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a primit delegația adunării cetățenilor 
din circumscripția electorală nr. 1 „23 August" 

care l-au propus candidat pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națională

In cursul dimineții de vineri, to- 
.varășul Nicolae Ceaușescu, secreta;? 
general SI Pă’rtidul'ui "Comunist ’ Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului 
Democrației și. Unității Socialiste, a 
primit delegația adunării cetățenilor 
din circumscripția .electorală nr. 1 
„23 August“ a municipiului București, 
care 1-ati propus candidat pentru 
alegerile de deputați în Marea. Adu
nare Națională.

Cu acest prilej, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal- 
București al P.C.R., conducătorul’ de
legației, a arătat că, într-o atmosfe
ră entuziastă, în care , și-au exprimat 
sentimentele de fierbinte dragoste și 
adincă recunoștință pe care le nu
tresc față de secretarul general al 
partidului, cel mai iubit fiu al po
porului român, participanții la marea 
adunare cetățenească care a avut loc, 
joi după-amiază, la întreprinderea 
„23 August" din Capitală au hotărit, 
în unanimitate, să propună pe to
varășul Nicolae Ceaușescu drept can
didat în circumscripția' electorală 
nr. 1 „23 August" a municipiului 
■București pentru alegerile de depu- 
\jți în Marea Adunare Națională.

Această hotărîre — a spus vorbi
torul — constituie o elocventă expre
sie a adeziunii depline a tuturor ce
tățenilor circumscripției. față de po
litica înțeleaptă, clarvăzătoare a 
partidului și statului, a recunoștinței 
și prețuirii pe care toți oamenii 
muncii din Capitală, întregul nostru 
popor le acordă marelui ctitor al ope
rei. de edificare socialistă a țării. 
Dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eare întruchipați 
cele mai alefse virtuți ale fiilor aces
tui pămint, care v-ați dedicat întrea
ga viață și activitate revoluționară 
triumfului idealurilor- de progres, 
bunăstare, fericire, independență și. 

. pace ale națiunii noastre socialiste, 
sinteți pentru noi toți modelul dina
mizator al muncii avîntate desfășu
rate de întregul popor, consacrată 
creșterii și afirmării fără precedent 
a prestigiului și rolului României în 
viața internațională.

' i AdreSindu-i secretarului general al 
partidului rugămintea de a accepta 
să candideze în această circumscrip
ție a Capitalei pentru alegerile de 
deputați în cel mai înalt for, legisla
tiv al țării, vorbitorul a subliniat că 
aceasta reprezintă pentru toți cetă
țenii Circumscripției cea mai înaltă 
cinste și onoare, o expresie a senti
mentelor de înaltă stimă ale întregii 
noastre națiuni față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu', care conduce 
partidul, țara, pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului; al pă
cii, progresului și prosperității și, 
totodată, un puternic imbold pentru 
Înfăptuirea programului partidului, a 
obiectivelor Congresului al XII-lea al 
P.C.R.
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în numele adunării cetățenilor, al 
tuturor alegătorilor din circumscrip
ția 'electorală nr. 1 „23 August" pen
tru Marea Adunare Națională, to
varășul .Dumitru Constantin, directo
rul tehnic al întreprinderii „23 Au
gust", președintele comisiei electo-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Doresc să vă mulțumesc din toa
tă inima, dumneavoastră, repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
circumscripția „23 August", să 
mulțumesc tuturor oamenilor mun
cii participanți la adunarea de ieri, 
tuturor cetățenilor din circumscrip
ție pentru propunerea de a candida 
în alegerile de la 9 martie ca dbpu- 
tat în Marea Adunare Națională.

Văd în aceasta o expresie a în
crederii oamenilor muncii din 
circumscripția „23 Augjist", ca 
dealtfel a întregului popor, în po
litica partidului nostru comunist, 
în Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, care înfăptuiesc neabă
tut . hotărîrile Congresului al 
XII-lea, Programul Partidului Co
munist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, de ridicare continuă a bu
năstării și fericirii întregii națiuni.

De asemenea, văd în această pro
punere o apreciere pe care oamenii 
muncii o dau activității mele des
fășurate în munca încredințată de 
partid, de popor, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Vă rog să transmiteți tuturor oa
menilor muncii din circumscripție 
că, acceptînd candidatura pentru 
alegerile din 9 martie, îmi asum, în 
fața lor, a întregului popor, anga
jamentul de a face totul și în vii
tor pentru a servi cauza partidului, 
a socialismului, cauza națiunii 
noastre socialiste, a independenței 
și suveranității patriei, a ridicării 
ei pe noi culmi de progres și civi
lizație.

Știu că oamenii muncii din cir
cumscripția electorală „23 August" 
au realizări bune în diferite dome
nii de activitate. Dar știu, de ase
menea, că au unele sarcini deosc- 

rale, a înminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu scrisoarea prin care -este 
rugat să fie candidatul lor în alege
rile de la 9 martie. Totodată, tovară
șului Nicolae Ceaușescu i-a fost pre
zentată spre semnare declarația de 
acceptare a candidaturii pentru ale-

bit cțe mari pentru acest an, în- 
ccpind cu uzinele „23 August", 
„Republica" cu Uzina de mașini- 
unelte și celelalte întreprinderi și 
unități din sector. Zilele acestea am 
discutat ca unele produse de Ia „23 
August" planificate pentru acest 
an să fie realizate într-o perioadă 
mai scurtă, astfel incit să depășim 
termenele stabilite pentru livra
rea lor.

Deoarece m-ați propus candidat, 
am de gînd să vizitez — înainte de 
alegeri, sper cit mai curind — 
aceste întreprinderi, pentru a dis
cuta împreună cu oamenii muncii 
și organele de conducere cum să 
realizăm programele existente, avînd 
în vedere că toate aceste unități 
industriale au un rol foarte impor
tant, nu numai 'pentru Capitală, ci, 
în general, pentru economia noas
tră națională.

Nu vreau acum să intru în amă
nunte, mai cu .seamă că' ațî venit 
să îmi inminați propunerea oame
nilor muncii; am menționat aces
tea din dorința de a vă gindi, de a 
se gindi și Comitetul de partid al 
municipiului București, la ce tre
buie făcut pentru a se acționa cu 
mai multă hotărîre în vederea 
realizării produselor din care unele 
trebuiau fabricate încă anul trecut.

Vă rog, deci, să transmiteți oa
menilor muncii, odată cu mulțumi
rile mele, dorința noastră ca pro
punerea lor să fie urmată de hotă- 
rîrea' de a asigura înfăptuirea 
neabătută a planului în toate do
meniile. Să facem în așa fel incit 
alegerile să constituie o puternică 
manifestare a voinței neabătute a 
oamenilor muncii din circumscrip
ție, a întregului nostru popor, de a 
realiza cu succes planul pe acest an
— ultimul an al actualului cincinal
— de a pregăti temeinic planul cin
cinal viitor. Avem sarcini mari în

gerile de deputați în Marea Adunare 
Națională. - •

Adresîndu-se membrilor delegației, 
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.- j
'Secretarul general al partidului s-a 

întreținut apoi cu membrii delegației.

ce privește dezvoltarea economîco- 
socială a patriei noastre.

Vă rog, totodată, să-i asigurați pe 
oamenii muncii că ne vom concen
tra togite forțele pentru înfăptuirea 
politicii externe a patriei noastre, 
că vom acționa neabătut pentru a 
contribui la împiedicarea agravării 
situației internaționale, pentfu 
oprirea cursei înarmărilor, pentru o 
politică de destindere și de pace, 
pentru realizarea în relațiile inter
naționale a principiilor deplinei 
egalități între toate națiunile lu
mii, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Sîntem conștienți că programul 
măreț adoptat de Congresul parti
dului, de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste privind dezvol
tarea patriei noastre poate fi rea
lizat în condițiile unei păci traini
ce, ale unei colaborări largi cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte state ale 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Să acționăm deci, în așa fel, incit 
să asigurăm înfăptuirea neabătută 
atît a politicii interne, cît și externe 
a partidului și statului nostru !

