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Prima ediție

în aceste zile, oamenii muncii
din agricultură, toți locuitorii sate
lor sint angajați intr-o inten
să activitate ce se desfășoară pe
multiple planuri. în toate locali
tățile — mari sau mici — au loc
ample dezbateri politice și gospo
dărești prilejuite de intimpinarea
alegerilor de deputați in Marea Adunare Națională
și in' consiliile
populare locale. în
lumina indicații
lor formulate de
tovarășul Nicolae
Ceaușescu in cuvintarea rostită la
Congresul Frontu
lui
Democrației
și Unității Socia
liste, organele și
organizațiile
de
partid, consiliile
populare pun pe
primul plan al
pregătirii alege
rilor
afirmarea
puternică a înal
tei răspunderi pa, triotice a fiecă
rui cetățean in
munca și lupta pentru înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XII-lea
al partidului, pentru progresul și
înflorirea României socialiste.
Dezbaterile care au loc in adună
rile generale din unitățile agricole,
întreaga activitate curentă ce se
desfășoară acum la sate ilustrează
preocuparea cooperatorilor, mecani
zatorilor și a specialiștilor de a ac
ționa ferm, imediat pentru a asi
gura toate condițiile necesare exe
cutării la termenele prevăzute și de
cea mai bună calitate a tuturor lu
crărilor, astfel încit in acest an să
se obțină recolte mari pe toate su
prafețele, să sporească ponderea
zootehniei în ansamblul agriculturii.
Ne mai desparte puțin timp de
momentul declanșării campaniei
agricole de primăvară. Cum zilele
trec repede, toate pregătirile vor
trebui incheiate cit mai urgent, cu
cea mai mare răspundere. Iată de
ce este important ca. in aceste zile,
organele județene de partid, direc
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posibilităților de sporire a produc
țiilor agricole in acest an este ne
cesar să fie asigurate toate condi
țiile ca fiecare palmă de pămint să
rodească îmbelșugat. Legat de
aceasta se impun două cerințe :
buna pregătire a terenurilor și fer
tilizarea unor suprafețe cit mai
mari. După cum se știe, din toam

țiile agricole și consiliile unice
agroindustriale, conducerile unită
ților agricole să acționeze cu hotărire pentru pregătirea desfășurării
în cele mai bune condiții a acestei
apropiate campanii agricole.
în mod deosebit este necesar ca
repararea tractoarelor și a celor
lalte utilaje agricole să se încheie

vă de sporire a randamentelor la
hectar.
Totodată, nu este deloc devreme
să se asigure încă din aceste zile
aprovizionarea cu semințe —in can
titățile necesare și de bună calitate
— acțiune adesea neglijată, cu
urmări dintre cele mai nefavora
bile asupra desfășurării la timp
a însămințărilor.
în acest context,
semnalăm anumi
te întirzieri in ce
privește
procu
rarea semințelor
de legume, toc
mai la acele sor
timente care sint
necesare acum la
producerea răsa
durilor.
Campania agri
colă de primăva
ră se apropie cu
repeziciune,
Cu ■
toate că acest lucru este bine
știut, în unele unități agricole și
consilii
agroindustriale se ac..
ționează încă destul de încet pen
tru a pregăti temeinic lucrările. Anumite organe agricole nu mai
contenesc cu reorganizările, ceea ce
explică încetineala in desfășurarea
unor acțiuni și in rezolvarea diferi
telor probleme stringente. Este, de
aceea, absolut necesar ca organele
și organizațiile de partid, consiliile
populare, organele de specialitate
și consiliile agroindustriale să im
prime un suflu nou, respon
sabil întregii activități desfășurate
în aceste zile la sate, astfel incit
pretutindeni să se lucreze intens,
fără răgaz, cu toate forțele. Tre
buie să existe o firească îmbinare
a acțiunilor organizate in întîmpinarea alegerilor și buna pregătire
și desfășurare a campaniei agricole
de primăvară, de aceasta depinzînd
în măsură hotărîtoare recolta aces
tui an.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
pregătită temeinic, cu hărnicie
și spirit gospodăresc!
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nă au rămas nearate unele supra
fețe. cu deosebire in județele Ia
lomița, Ilfov, Teleorman. unele
dintre acestea fiind și acum ocu
pate de resturi vegetale. Se im
pune ca, prin acțiuni bine coordo
nate, să fie strînși cocenii de po
rumb și să se treacă la arat îndată
ce solul va permite. O mare aten
ție trebuie acordată fertilizării su
prafețelor prevăzute cu îngrășămin
te naturale și chimice. Centrele de
chimizare create în cadrul con
siliilor unice agroindustriale nu
trebuie să se limiteze doar la a da
sfaturi, ci să acționeze în vederea
folosirii intense a utilajelor pentru
administrat îngrășăminte chimice,
să organizeze ample acțiuni în ve-'
derea transportării pe cîmp a tutu
ror cantităților de îngrășăminte
naturale aflate în unitățile agricole
și complexele zootehnice — aceas
ta constituind cea mai mare rezer-

— potrivit programului stabilit —
pină la 20 februarie. în majorita
tea stațiunilor pentru mecanizarea
agriculturii se desfășoară ample
acțiuni pentru recondiționarea pie
selor de schimb și recuperarea ce
lor de la tractoarele care se scot
definitiv din funcțiune. Deși timpul
este înaintat, pină la 1 februarie
au fost reparate numai 72 la sută
din tractoare. cele mai mari
restanțe existînd în județele Brăi
la, Teleorman, Constanța. Ialomița, Brașov, Arad. Această situație
se datorește atît unor defecțiuni
muncii, cit și lipsei
in organizarea
_
unor piese de schimb pe care tre
buie să le livreze întreprinderile
industriale de specialitate. Condu
cerile consiliilor agroindustriale,
ale stațiunilor de mecanizare a
agriculturii au datoria să acționeze
ferm pentru grăbirea reparațiilor
și realizarea lor la un înalt nivel
calitativ.
Pentru valorificarea din plin a

Definiții

O ROMÂNIE DE PESTE

pentru

50 ])E ORI MAI PUTERNICĂ
circa

RITMURILE
DINAMICE ALE INDUSTRIEI
argumentul definitoriu al unei economii
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viguroase, sănătoase
■ i4erindu-se la situația precară a
Industriei țării noastre existentă la
sfirșitul deceniului patru, „Enciclope
dia României" din 1939 precizează :
„...România deține încă o infimă
parte din producția industrială mon
dială și producția pe cap de locui
tor este la noi atit de mică, incit
posibilitățile noastre de mărire a gra
dului de intensitate industrială sint
foarte vaste..."'.
Dar teoreticienii
partidelor „istorice" considerau —
paradoxal ! — că „despre industrie
iii România nu poate fi vorba, fiindcă
lipsesc posibilitățile de-a o avea și
apoi n-ar avea nici un sens in siste
mul nostru de nevoi... și al interese
lor de viitor".
Care este astăzi imaginea econo
miei românești ? Care sint parame
trii dezvoltării industriei noastre
în actuala legislatură ? Dintr-o țară
cu un pronunțat caracter agrar, cu
o industrie slab dezvoltată și o agri
cultură înapoiată, România a deve
nit in anii înfloritori ai socialismului
— prin înfăptuirea consecventă a po
liticii partidului de industrializare —
o țară industrial-agrară, cu o indus
trie puternică, in plină dezvoltare
și modernizare. Iar prin amploarea
Și profunzimea prefacerilor înnoitoa
re, revoluționare, perioada marcată
de Congresul al IX-lea al partidului
și prelungită in continuarea clipei de
tipărire a acestor rinduri se inscrie

ca perioada cea mai dinamică și bo
gată în împliniri din Întreaga isto
rie a României.
în anul 1980, an în card cetățenii
patriei sint chemați să acorde votul
lor candidaților Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pro
ducția industrială va fi de 1 004,3
miliarde lei, adică de 53 de ori
mai mare decît cea obținută in
anul 1938.’ Succesele dobîndite in le
gislatura care se încheie în curînd in
dezvoltarea industriei stau mărturie
muncii harnice a poporului nostru,
care, de la un an la altul, amplifică
potențialul economic al țării, asigurind o bază trainică ridicării nivelu
lui său de trai. Pe ansamblul actua
lului cincinal, volumul producției in
dustriale se prelimina să crească cu
70 la sută,
intr-un ritm mediu anual
de circa 11 la sută, supe
rior prevederilor inițiale.
Un ritm mai dinamic au cunoscut
construcțiile de mașini — de peste 13
la sută — precum și industria chimică
— de circa 14 la sută, — ponderea
acestor ramuri în ansamblul industriei
sporind de la 42 la sută, in 1975, la 47
la sută, in 1980. Totodată, industria
bunurilor de consum înregistrează o
creștere de circa 60 la sută pe între
gul cincinal, asigurind o tot mai lar
gă diversitate de produse în vederea
satisfacerii la un nivel superior a
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cerințelor popu
lației.
Este de relevat
totodată că, in
anii
actualului
cincinal, s-a in
tensificat proce
sul de innoire și
modernizare
a
producției indus
triale, introduci ndu-se in fabrica
ție circa 10 000 de
mașini, utilaje și
instalații, precum
și 5 500 noi ma
teriale si bunuri
de consum. Ca
urmare a aces-.
tor noi realități
industriale,
produsele noi și reproiectate, introduse in fabricație în perioada 1976—
1980 vor reprezenta 44 la
sută din valoarea produc
ției industriale a anului
1980.
Dispunem astăzi — așa cum
sublinia
secretarul
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. la Congresul al XII-lea
al partidului — de o industrie mo
dernă, dinamică, dotată cu tehnică
avansată, capabilă să rezolve cele mai
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1980

n

CREȘTEREA PRODUCȚIEI
J INDUSTRIALE
complexe probleme ale progresului
tehnic contemporan, să asigure în
zestrarea tuturor ramurilor cu ma
șini și utilaje de înalt randament.
industria participă cu 60
Ia sută la formarea venitu
lui național și cu peste 75
la sută la acoperirea ce
rințelor de mașini și utilaje
ale economiei, cuprinde
circa 35 la sută din totalul
populației ocupate.
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni,
delegația Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia, formată din to
varășii Bo Hammar, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C.
al P.S.C.S., conducătorul delegației,
și Bertil Mabring. membru al C.C.
al partidului, deputat, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită in
țara noastră.
La primire a luat parte tovarășul
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R.
Exprimind mulțumiri pentru pri
mirea acordată, pentru posibilitatea
oferită de a vizita din nou România,
conducătorul delegației a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut cordial și cele mai bune urări
de sănătate și succes in activitatea pe
care o desfășoară în fruntea partidu
lui și statului român, din partea to
varășului Lars Werner, președintele
partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Lars Werner salutul său
cordial, precum și cele mai bune
urări de succes.
în timpul convorbirii au fost re
liefate bunele raporturi de prietenie,
solidaritate și colaborare dintre

Partidul Comunist Român și Parti
dul de Stingă — Comuniștii din Sue
dia și s-a exprimat dorința comună
de a dezvolta aceste relații, in fo
losul celor două partide, țări și po
poare, al cauzei generale a progresu. lui. destinderii, păcii și securității in
Europa și in întreaga lume.
în cadrul întrevederii s-a făcut un
larg schimb de vederi privind une
le aspecte ale actualității politice in
ternaționale. evidențiindu-se necesi
tatea intensificării eforturilor parti
delor comuniste și muncitorești, ale
forțelor progresiste, ale popoarelor,
ale tuturor statelor in direcția îm
piedicării agravării încordării situa
ției internaționale, revenirii la po
litica războiului rece, pentru solu
ționarea, pe cale politică, prin
tratative, a problemelor litigioase
dintre state. pentru continuarea
cursului spre destindere bazat pe
respectarea in relațiile interstatale a’
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului in treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța. A fost subli
niată. totodată, necesitatea de a se
acționa pentru adoptarea de măsuri
ferme de dezangajare militară, de
dezarmare, și in primul rind de
dezarmare nucleară, fără de care nu
pot fi concepute pacea, destinderea
și securitatea internațională.
S-a relevat importanța realizării

unei Securități reale și a unei largi
cooperări in Europa, subliniindu-se
că in prezent este esențial de a se
continua politica de destindere și in
dependență națională, de oprire a
cursei înarmărilor, de intensificare a
contactelor pentru pregătirea temei
nică a reuniunii de la Madrid, care
să ducă la promovarea destinderii,
a unui climat de înțelegere și colabo
rare intre toate statele continentu
lui.
S-a apreciat, de asemenea, că in
teresele păcii reclamă lichidarea po
liticii imperialiste, colonialiste și
neocolonialiste, a subdezvoltării și
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale care să asigure dez
voltarea liberă și independentă a tu
turor statelor pe calea progresului
economic și social.
Ambele partide au reafirmat hotărirea de a acționa pentru întărirea
solidarității partidelor comuniste și
muncitorești in lupta pentru pace,
securitate și înțelegere internaționa
lă, pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului in
dependenței și neamestecului în tre
burile interne ale altor partide, a
dreptului fiecărui partid de a-și
elabora linia politică, strategia și tac
tica sa revoluționară, potrivit condi
țiilor concrete din propria țară.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească.

