 
Mugabe, si Fron
tul Patriotic', fost Z.A.P.U.. de sub 
conducerea lui Joshua Nkomo. Necu- 
noscuți se felicitau reciproc, se îm
brățișau cu lacrimi de bucurie in 
ochi. Din autocamioane deschise, 
militanți ai forțelor patriotice flu- 
tiiraii steaguri galben-verde-roșu- 
nețfru'-ale Viitorului stat- indepen- 

■■ dent Zimbabwe.
Marea victorie a celor două parti

de care au fost alături în lupta 
pentru independență este, fără în
doială, reafirmarea unanimă, pe 
calea votului, a aceleiași opțiuni 
fundamentale pentru libertate și 
dezvoltare de sine stătătoare, ex
primată și înainte, în timpul luptei 
de eliberare.

In același timp, acest . strălucit 
succes este apreciat aici și ca 
un succes al ideii de unitate, 
„Am luptat împreună și trebuie 
să guvernăm împreună" — această 
lozincă, arborată imediat după afla
rea rezultatelor de către militanta 
Z.A.N.U.-F.P. în timpul zecilor și 
sutelor de adunări spontane de pe tot

cuprinsul țării, exprimă o cerință 
și o stare de spirit împărtășită 
de întregul popor Zimbabwe.

Pentru ziaristul român, martor al
■ acestui eveniment istoric din viața 

poporului Zimbabwe, nu poate fi 
decît un prilej de profundă satis
facție de a înregistra și in acest 
colț îndepărtat al Africii meridio
nale referiri pline de căldură la 
adresa României socialiste. Iată, de 
pildă, o secvență edif icatoare, petre
cută pe unul din principalele bule
varde din Salisbury, Manica Road,

unde se desfășura 
———————— 0 mare adunare 

DE LA TRIMISUL NOSTRU , sărbătorire a victoriei m ale- 
-------------------------- peri: observind pe 

■---------------cartonașul galben,
care servește drept legitimație tutu
ror gazetarilor străini, numele unui 
ziar românesc, un grup de tineri 
africani au ținut să-și exprime spon
tan gratitudinea pentru sprijinul pe 
care România l-a acordat tot timpul

■ luptei de eliberare a poporului 
Zimbabwe, exclamind: „România ! 
Ceapșeșcu!"., Aifi,, intertocutori și-au

. exprijriăt ' convingerea că România 
va fi alături de noul stat Zimbabwe 
tot așa cum a fost alături de Fron
tul Patriotic în cursul luptei de 
eliberare.

...Miercuri, la 24 de ore după a- 
flarea rezultatelor alegerilor, ani
mația de pe străzile din Salisbury 
nu se potolise. Mulțimea continua 
să cinte și să danseze, intr-un en
tuziasm de nedescris. Este bucuria 
unui popor care și-a căpătat dem
nitatea, a unui popor însuflețit de 
năzuința de a-și construi un viitor 
pașnic și prosper.

Reacții favorabile 
pe diferite meridiane „Un Zimbabwe nou și independent"

NAȚIUNILE UNITE 5 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U,. 
Kurt Waldheim, salută faptul că pro
cesul electoral, din Rhodesia s-a des
fășurat în ordine — a declarat’ un 
purtător de cuvînt , al Națiunilor’ 
Unite. Secretarul general al O.N.U., 
q adăugat purtătorul de cuvînt, își 
exprimă speranța că rezultatele ale
gerilor vor conduce la- statornicirea 
unei configurații politice stabile, in
tr-un Zimbabwe nou și independent.

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
într-un comunicat dat publicității la 
sediul Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) se menționează că rezulta
tul alegerilor desfășurate in Rhodesia 
constituie „o. victorie a Frontului Pa
triotic, precum și un indiciu al înal
tei responsabilități politice a po
porului Zimbabwe".

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Expriinîndu-și deosebita satisfac
ție în legătură cu victoria istorică ob
ținută de reprezentanții forțeloi- pa
triotice în alegerile din Zimbabwe, 
grupul țărilor nealiniate la O.N.U., 
întrunit la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, a adresat uni me
saj de felicitare copreședinților Fron
tului Patriotic, Robert Mugabe și 
Joshua Nkomo, arătind că această 
victorie este expresia voinței poporu
lui Zimbabwe de a trăi in libertate 
și independență, de a arunca lanțu
rile colonialismului și rasismului.