Cu această, dorință și cu încre
derea că oamenii muncii din cir
cumscripția „23 August" vor face 
totul (pentru a-și îndeplini angaja
mentele luate și în adunarea de 
ieri, vor milita pentru a ocupa un 
loc fruntaș' în ramurile respective 
de activitate; făcînd astfel ca Bucu- 
reștiul, capitala țării, să se plaseze 
pe un loc fruntaș în întrecerea din
tre județele patriei noastre, vă 
mulțumesc încă o dată și vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire ! (Vii aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va face 
o vizită de prietenie în Republica Populară Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar, general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova

MAȘINILE Șl UTILAJELE- 
îngrijite ca pe o mare avuție 

a economiei naționale!
Ne-am obișnuit să privim lucid, 

exigent de fiecare dată nu numai 
succesele, marile împliniri, ci și 
neajunsurile muncii noastre. Sîntem 
bucuroși, e firesc să fim așa, că în 
inul trecut, cum atestă limpede Co
municatul cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a țării, am obținut 
creșteri importante de producție, în 
principalele ra
muri ale econo
miei ; dar în a- 
celași timp sîn
tem convinși — 
și acest lucru a 
fost subliniat cu 
exigentă la recen
ta ședință a Co
mitetului Politic 
Executiv al C.C. al
P.C.R. — că au existat și unele lipsuri 
care au făcut ca realizările noastre 
să nu atingă peste tot cota maximă a 
posibilităților materiale de care dispu
nem, să nu se ridice la nivelul do
tării tehnice, de mare randament de 
care dispunem. Citim în comunicat 
că la unele produse prevederile pla
nului nu au fost realizate integral ca 
urmare, în special, a unor întreru
peri nejustificate în funcționarea in
stalațiilor, întîrzierilor în atingerea 
parametrilor proiectați sau folosirii 
incomplete a mașinilor și utilajelor 
in unele întreprinderi.

în cauză se află, așadar, în special, 
atitudinea noastră față de zestrea 
tehnică de care dispunem, de mași
nile și utilajele cu care lucrăm reali

IN ÎNTIMPINAREA ALEGERILOR
vom NOSTRU DE LA 9 MARTIE

Un vot pentru

echilibrată a economiei naționale
România de azi se înfățișează fiilor 

ei — și nu numai lor — ca un imens 
caleidoscop, cu splendide imagini, în 
necontenită mișcare. Intr-adevăr, 
orașele și satele republicii noastre 
socialiste își schimbă înfățișarea de 
la an la an și, nu de puține ori. 
chiar de la zi la zi. Țara, în între
gimea chipului ei rotund de măr. fru
mos, din nord in sud șl de la est la 
vest, se preface radical, din temelii. 
Marea forță generatoare a acestor 
transformări, inspiratoare de cute
zanță creatoare, o reprezintă, indis
cutabil, politica partidului de dez
voltare dinamică, echilibrată, a eco
nomiei naționale.

Tocmai sub covârșitoarea înrîurire 
a acestei politici științifice, România 
s-a impus in ultimele trei decenii 
drept una dintre țările cu cele mai 
rapide ritmuri de creștere economică. 
Și aceasta după ce, timp de aproape 
trei sferturi de secol, în vremea re
gimului burghezo-moșieresc se aflase 
neclintit în rîndul țărilor cu cele mai 
scăzute ritmuri de dezvoltare. Dacă 
a vorbi despre ritmuri într-o aseme
nea situație nu e, cumva, inadecvat, 
în multe domenii ale producție? 
materiale nu aveam nici cel puțin cu 
ce să ne arătăm în conul de lumină 
al statisticilor internaționale. Eram 
total necunoscuți, sau pur și simplu 
trecuți cu vederea ca mărimi negli
jabile. Și iată că după numai citeva 
decenii trăite sub zodia socialismului 
triumfător, poporul român este în 
măsură să etaleze un potențial in
dustrial puternic și complex, cu aju
torul căruia și-a creat o prestigioasă 
„carte de vizită" în rîndul producă
torilor de bunuri materiale ai lumii.

Congresul al XII-lea al partidu
lui, prin multiplele programe cc le-a 
adoptat, a deschis o etapă nouă în 
dezvoltarea puternică, echilibrată a 
economiei naționale. In condițiile în 
care agențiile de presă ne asaltează 
cu știri ce vorbesc despre „marile" 
căderi ale ritmurilor de creștere în 
țările capitaliste dezvoltate — in 
multe cazuri fiind vorba chiar de se-

Creatorii de literatură în dialog 
fertil cu oamenii muncii

Tara noastră trăiește 
un început de an marcat 
de trei evenimente de o 
deosebită importantă : 
Congresul al XII-lea al 
P.C.R., Congresul F.D.U.S. 
și alegerile de la 9 martie, 
întreaga viată politică, e- 
conoTnică. socială si cultu
rală din România socia
listă se desfășoară sub 
semnul acestor evenimen
te care au dat și dau po
sibilitatea fiecărui cetă
țean să participe la tre
burile publice, la cunoaș
terea, dezbaterea si rezol
varea problemelor con
crete, practice, in fond, 
la conducerea societății.

Scriitorii din această 
tară — ajutoare de nă
dejde ale partidului, cum 
i-a numit tovarășul secre
tar general Nicolae 
Ceaușescu — au conștiin
ța că prin opera lor lite

rășa Elena Ceaușescu, va efectua, în 
următoarele zile, o vizită de priete
nie in Bulgaria, la invitația tovarășu
lui Todor Jivkov, prim-secretar al

zate printr-un uriaș efort de investi
ții făcut de stat. Cît de mare este a- 
ceastă forță tehnică de care dispu
nem? La 1 800 miliarde lei se ridică 
fondurile fixe existente în prezent în 
economia noastră, marea lor majorita
te fiind puse în funcțiune în ultimii 
10 ani. Dar să apropiem această cifră 
globală mai mult de înțelesul fiecă

Experiența, învățămintele anului trecut—la baza unei 
activități mai dinamice, mai eficiente in acest an

ruia. Un calcul arată că, numai în in
dustrie, fiecare muncitor are încre
dințate — bineînțeles în gospodărire 
comună — mijloace tehnice în valoa
re de circa 175 000 lei. Este firesc, 
deci, este necesar, absolut necesar ca 
fiecare să ne punem întrebarea ce 
facem cu această impresionantă do
tare tehnică ? Cum fructificăm efor
tul de investiții al statului ? Există 
condiții obiective practic in toate uni
tățile noastre — o bună planificare de 
perspectivă, o aprovizionare cores
punzătoare, forță de muncă — pen
tru ca pretutindeni mașinile și uti
lajele, întreaga zestre tehnică să. fie. 
folosite cu randamente maxime. Așa 
cum sublinia, cu un an în urmă, se
cretarul general al partidului, dacă 

rioase regrese pe lungi perioade de 
timp de acum înainte, determinate 
de criza economică și energetică — 
România își propune să realizeze în 
viitorul cincinal ritmuri medii anuale

PRODUCȚIA NETĂ
INDUSTRIALĂ

1978 1979
9—10 la sută la 

la
deosebit de înalte:
producția netă industrială; 7—7,5 
sută la productivitatea muncii în in
dustrie; 6,7—7,4 la sută la venitul na
țional sau 8,5—9,5 Ia sută Ia comer
țul exterior ș.ă.m.d.

Sînt extrem de puține țările care 

rară, scrisă in limba ro
mână sau a naționalități
lor conlocuitoare, și prin 
activitatea lor socială 
participă direct la acest 
proces complex de con
struire a unei societăți

-manifestă zilnic, sub for
me diferite. In mii de 
sate, orașe, uzine, coope
rative agricole, cămine 
culturale, case de cultu
ră, cenacluri literare, șcbli. 
unități militare, cluburi

George MACOVESCU

noi, la ridicarea nivelului 
material și spiritual al po
porului, la adincirea con
tinuă a democrației so
cialiste.