Publicistul și scriitorul Abdul Fattah Abdul Hamid
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni
după-amiază, pe publicistul și scriito
rul Abdul Fattah Abdul Hamid, di
rectorul firmei „Arab Marketing.
Consulting Office" din Kuweit, auto
rul lucrării „Nicolae Ceaușescu —
studiu despre președintele Româ
niei".
La primire a participat tovarășul
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a exprimat vii mulțu
miri pentru onoarea de a fi primit
de șeful statului român și a înminat
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
exemplar ' omagial din lucrarea
„Nicolae Ceaușescu — studiu despre
președintele României", menționind
că elaborarea și tipărirea ei exprimă
înalta considerație pentru politica
României socialiste, al cărei promo
tor neobosit este președintele Nicolae
Ceaușescu, personalitate marcantă a
vieții internaționale, militant neobo
sit pentru o politică de pace și des-

Producție fizica peste plan
Oamenii muncii din unitățile in
dustriale din județul Hunedoara au
încheiat prima lună a anului cu im
portante succese în întrecerea socia
listă. Ridicind la cote superioare in
dicii de utilizare a agregatelor și in
stalațiilor, colectivele termocentralelor
electrice au produs cu 59 900 000 kWh
mai multă energie electrică față de
plan. De asemenea, colectivul uzi

nei cocsochimice de la combinatul
siderurgic Hunedoara a pus la dispo
ziția furnaliștilor, peste sarcinile de
plan, mai mult de 2 900 tone cocs
metalurgic. La rîndul lor, laminoriștii de la combinatul hunedorean au
realizat o cantitate suplimentară de
laminate finite echivalentă cu meta
lul necesar fabricării a peste 190 de
tractoare.

tindere, pentru progres social, prie
ten apropiat al popoarelor arabe.
Mulțumind pentru volumul înminat,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat speranța că publicarea aces
tei lucrări în Kuweit și difuzarea ei
în lumea arabă va contribui la mai
buna cunoaștere a României, a po
liticii sale de pace, destindere) secu
ritate și colaborare, la întărirea pri
eteniei și colaborării dintre poporul
român și popoarele arabe.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Noi blocuri de locuințe
Zona centrală a Craiovei a deve
nit un vast șantier. Aici se află in
execuție 30 de blocuri, dintre care
zece sint în faze avansate de con
strucție. Se lucrează, de asemenea,
la extinderea magazinului „Mercur",
la realizarea altor spații comerciale.
Simultan, se sistematizează căile de
circulație din zona centrală și se de
finitivează soluțiile pentru viitoarea
Piață a Revoluției.

Sentimentul unanim al participării
la un act civic deosebit
de important pentru
faptele de mîine ale țării
— Tovarășă Bradea. calendarul ne
turor. organelor locale ale Frontului
arată că data alegerilor de deputați
Democrației și Unității Socialiste și
a birourilor executive ale consiliilor
în Marea Adunare Națională și in
populare.
Se
desfășoară,
apoi,
consiliile populare este foarte apropia
tă. Pină in ziua cind cetățenii țării
plenarele consiliilor Frontului Demo
se vor prezenta la urne mai sint...
crației și Unității Socialiste, care a— ...cinci săptămini. Un răstimp in
doptă propunerile de candidați pen
tr-adevăr foarte scurt, care, in conse
tru noua legislatură. Aici aș men
cință, se cere folosit din plin prin
ționa că, potrivit îndrumărilor tova
rășului
Nicolae
pregătiri temeini
Ceaușescu, in co
ce, printr-o orga
vârșitoarea majo
nizare riguroasă,
Convorbire cu tovarășa
ritate a circum
printr-o intensă
Maria BRADEA
scripțiilor vor fi
activitate politică
menită să confere secretar al Comitetului județean Timiș doi și chiar trei
candidați. în ace
alegerilor de la 9
al P.C.R., președinte al Consiliului
lași .timp, opera
martie, așa cum a
județean al Frontului Democrației
ția de delimitare
evidențiat cu de
și Unității Socialiste
a circumscripții
osebită pregnanță
lor electorale ,s-a
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, caracterul unui eveniment
transformat într-un argument politic
de seamă in viața societății noastre
cu o deosebită forță de convingere in
socialiste, al unui moment de inaltă
ce privește rodnicia politicii partidu
semnificație in procesul de continuă
lui de dezvoltare rapidă a economiei,
lărgire și aprofundare a democratis
de creștere substanțială a nivelului
mului specific orinduirii noastre.
de bunăstare și civilizație al întregii
populații. Să ne referim în mod con
— Ce s-a întreprins și ce se în
cret la un fapt edificator : în mu
treprinde in această direcție in jude
nicipiul Timișoara avem o nouă cir
țul Timiș ?
cumscripție electorală — a cincea —
— Ne aflăm într-o fază aparent
pentru Marea Adunare Națională. Ei
„tehnică", dar care implică, la fel
bine, această circumscripție repre
ca întreaga perioadă, o accentuată
zintă ea însăși un sugestiv ..afiș elec
responsabilitate politică. Iată, enu
toral" de cîteva hectare, deoarece
merate succint, numai cîteva dintre
cuprinde noile cartiere de locuințe
acțiunile întreprinse : a fost consti
Circumvalațiunii III și IV, apărute
tuită comisia județeană de partid și
pe harta orașului de pe Bega în anii
de stat care coordonează desfășu
cincinalului pe care tocmai îl înche
rarea campaniei electorale ; au fost
iem. Deci, in această legislatură.
desemnate și confirmate comisiile
Aceluiași proces accelerat de ur
electorale județeană, municipale, oră
banizare i se datorește și faptul
șenești și comunale și au fost stabi
că numărul circumscripțiilor munici
lite sediile unde vor activa ; a avut
pale din județ a crescut, de la alege
loc recensămintul populației pe cir
rile precedente pînă în prezent, cu
cumscripții electorale în vederea în
tocmirii listelor de alegători și s-au
patru.
tipărit formularele respective ; s-a .
(Continuare în pag. a III-a)
organizat instruirea amănunțită a tu

DIN GEOGRAFIA MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
gSB

Județul Vrancea a cunoscut in actuala legislatură unul dintre cele mai înalte ritmuri de dezvoltare economică. In anii acestui cincinal au fost puse in funcțiune 15 noi capacități de producție care, împreună cu modernizarea
unor întreprinderi, au asigurat creșterea producției industriale o județului intr-un ritm mediu anual de 13,8 la sută

în universul
satului
Mihai NEGULESCU

Ediția din acest an a „LUNII
CĂRȚII LA SATE" se inte
grează etapei de masă a celei
de-a treia ediții a Festivalului
național „Cintarea României",
fiind luminată de raza pe care
o trimite asupra întregii noastre
culturi implinirea a 2050 de ani
de la crearea primului stat dac
centralizat și independent condus
de Burebista, precum și im
plinirea a unui veac de la
nașterea marilor scriitori Sadoveanu și Arghezi. Situate ferm
pe drumul urbanizării, satele și
comunele țării au peste 2 200 de
librării și raioane de librărie,
peste 6 500 de puncte de desfa
cere a cărții in cadrul magazi
nelor sătești, 4 700 puncte de
difuzare organizate in cadrul
unităților agricole socialiste, în
treprinderilor și instituțiilor din
mediul rural, acestora adăugindu-li-se opera a 5 500 de difuzori de carte din rîndul cadre
lor didactice care participă la
răspindirea cărților in rindul
elevilor.
Agenda zilnică a acestei luni
dedicate cărții cuprinde, in fie
care județ, in fiecare localitate
momente menite să evidențieze
puternica viață economică și spi
rituală a satului de azi, sat care
trăiește acum orele de bilanț și
perspectivă, sub semnul apro
piatelor alegeri de deputați de la
9 martie. Dimensiune impor
tantă a ceea ce se realizează,
de către om pentru om, in toate
ținuturile și localitățile, dreptul
la cultură, la carte se asociază
pretutindeni cu datoria intim
asumată de îmbogățire a uni
versului de cunoaștere, de de
venire prin carte, prin lectură
a propriei personalități sub raza
fertilă a codului etic comunist.
Legătura cu cartea a omului
de la sate, favorizată mult de
ritmurile de lucru ale anotim
pului alb, nu poate fi circum
scrisă nicidecum unei perioade
limitate din calendar. Ea este o
realitate vie, continuă, in care
(Continuare in pag. a IlI-a)

SCINTEIA—marti 5 februarie 1980

PAGINA 2

i
I

I
I
I
I
I
I
I

FAPTUL I
I
DIVERS I
Gheață pentru
mai tirziu
Bunul gospodar iși face iarna
nu numai car, ci și... rezerve de
gheață pentru zilele de caniculă
ale verii. Așa procedează coope
rația de consum a județului
Galați. Profitind de vremea
geroasă cu „materie primă" din
belșug, cooperația de consun
gălățeană a început să „i.insilozeze" gheață in cantități mai
mari ca niciodată, care să-i
ajungă din belșug pină la., iarna
viitoare. Un calcul simplu arată
că această gheață naturală costă
de 5 ori mai ieftin decît cea
artificială. Ca să nu mai vorbim
de faptul că producerea gheții
artificiale implică un mare
consum de energie electrică.
Așadar, o acțiune rentabilă
și... recomandabilă.

Bucurie
cu... amendă

I
I
I
I

I
I
I
I

După ce și-a vizitat, aparta
mentul repartizat de întreprin
derea unde lucrează, Constan
tin P. din Brașov l-a invitat pe
un prieten să ,,cinstească" eve
nimentul la restaurantul „Pra
hova". „Dau o bere — zicea el —
numai una, așa, de bucurie".
După bere a dat-o pe o „tărie".
Una, două, nouă... Nu le-a mai
ținut socoteala exact și nici nu
mai'Știe ce-a făcut după aceea...
A aflat mai tirziu din procesul
verbal întocmit de miliție. Suindu-se intr-un autobuz, le-a bătut
măr pe controloarele care i-au
cerut biletul de călătorie șl a
provocat un scandal de pomină,
incit cu greu a fost imobilizat
de cei din jur.
Acum, îl așteaptă... bucuria.
Care bucurie doar la el să fie !

Focul de la
miezul nopții
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Liniștea nopții, care se așter
nuse peste toată suflarea satu
lui a fost spartă, deodată, de
o explozie produsă la locu
ința lui Cornel Marcu. Speriați, vecinii săi din comuna
Chlrnogeni, județul Constanța,
s-au trezit și au sărit din așternuturile lor și au alergat să
vadă ce se întimplase, să dea o
mină de ajutor. Prea tirziu. Casa
lui- C.M. era deja in flăcări.
Cinci persoane au suferit arsuri
grave, iar locuința, cu toate bunurile aflate in ea, a fost distrusă.
întreprinDin . cercetările
se de piilifie rezultă că exși
incendiul
s-au
proplozia ,
dus dintr-o neglijență : așezarea
buteliei de aragaz lingă soba
încălzită.

Unde i-a fost
mintea ?
Autobuzul nr. 31-B-7111 a intrat ca un bolid într-o intersec______ _ mortal un tre
ție, a_ accidentat
cător, a părăsit partea carosabi
lă a drumului, s-a urcat pe tro
tuar, l-a rănit pe un alt trecă
tor, a rupt doi arbori, a doborit
un stilp de beton, a făcut praf
un gard și s-a izbit de zidul
unei case...
Un autobuz I.T.B., care tre
buia să fie la ora aceea pe tra
seul său, unde il așteptau, in
stații, atâția călători. Dar șofe
rul autobuzului, Ilarion Marian,
virase pe un alt traseu, plecind
la o plimbare spre comuna Mă
gurele. ' înainte de a lucra pe
autobuz, a circulat cu troleibu
zul. Probabil că dacă și
troleibuzul avea linie pină la
Măgurele, iresponsabilul de la
volan ar fi făcut același lucru,
Acum o să facă ce va zice legea.

Tocmai cînd
număra Banii
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Constantin Dragotoiu a fost
trimis de întreprinderea comer
cială mixtă Rovinari să ridice
1 500 kg de mălai de la Între
prinderea de morărit și panifi
cație Tg. Jiu. După ce a ridicat
mălaiul, in loc să-l ducă unde
trebuia dus, s-a apucat să-l
vindă amatorilor de chilipir, îndemnindu-i ca la piață :
— Hai, care mai vrei mălai ?
Și nu s-a oprit, pină nu l-a
isprăvit. Dar tocmai cind
~!~J iși
număra banii, l-au ajutat să
facă... monetarul oamenii legii.
Și uite-așa, a pus-o de...
mămăligă.

„Cine
se aseamănă,
se adună"
Zicala „cine se aseamănă, se
adună" se potrivește și in cazul
lui Nistor Moga din Budacu de
Sus și Petre Urs din Nepos,
ambele localități din județul
Bi.strița-Năsăud. Cei doi s-au
întilnit, s-au împrietenit și au
ieșit la plimbare
pe „strada
mare" din Bistrița. Lume mul
tă. S-au strecurat și ei printre
trecători și au început să arunce
vorbe de ocară, cind unuia, cînd
altuia intilniți in cale. Au apă
rut și in fața unei femei, dar
aceasta și-a văzut de drum. Cei
doi s-au postat insă in fața ei
apostrofind-o : „Cum adică, nu
vezi cu cine ai de-a face ?" Și
nu i-au dat pace, pină nu
smuls fularul de la git.
amintire" — a spus unul
tre ei.
O „amintire" de care o să-și
amintească mult și bine.
Rubrica realizată de

Petre POPA
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Cuvîntul cititorilor^
Pentru aplicarea Decretulai privind recuperarea
si valorificarea resurselor materiale refolosibile
„1 .
................. o....... ■-■■■.........

..■■

■■■..........................................

Descoperiri, prindeți și stârpiți

„ROZĂTORUL"!

METALELE VECHI—spre flăcările ețelăriiler,
nu în cenușă risipei /
Pornind de la necesitatea lărgirii continue a
bazei interne de materii prime, prin recupera
rea și valorificarea tuturor resurselor materiale
refolosibile, ne propunem să prezentăm astăzi —
în codrul acțiunii inaugurate de ziarul nostru
„Descoperiți, prindeți și stîrpiți ROZĂTORUL I" citeva aspecte legate de metal și alte asemenea
resurse. După cum reiese din grupajul de față,

personajul nostru, „Rozătorul", își face simțită
prezența prin „semnele sale particulare" : risipa,
indiferența față de felul in care sînt gospodă
rite o serie de bunuri materiale. Intîmplător ?
Nu, în mod categoric nu 1 „Rozătorul" are încă
teren de acțiune pentru că nu pretutindeni s-ă
înțeles să se ia o atitudine activă împotriva celor

Obligații ale unităților economice
@ Sâ sorteze pe tipuri și calități materialele metalice și
nemetalice rezultate din dezmembrări de utilaje și care nu pot
fi refolosite ca atare ;
© Să asigure identificarea, strîngerea, sortarea, depozi
tarea, gospodărirea, predarea și prelucrarea tuturor catego
riilor de resurse materiale refolosibile ;
© Să asigure, pe sortimente, strîngerea, pregătirea, de
pozitarea și operațiile de evidență a resurselor materiale recu
perabile ;
© Să elaboreze programe proprii privind valorificarea
resurselor materiale recuperabile ;
@ Să aplice în producție rezultatele cercetărilor privind
valorificarea superioară a resurselor materiale refolosibile și
să ia măsuri pentru realizarea în termen a noilor obiective, și
tehnologii sau dezvoltarea capacităților existente, prevăzute în
acest scop.