Politica României - consecvent orientată
promovarea noilor relații interstatale

„Partidul nostru, între gul nostru popor vor face 
totul pentru a contribui la realizarea unor relații inter
naționale noi, astfel ca fiecare popor, fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, să-și făurească o viață de bună
stare și fericire, 
planeta noastră".

într-o lume a păcii și colaborării pe

NICOLAE CEAUȘESCU

Romulus CĂP1ESCU

„Rolul și participarea României la problemele internaționale 
sînt în mod eminent ilustrate de activitatea dinamică a presti
giosului său conducător, președintele Nicolae Ceaușescu. întreaga 
lume este conștientă de contribuția sa unică la normalizarea re
lațiilor dintre state, la reglementarea conflictelor și disputelor 
internaționale prin negocieri între părțile implicate și instaurarea 
unui nou tip de relații între state".

KURT WALDHEIM
Secretarul general al O.N.U.

Insuflețitele adunări cetățenești care 
«e desfășoară în aceste zile pe în
treg cuprinsul țării reprezintă un 
prilej de trecere în revistă nu nu
mai a impresionantelor realizări ob
ținute de poporul nostru în ultimii 
cinci ani pe planul construcției so
cialiste, ci și de evocare a presti
giului pe care, prin politica sa ex
ternă, România socialistă îl deține 
în prezent pe plan internațional. în 
conștiința unor largi cercuri politice, 
a popoarelor din diverse zone ale 
planetei, numele țării noastre, al 
președintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
asociate în mod direct și firesc cu 
lupta pentru făurirea unei lumi a 
dreptății și justiției, în care rapor
turile dintre state și națiuni șă se 
bazeze pe norme democratice, pe 
principiile respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța, rezolvării pe cale 
pașnică a diferendelor, respectării 
dreptului inalienabil al fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale. Fer
mitatea și consecvența cu care 
România a militat și în decursul ulti
mei legislaturi pentru democratiza
rea vieții internaționale, pentru pro
movarea și apărarea noilor principii, 
pentru înrădăcinarea lor trainică în 
relațiile interstatale a făcut să creas
că și mai mult numărul prietenilor

Îie care țara noastră îi are astăzi în 
urne, a sporit continuu audiența și 

ecoul politicii externe a partidului și 
statului nostru.

Promovarea și respectarea strictă 
a principiilor noi de relații consti
tuie o orientare programatică ce gu
vernează întreaga activitate inter
națională a țării noastre. Statuate în 
legea supremă a țării, . Constituția 
Republicii, în Programul P.C.R., noile 
principii au fost reafirmate cu vi
goare in documentele congreselor și 
conferințelor naționale ale partidului, 
în rapoartele și cuvîntările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — neobosit 
militant pentru cauza independen
ței și suveranității popoarelor, pen
tru respectarea egalității între .na- 

. țiuni, fără deosebire de mărime sau 
forță economică și militară. întreaga • 
experiență istorică, inclusiv din ulti
mii ani, arată că ori de cite ori aceste 
principii au fost încălcate, ori de cite 
ori unui popor i-a fost negat dreptul 
de a-și hotărî singur calea dezvoltă
rii sale, partidul nostru, secretarul 
său general s-au situat ferm în 
apărarea acestor principii sacre,' ce- 
rînd respectarea lor . strictă de către 
toți și față de toți.

Atașamentul profund al României 
socialiste față de noile principii de 
relații, eforturile sale perseverente 
pentru generalizarea acestora în în
treaga viață internațională au o so-

lidă temelie obiectivă. într-adevăr, 
marile procese și transformări revo
luționare ce au loc în lume au pus 
și pun în evidență că reașezarea pe 
baze noi, democratice a relațiilor 
interstatale reprezintă o cerință le
gică a dezvoltării contemporane, că 
vechile raporturi dintre state, înte
meiate pe inegalitate, pe dominație 
și dictat, care au generat atitea con
flicte și războaie, sînt în prezent 
perimate, aflîndu-se în contradicție 
cu voința tot mai hotărîtă a popoa
relor de a se dezvolta liber, deplin 

■ stăpîne pe soarta lor. Pe bună drep
tate afirma președintele Nicolae 
Ceaușescu că noile principii sînt 
pentru societatea omenească de as
tăzi, pentru relațiile de colaborare 
in lume așa cum sint apa și aerul 
pentru existența omului.