Desigur, operele literare 
consemnează, intr-un fel 
sau altul, această efer
vescentă — si literatura 
română contemporană este 
o mărturie grăitoare — 
dar intervenția concretă 
a scriitorului militant se

ale tineretului se găsesc 
aproape in fiecare zi 
scriitori care citesc din 
operele lor. discută cu cei 
ce le cunosc opera, ii aju
tă pe începătorii in ale 
scrisului, abordează îm
preună problemele edu
cației socialiste, adincesc 
înțelegerea politicii parti
dului . nostru destinată 
bunăstării, civilizației po
porului și, astfel, se rea

Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

vom organiza bine activitatea, pentru 
folosirea integrală a utilajelor, asigu- 
rînd buna lor reparare și întreținere, 
punind capăt întreruperilor nejustifi
cate, într-o perioadă relativ scurtă 
AM PUTEA DUBLA PRODUCȚIA 
INDUSTRIALA CU ACTUALELE 
MIJLOACE DE PRODUCȚIE.

O afirmație profund mobilizatoare, 
o constatare des
prinsă tocmai din 
analiza exigentă 
atît a forței teh
nice de care dis
punem, cît și a 
posibilităților de 
folosire a ei cel 
puțin la nivelul 
planificat. Esen-

, țial este, desi
gur. ca aceste posibilități să nu 
rămînă în sfera dezideratelor, ci 
să se transforme în realitate ; o 
realitate care în limbajul exigențelor 
acestui an și ale cincinalului viitor 
înseamnă o producție industrială de 
cel puțin 1 800 Ici la 1 000 lei fonduri 
fixe. Iar dintre numeroasele direcții 
practice de acțiune existente la în- 
demîna fiecărui colectiv — încărca
rea mai judicioasă a mașinilor și 
utilajelor, extinderea lucrului-în mai 
multe schimburi, îmbunătățirea pro
gramării și a organizării producției,

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a V-a)

pot, mai ales în condițiile actuale, 
să-și dubleze, de pildă, venitul națio
nal într-o perioadă de 10 ani. așa 
cum și-a propus România socialistă. 
O comparație cu cele mai optimiste 
previziuni în ce privește ritmurile de 
creștere ale țărilor capitaliste euro
pene pentru următorii 10 ani arătă 
că ritmul nostru de dezvoltare la 
acest indicator vital al progresului 
economic este de circa două ori mai 
rapid. Ne propunem acest obiectiv 
cutezător pentru că' numai în aceste 
condiții poate fi realizat un spor de 
venit național calculat pe locuitor 
simțitor mai mare decît al țărilor 
avansate economic — ceea ce va asi
gura, la sfirșitul viitorului cincinal, 
trecerea României în rîndul țărilor 
cu nivel mediu de dezvoltare eco
nomică.

Practic, nu există parametru esen
țial al evoluției economiei noastre 
care să nu înregistreze creșteri sen
sibile in viitorul cincinal. Desigur, 
dezvoltarea nu este concepută sim
plist, linear. Nu toate compartimen
tele șl ramurile economiei naționale 
vor cunoaște același ritm de creș
tere. Nici o economie din lume nu 
și-a dezvoltat vreodată și nu își dez
voltă în aceeași măsură toate ramu
rile ; elementele care condiționează 
„jocul proporțiilor" țin exclusiv de 
resursele existente la un moment dat, 
de raporturile de ' intercondiționare 
reciprocă dintre ramuri, de strategia. 
generală a dezvoltării. Astfel, în vre
me ce ritmul mediu anual de creștere 
a producției globale industriale este 
de 8—9 la sută, o seamă de ramuri 
— de regulă dintre cele care condi
ționează progresul întregii economii, 
vigoarea înaintării ei — cum ar fi 
construcțiile de mașini, chimia se vor 
dezvolta în ritmuri net superioare — 
10,7—11,7 la sută și, respectiv, 9—9,8 
la sută. Alte ramuri se situează sub 
medie, bunăoară industria prelucră-

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a Il-a)

lizează un adevărat cir
cuit in dublu sens între 
mase, și creatorii de lite
ratură.

Astfel. în acțiunile ini
țiate de uniunea noas
tră in cadrul campaniei 
electorale, in zilele ‘urmă
toare grupuri mari de 
scriitori se vor intîlni cu 
muncitori de la întreprin
derea de autoturisme din 
Pitești (discuția ce va 
urma vizitării întreprinde
rii fiind consacrată „Ora
șelor patriei si llteraiu- 
ra“, după care cei pre- 
zenți vor susține un re
cital de poezie patriotică), 
cu locuitorii comunei 
Scornicești. cu membrii 
cenaclurilor literare din 
Vaslui („Contribuția lite
raturii la dezvoltarea con-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Cu asemenea constructori, 
cu asemenea cetățeni, 

Clujul e mereu cu fruntea sus
Și județul Cluj - asemenea tuturor județelor și localităților țării - 

încheie actuala legislatură cu remarcabile înfăptuiri în toate domeniile 
de activitate, inclusiv în construcția de locuințe. Și aceasta, nu întîmplător. 
Pentru că, iată, patru ani consecutiv din aotuala legislatură, colectivul de 
oameni al muncii de la Trustul de construcții Cluj a ocupat locul intii pe 
țară in întrecerea socialistă, fiind distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste". Urmare firească a remarcabilelor realizări obținute, ei s-au 
angajat acum, in intimpinarea alegerilor de la 9 martie, să-și intensifice 
eforturile, să grăbească execuția tuturor lucrărilor, astfel incit in ziua de 
1 Mai să poată raporta îndeplinirea sarcinilor de plan la construcția de 
locuințe pe intregul cincinal. De asemenea, ei s-au angajat să realizeze 
suplimentar, pină la sfirșitul acestui an, circa 7 500 de apartamente. Așa 
înțeleg constructorii clujeni să ințîmpine alegerile de la 9 martie, să ono
reze buletinele de vot cu noi fapte de muncă.

Cum se explică acest succes deosebit 
al constructorilor de Jocuinte clujeni, 
știut fiind faptul că în alte județe s-au 
înregistrat restanțe și .se depun efor
turi1 pentru a se ajunge 'cu planul 
„la zi" ? O primă explicație ne-a 
dat-o tovarășul inginer Nicolae Beu- 
ran, vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Cluj :

— Și: pentru județul nostru, ac
tuala legislatură g fost cea mai bo
gată in • realizări în toate domeniile 
de activitate, inclusiv pe șantierele 
construcțiilor de locuințe, care pre
zintă cel mai larg interes cetățenesc. 
Tocmai de aceea. încă de la începu
tul actualei legislaturi, am considerat 
că, fiind titulare de plan, consiliile 
populare trebuie să fie. primele care 
să răspundă de modul in care se 
îndeplinește acest plan de locuințe, 
să facă totul pentru a-i ajuta pe 
constructori. în acest scop, pentru a 
da posibilitate meseriașilor de pe 
șantiere să se concentreze asupra 
unor lucrări de strictă specialitate și 
pentru a suplini în diferite perioade 
de vîrf lipsa forței de muncă, pri
măriile au repartizat pe întreprinderi

Din înfăptuirile clujenilor 
în actuala legislatură:

Pe lingă cele 35 000 de apartamente pe care le vor realiza pină la 
sfirșitul acestui an, față de 27 500 cite au avut planificate în acest cinci
nal, constructorii clujeni au sporit zestrea orașelor și satelor, județului cu 
numeroase edificii social-culturale și edilitar-gospodărești, între care :

© cămine muncitorești cu 7 125 locuri;
® 30 162 metri pătrați spații în învățămîntul superior;
® școli noi cu 240 săli de clasă;
® cămine studențești cu 3 088 locuri:
© internate școlare cu 4 210 locuri,-
© creșe și grădinițe pentru copii cu 3 360 de locuri;
@ noi unități spitalicești cu 1 328 paturi ;
© 28 276 metri pătrați spații comerciale. 

vlntme/L.T, ,i -o-• ■ ’ ; ■

a economiei naționale

IN ACEST CINCINAL

Am avut de realizat: 27500 APARTAMENTE

Vom realiza: 35000 APARTAMENTE

Dezvoltarea puternică, echilibrată Agendă electorală

(Urmare din pag. I)

rii lemnului și materialelor de con
strucții — 5—5,7 la sută.