îndatoriri ah cetățenilor
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© Să predea unităților de colectare materialele și obiec
tele uzate care nu mai sînt utilizate în gospodăriile indivi
duale ;
® Să depoziteze obiectele uzate, reziduurile menajere în
locurile stabilite de către comitetele sau birourile executive
ale consiliilor populare ;
© Să participe la acțiunile inițiate de organele de stat sau
de organizațiile de masă și obștești în scopul colectării ma
terialelor refolosibile ;
® Să dezvolte spiritul de economie, grija pentru buna
gospodărire a materiilor prime și materialelor, să combată
risipa de orice fel.

E bine să știm
© In fiecare județ s-a înființat
cîte o întreprindere pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor
refolosibile, care are centre de co
lectare a metalului și a altor ma
teriale atît în localitatea de reșe
dință a județului, cît și în celelalte
municipii și orașe ;
0 Pentru fiecare comună și sat
există colectori împuterniciți să pri
mească de la populație materialele
refolosibile ;
® Pentru predarea cantităților de
metale vă puteți adresa colectorilor
sau centrelor din localitatea dv„
care se vor deplasa pentru ridica
rea metalelor ; de asemenea, puteți
preda personal metalul la centrele
de colectare stabilite ;
© Centrele de colectare de la

populație din municipiul București
au următoarele adrese :
- Splaiul Unirii nr. 217, sec
torul 3.
- Șoseaua Gherase nr. 25, sec
torul 2.
- Strada Frunzișului nr. 7, sec
torul 4.
Se află în curs de organizare și
alte asemenea depozite și puncte
de preluare pentru a se asigura o
cuprindere uniformă a colectării me
talului pe întreg teritoriul munici
piului. Ziarul nostru va anunța, in
continuare, adresele noilor centre
de colectare.
© Cîteva tarife la care se cum
pără metalul : fier și fontă - 0,30
lei/kg ; acumulatori - 2,50 lei/kg ;
cupru — 4,50 lei/ kg ; aluminiu 1 leu/ kg ; plumb - 2 lei/kg.

I
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și corespondenții „ScinteH^^

ce nesocotesc cele mai elementare norme ale
chibzuinței, ale spiritului gospodăresc. Și pentru
ca asemenea situații să nu se mai repete și să
se pună capăt oricărei forme de risipă, vom în
cepe prin a' reaminti cîteva din obligațiile uni
tăților economice și ale cetățenilor, prevăzute
de recentul Decret al Consiliului de Stat.

MINA DE FIER DE LA MARGINEA BUCUREȘTIULUI

...SAU MIOPIA

La modernizarea orașului pun umărul
toți locuitorii
în cincinalul actual, municipiul
Brăila a cunoscut profunde muta
ții înnoitoare, oferind de la an la
an condiții tot mai bune de mun
că și viață. Au fost puse in func
țiune obiective industriale noi : la
minorul de profile mijlocii, fabri
ca de utilaj industrial de la între
prinderea „Progresul", fabrica de
furfurol de la combinatul de celu
loză și hîrtie ; s-au construit peste
9 000 apartamente, magazinul uni
versal „Dunărea", o sală polivalen
tă cu 2 000 de locuri și alte obiec
tive sociale și edilitar-gospodărești.
Anul trecut, prin munca patriotică
a cetățenilor,
au fost executate
lucrări de gospodărire și înfrumu
sețare a localității in valoare de
peste 200 milioane lei.
Pentru anul 1980 s-a prevăzut
realizarea unor noi obiective de in
vestiții :
modernizarea întreprin

derii „Laminorul", dezvoltarea fa
bricii de excavatoare, prelungirea
cheiului de armare și consolidarea
celui de montaj la șantierul naval,
modernizări la combinatul de celu
loză și hirtie și la combinatul de
fire artificiale, construirea unei noi
fabrici de bere, a unei întreprin
deri de țesături, a unui abator etc;
vor fi înălțate blocuri cu peste
17 000 apartamente, o casă de cul
tură, un cinematograf, 128 săli de
clasă, un hotel, un bazin de înot,
4 dispensare umane, toate fiind
programate a fi date în folosință
pină în anul 1985. Locuitorii s-au
angajat să participe nemijlocit
la realizarea acestor obiective, Ia
modernizarea și înflorirea frumosu
lui oraș dunărean.

Chivu AVRAM
Brăila

Din carnetul de bord al marinarilor
Intr-una din zilele geroase ale
lunii ianuarie m-am dus în portul
Giurgiu. Știam. Iarna a produs
greutăți și oamenilor care lucrează
aici. I-am găsit desfășurind o ac
tivitate încordată, în condiții ieșite
din comun : temperatură de minus
21 de grade, gheață pe Dunăre,
ceață densă, viscol, ninsoare. Cu
toate acestea, echipele de naviga
tori de pe multe nave și-au con
tinuat marșul.
Draga „Sulina", aflată la km
457, extrăgea balast. în condiții hidrometeorologice dificile, echipajul
a lucrat neîntrerupt, timp de 48 de
ore, reușind să repună în funcțiune
uriașul lanț și cupele. Cu multă
dăruire
au
lucrat
comuniștii
Gheorghe Nină și Constantin Da
vid, mecanici șefi, dragarul Gheor
ghe Mitran, secundul Ion Berbec,
marinarii Gheorghe Ruxandra, lori
Bălțățeanu, Dumitru Ostrăveanu,
Marian Dudașu, Traian Encuț și
Gheorghe Nanora.
într-o .noapte geroasă, echipa
jele de pe navele „Buzău" și

DE LA „OCHIUL
BOULUI"
Bizară denumire are groapa de
gunoi de La marginea Bucureștiului : „Ochiul boului". Aici se în
dreaptă zilnic zeci de mașini ale
salubrității. Tot aici au însă acces
și autocamioanele unităților econo
mice, pentru a arunca materialele
inutilizabile și cele rezultate din
curățirea incintelor. Ce înțeleg însă
gospodarii unor întreprinderi prin
materiale inutilizabile ? Iată ce a
surprins pelicula aparatului de
fotografiat în groapa de gunoi :
caroseria unei mașini, scoarțe de la
turnătorii, sirme și benzi din metal,
butoaie, reflectoare și cite și mai
cite. Adică zeci de tone de metal.
Ce se întîmplă cu aceste ătît de ne
cesare materii prime pentru turnă
torii ? „Cînd primim dispoziții de la
conducerea întreprinderii de salu
britate din București adunăm citeva
sute de kilograme de sîrmă din
cupru — ne spune Radu Stefănescu,
unul din controlorii rampei de acces
la groapa de gunoi. O nimica
toată... așa ca să ne facem planul
și să ne aflăm în treabă". Restul,
tone și tone de metal fabricat din
minereul și cărbunele scos cu trudă
de mineri, se îngroapă sub mor
mane de gunoaie ! Cu o indiferență
inadmisibilă.
Bizară denumire are groapa de
■gunoi „Ochiul boului" I Dar și mai
(bizară, pare să fie pofta de 'risipă a
ț„gospodarilor" unor întreprinderi
bucureștene. Notăm aici cîteva din
tre unitățile care și-au făcut un
nedorit renume aici, la „Ochiul
boului", prin cantitățile mari de
metal aruncat : întreprinderea de
mașini grele, „23 August", între
prinderea de cabluri și materiale
electroizolante. Listă, este însă mult
mai lungă.
Cum desigur cunoașteți, nu numai
la marginea Bucureștiului putem
găsi asemenea „gropi ale neglijen
tei", în care se aruncă cu nemiluita
fier vechi, aite resurse materiale
utile. Adresăm pe această cale
cetățenilor, edililor orașelor invi
tația de a depista asemenea „mine
de fier vechi", de a acționa, energic
pentru recuperarea a tot ce poate
fi recuperat și Ae a preveni orice
risipă de fietd vechi. Așteptăm,
așadar, vești din partea dumnea
voastră.

„Bacău" au scos din încleștarea
gheții 14 nave și le-au adus în
bazinul de iernat. Echipajele de pe
împingătorul „Salonta", de pe re
morcherul „Borzești" și altele au
transportat mărfuri în porturile
Giurgiu, Oltenița, Călărași, Turnu
Măgurele, Galați, Tulcea. Exemplul . i;
lor a fost urmat de multe echipaje,
bunăoară cele de pe navele „Da- '.
cia", „Petrila", „Tecuci", „Focșani"
și „Drăgășani", ultimele trei trans
portând materie primă pentru
Combinatul siderurgic Galați.
Pentru marinari sînt fapte obiș
nuite, consemnate lapidar în carne
tele de bord, în evidențele portua
re. Dar sînt fapte de eroism. Ele
vorbesc despre marea dăruire, des
pre spiritul de răspundere al aces
tor oameni care și-au făcut exem
plar datoria. Astfel de fapte expli
că de ce activitatea pe Dunăre s-a
desfășurat normal.

Traian BARBĂLATĂ
Giurgiu

Nici kilowații pîraielor nu sînt
de neglijat...
In județul Argeș se desfășoară o
serie de acțiuni pentru utilizarea a
noi surse de energie, îndeosebi
pe linia valorificării potenția
lului hidroenergetic. Una dintre
acțiunile întreprinse în acest scop,
cu sprijinul biroului comitetului
județean de partid, o constituie
(Conștru^rpa -jde. microhidrocentraJe,
instalații simple; dar șficieri.te, pențrți, producerea-( energiei electrice,',
care utilizează potențialul unor
piraie sau riuri de munte. Prima
microcentrală. cu o putere insta
lată de 38 kW a fost realizată in
numai trei luni, octombrie-decembrie, pe rîul Capra, pe Transfăgărășan. Proiectul, a fost întocmit
de inginerii Ion Pop, directorul
Direcției apelor Argeș-Vedea și
.Ion Nicolescu de la Consiliul popu

lar județean Argeș, iar execuția de
Grupul de șantiere Pitești al T.C.H.
(clădirea, camera-priză și con
ducta de aducțiune a apei), între
prinderea electrocentrale Curtea
de Argeș (construirea și montarea
agregatului) și întreprinderea de
rețele electrice Pitești (montarea
instalaiiijor. electrice). Microhidrocentrala . asigură alimentarea cu
energie electrică-a-cabanei Capra,
iar in perioada de iarnă și încălzi
rea acesteia. Acțiunea va continua
prin construirea unor microhidrocentrale pe rîul Dîmbovița (in co
munele Rucăr și Cetățeni), pe rîul
Baciu (în comuna Nucșoara), pe
riul Tirgului.

Ioan M. R1ZO1U
Pitești

Pe scurt din scrisori
O Poluare. în curtea, destul de
mică, a imobilului de pe strada
Mecanicilor nr. 60 din Cluj-Napoca
funcționează o secție de bobinaj a
cooperativei „Electromecanica". De
un an, lucrătorii de aici, prin mij
loace improvizate, fac zilnic focul
în mijlocul curții pentru a arde
vopseaua, izolația, uleiul etc. de pe
diverse motoare. în acest fel, fumul
și gazele ce se degajă poluează
atmosfera, dăunează sănătății loca
tarilor. (Anton Ranovszky, ClujNapoca).

O în căutare de cozi pentru cio
cane... în unitățile comerciale din
Reșița, de mai bine de un an nu se
găsesc cozi din lemn pentru cio
cane. Asemenea necesare produse
nu s-au mai adus din anul 1978
nici la magaziile de scule ale între
prinderii de construcții de mașini
Reșița. Și cînd te gindești că la
unitățile de prelucrare a lemnului
râmîn multe capete de, lemn de
diverse mărimi din care s-ar putea
fasona astfel de cozi... (Nicolae
Brîncuș, muncitor, Reșița).

• IAȘI. „Să cunoaștem docu
mentele Congresului al XÎI-lea al
P.C R.“ este genericul seriilor de
bibliografii tematice pe care biblio
teca județeană „Gheorghe Asachi"
din Iași le editează sub formă de
pliante. Seria care a ieșit recent
de sub tipar recomandă cărți și
lucrări despre „Știință și religie".
Acestea sint puse la dispoziția citi
torilor atit la sediul bibliotecii, cit
și prin filalele, punctele de împru
mut și bibliobuze care funcționează
cu program zilnic in principalele
cartiere ale Iașiului. (Manole
Corcaci).
• ALBA. La Casa de cultură a
sindicatelor din Alba Iulia profe
sorii, de științe sociale din județ au
participat la o dezbatere cu tema :
„Exigențe noi in predarea științe
lor sociale, în lumina documentelor
Congresului al XII-lea al partidu
lui, a tezelor și orientărilor cu
prinse
in
opera
tovarășului
Nicolae Ceaușescu". (Ștefan Dinică).
• TULCEA. Comitetul județean
de cultură și educație socialistă a
organizat la Casa tineretului, din
Tulcea un schimb de experiență.
Peste 200 de artiști amatori, compo
nent ai celor mai bune brigăzi
artistice, grupuri de recitatori, for
mații de teatru, de dansuri etc.
din județ au prezentat în fața direc
torilor caselor de cultură, cluburilor
și căminelor culturale un reușit
spectacol artistic. în continuare a
avut loc o dezbatere care a relevat
necesitatea intensificării activității
cultural-artistice și educative in
județ, modalitățile concrete de ac
țiune în acest sens. (Neculai Amihulesei).
• IALOMIȚA. în cadrul mani
festărilor dedicate aniversării a
2 050 de ani de la constituirea sta

tului dac centralizat independent, la '
Muzeul județean din Slobozia s-a .
deschis expoziția „Arta populară
din satele de la Borcea". Printre
exponate — țesături, pictură pe
lemn, stîlpi de prispă, precum și ..
creații artistice realizate în ca- .
drul Festivalului național „Cânta
rea României". (Mihai Vișoiu).
© BUZĂU. Sub genericul „Arta >
și uzina", filiala din Buzău a
Uniunii artiștilor plastici a pro
gramat itinerarea în întreprinderi a
unei expoziții de pictură și gra
fică. La întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice și la între
prinderea de aparate de cale au fost,
expuse lucrări inspirate din mun
ca și viața omului contemporan
care au prilejuit dezbateri intre
oamenii. muncii și artiștii plastici
Gheorghe Coman și loan Rusu. O
dezbatere similară a avut loc în
cadrul expoziției de pictură și
sculptură deschisă la muzeul orășenesc Rimnicu Sărat, (Dumitru
Dănăilă).
® CLUJ. Pe scena Teatrului Na
țional din Cluj-Napoca s-a jucat,
într-o nouă montare, piesa „Pasă
rea Shakespeare" de D. R. Po
pescu, în regia lui Alexandru Tatos. Au interpretat Silvia Ghelan,
Gheorghe M. Nuțescu, Constantin
Adamovici, Maia Țipan-Kaufman,
Catrinel Dumitrescu și alții. La
Casa municipală de cultură, stu
dioul de diaporame a prezentat
spectacolul „Culori, forme, su
nete". Au fost prezentate diaporamele . „Frumoasă ești, patria mea",
„Pămintul patriei", „Istorie în
munții Orăștie", „Farmecul Rete
zatului" și altele, realizate de
membrii acestui studio. (Alexandru
Mureșan).