Cu alte cuvinte, apărarea acestor 
principii, aplicarea lor strictă în re-, 
lațille dintre state reprezintă condiția 
sine qua non a menținerii și întăririi 
independenței poporului nostru și a 
tuturor popoarelor lumii. Ele consti
tuie cheia vieții. noastre libere și in
dependente, garanția valorificării po
tențialului de creație materială și. 
spirituală a poporului, în scopul ridi
cării-României pe noi culmi de pro
gres și civilizație, 
tuit în acești ani, 
al patriei noastre 
fost posibile dacă

Tot ce s-a înfăp- 
însuși chipul nou 
socialiste n-ar fi 
România n-ar fi

fost independentă, dacă n-ar fi pus 
la baza relațiilor sale cu celelalte 
state normele, echității și justiției. Și, 
desigur, ceea; ce are deplină valabi
litate pentru poporul nostru, este va
labil și pentfu celelalte popoare ale 
lumii, interesate să se afirme liber 
șl nestingherit, să-și concentreze e- 
forturile și resursele în direcția dez
voltării • lor economice și sociale.

Dar noile principii de relații au și 
o altă menire, și anume aceea de a 
asigura cadrul de liniște și de secu
ritate necesar pentru o colaborare 
rodnică între națiuni, în folosul în
tregii umanități. Respectarea strictă 
a acestor principii — ca un tot unitar 
— reprezintă condiția’ stabilirii unor 
raporturi normale, de încredere și 
stimă reciprocă, între state libere și 
egale in drepturi, constituie însăși 
esența cbexisienței pașnice între toate 
statele, indiferent de orîriduire, di
mensiuni sau grad de dezvoltare. în
treaga experiență a vieții-internațio
nale arată că încălcarea acestor drep
turi duce la creșterea încordării, a 
pericolelor de război, că dacă astăzi 
in lume persistă stări de tensiune și 
conflict, dacă mai apar surse noi de 
primejdii la adresa păcii, una din 
principalele cauze este tocmai aceea' 
că nu sint respectate normele noi de 
justiție și legalitate < internațională, 
Așa se, explică eforturile neslăbite 
ale României pentru întronarea aces
tor principii în viața internațională, 
înscrierea lor în toate instrumentele 
politico-diplomatice semnate cu alte 
state, contribuția efectivă adusă la 
precizarea conținutului lor, fermita
tea cu care militează țară noastră 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor litigioase numai pe căi politice, 
prin tratative.

Ne aflăm acum în fața unei noi le
gislaturi: Activitatea .internațională a 
partidului și statului nostru in aceas
tă nouă etapă se va. desfășura în, 
condiții destul de complexe, datorită 
creșterii încordării, a apariției unor 
elemente care creează pericolul real

® In timpul ultimei legislaturi, România a semnat 3 tra
tate de prietenie și cooperare, 10 declarații solemne comune 
și 19 declarații comune, în toate aceste importante instrumente 
politico-diplomatice fiind consemnate în mod solemn normele 
și principiile fundamentale ale relațiilor interstatale, angaja
mentul semnatarilor de a le aplica atît în raporturile reciproce, 
cît și în relațiile cu alte state.

O In cunoscutul document de poziție privind întărirea 
rolului O.N.U. în viața internațională prezentat forumului 
mondial în 1975 s-a avansat propunerea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a se elabora un cod de conduită în 
care s-au formulat drepturile și îndatoririle fundamentale 
ale statelor. La ultima sa sesiune, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat, prin consens, rezoluția inițiată de România 
privind „Reglementarea pe cale pașnică a diferendelor".

® In cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, România a adus o contribuție de substanță, unanim 
recunoscută, la elaborarea celor 10 principii menite "să gu
verneze relațiile intereuropene, în Actul final de la Helsinki re- 
găsindu-se principalele norme înscrise în documentele bilate
rale încheiate de țara noastră cu diferite state, cît și propu
neri concrete prezentate de România.

„Sînt necesare 
unitatea națională 
și o reconciliere 

deplină"
LONDRA 5 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută, marți, în parla
ment, ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, lordul Carrington, a 
subliniat că „poporul rhodesian și-a 
făcut cunoscută opțiunea în ce pri
vește guvernul, în baza condițiilor 
convenite la Lancaster House, de 
toate părțile, care s-au angajat să 
accepte rezultatele alegerilor"; Mi
nistrul a adăugat : „Sarcina Marii 
Britanii constă de acum in spriji
nirea unui transfer ordonat ai pu
terii către un guvern stabil. Guver
nul britanic va face tot ce-i stă în 
putință pentru a facilita această 
tranziție și a contribui la depășirea 
oricăror probleme care ar putea 
apărea în perioada ce rămîne pină 
Ia obținerea deplină a independen
ței".