Oricărui observștor atent al liniilor 
dezvoltării noastre în viitorul cinci
nal nu-i poate scăpa însă din vedere" 
faptul că ritmurile diferite de creștere 
de la o ramură la alta exprimă ce
rințe ale proporfionalității, se desfă
șoară pe fondul unui puternic echi
libru macroeconomic. Astfel, există o 
strinșă , legătură, o armonie, am putea 
spune, intre dezvoltarea producției 
mijloacelor de producție și cea a bu
nurilor de consum, între creșterea 
sectorului extractiv și cel de prelu
crare, între industrie și agricultură, 
între dezvoltarea de ansamblu a eco
nomiei și cea a -transporturilor. Ac
tualele resurse de care dispunem sint 
judicios utilizate, gospodărește dră
muite, astfel incit mersul înaințe al 
economiei naționale să aibă loc 
într-un tempo viguros în absolut, toa
te ramurile, în toate compartimen
tele sale constitutive.

Echilibrul dezvoltării se dezvăluie, 
deopotrivă, și dincolo de sfera crește
rii economice,, prin grija deosebită pe 
care o manifestă partidul și statul 
nostru pentru dezvoltarea puternică 
a științei, învățămintului și culturii, 
pentru ocrotirea sănătății, într-un 
cuvint, pentru înflorirea tuturor la
turilor vieții economlco-sociale.

Comparind ritmurile înalte atin
se in actualul cincinal cu cele 
prevăzute pentru cincinalul viitor, se 
remarcă o oarecare scădere a ,„tem- 
poului" în perioada 1981—1985. Evi
dent, a trebuit și trebuie să ținem 
seama de conjunctura mondială de 
ansamblu care, din păcate, nu este 
cea mai bună, fiind puternic afectată 
de efectele crizei economico-financia- 

sarcini .privind sprijinirea construc
torilor cu personal muncitoresc, in 
raport cu numărul de apartamente 
repartizate pentru oamenii muncii 
din fiecare unitate economică. La 
rindul său. personalul tehnic al uni
tăților consiliilor populare execută 
proiecte, conduce lucrări de sistemati
zare, amenajări de drumuri de acces, 
de alei și spații verzi, la executarea 
cărora participă toți viitorii locatari. 
Țin să subliniez contribuția tinere
tului școlar, a studenților și a aso
ciațiilor de locatari la diferite lucrări 
executate prin muncă voluntar- 
patriotică. La nivelul consiliului 
popular județean, al celor municipale 
și orășenești funcționează comanda
mente speciale care întreprind mă
suri operative pentru respectarea 
graficelor de dare în folosință a 
locuințelor, pentru armonizarea rit
mului de înălțare a locuinței cu do
tările sociale și culturale — spatii 
comerciale, meșteșugărești. creșe, 
grădinițe, școli și altele.

Oricine vizitează șantierele de lo
cuințe din Cluj-Napoca, Dej, Turda, 
Gherla, Cîmpia Turzii, Huedin și 

re, energetice și de materii prime, de 
tendința de creștere continuă a pre
țurilor. de măsurile de frînare a im
porturilor adoptate de țările cu
prinse de recesiune etc. Este de re
marcat însă că această scădere a 
ritmurilor are doar un caracter rela
tiv, întrucît vom porni de la o bază 
considerabil sporită. Ca urmare, fie
care procent de creștere a venitului 
național, de exemplu, în viitorul cin
cinal va egala creșterea absolută 
realizată pe seama unui procent și 
jumătate din actualul cincinal, sau 
a două procente și jumătate din 
anii 1971—1975. Deci, sub raportul 
creșterii absolute, efective, a venitu
lui national, vom face pași mult mai 
mari in viitorii ani decit oricind altă
dată. în fond, aceasta este esența 
esenței dezvoltării noastre economice.

Așadar, dincolo de implicațiile con- 
jUncturale datorate evoluției econo
mice pe plan mondial, șe ■ dez
văluie copleșitoare realitatea că 
România Socialistă își continuă mersul 
permanent ascendent, asigurînd, pe 
baza dezvoltării sale rapide, ridicarea 
sistematică a nivelului de trai al în
tregului popor. Este dovada supre
mă a superiorității noii noastre orîn- 
duiri, a justeței politicii partidului 
nostru, a bunelor condiții tehnice și 
materiale de care dispunem, a înal
tei capacități creatoare a poporului 
care, unit și stăpîn pe destinele sale, 
își făurește viața în mod liber, co
respunzător voinței și năzuințelor lui.

în numele acestei perspective lumi
noase, să dăm din toată inima votul 
nostru la 9 martie celor mai destoi
nici aleși ai poporului, care și-au do
vedit capacitatea și hotărîrea de a 
transpune exemplar in viată gindurile 

■ și aspirațiile partidului nostru vizio
nar — Partidul Comunist Român.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

din alte localități ale județului nu 
poate să nu constate gradul ridicat de 
industrializare și mecanizare a con
strucțiilor de locuințe, existența unei 
puternice baze proprii de producție, 
buna organizare a muncii. Toate 
acestea au, contribuit la accelerarea 
ritmului de execuție a blocurilor, la 
creșterea productivității muncii de 
două ori, în actuala legislatură, la 
reducerea consumurilor de combus
tibili și energie. în acest an, produc
tivitatea muncii va înregistra o creș
tere și mai puternică, prin indus
trializarea lucrărilor de fundații,
realizarea prin autodotare a unui
utilaj pentru prefabricarea dalelor 
de mozaic, mecanizarea lipirii covoa- 

. relor PVC, organizarea a două linii 
pentru prefabricarea pereților inte- 

■ riori și altele.
Răspurizind îndemnurilor adresate 

de secretarul general al partidului de 
la inalta tribună a Congresului al 
II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, constructorii clu
jeni au declarat,. în. cinstea alegerilor 
de la 9 martie, anul 1980 — drept anul 
calității pe toate șantierele de locu
ințe. - z

— Calitatea construcțiilor de locu
ințe — ne spune inginerul Grațian 
Șerban, directorul trustului — ne-a 
preocupat și pină acum. Din acest 
punct de vedere, putem spune că nu 
am făcut nici un rabat calității struc
turilor de rezistentă, ne-am preocu
pat de îmbunătățirea aspectului arhi
tectural al clădirilor, de sporirea con
fortului, de utilizarea unor materiale 
de calitate mai bună. Ceea ce ne pro
punem în 1980 — ANUL CALITĂȚII
— vizează o gamă mult mai largă de 
aspecte, în mod deosebit lucrările de 
finisaj, unde citeodată s-au mai ma
nifestat superficialitate, grabă, lucru 
de mintuială. Așa ceva nu vom mai 
admite in viitor. Am hotărît — și ne 
vom ține de cuvint — să nu admi
tem să fie dat bun pentru recepție 
nici un apartament pină nu se va 
obține avizul controlului tehnic de 
calitate al -trustului.