I

POFTIȚI ÎN AUTOBUZ
PRIN... INTRAREA
CIREȘILOR!
Ne-am frecat bine la ochi pentru a ne convinge
că ceea ce vedem este real : Intrarea Cireșilor din
Capitală începe cu un gard de 30-40 de metri con
struit din... uși de autobuz. Ingenios gospodar, ni
mic de zis I Cu atit mai mult cu cît și in curte și-a
făcut o rezervă bunicică de diferite obiecte din me
tal : bare, fier cornier și din nou... uși de autobuz.
Dar de unde a făcut rost de ușile respective ? Fără
îndoială că adunîndu-le de ici și de colo, de la
gropile de gunoi, unde risipitorii indolenți împrăștie
adevărate avuții. Se simt cumva I.T.B.-ul sau I.T.A,
cu musca pe... gard ?

I

I
I
I
I
I
I
I
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CUVINTUL
OAMENILOR MUNCII

......................... ........................................ ................................... ...................... . .......... ................................

Cît de greu cîntăreșie ferul vechi
în balanța de ©tel a tara
n

Potrivit prevederilor pianului național
unic pe 1980, circa 43 la sută din materia
primă necesară fabricării oțelului trebuie
asigurată de fierul vechi. Importanța recu
perării și valorificării acestei resurse mate
riale reiese din următorul calcul: o tonă de
fier vechi înlocuiește o tonă, de fontă ce se
obține din două tone de minereu și din o

0

a*

tonă de cărbune cocsificabil, care, pe piața
externă, costă peste 100 de dolari. Tocmai
de aceea, sarcina de recuperare a fieru
lui vechi, a tuturor resturilor metalice tre
buie considerată minimă, orice nerealizare
impunînd un efort valutar în plus pentru
procurarea de fier vechi sau materii prime
metalurgice din import.

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENII Să nu risipim metalul-prețioasă
materie primă pe care o obținem cu multe cheltuieli, cu trudă! Readu
cerea în circuitul economic a tuturor resurselor metalice rezultate din
producție și consum aflate în întreprinderile și gospodăriile noastre este
în interesul prosperității economiei, al creșterii nivelului de trai!

vremea
Timpul probabil pentru zilele (le 6, 7
și 8 februarie. In țară : Vreme în ră
cire ușoară, mai ales în regiunile din
nordul țării. Cerul va fi schimbător.
Vor cădea precipitații locale, mai ales
sub formă de ninsoare în jumătatea de
nord a țării și sub formă de ploaie în
jumătatea de sud. Vînt slab pînă la
moderat cu intensificări în zona de

munte, • precum și în nordul țării,
unde pe alocuri va viscoli zăpada.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 10 și zero grade, izolat mai
coborîte în depresiuni, iar valorile ma
xime vor oscila între minus 6 și plus
4 grade. Condiții de polei în sudul țării.
Ceață, dimineața și seara. în Bucu
rești : Vreme în răcire. Cerul va M
temporar noros, favorabil precipitații-»
lor slabe. Vînt moderat. Temperatura
ușor variabilă. Ceață, dimineața și
seara. (Margareta Struții» meteorolog
de serviciu).
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PARTIDĂ DE VÎNĂTOARE

Excelenței Sale
General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

MOGADISCIO
Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii
Democratice Somalia, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de
succes.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de
prietenie și conlucrare româno-somaleze se vor întări și aprofunda continuu,
in interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii, independenței na
ționale și colaborării între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului VICTOR SHEM-TOV
Secretar general al partidului Mapam din Israel
Alegerea dumneavoastră In înalta funcție de secretar general al Parti
dului Mapam îmi oferă ocazia plăcută de a vă adresa calde felicitări, împreună
cu cele mai bune urări de succes în activitatea viitoare.
îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare prietenească existente
între cele două partide vor cunoaște, în continuare, un curs ascendent în folo
sul amplificării și diversificării colaborării multilaterale dintre popoarele și
țările noastre, al cauzei progresului, democrației, păcii și înțelegerii interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

tV
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewing. (Reluarea episo
dului 22)
11.50 Telex
12.00 închiderea programului
16,00 Tenis de cîmp : Iugoslavia —
România in „Cupa Davis". Trans
misiune directă de la Zagreb (par
tida de dublu)
17,40 Desene animate : Slndbad mariț nărui
18,05 îndrumări pentru lucrătorii din
agricultură
18,23 Revista social-polltică TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie

19.30 Din toată inima, un cintec tării 1
19.40 Călătorie prin țara mea (VIII). Un
oraș între două legislaturi : Buzău
20.10 Seară de teatru : „Omul care a
văzut moartea" de Victor Eitimiu.
Premieră TV
21.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17.30 Poezie șl muzică
17,53 Buletin rutier —, informații pentru
conducătorii auto
18.10 Duete celebre din opere
18.40 O familie de agronomi
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie
19.30 Din toată- inima, un cintec tării !
19.40 Călătorie prin tara mea’ (Vili)
20.10 Din creația compozitorului Elly
Roman
20.30 Viața economică a Capitalei
21,00 Seară de romanțe
21.20 Moștenire pentru viitor — Dlmltrie
Bolinținea nu
21.50 Telejurnal

Duminică, 3 februarie, a fost orga
nizată, în numele președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o partidă de vînătoare pentru șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București.
La vînătoare, care a avut loc în
pădurile 'Albele și Ogarca, de pe raza
ocolului silvic Ghimpați, au participat
tovarășii Iosif Banc, Gheorghe Oprea,

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, Gheorghe Dolgu, adjunct al
ministrului afacerilor externe.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice și însărcinați cu afaceri
ad-interim acreditați în țara noastră.
La terminarea partidei, în cadrul
pitoresc al pădurii Ogarca a avut loc
o masă vinătorească, desfășurată in
tr-o atmosferă prietenească, cordială.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA VA EFECTUA 0 VIZITĂ
OFICIALA IN AUSTRIA
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan
Andrei, va efectua o vizită oficială
în Austria, la invitația ministrului fe-

deral pentru afacerile externe al Re
publicii Austria, dr. Willibald Pahr,
în perioada 11—13 februarie 1980.

Plenara Comitetului Național pentru Apărarea Păcii
din Republica Socialistă România
Luni s-au desfășurat la București
lucrările Plenarei Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din Repu
blica Socialistă România. A fost ana
lizată activitatea desfășurată de către
C.N.A.P., de comitetele județene, mu
nicipale și orășenești, în cursul anu
lui 1979, în colaborare cu celelal
te organizații de masă și obștești,
cu numeroase instituții științifice și
culturale, pentru a face cunoscută și
a contribui la transpunerea în viață
a politicii interne și externe a Româ
niei socialiste, consacrată înfloririi
multilaterale a patriei, înțelegerii si
progresului in întreaga lume. Totoda
tă, plenara a adoptat planul de acti
vitate al Comitetului Național pentru
Apărarea Păcii pe anul 1980.
într-un climat de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au
adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune : în numele
milioanelor de luptători pentru pace
din țara noastră, ne exprimăm cele
mai alese sentimente de dragoste
fierbinte și nețărmurită recunoștință

față de Partidul Comunist Român,
față de dumneavoastră, cel mai iubit
fiu al poporului nostru, patriot și re
voluționar înflăcărat, luptător neobo
sit pentru creșterea necontenită a
bunăstării materiale și spirituale a
întregului popor, pentru afirmarea
tot mai puternică a României în
lume, pentru cauza păcii și înțelegerii
între popoare. Răspunzind înflăcăratelor îndemnuri și chemări mobiliza
toare adresate de dumneavoastră tu
turor oamenilor muncii, vom face to
tul ca, sub îndrumarea organelor de
partid, Comitetul Național pentru
Apărarea Păcii, comitetele județene,
municipale și orășenești de luptă
pentru pace să-și îndeplinească cu
devotament și dăruire obiectivele și
sarcinile ce le revin din documentele
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și al celui
de-al II-lea Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, să
răspundă prin fapte acestei chemări,
pentru făurirea civilizației socialiste
și comuniste pe pămîntul patriei,
pentru triumful destinderii și păcii în
întreaga lume.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

Cu prilejul împlinirii a 32 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie,
colaborare si asistentă mutuală dintre România si Uniunea Sovietică

OLT. DIALOGURI CU A-

LEGĂTORII. Consiliul județean al
F.D.U.S. Olt a inițiat numeroase ac
țiuni in întreprinderi, I.A.S., S.M.A.,
C.A.P., instituții, case de cultură, că
mine culturale și școli, unde au loc
expuneri, dezbateri, simpozioane,
mese rotunde, răspunsuri la întrebă
rile alegătorilor. La consiliul unic
agroindustrial Vîlcele a avut loc o
întîlnire cu mecanizatorii, in cadrul
căreia tovarășa Maria Ghițulică, se
cretar al Comitetului județean Olt al
P.C.R., a vorbit despre importanța Is
torică a hotăririlor Congresului al
XII-lea al partidului și sarcinile politico-ideologice ce revin organiza
țiilor de partid pentru educarea și
mobilizarea oamenilor muncii la ela
borarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului. Au fost reliefate
sarcinile ce revin mecanizatorilor în
pregătirea temeinică a campaniei agricole de primăvară, pentru creșterea
calității lucrărilor agricole, reducerea
c‘ -suinului de carburanți, recondițio■.■.„ -X Si refolosirea unor piese la
tractoarele și mașinile agricole. întîl
nirea s-a încheiat cu un frumos spec
tacol cultural-artistic susținut de bri
gada artistică și ansamblul de dan
suri „Călușul" din Vîlcele. Asemenea
intîlniri sînt programate în toate con
siliile unice agroindustriale- din județ.
(Emilian Rouă).

DEJ. INTÎLNIRI CU TINE-

Rll. In municipiul Dej au loc întilniri ale activiștilor de partid și de
stat cu tinerii din întreprinderi și
licee, care vor vota la 9 martie pen
tru întîia oară. Cu aceste prilejuri,
tinerilor Ie sînt înfățișate drepturile
și obligațiile cetățenești consfințite în
Constituția țării și garantate în fapt,
largul democratism al vieții noastre
sociale și politice, egalitatea in drep
turi a tuturor cetățenilor patriei
noastre, fără deosebire de naționali
tate. Manifestările șînt urmate de
programe cultural-artistice. (Alex.
Mureșan).

ARAD. REALIZĂRILE OB-

ȚiNUTE - SUGESTIV POPU
LARIZATE. In întîmpinarea alege
rilor de la 9 martie, secția de propa
gandă a comitetului județean de
partid a pregătit două broșuri intitu
late : „Județul Arad in cifre și fapte"
și „Municipiul Arad — împliniri și
perspective". Sub tipar se află două

BACĂU.

FOTOEXPOZI-

ȚII, BROȘURI, PLIANTE. Sub
egida consiliului județean al F.D.U.S.
a fost editată și difuzată broșura
„Congresul al XII-lea al P.C.R. —
program complex spre o nouă calita
te". iar alte tipărituri dedicate cam
paniei electorale se află sub tipar. A
fost realizată o fotoexpoziție care,
sub genericul „Județul Bacău — pre
zent și viitor", înfățișează marile
realizări obținute în anii actualei le
gislaturi în industrie, agricultură, în
domeniul învățămîntului și culturii,
precum și perspectivele luminoase pe
care le deschide viitorul cincinal.
(Gh. Baltă)

mentare din întreprinderi, instituții
și unități agricole, la bibliotecile oră-

AU

Viața demonstrează că fiecare din
acțiunile amintite, avind un pronun
țat conținut politic, își are importan
ța sa, creînd în rîndul cetățenilor un
profund simțămînt de angajare și
participare. Chiar și în stadiul ac
tual al pregătirilor pentru alegeri oa
menii pot aprecia însemnătatea acor
dată de partid, de orînduirea noastră,
respectării neabătute a legalității,
manifestării nestingherite a dreptului
cetățenesc fundamental, înscris in
Constituția țării, de a alege și a fi
ales în organele de conducere demo
cratică ale societății noastre.
— La ora actuală, care este ^mo
mentul electoral" ce solicită in cel
mai înalt grad preocupările consiliu
lui județean al F.D.U.S. ?
— Răspunsul e înscris in graficul
riguros întocmit, pe care ne străduim
să-l respectăm' cu strictețe : în zilele
următoare vor fi depuse, în cadrul
unor adunări cetățenești, candidatu
rile pentru circumscripțiile electora
le în Marea Adunare Națională și in
consiliile populare, urmînd ca în pe
rioada ulterioară să se desfășoare întîlnirile între candidați și alegători.
— Firește, campania electorală con
stituie și un prilej deosebit de priel
nic pentru desfășurarea unei susți
nute activități politico-educative.
Ce-și propune in această direcție
consiliul județean al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste ?
— Avem și pe acest tărîm de mare
importantă un program minuțios,
unitar de acțiuni, care sinteti
zează tot ce vor întreprinde în
campania electorală organizațiile
componente ale Frontului — în pri
mul rînd, desigur, organizațiile de
partid, care își îndeplinesc și în această privință rolul de conducător
politic ; la acesta se adaugă, neîndo
ielnic, contribuția însemnată pe care
o aduc organizațiile de masă și ob
ștești : sindicatele, U.T.C., comitete
le de femei, consiliile județene ale
oamenilor muncii de naționalitate
germană, maghiară, sîrbă. Asociația
scriitorilor din Timișoara, filialele
celorlalte uniuni de creație și. bine
înțeles, Organizația democrației și
unității socialiste din județul nostru.
Aș menționa faptul că, în afară de
materialele electorale pe care le vom
primi de la centru, vom edita si noi,
cu forțe locale, o seamă de tipărituri
ce vor reliefa realizările obținute în
anii socialismului pe meleagurile timișene, tipărituri din care îmi îngă
dui să citez : setul de grafice „Ju
dețul Timiș în cincinalul 1981—1985“,
foaia volantă „Votul nostru", afișe si
chemări editate în limbile română,
germană, maghiară și sîrbă, broșura
„Istorie si contemporaneitate", ce va
înfățișa prin tabele, grafice, fotogra
fii sugestive marile prefaceri și în-

BISTRIȚA-NĂSĂUD.