Pe de altă parte, lordul Carrington 
a subliniat că diverși observatori 
sint unanimi în aprecierea că alege
rile au fost libere și corecte, iar 
„procentul deosebit de ridicat în ce 
privește prezenta în fața urnelor 
constituie un indiciu al încrederii pe 
care poporul rhodesian a avut-o in 
organizarea alegerilor și în secrețul 
votului". Afirmînd că este necesară 
o unitate națională și o reconciliere 
deplină, 
apelului 
gabe la

Fostul ______ __________ _____
rișt David Owen a declarat, la vindul 
său : „Salut faptul că alegerile au 
reprezentat o decizie clară. Ele do
vedesc, dincolo de orice îndoială, că 
poporul Zimbabwe sprijină Frontul 
Patriotic".

el a evidențiat importanta 
recent făcut de Robert Mu- 
„un spirit de reconciliere".
ministru de externe labu-

„Un impuls 
pentru accelerarea 

procesului 
de decolonizare 

a întregului continent 
african"

al revenirii la vechea politică și • la 
vechile practici ale războiului rece, 
care au adus atitea prejudicii popoa
relor și care inevitabil afectează 
pacea, independența și securitatea pe 
planeta noastră. Ținînd seamă de 
această evoluție a situației interna- 
ționale și dînd dovadă de același spi
rit constructiv, de aceeași înaltă răs
pundere față de destinele umanității, 
tara noastră, președintele Nicolae 
Ceaușescu au adresat un vibrant apel 

4 conducătorilor tuturor statelor, for
țelor progresiste de pretutindeni de 

‘a. face , totul pentru oprirea cursului 
periculos al încordării, pentru asigu
rarea continuării politicii de destin
dere și colaborare, care presupune 
respectarea neabătută a independen
tei naționale a fiecărei națiuni și a 
fiecărui popor, a ansamblului princi
piilor noi de relații între state.

în ceea ce o privește, România se 
ya afla, ca și pînă acum, în primele

rînduri ale luptei pentru triumful 
idealurilor de pace și Înțelegere in
ternațională, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră. Continuînd cu fermita
te politica promovată în trecuta le
gislatură,, statul nostru socialist — se 
subliniază in Manifestul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 

. va milita și in viitor pentru deplina 
egalitate in drepturi a tuturor po
poarelor, respectul riguros al inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc, nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța in 
raporturile interstatale, soluționarea 
exclusiv pe cale pașnică a oricăror 
probleme litigioase, va acționa pentru 
ca aceste principii să fie larg pro
movate în relațiile dintre toate sta
tele lumii.

Radu BOGDAN

LAGOS 5 (Agerpres). — Rezultatul 
alegerilor din Rhodesia reprezintă 
„o victorie a întregii Africi împotriva 
forțelor rasismului, colonialismului 
și imperialismului", a declarat pre
ședintele Nigeriei, Alhaji Shehu Sha- 
gari. Succesul înregistrat în alegeri 
de forțele patriotice, a subliniat el, 
constituie, totodată, un impuls pentru 
accelerarea procesului de decoloni
zare și de eliberare a întregului con
tinent african.

ACCRA 5 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat de guvernul Ghanei 
președintelui Z.A.N.U.-F.P., Robert 
Mugabe, dat publicității la Accra,- se 
arată că victoria sa în alegerile par
lamentare din Rhodesia reprezintă 
rezultatul „luptei eroice a patrioților 
Zimbabwe împotriva forțelor colonia
lismului și rasismului".

PRETORIA 5 (Agerpres). — în
tr-un mesaj adresat lui Robert Mu
gabe, președintele Z.A.N.U.-F.P., Oli
ver' Tambo, președintele Congresului 
Național African (A.N.C.) — organi
zație interzisă în R.S.A. — mențio
nează că „victoria forțelor patriotice 
Zimbabwe constituie o garanție pen
tru propria noastră izbindă în lupta 
împotriva regimului sud-african, a 
apartheidului, rasismului și colonia
lismului".
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