Cele spuse de directorul trustului 
le-am regăsit confirmate pe șantiere
le de locuințe. Inginerul Lucian Vă- 
lean, șeful șantierului nr. 1 din car
tierul Mârăști, municipiul Cluj-Napo- 
ca, a ținut să evidențieze „neapărat"
— cum spunea el — formațiile de lu
cru conduse de dulgherii Ioan Simi- 
onca, ■ Gavrilă Chira, formațiile zu
gravilor loan Munteanu și Vasile 
Fina, cea a mozaicarului loan Cîrtoc. 
„Avem meseriași buni, cu experien
ță — ne spunea șeful șantierului. To
tuși, prezență. Ia fiecare loc de mun
că a specialiștilor, a maiștrilor este o 
garanție a calității. Ca în toate dome
niile de activitate, și în construcții 
apar tehnologii noi, care trebuie bine 
însușite. în ce ne privește, am în

IALOMIȚA. în centrul atenției — 
popularizarea documentelor Congre
sului al XII-lea al partidului. Con
siliile locale ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste organi
zează în întreprinderi și unităti so- 
cial-culturale expuneri, conferințe, 
întilniri cu fruntașii în producție', cu 
activiști de partid și de stat. La 
punctele de documentare politico- 
ideologică din municipii, orașe, co
mune, întreprinderi și instituții au 
fost expuse documentele Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., Legea elec
torală, operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și grafice, plian
te, sinteze cuprinzînd realizările 
obținute în perioada jcare a trecut 
de. la alegerile din 1975 și perspec
tivele dezvoltării economipo-sociale. 
a României, a județului și loca
lității respective în cincinalul 1981— 
19&5. în municipiile Slobozia și 
Călărași, în orașele Fetești și Țăndă- 
rei, în comune cum sînt Cocora, 
Grindu, Căzănești, Ciocănești, Fă- 
căeni; Vlădeni, Mihail KogălniceanU 
au loc dezbateri, care evidențiază 
realizările din actuala legislatură, 
perspectivele . și mai însufletitoare 
ale cincinalului viitor. (M. Vișoiu).

BOTOȘANI. La punctele de docu
mentare — un nou Set de pliante. 
Venind in sprijinul muncii politice de 
masă ce se desfășoară in întimolna- 
rea alegerilor de deputati în Marea 
Adunare. Națională și consiliile popu
lare de la 9 martie, secția propagan
dă a comitetului județean de partid 
a pus la dispoziția tuturor punctelor 
de documentare din județ un set de 10 
pliante care ilustrează, prin fotogra
fii, grafice și date statistice, princi
palele realizări obținute în viata eco
nomico-socială a județului in actuala 
legislatură. Se află în curs de apa
riție un ■ documentar care prezintă 
realizările și perspectivele dezvoltării 
economico-sociale a județului, pre
cum și o broșură intitulată „Agendă 
muticii politice". (Silvestri Ailenei).

HUȘI. Programe de poezie și mut 
zică patriotică. Consiliul F.D.U.S. al 
orașului Huși a organizat, la Casa 
alegătorului din cadrul casei de cultu
ră, o dezbatere și un concurs „Cine 

tocmit un program de instruiri și de
monstrații practice".
, Este de remarcat că îmbunătățirea 
calității in construcția de locuințe 
constituie și o preocupare a muncii 
politice și cultural-educative desfă
șurate de organizațiile democrației și 
unității socialiste de pe șantiere. în 
planul tematic de creație tehnico-ști- 
ințifică, de pildă, sint prevăzute și 
teme ca aceea privind îmbunătățirea 
calității, finisajelor pereților interiorj. 
Brigăzile; artistice prezintă programe 
la cluburi și căminele unde locuiesc 
circa 4 000 de tineri nefamiliști. La 
locurile de muncă se întîlnesc che
mări mobilizatoare pentru trecerea 
hotărîtă la o nouă calitate, superioa
ră. pe toate șantierele de locuințe.

— Fără îndoială, angajamentul con
structorilor noștri în privința terme
nelor, cit și a calității — ne spunea 
în încheiere tovarășul vicepreședinte 
— este lăudabil, iar pentru a fi înde
plinit ■ întocmai, consiliile populare 
trebuie să le acorde tot sprijinul. în 
consecință, am luat și noi hotărîrea 
ca toate comisiile de recepție să ve
rifice pe parcurs modul în care se 
execută lucrările, nu să intervină abia 
cind blocul e gata. Tot pentru a veni 
în ajutorul constructorilor ne-am pro
pus să întocmim prospecte care să 
prezinte tehnologia unor lucrări de 
finisaje sau întreținere, la îndemîna 
fiecărui locatar, cum ar fi, de exem
plu, zugrăvitul, vopsitoria, montarea 
obiectelor sanitare, lipirea faianței și 
altele, în acest scop, vom organiza 
pentru viitorii locatari demonstrații 
practice făcute de cei mai buni me
seriași. Pe această cale,' viitorii loca
tari vor realiza economii bănești, iar 
constructorii se vor putea concentra 
pe operații de specialitate, care pot 
fi executate numai de ei și care vor 
duce la accelerarea ritmurilor de 
lucru.

O atenție deosebită vom acorda 
în viitoarea legislatură și con
strucției de locuințe în mediul rural, 
cu deosebire în viitoarele orașe agro
industriale Apahida, Baciu, Aghireș,1 
Mociu,' Gilău și în alte 36 de locali
tăți, unde se construiesc blocuri pre
văzute la parter cu spații comerciale 
și unități prestatoare de servicii. 
Sprijinul pe care- îl putem da con
structorilor este acum șl mai substan
țial, odată cu crearea organizațiilor 

-democrației, și unității socialiste, care, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, mobilizează întreaga masă de 
oameni ai muncii, români, maghiari 
și de alte naționalități din județul 
nostru, la realizarea de noi și im
portante obiective de cel mai larg 
interes cetățenesc.

Al. MUREȘAN
.. corespondentul . .„Scînteii"

_

știe, cîștigă" pe tema „Orașul Huși in 
ritm cu țara", la care au participat ti
neri muncitori și elevi, care vor vota 
pentru intiia oară la 9 martie. De ase
menea, a fost prezentat un program 
de poezie și muzică patriotică in in
terpretarea tinerilor. (Crăciun Lăluci).

VÎLCEA. Sesiune de comunicări 
pe tema : „Democrația socialistă — 
expresie a înaltului umanism al 
societății noastre". La Rm. Vîlcea 
a avut loc o sesiune de comu
nicări și referate pe tema : „De
mocrația socialistă — expresie a 
înaltului umanism al orînduirii noas
tre". Reliefind principalele prefaceri 
ce au avut loc in dezvoltarea multi
laterală a județului Vîlcea. în perioa
da ultimei legislaturi, referatele, sus
ținute’ de profesori universitari de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" și de 
activiști ai comitetului județean de 
partid au evidențiat profundele 
schimbări calitative în perfectionarea 
și șdîncirea democrației socialiste. 
Sesiunea a. oferit, totodată, prilejui 
Unui larg schimb de opinii Ia care 
au participat președinți ai comitete
lor organizațiilor democrației și uni
tății socialiste, membri ai consiliilor, 
oamenilor muncii, numeroși muncitori 
fruntași în întrecerea socialistă. (Ion 
Stanciu).

COVASNA. Schimburi de expe
riență in munca politică. în munici
piul Sfîntu Gheorghe și orașele Tg. 
Secuiesc și Baraolt au avut ioc 
ischimburi de experiență pe tema : 
„Intensificarea activității punctelor 
de documentare politico-ideologice in 
lumina documentelor Congresului al 
XII-lea al g.C.R., pentru susținerea 
a’cțiuniior propagandistice premergă
toare alegerilor de deputati în M.A.N., 
consilii populare județene, municipa
le, orășenești și comunale". La 
schimburile de experiență au luat 
parte responsabilii punctelor de do
cumentare din comunele Hăghig, 
Vîlcele, Ozun, Ilieni, Chichiș, Reci, 
Moâcșa, Valea Crlșului, Ghidfalău, 
Bodoc, Malnaș și din comunele 
Turla, Cernat. Catalina, Poian. Lem- 
nia, Brețcu, Ghelința, Sînziene, Oj- 
dula, Belin, Aita Mare, Virghiș și 
Brăduț. (Tfimbri Geza).

* Y .

In Întreaga țară au avut loc ieri

dunări pentru desemnarea candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste în alegerile de deputati 

pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare
în cursul zilei de vineri au conți-1 

nuat să se desfășoare la București ș! 
în numeroase județe din tară adunări 
cetățenești în care au- fost propuși 
candidați ai Frontului Democrației și 
Unității Socialise pentru alegerile de 
deputati in Marea Adunare Naționa
lă, care vor avea loc peste o l.ună 
de zile.