FOST DELIMITATE CIRCUM
SCRIPȚIILE ELECTORALE.In
toate comunele și orașele județului
Bistrița-Năsăud a fost incheiatâ ac
țiunea de delimitare a circumscripții
lor teritoriale,. s-au ales comisiile
electorale și s-au întocmit listele cu
cetățenii care au drept de vot. Punc
tele de documentare politico-ideologică au fost dotate cu documentele
celui de-al XII-lea Congres al
partidului, ale Congresului al II-lea
al F.D.U.S., Operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Legea electorală,
Planul-directivă de dezvoltare economico-socială în profil teritorial a ju
dețului Bistrița-Năsăud în perioada
1981—1985. Sub tipar se află grafice
și pliante care vor ilustra realizările
obținute de oamenii muncii in indus
trie, agricultură și pe șantierele de
construcții în perioada actualului cin
cinal. (Gh. Crișan).

CONSTANȚA.

ECHIPELE

CETĂȚENEȘTI iN PLINĂ AC
ȚIUNE. în localitățile județului or
ganizațiile F.D.U.S. desfășoară în aceste zile premergătoare alegerilor
de deputați de la 9 martie numeroase
acțiuni și manifestări, la care sînt an
trenați numeroși cetățeni. în co
muna Comana. de pildă, precum
și in satele aparținătoare. Tătaru și Scărișoreanu, echipele de con
trol al oamenilor muncii au vizitat

Ritmurile dinamice ale industriei
(Urmare din pag. I)
Aceste cifre atestă că industria
se manifestă ca factor hotăritor
ăl progresului economic și social al
societății noastre.
Potrivit documentelor adoptate de
Congresul al XII-lea al partidului,
avem de realizat, în continuare, un
înalt ritm de dezvoltare și moderni
zare a industriei : în perioada 1981—
1985, industria va înregistra un ritm
mediu anual de creștere de 10 la sută
la producția netă și de 9 la sută la
producția globală, ceea ce va permite
obținerea, pe întregul cincinal, a unui
spor egal cu întreaga producție
a anului 1975 și de 3 orî mai mare
decit cea a anului 1965. Ramurile
prelucrătoare de bază — metalurgia,
construcțiile de mașini, chimia și
industria bunurilor de consum —
vor deține la sfirșitul cincinalului
peste 90 la sută din producția in-

JEAZĂ „CASELE ALEGĂTO
RILOR". La punctele de docu

dustrială. Mult, foarte mult avem
de muncit pentru a înfăptui obiectivul fără precedent, înscris la loc
de cinste în documentele Congresului
al XII-lea al partidului : in urmă
torii ani, România să ajungă să se
situeze la nivelul țărilor cu dezvol
tare medie din punct de vedere eco
nomic, parcurgind astfel o etapă de
cea mai mare însemnătate în înfăp
tuirea Programului partidului, pe
drumul spre societatea comunistă.
Viitorul luminos al patriei este
făurit prin mun,ca plină de abnegație,
creatoare a tuturor fiilor țării.
Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votăm pentru
continua dezvoltare a industriei ro
mânești, pentru modernizarea ei neîn
cetată, asigurind progresul impetuos
al întregii economii naționale, crește
rea avuției naționale și ridicarea
bunăstării poporului !

Ilie ȘTEFAN

șenești și comunale, la cluburile
muncitorești și la sediile circum
scripțiilor electorale au fost expuse
pentru lectură și dezbateri documen
tele Congresului alXlI-lea al parti
dului, ale Congresului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Legea
electorală, precum și fotoexpoziții.
Continuă acțiunea de amenajare a
„caselor alegătorilor", unde se vor
organiza consultații și dezbateri pri
vind desfășurarea alegerilor, se vor
da răspunsuri la întrebările cetățeni
lor. In aceste zile va ieși de sub ti
par, sub egida secției de propagandă
a comitetului județean de partid,
broșura documentară „Județul Har
ghita — prezent și viitor". (I. D.
Kiss).

y

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cu prilejul împlinirii a 32 de ■ ani
de la semnarea primului Tratat de
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea
Sovietică, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală a avut loc,
luni după-amiază, o adunare festivă
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea,
Consiliul general al A.R.L.U.S. și
Comitetul municipal București al
P.C.R.
Au participat tovarășii Mihai Dalea, președintele Consiliului general
al A.R.L.U.S., loan Botar, secretar al
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministeru
lui Apărării Naționale, ai unor or
ganizații de masă și obștești, acti
viști de partid, oameni ai muncii din
întreprinderi'și instituții bucureștene,
studenți.
Au luat parte membrii delegației
de activiști ai Asociației de prietenie
sovieto-române, condusă de V. G.
Radkin, prim-secretar al Comitetului
orășenesc de partid Domodedovo, re
giunea Moscova, membru al Prezi
diului conducerii centrale a A.P.S.R.,
care se află în vizită în țara noastră,
precum și membri ai Ambasadei
Uniunii Sovietice la București.
Adunarea a fost deschisă de Fio-.
rian Balaure, membru al Biroului
Consiliului general al A.R.L.U.S.
Despre semnificația evenimentului
aniversat a vorbit scriitorul Ion
Hobana, membru al Biroului Consi
liului general al A.R.L.U.S., care a
relevat legăturile, cu vechi tradiții,
statornicite de-a lungul veacurilor în
tre popoarele român și sovietic, sen
timentele de prietenie și prețuire re
ciprocă ce le-au apropiat în lupta
pentru înfăptuirea năzuințelor lor
comune de eliberare socială și na
țională.
Tratatul de prietenie, colaborare și
asistență mutuală româno-sovietic,
semnat cu 32 de ani în urmă, a sub
liniat vorbitorul, a devenit un instru
ment eficient pentru adîncirea_ și ex
tinderea, an de an, a conlucrării, pe
multiple planuri, dintre partidele.

țările și popoarele noastre, avind ca
suport material condițiile favorabile
create de rezultatele remarcabile ob
ținute de ambele țări și popoare, sub
conducerea partidelor lor comuniste,
în munca de edificare a noii orînduiri. în modernizarea și dezvoltarea
forțelor de producție, în sporirea po
tențialului lor economic, tehnico-științific și cultural. Noul Tratat de
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală, semnat în iulie 1970, asigură
un cadru politic și juridic din cele
mai favorabile pentru continua am
plificare și diversificare a relațiilor
frățești dintre țările și popoarele
noastre, fondate pe principiile res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi,
neamestecului în treburile interne,
avantajului reciproc și întrajutorării
tovărășești, ale solidarității interna
ționale.
în întărirea prieteniei și colaborării
româno-sovietice, a relevat vorbito
rul, o însemnătate deosebită o au le
găturile dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, contactele fructuoase
dintre conducătorii de partid și de
stat ai celor două țări. Un factor hotărîtor, dinamizator, de o excepțio
nală importantă pentru impulsiona
rea și dezvoltarea neîntreruptă a le
găturilor multilaterale româno-sovie-:
tice îl constituie întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev,
înțelegerile convenite cu acest prilej.
în continuare, vorbitorul a reliefat
rezultatele remarcabile obținute de
poporul român, in anii actualului
cincinal, noile obiective stabilite de
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului pentru dezvoltarea patriei
noastre pe calea socialismului și co
munismului, vasta activitate interna
țională desfășurată de România so
cialistă, de președintele Nicolae
Ceaușescu în promovarea unei poli
tici de pace, înțelegere și colaborare
între popoare.
Subliniind că poporul român urmă

rește cu viu interes și se bucură de
succesele obținute de popoarele Uniu
nii Sovietice in toate domeniile de
activitate, vorbitorul a transmis co
muniștilor sovietici, tuturor oame
nilor muncii din Uniunea Sovietică
urarea de a obține succese tot mai
mari în realizarea hotăririlor Con
gresului al XXV-lea al P.C.U.S.
în continuare, a luat cuvîntul am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V, I. Drozdenko. Relevînd im
portanța semnării Tratatului de pri
etenie, colaborare și asistență mutua
lă dintre România și Uniunea Sovie
tică, vorbitorul a subliniat că acesta
a marcat un jalon de plecare în isto
ria noilor relații dintre cele două țări
și popoare libere, suverane și egale
în drepturi, constructoare ale socia
lismului și comunismului. Acest do
cument, ca și noul Tratat sovieto-român de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală din 1970, Declarația de
dezvoltare continuă a colaborării și
prieteniei dintre partidele, țările și
popoarele noastre, semnată în anul
1976 de tovarășii Leonid Ilici Brejnev
și Nicolae Ceaușescu, au contribuit la
dezvoltarea continuă a colaborării și
prieteniei ’ sovieto-române, in luota
comună pentru înfăptuirea idealuri
lor socialismului și comunismului. Pe
baza lor au cunoscut o dezvoltare
continuă schimburile comerciale, in
tensificarea cooperării și specializării
în industrie și agricultură, în dome
niile culturii și invățămîntului, ca șl
în alte sfere de activitate.
Vorbitorul a trecut apoi în revistă
realizările obținute de U.R.S.S. în,
primii patru ani ai celui de-al zece
lea cincinal, subliniind că anul 1980
va marca o nouă etapă în realizarea
mărețului program de creare a bazei
tehnieo-materiale a comunismului în
U.R.S.S.
în încheiere, ambasadorul sovietic
a urat poporului român succese tot
mai mari în construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în în
deplinirea hotăririlor celui de-al
XII-lea Congres al P.C.R.

întâlnire prietenească ia Ambasada U. R. S. S.
Cu prilejul împlinirii a 32 de ani
de la semnarea primului Tratat de
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România și Uniunea So
vietică, ambasadorul U.R.S.S. la
București, V.I. Drozdenko, a organi
zat, luni seara, cr întilnire priete
nească la sediul ambasadei.

AGENDĂ ELECTORALĂ

zilele trecute toate unitățile coope
seturi .de pliante care înfățișează prin
rației de consum, stabilind măsuri
grafice și fotografii sugestive reali
j
;
eficiente
pentru îmbunătățirea ăprozările obținute în actuala legislatură
în dezvoltarea social-ecoriomică a ju ■ vizionării” și ■.. „ servirii pqpulației. „In
dețului, ea și perspectivele dezvoltă , comuna Mihail Kogălniceanu, între
alte manifestări organizate la cămi
rii acestuia în perioada 1981—1985.
nul cultural se numără și întîlnirea
Din șirul acțiunilor politico-educative
tuturor tinerilor din localitate care
remarcăm numeroasele intîlniri ale
votează
în acest an pentru prima
tinerilor care vor vota pentru prima
oară. (George Mihăescu).
oară cu primari, activiști de partid
și de stat, cu deputați și muncitori
fruntași. (Mircea Dorgoșan).'
HARGHITA. SE AMENA

y

y

Au participat tovarășii Nicolae
Bozdog, prim-adjunct al ministrului
comerțului interior, Dumitru Turcuș,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.. Constantin Oancea, adjunct al
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii unor ministere și
instituții centrale, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.

membri ai Consiliului general al
A.R.L.U.S., ai I.R.R.C.S., activiști de
partid și de stat, oameni de știință
și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.
Au luat parte membrii delegației
de activiști ai Asociației de prietenie
sovieto-române care întreprinde o vi
zită în tara noastră.
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia celui de-al VlII-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Unit
Polonez, care își începe lucrările la
11 februarie, ambasadorul Poloniei la
București, Jerzy Kusiak, s-a întilnit
luni, în cadrul unei conferințe de pre
să, cu ziariști români și corespon
denți ai presei străine acreditați în
tara noastră. Ambasadorul a reliefat
însemnătatea apropiatului eveniment
politic in viața țării sale, realizările
i oamenilor muncii din R.P. Polonă în
construcția socialistă. Au fost sinte
tizate, de asemenea, obiectivele
principale ale Directivelor C.C.
al P.M.U.P. pentru Congresul al
VlII-lea.
Ambasadorul a evidențiat, de ase
menea, importanța colaborării polono-române pe multiple planuri, în
semnătatea deosebită a întilnirilor și
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Edward Gierek, care

contribuie la întărirea prieteniei, a
păcii și înțelegerii între popoare.
★
La București au fost semnate luni
două acorduri guvernamentale între
Republica Socialistă România și Ku
weit în domeniul navigației maritime,
respectiv, al transporturilor rutiere
internaționale. Documentele cuprind
prevederi menite să contribuie la
dezvoltarea, pe baze reciproc avanta
joasei a transporturilor pe apă și ru
tier între cele două țări, la extin
derea relațiilor economice bilaterale
și promovarea schimburilor comercia
le. Acordurile au fost semnate de
Gheorghe Sandu și Corneliu Burada,
âdjuncți ai ministrului transporturilor
și telecomunicațiilor, și de Abdul
Rahman Khaled Al-Ghunaim, subse
cretar de stat la Ministerul Comuni
cațiilor din Kuweit.
Luni, în cadrul unei festivități care

a avut loc la rectoratul Universității
din București, Humberto Castello,
ambasadorul Cubei în țara noastră, a
făcut o 71008116 de cărți Facultății de
limbi și literaturi străine — secția
spaniolă. Donația cuprinde o repre
zentativă selecție de lucrări privind
limba, literatura, istoria, cultura și
civilizația poporului cubanez.
Au- rostit' -alocuțiuni pfoib'dr. Dumitru „Chitorgn, projector ,,al Univer
sității din București, și ambasadorul
cubanez.
La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe. Ministerului Educației și
învățămîntului, membri ai Senatului
universitar, cadre didactice din învățămîntul filologic, precum și membri
ai Ambasadei Cubei Ia București.
(Agerpres)
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Sentimentul unanim al participării
la un act civic deosebit
(Urmare din pag. I)

noiri realizate în toate domeniile de
activitate îndeosebi in uitimul dece
niu și jumătate, precum și texte
orientative pentru brigăzile artistice
și formațiile de montaj literar-muzical-coregrafic. Totodată, ne vom
strădui să facem din luna februarie
— care va fi și perioada cea mai
efervescentă a campaniei electorale
— o „lună de vîrf" a manifestărilor
cultural-educative : vor avea loc în
toate cluburile, casele de cultură, că
minele culturale, bibliotecile, pre
cum și la casele alegătorului, inaugu
rate în acest răstimp, expuneri, sim
pozioane, mese rotunde, intîlniri cu
brigăzi științifice, consacrate popu
larizării și explicării mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea
al P.C.R., perspectivelor dezvoltării
economico-sociale a județului Timiș,
profundului democratism al orinduirii noastre socialiste. în acest răstimp,
cenaclurile din județ, cu participarea
membrilor Asociației scriitorilor din
Timișoara, precum și Opera Română,
Filarmonica, Teatrul National, Teatrul german, Teatrul maghiar, ansamblul „Banatul", împreună cu numeroasele formații de amatori ce dau
atîta vitalitate și culoare vieții culturale din localitățile județului, vor
prezenta recitaluri de versuri, concerte, programe artistice și spectacole
special alcătuite, cu un puternic me
saj patriotic și revoluționar. Toate
acestea sînt menite a insufla cetățe
nilor sentimentul participării la un
act civic esențial — manifestare a
voinței de a fi reprezentati de. exponenții lor cei mai destoinici în înal
tele foruri ale societății noastre so
cialiste, exprimarea hotărîrii de a
transpune nestrămutat in viață lumi
nosul Program al partidului.
— O ultimă întrebare : care este~
atmosfera generală ce caracterizează
actuala campanie electorală in jude
țul Timiș ?
— Un răspuns detaliat la această
întrebare ar necesita poate spațiul
unui alt interviu. Mă voi limita doar
să enunț o realitate care poate fi
ilustrată cu numeroase exemple con
crete : pretutindeni, pe întinsul jude
țului nostru — ca de altminteri pe în
treg cuprinsul țării — oamenii mun
cii din unitățile industriale și agri
cole, din școli și institute științifice,
din instituții social-culturale. tineri și
vîrstnici, femei și bărbați, fără deo
sebire de naționalitate, se străduiesc
să-și susțină votul de la 9 martie cu
cel mai „solid" argument, faptele de
muncă, fiind ferm hotărîți să înde
plinească exemplar sarcinile econo
mico-sociale ale ultimului an al cin
cinalului, să intîmpine astfel cum se
cuvine acest mare eveniment al vieții
noastre politice.
Convorbire realizată de

Victor EÎRLADEANU

și Cezar IOANA

Sportivii români au plecat
spre „Olimpiada albă“
Luni dimineața a plecat în S.U.A.
delegația'sportivă a țării noastre care
va participa la cea de-a 13-a ediție
a „Olimpiadei albe", programată în
tre 13 și 24 februarie în stațiunea
montană Lake Placid. După cum s-a
mai anunțat, la această ediție, spor
tivii români vor participa la bob,
hochei pe gheață, săniuțe si patinaj
viteză Din delegație fac parte Doru
Tureanu, V. Netedu, D. Axinte, E.
Antal (hochei), Dragoș Panaitescu. C.
Iancu (bob), Elena Stan, Maria Ma

iorii, Ion Apostol, Cristinel Piciorea
(sanie) și alții.
In cadrul turneului olimpic de ho
chei pe gheață, echipa României va
juca într-o grupă alături de selecțio
natele Cehoslovaciei, R.F. Germania,
Suediei, S.U.A. si Norvegiei. înaintea
acestor jocuri, hocheiștii români vor
susține două partide de antrenament
la 8 și 9 februarie la Durham și
Boston in compania- unor formații de
club americane.

TENIS : Î1V „CUPA DAVIS"
România — Iugoslavia 2—0
BELGRAD 4 (Agerpres). — La Za
greb a început luni meciul de te
nis dintre echipele Iugoslaviei și
României din turul doi' al „Cupei
Davis" (grupa B a zonei europene).
După prima zi. scorul este de 2—0
in favoarea jucătorilor români. In
prima partidă, Ilie Năstase l-a în
vins după 3 ore pe tînărul Zoltan
Ilin cu scorul de 12—10, 6—3, 4—6,
6—3. In intilnirea următoare, tinărul
Florin Segărceanu a primit replica
experimentatului Zeliko Franulovici.
Jucind excelent. Segărceanu a ciștigat cu 6—4, 7—5, 7—5.

Aplaudate și inspirate întreceri tinerești de sezon
® Au fost „Serbările zăpezii" la Izvoru Mureșului © Urmează „Serbările zăpezii" la Păltiniș ®Vor
fi „Serbările mării" la Costinești
A fost odată...
...Apoi, la Castelul de Zăpadă se
patru Feți-Frumoși să-și dovedească
Așa începe orice basm. Și tot așa
măiestria sportivă pe zăpadă, să inpornește nuntă mare, cu alai.
a început veritabila feerie desfășu
tilnească pe Baba-Cloanța, pe Omul...La comandamentul orgnizatoribun, pe Flăminzilă, Setilă. Gerilă,
rată duminică la Izvoru Mureșului,
lor „Serbărilor zăpezii", tovarășul
în cadrul celei de-a doua etape a
Strîmbă-Lemne și Sfarmă-Gheață,
Vasile Goga, președintele Biroului
pe care-i atrage la „nemaipomenitele
„Serbărilor zăpezii". Mii și mii de ti
de turism pentru tineret din cadrul
lui intîmplări", acestea solicitînd din
neri și vîrstnici, veniți din diferite
C.C. al U.T.C., ne-a subliniat impor
partea tuturor indemînare și rezis
regiuni ale țării, au asistat aici la
tanța acestor acțiuni cultural-spor
tență. în cele din urmă, apare, bine
reușite manifestări sportive și cultu
tive și recreativ-distractive, ele con
înțeles, și Zmeul-zmeilor, personifi
rale cu caracter educativ, ca martori
stituind una din formele eficiente
cat de tehnicianul Ion Constantin
ai „Nemaipomenitelor intîmplări ale
de călire fizică și modelare eticoGheorghe din Mediaș, care coboară
lui Făt-Frumos din zăpadă".
cetățenească a tinerilor din țara
din înălțimi cu... deltaplanul. Feții
...La Castelul de zăpadă, instalat
noastră. Activitatea din timpul iernii
Frumoși il „răpun" pe zmeu cu
pe pîr-tia de pe dealul Greces din
va continua . cu întrecerile sportive
Munții Harghitei de nord. Omul
bulgări de zăpadă. Și, întrucit, repre
dotate cu „Cupa Congresului al XIzentanții județelor Harghita și Su
zăpezii este supărat că fiii săi — cei
lea al U.T.C.", iar sezonul estival cu
ceava se aflau la egalitate"de puncte,
patru Feți-Frumoși, reprezentînd ju
desfășurarea, în lunile iulie și au
povestitorul a trebuit s-o inventeze
dețele Bistrița-Năsăud,
Harghita,
gust, a primei ediții a „Serbărilor
Maramureș și Suceava — n-au săvîrpe sora Zînei Zăpezilor, respectiv,
mării" la Costinești.
Zina Munților, menite, să devină
șit isprăvile așteptate, așa incit îi
soțiile celor doi Feți-Frumoși, câș
trimite în lume în căutarea Zînei
N. PLOPEANU
Zăpezii. Este un prilej pentru cei
tigători ai concursului.

Cartea în universul satului
(Urmare din pag. I)
se exprimă umanismul culturii
noastre socialiste, adînca de
mocrație ce caracterizează acce
sul oamenilor la cultură, la
cartea cea bună.
In agenda „Lunii cărții la
sate" au loc manifestări publice
apreciate, familiare de-acum,
care nu se pot substitui insă a
ceea ce este fundamental in le
gătura omului cu cartea : dialo
gul intim cu pagina tipărită,
pagină vibrind de adevăr și
căldură umană. Sub raportul
tirajelor care pătrund in me
diul rural, primii patru ani ai
actualului
cincinal prezintă
imaginea unei contribuții sub
stanțiale la viața spirituală a
ținuturilor țării. Prin rețeaua de
difuzare a cooperației de con
sum și contribuția difuzorilor de
carte au pătruns la sate în acești
4 ani — din actuala legislatură —

9 900 de titluri, intr-un tiraj de
peste 40 milioane de exemplare.
Din domeniul literaturii socialpolitice au fost difuzate in me
diul rural 546 de titluri, un loc
deosebit revenind răspîndirii do
cumentelor de partid și, in pri
mul rind, lucrărilor secretaru
lui general dl partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Din
literatura beletristică au fost di
fuzate 4 600 de titluri intr-un
tiraj de peste 24 milioane exem
plare la care se adaugă 1 680 de
titluri de carte in limbile națio
nalităților conlocuitoare intr-un
tiraj de aproape 3 milioane
exemplare. Un sector bine ilus
trat a fost acela al cărții agro
zootehnice, tehnico-profesionale
și științifice, în perioada 1976—•
1979 fiind difuzate 1847 de
titluri de acest gen într-un tiraj
de peste 6 milioane exemplare.
Factor de unire a energiilor

patriei către realizarea unei noi
calități in toate domeniile, că
tre propășirea continuă și multi
laterală a patriei socialiste, car
tea pătrunde la sate Ca un me
sager al umanismului societății
noastre, ca un mesager al va
lorilor culturale ale omenirii.
In devenirea continuă a așeză
rilor rurale pe calea urbanizării
socialiste, pe calea creșterii
condițiilor de viață materială și
spirituală — jalonată prin ac
țiunea obștească a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste —
milioanele de cărți ce pătrund
în viața tuturor satelor și co
munelor, în viafa tuturor oa
menilor semnifică o generoasă
constelație de adevăr și sensi
bilitate. O constelație al cărui
nucleu se află in democratis
mul consecvent, in umanismul
revoluționar al societății româ
nești contemporane.

LA POSTUL NAȚIONAL DE TELEVIZIUNE DIN GRECIA

Adunare festivă la Moscova

ORIENTUL MIJLOCIU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Emisiune consacrată personalității
președintelui Nicolae Ceaușescu

cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a primului Tratat
de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre
România și Uniunea Sovietică

® Reuniune consacrată res
tabilirii autorității organelor
legale libaneze in sudul țării
® întrevederi la Riad și Doha
BEIRUT 4 (Agerpres). — Preșe
dintele Libanului, Elias Sarkis, a par
ticipat Ia o reuniune cu primul mi
nistru, Selim Al-Hoss, cu comandan
tul forțelor armate, Victor Khoury,
și cu comandantul Forței Arabe de
Descurajare (F.A.D.), Sami Al-Khatib, în legătură cu situația din sudul
țării și, îndeosebi, din regiunea GbeilKisrawan — relatează agenția M.E.N.
A fost trecută în revistă situația din
Liban, după recenta retragere a uni
tăților F.A.D. din regiune. Au fost
discutate, de asemenea, activitatea
Comitetului de urmărire a aplicării
rezoluțiilor reuniunii arabe la nivel
înalt de la Tunis, necesitatea aplicării
rezoluțiilor Consiliului de Securitate
al O.N.U. referitoare la sudul Liba
nului și obstacolele care stau în calea
restabilirii autorității organelor legale
ale țării,

DĂMOCRAJKE_SOCIALISTE SRI LANKA

ATENA 4 (Agerpres). — Postul
Național de Televiziune din Grecia
(E.R.T.) a difuzat o emisiune specia
lă consacrată personalității de înalt
prestigiu internațional și gîndirii cu
tezătoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, relațiilor eleno-române.
Arătînd că este larg cunoscut faptul
că relațiile de prietenie dintre Gre
cia și România au profunde rădăcini
istorice, comentatorul emisiunii a
subliniat importanta deosebită a con
tactelor dintre conducătorii celor
două țări și popoare pentru colabo
rarea largă și dezvoltarea relațiilor
dintre cele două țări în ultimii ani.
Relevînd marele interes ce se ma
nifestă în Grecia față de România,
fată de pozițiile sale în problemele
vitale ale lumii contemporane, co
mentatorul a subliniat că, în ultimii
ani, au fost editate în Grecia nume
roase lucrări consacrate activității și
inițiativelor președintelui
Nicolae
Ceaușescu, României și politicii sale,
remareînd în acest sens inițiativa
editurii „Pnevmatikos" care, în cola

SUDAN:

MOSCOVA 4 — Trimisul Agerpres,
tenie și colaborare româno-sovietică,
M. Chebeleu, transmite : Sub auspi
subliniind rolul hotărîtor pentru evo
ciile Uniunii asociațiilor sovietice de
luția mereu ascendentă a relațiilor
prietenie și relații culturale cu- străi
de prietenie și colaborare statornicite
nătatea (U.A.S.P.) și Asociației de
între P.C.R. și. P.C.U.S., între cele
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.),
două țări și popoare, al întîlnirilor și
la Casa prieteniei din. Moscova a avut
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae
loc, luni după-amiază, o adunare fes
Ceaușescu. secretar general al P.C.R.,
tivă consacrată împlinirii a 32 de ani < președintele României, și tovarășul
Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
de la semnarea primului Tratat . de
prietenie, colaborare și asistență mu
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tuală dintre România șt U.R.S.S!
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.
Au participat E. V. Ivanov, primvicepreședinte al U.A.S.P.; A. V. Vik
★
torov, secretar al Consiliului Central
în aceeași zi, ambasadorul țării
al Sindicatelor din U.R.S.S., primnoastre in Uniunea Sovietică a orga
vicepreședinți ai conducerii centrale
nizat o întilnire prietenească. Au
a A.P.S.R., adjuncți de miniștri, acti
participat I. G. Pavlovski, membru
viști ai C.C. al P.C.U.S., funcționari
al C.C. al P.C.U.S., ministrul căilor
superiori în M.A.E. a! U.R.SlS., re
de comunicații al U.R.S.S.. V. F.
prezentanți ai oamenilor muncii din
Malțev, membru al C.C. al P.C.U.S.,
întreprinderile și instituțiile din ora
prim locțiitor al ministrului afaceri
șul și regiunea Moscova.
lor, externe al U.R.S.S., general de
armată A. A. Epișev, șeful Direcției
La adunare au luat parte, de ase
menea, membrii delegației Consiliu
Superioare Politice a Armatei și
lui general A-R-L-U.S.,. condusă de
Flotei Maritime Militare Sovietice,
Magdalena Filipaș, membru al C.C.
membri ai conducerilor U.A.S.P. și
al P.C.R., prim-adjunct al ministru
A.P.S.R., reprezentanți ai Secției re
lui industriei ușoare din ■ țara noastră.
lații externe a C.C. al P.C.U.S.. mem
Adunarea a fost deschisă de A. G!
bri ai conducerii unor ministere, ge
Țukanova, prim-vicepreședinte al
nerali și ofițeri superiori ai armatei
conducerii centrale, a A.P.S.R.
sovietice, reprezentanți ai vieții cul
turale și artistice.
Au luat cuvîntul Ala Tihonovna
Lavrentieva, vicepreședinte al con
Au luat parte, de asemenea, mem
ducerii centrale a A-P-S.R.. adjunct
brii delegației A.R.L.U.S. care se
al ministrului industriei ușoare al
află in Uniunea Sovietică cu prilejul
U.R.S.S., și Traian Dudaș, ambasado
manifestărilor consacrate împlinirii a
rul României în U.R.S.S. . Evocînd
32 de ani de la semnarea primului
semnificația evenimentului aniversat,
Tratat de prietenie, colaborare și avorbitorii s-au referit pe larg la dez
sistență mutuală dintre România și
voltarea continuă a relațiilor de prie
U.R.S.S.

borare cu Casa de cultură a priete
niei greco-române, a tipărit în limba
greacă cinci volume din ciclul de
opere „Nicolae Ceaușescu — Româ
nia și lumea contemporană". „Ne
este plăcut să constatăm — a subli
niat comentatorul — că această ope
ră de ample semnificații a fost apre
ciată de cele mai largi cercuri poli
tice și sociale din Grecia, inclusiv la
cel mai înalt nivel".
■ Arătînd că cele cinci volume au
fost prefațate de oameni politici greci
de mare prestigiu și că la prezenta
rea lor publică au participat repre
zentanți ai conducerilor partidelor
politice grecești, postul de televi
ziune a subliniat că editarea în Gre
cia a operei președintelui Nicolae
Ceaușescu, a altor lucrări dedicate
României se înscrie 'în cadrul gene
ral al relațiilor de prietenie si cola
borare multilaterală dintre cele două
țări și popoare, constituind o contri
buție însemnată la mai buna cunoaș
tere și apropiere reciprocă, la cauza
păcii, colaborării si înțelegerii în Bal
cani, în Europa și în lumea întreagă.

ÎNTREVEDERI ALE DELEGAȚIEI P. C. R.

KHARTUM 4 (Agerpres). — Cu
prilejul participării sale la lucrările
Congresului Uniunii Socialiste Suda
neze, delegația P.C.R., condusă, de to
varășul Ludovic Fazekas, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a avut convor
biri cu Peter Gatkouth, membru al
Biroului. Politic al C.C. al U.S.S.,
vicepreședinte al înaltului Consiliu
Executiv al regiunii de sud, Hilari
Logali, membru al Biroului Politic al
C.C. al U.S.S., cu miniștrii energiei
și minelor, cooperării, comerțului și
aprovizionării, agriculturii și resurse
lor naturale ai regiunii de sud. In ca

drul convorbirilor s-a reliefat evolu
ția mereu ascendentă și pe multiple
planuri a relațiilor româno-sudaneze,
care au la bază înțelegerile și docu
mentele convenite cu ocazia întreve
derilor dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
Gaafar Mohammed El-Nimeiri, pre
ședintele Republicii Democratice Su
dan. S-a subliniat dorința comună de
a se amplifica și aprofunda în conti
nuare relațiile politice, economice,
culturale și în alte domenii.

RIAD 4 (Agerpres). — Prințul moș
tenitor și vicepremierul saudit, Fahd
Ibn Abdul Aziz, s-a întilnit cu
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, care se află
într-o vizită în Arabia Saudită — in
formează agenția M.E.N.

DOHA 4 (Agerpres). — Emirul
Qatarului, șeic Khalifa Bin Hamâd
Al-Thani, l-a primit pe Salim Ahmed
Al Salim, președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., care se află la Doha,
in cadrul unui turneu prin țările
Golfului. Convorbirile purtate cu
acest prilej au fost consacrate exami
nării relațiilor dintre Qatar și O.N.U.,
precum și a unor probleme interna
ționale actuale, în special a situației
din Orientul Mijlociu, informează
agenția Q.N.A.
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„Pentru respectarea deplină a acordurilor de la Londra,
pentru crearea statului independent Zimbabwe**

pescurt

O rezoluție a Consiliului de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE — (Agerpres).
La încheierea dezbaterilor privind
problema rhodesiană, Consiliul de
Securitate al O.N.U. a adoptat, cu 14
voturi pentru (Marea Britanie nu a
participat la vot), o rezoluție care
cere „tuturor părților respectarea de
plină și imparțială a acordurilor de
la Londra, pentru crearea statului
independent Zimbabwe, după desfă
șurarea de alegeri libere în această
tară". Documentul cere, totodată, Ma
rii Britanii să adopte toate măsurile
necesare pentru a asigura participa
rea liberă a tuturor persoanelor eli
gibile din țară la procesul electorat
Printre aceste măsuri sînt menționa
te „retragerea imediată, completă și
necondiționată a tuturor forțelor sudafricane și a mercenarilor care se mai

află încă pe teritoriul rhodesian, eli
berarea tuturor deținuților politici,
cantonarea forțelor rhodesiene și a
celor auxiliare (fidele fostului șef al
guvernului marionetă de la Salisbury
— n.r.) la bazele lor, anularea legilor
restrictive impuse în virtutea stării
de urgență și acordarea unui trata
ment egal tuturor formațiunilor poli
tice existente în țară".
Pe de altă parte, rezoluția Consi
liului de Securitate „condamnă ferm
administrația sud-africană pentru
amestecul său în probleme interne
ale Rhodesiei" și cere, totodată, tu
turor statelor membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite „să respecte nu
mai opțiunea ce va fi exprimată in
cadrul alegerilor, în mod liber și
echitabil, de poporul Zimbabwe".

MANIFESTĂRI SĂRBĂTOREȘTI au fost organizate, luni, in Sri Lanka
cu ocazia Zilei naționale, cucerirea independenței țării, la 4 februarie
1948. Principala acțiune a avut loc în localitatea Matara, aflată la circa
100 mile de capitală, cu participarea președintelui republicii, Junius Richard
Jayewardene, și a primului ministru, Ranasinghe Premadasa. intr-un mesaj
adresat cu acest prilej poporului, șeful statului a lansat o chemare pentru
sporirea efortului general în vederea întăririi economiei țării.
COMUNICAT. La Paris a fost dat
publicității comunicatul privind
convorbirile purtate cu conducătorii
Partidului Comunist Francez de o
delegație a Partidului Comunist
Dominican, în frunte cu secretarul
general al partidului, Narciso Isa
Conde. Cele două delegații s-au
pronunțat pentru o nouă ordine
economică internațională, bazată pe
..principiile independenței, „democra
ției și colaborării .echitabile. Co
municatul exprimă sprijinul părți
lor față de toate partidele comu
niste și forțele democratice care
luptă împotriva imperialismului și
reacțiunii, pentru libertate și demo
crație, pentru ’progres social și
socialism.

I

|
I
I

Miting electoral al populației africane la Salisbury în sprijinul candidaților
Frontului Patriotic

DEMONSTRAȚIE. Peste 4 500 de
persoane au participat la o demonstrație, organizată la Greensboro
(statul Carolina de Nord), împo
triva Ku-Klux-Klan-ului. Demon
stranții purtau pancarte prin care
se cerea interzicerea acestei orga
nizații și a activităților sale. Mani
festația, notează agenția United
Press International, a fost organi
zată în memoria celor cinci persoane ucise la Greensboro, în urmă cu
trei luni, de membri ai Ku-KluxKlan-ului.

SIMPOZION. La inițiativa Minis
terului Sănătății din R. P. Ungară și
a întreprinderii „Medimpex"
a,
avut loc la Budapesta simpozionul
„UIcosilvanilul in tratamentul ulce
relor gastrice și duodenale". Dr.
loan Pușcaș și alți specialiști ro
mâni au prezentat rezultatele tra
tamentului cu „Ulcosilvanil".
VIZITĂ IN ARABIA SAUDITĂ.
Cancelarul federal al Austriei,
Bruno Kreisky, și-a încheiat, luni,
vizita de două zile în Arabia Sau
dită, plecînd spre patrie. Arabia
Saudită a reprezentat ultima etapă
a turneului șefului guvernului aus
triac în Asia. Anterior, Bruno
Kreisky a .făcut vizite în Singapore,
Filipine și India.

CONGRES. La Vitry-sur-Seine, în
apropiere de Paris, s-au încheiat
lucrările Congresului Mișcării Ti
neretului Comunist din Franța, la
care au participat, timp de patru
zile, 1400 de delegați din întreaga
țară, reprezentind pe cei 100 000 de
tineri membri ai organizației. La
lucrările congresului a participat și
o delegație a Uniunii Tineretului
Comunist din România, condusă de
Mihai Hîrjău, secretar al C.C. al
U.T.C. Congresul a adresat un apel
pentru întărirea combativității re
voluționare a tineretului din Franța.

LA ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR GENERALE ALE CONFERINȚEI O.N.U.D.I.

Dezvoltarea țărilor rămase în urmă o condiție esențială a păcii și securității generale
La Delhi au luat sfîrșit — după
cum s-a relatat — dezbaterile ge
nerale ale Conferinței generale
a O.N.U.D.I.—III, in cursul că
rora au fost expuse pozițiile de prin
cipiu ale țărilor participante asu
pra problemelor aflate pe ordinea
de zi. Cu aceasta, conferința a intrat
într-o nouă fază — aceea a negocie
rilor concrete.
Din luările de cuvînt ale celor
aproape 150 de vorbitori, între care
șefi de stat și de guvern, se des
prind o serie de idei majore, ce vor
sta în continuare in atenția confe
rinței. Este vorba mai intii de mo
mentul în care se ține conferința,
moment marcat — după o apreciere
generală — de „mari incertitudini și
tensiuni internaționale". Referindu-se
la factorii care au concurat la crea
rea actualei „situații critice", pre
ședintele provizoriu al conferinței,
Rafael Pinto (Peru), arăta că „lumea
nu va cunoaște liniște atîta timp cit
bogăția și risipa vor coexista cu
sărăcia și foametea". La rîndul său,
președintele conferinței, Narasimha
Rao (India), releva : „Dacă dezvolta
rea nu poate avea loc decit in pace,
nu este mai puțin adevărat că ome
nirea va trăi in pace numai dacă va
exista dezvoltare".
La precedenta conferință gene
rală a O.N.U.D.I. de la Lima (1975)
s-a convenit asupra faptului că in
dustrializarea țărilor în curs de dez
voltare reprezintă „piatra unghiu
lară" în eforturile pentru edifica
rea unei noi ordini economice inter
naționale, chemate să asigure pro
gresul tuturor, popoarelor. Iar De
clarația și Programul de acțiune adoptate cu acel prilej prevedeau spo
rirea de la 7 la 25 la sută a ponderii
țărilor in curs de dezvoltare în pro
ducția industrială mondială pînă
în anul 2000. Progresele realizate
pină acum de țările „lumii a treia"
în procesul industrializării lor sînt
însă nesemnificative. De aceea,
numeroși vorbitori s-au referit la
necesitatea de a se merge dincolo de

declarațiile și deciziile de ordin
general, pentru a se elabora un pro
gram de acțiune eficient, care să cu
prindă obiective clare, pe ramuri și
sectoare industriale, eșalonate pină
in anul 2000, cu termene precise de
realizare. „Consensul de la Lima
asupra obiectivelor pe care le urmă
rim și a importanței lor — spunea
directorul executiv al O.N.ULD.L,
Abdel Rahman Khane — a fost încu
rajator, dar cel mai important lucru
este ca la Delhi să adoptăm măsu
rile necesare pentru a obține rezul
tate concrete".