Moment cu multiple semnificații 
în viața politică a tării, desemnarea 
candidaților pentru alegerile in or
ganele centrale și locale ale puterii 
de stat constituie o nouă .expresie a ’ 
manifestării concrete a spiritului de
mocratic ce guvernează procesul de . 
stabilire și transpunere in viată a 
hotăririlor cu privire la evoluția 
economico-socială a României con
temporane.

Faptul câ în fruntea candidaților 
pentru alegerile care vor avea loc 
la 9 martie se află membri și mem
bri supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și ai Co
mitetului Central al partidului re
prezintă o nouă manifestare a sti
mei și prețuirii de care se bucură 
în rîndul cetățenilor conducerea 
partidului. Alături de ei, pe listele 
candidaților figurează numeroși - 
muncitori și țărani cooperatori, in
telectuali, activiști- de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și ob
ștești.

Adunările cetățenești care au avut 
loc au stabilit pentru alegerile de la 
9 martie următorii candidați' ai 
Frontului Democrației și Unității So- 
cialiste • '

în municipiul BUCUREȘTI — Ilie 
Văduva, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., rector -al Academiei de 
studii economice București, si Mihail 
Anastasescu, director adjunct la In-, 
stitutul .central pentru pregătirea 
cadrelor din economie și administra- 

. ția de stat — Academia „Ștefan 
Gheorghiu", in circumscripția elec
torală nr. 26 Dorobanți ; Rozalia 
Speteanu, director la întreprinderea 
„Miraj", și Georgeta Ionică, director 
la întreprinderea „Suveica" din 
București, în circumscripția electo
rală nr, 30 Obor ; Marin Nedelcu, 
director general la Centrala indus
trială de utilaj tehnologic și mate
rial rulant București, și Lazăr Șan- 
dra, membru al C.C. al P.C.R., di
rector general la Centrala industrială 
de electronică și tehnică de calcul 
București, în circumscripția electora
lă nr. 3 Energeticienilor ; Liliana 
Corici, director la Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Jilava, 
și Dumitru Nicolescu, director gene
ral. la Centrala industrială de prelu
crare a cauciucului si maselor plas
tice■București; în circumscripția elec
torală- ni’. 7 Olteniței'; Marin 
Ivașcu, membru al C.C. al P.C.R., 
director general la Institutul central 
de fizică București, și Vasile Drăgă- 
nescu, cercetător principal. . secretar 
al comitetului de partid la Insti
tutul central de fizică București, 
în circumscripția electorală nr. 14 
Măgurele; Elena Verona Burtea, 
membru supleant al C.C al P.C.R., 
secretar al comitetului de partid la 
întreprinderea de confecții și trico
taje București, și Gherghina Iones- 
cu, președinta comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea de confec
ții și tricotaje București, în circum
scripția electorală nr. 16 Armata 
Poporului ;

în județul ALBA — Nicodim Roșea, 
membru al C.C. al P.C.R., director 
la întreprinderea metalurgică Cugir, 
și Nicolae Sirb, director tehnic la 
întreprinderea metalurgică Cugir, în 
circumscripția electorală nr. 3 Cugir ;

In județul ARAD — Ion Ascaniu 
Crișan, director general la Institutul 
central pentru construcția de mașini 
București, și Aristide Predoi, direc
tor la Institutul de cercetări științi
fice și inginerie tehnologică pentru 
automatizări, tehnică de calcul și 
telecomunicații București, în circum
scripția electorală nr. 7 Sebiș ;

în județul ARGEȘ — Ion Sirbu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 10 Morărești ;

în județul BACĂU — Petre Preo
teasa, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, minis
tru secretar de stat, in circumscripția 
electorală nr. 4 Secuieni ; Florența. 
Seica, vicepreședinte al Comitetului 
județean al Organizației Democrației 
și Unității Socialiste, tehnician la 
întreprinderea de confecții Bacău, 
Maria Atanasiu, membru al comite
tului organizației democrației și uni
tății socialiste pe întreprindere, lă
cătuș la întreprinderea metalurgică 
Bacău, și Maria Dorobantu, membru 
al Biroului comitetului județean al 
Organizației Democrației și Unității 
Socialiste, strungar la întreprinderea 
metalurgică Bacău, in circumscripția 
electorală nr. 2 Bacău-Nord; general- 
locotenent Gheorghe Zărnescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., comandant al 
unui comandament de armă. în cir
cumscripția electorală nr. 9 Livezi ;

în județul BIHOR — Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, în circumscripția 
electorală nr. 2 Oradea-Est ; Maria 
Bodea, președintele C.A.P. Cefa, 
Ana Bara, președintele C.A.P. Nojo- 
rig, și Iuliana Bodea, președintele 
C.A.P. Oșorhei, în circumscripția 
electorală nr. 11 Sînmartin ;

★

magazin „Muntenia" din Tîrgoviște Foto : E. Dichiseanu

în- județul BISTRIȚA-NĂSĂUD — 
Lucretia Moldovan, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al.Comitetului ju
dețean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 5 Lechința ;

în județul BOTOȘANI — Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei ușoare. în circumscripția 
electorală nr. 5 Dorohoi ;

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

în județul BRAILA — Mihai Mo
rarii, membru al C.C. al P.C.R., .di
rector la uzina „Progresul" Brăila,' și 
Ion Petrescu, director la Combinatul 
de hîrtie și celuloză Brăila, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Brăila- 
Nord ;

în județul BUZĂU — Gheorghe 
Jtădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului dG Stat, 
președintele Curții Superioare de 
Control Financiar, în circumscripția 
electorală nr. 1 Buzău-Sud-Est ; Flo
rin Teodor Tănăsescu, membru al 
C.C. al P.C.R., director al Institutu
lui de cercetări științifice și. ingine
rie tehnologică pentru industria elec
tronică București, și Mihai Drăgănes- 
cu, director general al Institutului 
central de conducere și informatică 
București, în circumscripția electorală 
nr. 9 Beceni ;

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Nicolae Bușui, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 6 Oravița ;

în județul CLUJ — Ștefan Mocuța, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 6 Turda ; Letay Lajos, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Utunk", și Farkas Janos, re- 
dactor-șef al revistei „Napsugăr", in 
circumscripția electorală nr. 8 Gilău ;

în județul CONSTANTA — Voica 
Andrei, președinta Comitetului jude
țean al Organizației Democrației și 
Unității Socialiste, inginer textilist la 
întreprinderea textilă „Dobrogeana", 
Victoria Roșea, membru al Comitetu
lui Central al Organizației Democra
ției și Unității' Socialiste, profesoară 
la Liceul „Mihai Eminescu" din Con
stanța, și Tatiana Chiru, membru al 
Comitetului județean al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, in
giner la întreprinderea textilă „Do
brogeana", în circumscripția electo
rală nr. 2 Constanța-Nord ;

In județul COVASNA — Jakaboș 
Csaba, director la întreprinderea me
canică Tirgu Secuiesc, și Magari Atila, 
director adjunct la întreprinderea de 
confecții Tirgu ’ Secuiesc, în circum
scripția electorală nr. 2 Tirgu Secu
iesc ;

în județul DÎMBOVIȚA — Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
ministrul muncii, în circumscripția 
electorală nr. 3 Moreni ; Gheorghe 
Iordache, secretar al comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii la Combinatul de oțe
luri speciale Tîrgoviște, Gheorghe T. 
Olteanu, președinte al comitetului 

' sindical la Combinatul de oteluri 
speciale Tîrgoviște, și loan Bărbieru, 
secretar al comitetului de partid la 
întreprinderea de utilaj petrolier Tîr
goviște, în circumscripția electorală 
nr. 1 Tirgoviște ;

în județul DOLJ — Aneta Spornic, 
membru al Comitetului Politic .Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul edu
cației și învățămintului, în circum
scripția electorală nr. 9 Băilești ; 
Mihai Dur, membru al Biroului Co
mitetului municipal de partid, direc
tor la întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole Craiova, și Gheorghe 
Gheban, membru al Comitetului mu
nicipal de partid, director la între
prinderea de utilaj greu Craiova, in 
circumscripția electorală nr. 3 Craio
va — Craiovița Nouă ;

în județul GALAȚI — Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, în 
circumscripția electorală nr. 3 Galați- 
Nord ; Paraschiv Benescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, în cir
cumscripția electorală nr. 7 Pechea ;

în județul GORJ — Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Tirgu 
Jiu ; Iulia Feroiu, secretar al Comi
tetului comunal de partid Lelești, și 
Maria Tudor, secretar al Comitetului 
comunal de partid Turcinești. în cir
cumscripția electorală nr. 6 Bum- 
bești-Jiu ;

în județul HARGHITA — Ana Mu- 
reșan, membru supleant al Comite
tului ■ Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, in circumscripția 
electorală nr. 5 Too li ța ; ‘

în județul HUNEDOARA — Sabin 
■Faur, membru al C.C. al P.C.R., di
rector general al Combinatului side
rurgic Hunedoara, și Dumitru Bobir- 
nea, director la uzina nr. 2 furnale 
a Combinatului siderurgic Hunedoa
ra. în circumscripția electorală nr. 4 
Hunedoara-Vest ;

în județul IALOMIȚA — Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, în circum
scripția electorală nr. 7 Căzănești ; 

în județul IAȘI — Maria Nițescu, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, director tehnic la întreprin
derea de antibiotice Iași, și Roza N. 
Popa, inginer-șef, la Combinatul, de 
fibre sintetice' Iași, in circumscripția 
electorală nr. 5 Iași — Alexandru 
cel Bun ;

în județul ILFOV — Angelo Miciv- 
lescu, membru al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, în circumscripția electorală 
nr. 11 Fundulea ; Ion Vermeșan, di-' 
rectorul I.A.S, Urziceni, și Nicolae 
Barbu, directorul I.A.S. „Avicola"- 
Crevedia, în circumscripția electora
lă nr. 10 Afumați

în județul MARAMUREȘ — loan 
Izvorean, director la întreprinderea 
minieră Baia Sprie, și Nicolae Dicu, 
director la întreprinderea minieră 
Cavnic, în circumscripția electorală 
nr. 5 Baia Sprie ;

în județul MEHEDINȚI — Mitrana 
Predescu, membru al C.C. al P.Q.R., 
președintele C.A.P. Gogoșu. și Vasi- 
lica Spînu, vicepreședinte al C.'ĂJT. 
Dîrvari, in circumscripția electorală 
nr. 5 Cujmir ;

în județul MUREȘ — Nicolae 
Vereș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, în circumscripția electorală 
nr. 8 Reghin, Victor GyozS Hajdu, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
revistei „Igaz Sz6“, în circumscripția 
electorală nr. 10 Sovata ;

în județul NEAMȚ — Elena Chi- 
riac, director la întreprinderea de 
tricotaje „Smirodava" din Roman, 
Vasile Sav, director la întreprinderea 
de țevi din Roman, și Constantin 
Giosanu, director la întreprinderea 
mecanică din Roman, în circumscrip
ția electorală nr. 5 Roman ;

în județul OLT — Pantelimon Gă- 
vănescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., în circumscripția electorală nr. 
3 Potcoava ;

în județul PRAHOVA — Gheorghe 
Haivei, director la I.A.S. Tohan, și 
Emil Ionescu, director la I.A.S. Valea 
Călugărească, în circumscripția elec
torală nr. 14 Mizil ; Aurica Stoian, 
membru al comitetului de partid pe 
întreprindere, maistru la întreprinde
rea de piese turnate Cîmpina. și Ma
riana Stoicescu, membru al Comite
tului județean de partid, strungar la 
întreprinderea de reparat tractoare 
și motoare grele din Poiana Cimpina, 
îp circumscripția electorală nr. 8 
Cîmpina ;

în județul SATU MARE — Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C,C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 2 
Satu Mare-Nord ;

în județul SĂLAJ — Virgil Cazaca, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 3 Cehu 
Silvaniei;

în județul SIBIU — Eduard Ion 
Eisenburger, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 1 oa
menilor muncii de naționalitate 
germană, în circumscripția electorală 
nr. 6 Dumbrăveni; i

în județul SUCEAVA — Gheorghe 
Monor, director la întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
Gura Humorului, Viorel Gherghian, 
inginer-șef la unitatea de mecanizare- 
transport Gura Humorului, și Nicanor 
Mireuță, inginer-șef la- întreprinde
rea de exploatare . și transport Gura 
Humorului, în circumscripția electo
rală nr. 6 Gura Humorului; '• '

în județul" TELEORMAN — TiTc 
dor Roman, membru al C.C. al P.C.K., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția e- 
lectorală nr. 4 Olteni;

în județul TIMIȘ — loan Anton, 
membru al C.C. al P.C.R., rectorul 
Institutului politehnic din Timișoa
ra, și Traian Lorin Sălăgean, director 
la Institutul de sudură din Timișoa
ra, în circumscripția electorală nr. 3 
Timișoara-Sud.

Desfășurate într-o atmosferă res
ponsabilă, de deplină angajare, adu
nările cetățenești au reprezentat o 
amplă trecere în revistă a mărețelor 
realizări obținute de poporul nostru, 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui, în vastdl proces de dezvoltare 
rapidă a economiei românești menite 
să ducă la continua îmbunătățire a 
condițiilor de viată, materială șiispi- 
rituală, ale poporului nostru. Tot
odată, adunările pentru desemnarea 
candidaților Marii Adunări Naționale 
au dat glas voinței de nezdruncinat a 
tuturor oamenilor muncii —‘fără de
osebire de naționalitate, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru îndeplini
rea hotăririlor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, pen
tru înfăptuirea luminosului Program 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 

a României spre comunism.

numeroase municipii, orașe și 
s-au desfășurat adunări ce- 
în care au fost desemnați 
pentru deputati in consiliile 
locale.

(Agerpres)
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Dispunem în învățămînt de o bază materială modernă 
și un puternic detașament de cadre didactice și trebuie să 
facem totul pentru a folosi în cele mai bune condiții acest 
potențial, ridicînd pe o treaptă calitativ superioară întregul 
învățămînt - important factor de cultură și civilizație, de 
dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste.

<9 NiCOLAE CEAUȘESCU

Pornind de la cerința obiectivă 
muncii de miine, constructor a| societății co
muniste, trebuie să fie bun specialist în dome
niul său de activitate, să aibă cunoștințe multi
laterale pentru a putea să se adapteze rapid 
exigențelor dezvoltării forțelor de producție, 
progresului economiei și .culturii naționale, statul 
nostru socialist, partidul au creat condițiile co-

că omul respunzătoare dezvoltării și modernizării continue 
a învățămîntului.

în prezent,, școala de toate gradele - impor
tant factor de cultură și civilizație, de dezvoltare 
multilaterală a societății noastre socialiste, în 
care învață peste un sfert din populația Româ
niei - oferă cadrul optim pentru formarea, la 

a tineretului patriei noastre,. 
forței de muncă necesare 
activitate.

cel mai înalt nivel, 
pentru pregătirea 
tuturor ramurilor de

în perspectiva cincinalului următor, documentele 
programatice ale Congresului al Xll-lea al parti
dului trasează CĂILE DE DEZVOLTARE A INVA- 
ȚÂMÎNTULUI: utilizarea celor mai noi cuceriri ale 
științdi și tehnicii, integrarea-strînsă cu cercetarea 
și producția, calificarea temeinică a forței de 
muncă și perfecționarea pregătirii profesionale a 
tuturor oamenilor muncii. Trepte de progres ale 
școlii românești - prefigurate în coloanele acestei 
pagini.