In timpul dezbaterilor generale s-a
relevat de către, multi vorbitori că
sprijinul comunității internaționale
trebuie să se concretizeze. între alte
le, in asigurarea accesului liber al
țărilor rămase în urmă la tehnologi
ile industriale moderne și sporirea
propriilor capacități tehnologice, in
creșterea substanțială a volumului
resurselor financiare destinate dez
voltării industriale, în extinderea ac
tivității de formare a cadrelor na
ționale pentru ’ sectorul industrial,
precum și în sporirea participării
țărilor în curs de dezvoltare la

De la trimisul nostru special la Delhi
In ce le privește, țările rămase în
urmă sînt conștiente — așa cum a
reieșit și din dezbaterile de la Delhi
— că progresul lor economic și social
depinde într-o măsură hotărîtoare de
efortul propriu al fiecărei țări în
cauză, de alocarea pentru programe
de dezvoltare, inclusiv industrială,
a unei părți însemnate din venitul
național. Dar, — pe bună dreptate
s-a subliniat la actuala reuniune —
în lumina rezultatelor de pînă acum,
efortul propriu se dovedește adesea
cu efecte derizorii in absența unui
cadru internațional care să-1 stimule
ze. Scopul conferinței de la Delhi este
tocmai de a pune bazele unui astfel
de cadru internațional. în acest sens,
dezbaterile generale au scos în evi
dență, pe de o parte, rolul și con
tribuția crescindă a cooperării din
tre înseși statele in curs de dezvol
tare în procesul industrializării lor,
iar pe de altă parte, însemnătatea
aportului comunității internaționale,
a sprijinului pe care țările dezvol
tate și organizațiile cu vocație mon
dială pot și trebuie să-l acorde
țărilor rămase in urmă pe plan eco
nomic.

redacția

comerțul internațional cu produse
manufacturate....................
....
Nu se poate însă spune că în
cursul dezbaterilor s-a manifestat un
consens general cu privire Ia căile și
modalitățile practice de soluționare
a acestor probleme ; dimpotrivă. în
tr-un șir de privințe, participanții au
afirmat puncte de vedere contradic
torii — ceea ce a și dus la ivirea
unor dificultăți.
Problema care a suscitat cele mal
vii controverse a fost aceea a finan
țării dezvoltării industriale a țărilor
r.ămase în urmă. „Grupul celor 77",
din care fac parte 119 țări, între care
și România, pornind de ia conside
rentul că asistenta acordătă în 1 pre
zent de țările dezvoltate este total
insuficientă și nesatisfăcătoare, s-a
pronunțat pentru crearea unui „FOND
GLOBAL PENTRU INDUSTRIALI
ZARE", care să se ridice la 300 mi
liarde de dolari în 20 de ani. (Pen
tru comparație, se amintește că to
talul cheltuielilor militare se ridică
în prezent la 450 miliarde de dolari
anual). Sprijinită de numeroase dele
gații ale țărilor în curs de dezvoltare,
această propunere a întimpinat

însă obiecții din partea unor
țări industrializate, care pretind
că. nu ar fi necesar să se creeze o
nouă instituție internațională ppptru
finanțarea industrializării, îrjtrucit
există deja structuri capabile tlă ca
nalizeze ajutorul. în plus, țările ca
pitaliste dezvoltate se opun creării
unui fond global, afirmînd că ele nu
pot impune întreprinderilor partici
pante să investească în cutare sau
cutare țară și cer țărilor în curs de
dezvoltare să creeze condiții cit mai
favorabile pentru investițiile străine.
După cum au arătat insă alți vorbi
tori, prin aceasta, asistența financia
ră ar, rămine în continuare la discre
ția societăților multinaționale atit în
ce privește țara de destinație, cit și
volumul. în esență, nu s-ar schimba
mai nimic din actualele practici care
favorizează adincirea decalajelor și
deschid posibilități pentru presiuni
economice și politice.
Firește, pozițiile exprimate în
cursul dezbaterilor constituie puncte
de plecare pentru negocierile propriu-zise, care au loc acum in cadrul
comisiilor create de conferință. (Pri
ma comisie dezbate problema asis
tentei financiare). Important, esen
țial este ca în cursul acestor nego
cieri să se dea dovadă de voință poli
tică, să se manifeste receptivitate
față de propunerile și pozițiile păr
ților, numai astfel putîndu-se ajunge
la soluții reciproc acceptabile. în
aceasta privință, . este. încurajator
faptul că o serie de momente de
impas care s-au ivit pe parcursul
reuniunii au putut fi depășite toc
mai prin soluții de compromis. Aces
tea au fost însă mai ales probleme
de procedură; rămîne de văzut dacă
spiritul de conlucrare va prevala de
acum încolo — așa cum o cer inte
resele popoarelor, imperativele edi
ficării noii ordini economice mon
diale, ale progresului, destinderii și
păcii in lume.

Gh. CERCEEESCU

CONVORBIRI FRANCO—VESTGERMANE. Luni au continuat la
Paris convorbirile franco—vest-germane la nivel înalt, la care iau
parte președintele Valery Giscard
d’Estaing și cancelarul federal
Helmut Schmidt. Pe agenda con
vorbirilor sint înscrise probleme bi
laterale, chestiuni privind evoluții
le din Piața comună. De aseme
nea, cei doi oameni de stat abordează aspecte ale relațiilor internaționale.

REUNIUNE LA DAMASC. Sub
președinția șefului statului. Hafez
Al Assad, la Damasc a avut loc o
reuniune a conducerii centrale a
Frontului Național Progresist din
Siria. Au fost examinate concluziile
celui de-al VII-lea Congres regio
nal a Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, hotărîrile acestui for
în domeniile politic, economic și
administrativ. De asemenea, au fost
analizate principalele aspecte ale
situației internaționale actuale.

Excelenței Sale
Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
COLOMBO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka,
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate poporului prieten al Republicii
Democratice Socialiste Sri Lanka.
îmi exprim deplina încredere că relațiile de prietenie și cooperare
statornicite intre țările noastre, precum și buna lor conlucrare pe plan
internațional se vor dezvolta și întări în viitor, spre binele ambelor noaâtrâ
popoare, în interesul păcii și colaborării între toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

■

S-au împlinit, ieri, 32 de ani de
cînd, la 4 februarie 1948, poporul
din Sri Lanka și-a cucerit indepen
dența. Acestui eveniment impor
tant, consfințind desprinderea fos
tului Ceylon de sub dominația co
lonială de patru secole, i-a urmat
proclamarea, in 1972, a republicii —
o etapă nouă în afirmarea de sine
stătătoare a poporului srilankez, a
voinței acestuia de înaintare pe ca
lea dezvoltării libere și inde
pendente.
începutul acestui deceniu găsește
pe locuitorii Republicii Demo
cratice Socialiste Sri Lanka an
gajați într-un amplu efort de
lichidare a gravelor sechele ale co
lonialismului, de edificare a unei
economii viabile și diversificate.
Sectorul predominant rămine agri
cultura, unde este ocupată jumătate
din populația țării. Ea a cunoscut
substanțiale progrese după reforma
agrară din 1972 și naționalizarea, in
1975, a plantațiilor de cocotieri și
ceai, acesta din urmă fiind, dealt
fel, unul din principalele produse
de export. Un obiectiv de bază pen
tru dezvoltarea în continuare a
agriculturii îl constituie punerea în
valoare de noi terenuri, prin efec
tuarea unor importante lucrări de
hidroameliorații.
Tară în curs de dezvoltare, Sri
Lanka are în vedere, totodată, pen
tru asigurarea unui progres gene
ral mai rapid, crearea unui sec
tor industrial, între ramurile

prioritare detașîndu-se metalur
gia și construcțiile de mașini.
De asemenea, in scopul valorifică
rii uneia din marile sale bogății,
cauciucul natural, Sri Lanka și-a
edificat o industrie proprie de pre
lucrare a acestei materii prime.
Pe planul relațiilor internaționa
le se cuvine remarcată, cu deosebi
re, politica activă a Republicii Sri
Lanka in cadrul „Grupului celor 77“
și al mișcării nealiniate, participarea
sa la eforturile pentru instaurarea
unei noi ordini economice și poli
tice mondiale.
Progresele poporului srilankez pe
linia propășirii și afirmării libere
a țării sale sînt urmărite cu simpa
tie de poporul român. Evoluția ra
porturilor de prietenie și colabora
re intre România și Sri Lanka a
cunoscut un curs ascendent, ceea ce
își găsește reflectarea în realizarea,;
cu asistență românească, a unor!
importante obiective srilankezeL
cum sînt complexul de prelucrare'
a lemnului de la Arissawella 'șl
prima linie de asamblat tractoare
din această țară. Schimburile de
delegații la diferite niveluri, buna
colaborare statornicită atestă do
rința comună de a se acționa și pe
mai departe în vederea amplifică
rii și diversificării relațiilor din
tre cele două țări și popoare, in
interesul reciproc, al cauzei pro
gresului și păcii în lume.

D. O.

MAREA BRITANIE

În industria siderurgică, greva a devenit generală
LONDRA. In industria siderurgică
britanică — transmite agenția France
Presse — greva a devenit, practic,
generală odată cu încetarea lucrului
de către cei peste 15 000 oameni ai
muncii de la întreprinderile din sec
torul particular. Aceștia s-au alătu
rat, in semn de solidaritate, celor
peste 100 000 salariați de la uzinele
siderurgice aparținind firmei „British
Steel Corporation", care se află in
grevă de la 2 ianuarie cerînd îmbu
nătățirea condițiilor de viață și înce
tarea concedierilor în masă. După
cum s-a anunțat, pretextînd necesita
tea modernizării întreprinderilor sale,
care produc circa 85 la sută din oțelul
britanic, conducerea firmei „British

Steel" a hotărît reducerea la jumăta
te, in următoarele luni, a locurilor de
muncă.
Sindicatele muncitorilor din indus
tria siderurgică au hotărît întărirea
pichetelor de grevă de la intrarea tu
turor întreprinderilor, pentru a îm
piedica eventuala încercare de folo
sire a spărgătorilor de grevă. S-a
anunțat că, drept urmare a prelungi
rii conflictului de muncă din acest
sector-cheie al industriei britanice,
unele companii, printre care „Metal
Box", au început să simtă lipsa oțe
lului necesar producției. Și, după
cum relatează agenția France Presse,
„nici o soluție nu se întrevede Ia
orizont în conflictul dintre salariați
și conducerea firmei „British Steel".

SITUAȚIA DIN SALVADOR.
Junta de guvernămînt din Salvador
a suspendat Constituția, în vigoare
din 1962, și și-a asumat întreaga
putere. Hotărirea a fost adoptată în
ajunul grevelor proiectate de ca
drele didactice și lucrătorii de la
transporturile în comun, în semn de
protest împotriva represiunilor de
clanșate de organizațiile teroriste.

POPULAȚIA SUEDIEI era Ia
Sfîrșitul anului 1979 de 8 304 000
persoane, ceea ce reprezintă o creș
tere cu 19 000 față de 1978, a anun
țat Biroul Central de Statistică al
țării.

Dezvoltarea economiei
R. P. Ungare în 1979
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — La
Budapesta a fost dat publicității co
municatul Direcției centrale de sta
tistică privind îndeplinirea planului
de stat al R.P. Ungare pe anul 1979.
Venitul național a crescut anul tre
cut cu 1—1,5 la sută (în prețuri com
parabile) față de anul precedent.
Sporul producției industriale, infe
rior nivelului atins în anul 1978, a
fost de 2,8 la sută, față de 4 la sută
prevăzut de plan.
Din cauza condițiilor climaterice ne
favorabile, volumul producției agri
cole a rămas, în ansamblu, la nivelul
anului 1978, nefiind realizate preve
derile planului. Recolta de cereale a
fost de 12 milioane de tone, cu circa
10 la sută inferioară nivelului atins
în 1978. Producția animalieră a cres
cut cu 2 la sută, corespunzător pre
vederilor planului.
în domeniul comerțului exterior,
volumul mărfurilor exportate a fost
cu 13 la sută mai mare, iar al celor
importate cu 3 la sută mai mic decit
în 1978.
Nivelul și condițiile de viață ale
populației au corespuns posibilităților
economice, se spune în comunicat.
Veniturile reale pe locuitor au fost
aceleași ca și în anul precedent. Ni
velul salariului real a fost întrucîtva
mai mic decit în anul 1978.
La 1 ianuarie 1980, populația
R.P. Ungare a fost de 10 710 000, cu
23 000 de persoane mai mult decit în
anul precedent.

Inundații
în Brazilia
RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). —
Creșterea nivelului fluviului Sao
Francisco a provocat inundații in
statul brazilian Minas Gerais, solda
te cu moartea a 29 de persoane.
15 000 locuitori au rămas fără adă
post.
Precipitațiile abundente afectează
și alte zone ale Braziliei. Pînă acum,
10 000 de persoane au fost nevoite să
părăsească regiunea de litoral a sta
telor Sao Paulo și Parana, iar alți
10 000 de oameni au rămas fără adă
post în insulele din apropierea fron
tierei cu Paraguayul.

In capitala Portugaliei s-a desfășurat o amplă manifestație populară, in
cursul căreia porticipanții au cerut autorităților adoptarea unor măsuri vizind
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale maselor. In fotografie:
aspect din timpul manifestației

Anticamerele șomajului
Intr-o anchetă socială intitulată
„Așteptăm cu teamă ziua de mâi
ne", săptămânalul francez „Nouvel
Observateur" inserează
opiniile
unor tineri din țările Europei occi
dentale despre situația lor socială,
aprecieri despre condițiile lor fie
viață și perspectivele care ii aș
teaptă.
„Toate drumurile ne sint închi
se, declară Catherine, o tinără ce
nu a trecut pragul virstei de 20 de
ani. Am vrut să devin medic, dar
mi s-a spus că peste un deceniu in
Franța nu vor mai exista posibili
tăți de plasare a medicilor. De ce
să mă îndrept spre o profesiune
care nu-mi oferă nici un fel de
perspective ?... Unde să găsim de
lucru — este tema principală, de
discuție la facultate, spune mai de
parte Catherine. Ce direcție să a-

legem ca să nu ne trezim -aruncați
peste bord- ? Despre vocație nu
mai vorbește nimeni astăzi. Facul
tățile universității au devenit un
fel de «anticamere» ale șomajului".
lată și opinia tinărului italian
Antonio, din orașul Roma: „Nu am
de lucru. Am fost... dădacă la co
pii, vinzător de cărți, ajutor de
timplar, translator. Cînd nu am de.
lucru și deci nu ciștig nimic, mă
ajută părinții. In curind voi avea
un. loc de muncă. Dar numai pen
tru două luni de zile... Nu găsesc
locuri de muncă nici specialiștii cu
diplomă de studii superioare. In
prezent, un milion de tineri italieni
șomează, iar 550 000 dintre ei au
diplome universitare". încheie An
tonio.
G. B.

Stupefiantele-sub paravanul legalității
1n ultima vreme cunoaște o deo
sebită proliferare in S.U.A. un anu
mit tip de magazine denumite
„head shops", numărul lor ridicindu-se in prezent la peste 20 000.
Mărfurile oferite spre vinzare (pipe
și port-țigarete speciale, pixuri etc.)
prezintă particularitatea că. deși pot
avea și unele întrebuințări obișnui
te, de fapt sint menite să accentue
ze efectele drogurilor de tot felul,
al căror consum cunoaște o vertigi
noasă curbă ascendentă. Spre deo
sebire de traficanții propriu-ziși de
droguri, proprietarii acestor maga

zine, sub pretextul că mărfurile lor
sint inofensive, își pot desfășura in
liniște afacerile, fără riscul de a fi
trimiși in fața justiției. în fapt,
toate aceste „nevinovate" obiecte
sint folosite fie pentru administra
rea drogurilor (pipele speciale ser
vesc la fumarea anumitor droguri,
pixurile sint. in realitate, seringi
camuflate ș.a.), fie slujesc pentru
ascunderea stupefiantelor. Flagelul
toxicomaniei se dovedește a fi, o
dată in plus, o sursă de afaceri sor
dide, soldate cu profituri fabuloase.
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