Cadrele de mime ale producției
NUMAI IN PERIOADA 1966-1979

S-AU DAT IN FOLOSINȚĂ PESTE:

© 174000 - locuri în grădinițe

© 35000 - săli de clasă

in
r»,

internatein

«

a tas

pentru tinerii aparținmd

însu-

grâdi-

învăță-

cărții școlare

A m

@ DIN CIRCA 30 000 UNITĂȚI ȘCOLARE DE TOT FELUL, 
3 300 SÎNT ȘCOLI Șl SECȚII CU PREDARE IN LIMBILE 
NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE ;

® in perioada 1976-1979, TIRAJUL MANUALELOR EDI
TATE ÎN LIMBILE NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUI
TOARE A ÎNSUMAT 6 456 000 EXEMPLARE.

O expresie grăitoare a grijii permanente a partidului și statului nostru 
pentru asigurarea de posibilități egale de învățătură pentru toți copiii 
patriei, fără deosebire de naționalitate, o constituie prezența în școli de 
toate gradele a fiilor oamenilor muncii de diferite naționalități, precum 
și condițiile create pentru studiul în limba maternă. In acest an de studii:

® din totalul de 1 496 TITLURI DE MANUALE, UTILIZATE 
ÎN ACEST AN DE INVĂȚĂMÎNT, 583 SINT ÎN LIMBILE 
NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE ;

a fiecărei localități

Școala nouă

81000 - locuri

196000 - locuri

emblema contemporană

119594 metri pătrați spații |

țRQAN AL COMITETULUI

SCINTEIA — sîmbătă 9 februarie 1980

Cifra înscrisă pe imaginea de mai jos reprezintă valoarea producției 
realizate de elevi și studenți în anul 1979.

Activitatea de integrare a învățămîntului superior cu cercetarea și 
producția a reprezentat, în anul 1979, 474 075 000 lei, în compa
rație cu 435 028 000 lei în anul 1977.

An de an se dezvoltă și se modernizează baza tehnico-didactică a în
vățămîntului de toate gradele. Practic, nu există localitate pe harta țării 
în care să nu.fi fost construite, în anii socialismului, noi lăcașuri de învăță
tură: școli cu săli de clasă spațioase și luminoase, laboratoare și cabi
nete, ateliere de producție modern utilate, cămine și cantine etc.

Dezvoltarea susținută și armonioasă a economiei na
ționale, progresele științei și tehnicii în toate sectoarele 
și ramurile de activitate sînt legate indisolubil de asi
gurarea unui numeros efectiv de cadre, în primul rînd 
muncitori cu o temeinică pregătire profesională. Ca 
urmare a măsurilor întreprinse în acest sens după 
Congresul al IX-lea al partidului, numai ÎN PERIOADA 
1971-1979 AU ABSOLVIT INVĂTAMINTUL LICEAL, 
PROFESIONAL, TEHNIC, DE MAIȘTRI Șl SUPERIOR 
PESTE 2 350 000 DE PERSOANE.

O cuprinderea a aproape 90 la sută din elevii treptei 
I în liceele industriale și agroindustriale:

• creșterea gradului ’de cuprindere■ în treapta a ll-a 
de liceu la circa 70 la sută, creîndu-se astfel con
diții pentru pregătirea generalizării învățămîntului 
liceal; •

ateliere-școală

înfăptuirea cerinței pregătirii cadrelor are o impor
tanță vitală în cincinalul 1-981—1985 și tocmai de aceea 
Directivele Congresului al Xll-lea al partidului prevăd:

FORMAREA PROFESIONALĂ A UNUI NUMĂR DE 
1 750 000 MUNCITORI CALIFICAȚI Șl 300 000 
TEHNICIENI, MAIȘTRI, INGINERI Șl ALTE CADRE 
DE SPECIALITATE;
cuDrinderea în treapta I de' liceu a întregii generații 
de absolvenți ai clasei a VIII-a;

♦

44000 - locuri cămine studențești

© pregătirea de muncitori calificați, cu deosebire în 
meseriile de bază pentru construcția de mașini, in
dustria metalurgică, minieră, petrolieră, chimică, ma
teriale de construcții,,, construcții-montaj, precum și 
în meseriile specifice agriculturii;

• extinderea în continuare a învățămîntului superior,, 
îndeosebi a învățămîntului tehnic pe^ru ramurile 
cu cea mai puternică dezvoltare, principala atenție 
acordîndu-se perfecționării conținutului acestuia, in
tegrării sale cu producția și cercetarea, pregătirii 
temeinice a studenților.

Gratuit pentru 
toți fiii patriei

Așa cum este prevăzut în Le
gea educației și învățămîntului,
- fiecărui cetățean al Româ

niei îi este asigurat accesul 
la toate gradele și formele de 
învățămint;

- întreg invățămîntul este gra
tuit;

- pentru învățămîntul primar, 
gimnazial și liceal se asigură 
gratuit manuale școlare.
Traduse în graiul sintetic al 

cifrelor, aceste condiții optime 
de pregătire a viitorilor con
structori ai țării sînt asigurate 
prin alocații bugetare, 
mînd :
© pentru un copil din 

nițâ - 2 417 LE!>
® pentru un elev din 

mintul primar și gimnazial - 
2 176 LEi,

0 pentru un elev din învăță- 
mintul liceal - 4 049 LEL

O pentru un student - 12 233

- în perioada 1976-1979 - 
117 203 000 exemplare,

- pentru anul școlar 1979-1980 — 
aproape 30 MILIOANE 
xemplare.

în 1979

Au fost date in folosință: I

săli de gimnastica noi în învățămîntul superior în limbile naționalităților conlocuitoare funcționează 
toate tipurile de licee.

Activitatea productivă °° componentă esențială a învățămîntului
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ENEFICIUL
măsoară priceperea și hărnicia cooperatorilor, stimulează 
dezvoltarea economică sănătoasă a cooperativelor agricole

în ședința din 25 decembrie 1979, Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a dezbătut și aprobat? un raport privind aplicarea — începînd 
de la 1 ianuarie 1980 — a prevederilor Legii beneficiilor în cooperativele 
agricole. Aceasta se înscrie în ansamblul măsurilor luate de conducerea 
partidului și statului pentru perfecționarea mecanismului economico- 
financiar, pentru sporirea eficienței economice a activității fiecărei 
unități de producție. Acestei probleme îi este consacrată convorbirea 
de față.

— Care este scopul introducerii 
noului indicator economic in activi
tatea cooperativelor agricole ?

— în cadrul măsurilor luate de 
conducerea partidului în vederea 
perfecționării conducerii și planifică
rii economico-sociale se înscrie și Le
gea privind formarea, planificarea, 
destinația și vărsarea beneficiilor, e- 
laborată din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aprobată, în 1978, de 
Marea Adunare Națională, ne-a spus 
la început interlocutorul nostru. Po
trivit prevederilor acestei legi, uni
tățile economice au obligația să-și 
organizeze și să desfășoare astfel ac
tivitatea incit să-și acopere cheltuie
lile din veniturile proprii, obținind, 
totodată, și beneficii. Este de înțeles 
această cerință deoarece orice activi
tate economică nu se poate limita 
doar la reproducerea simplă a ele
mentelor producției ; ea trebuie să 
creeze valori noi, să contribuie la 
sporirea mijloacelor materiale de care 
dispune societatea. Această cerință, 

,pe deplin valabilă și pentru unitățile 
agricole cooperatiste, presupune ca și 
producția agricolă să fie organizată 
pe o bază economică..Măsurile vizind 
introducerea indicatorului „beneficii1* 
urmăresc1 ca întreaga, activitate din 
unitățile agricole cooperatiste să fie 
concepută și organizată pe baze eco
nomice, să fie rentabilă, adică să asi
gure acoperirea din veniturile pro
prii a cheltuielilor de producție, a 
tuturor fondurilor statutare și, tot
odată, realizafea de beneficii.

— Ce elemente noi intervin in ac
tivitatea cooperativelor ' agricole în 
urma introducerii indicatorului „be
neficii" ?

— în primul rînd, se introduc mo
dificări în ce privește repartizarea 
veniturilor și constituirea fondurilor 
statutare. Vreau să subliniez că fon
dul de dezvoltare economică și unele 
fonduri statutare nu se vor mai con
stitui din • producția netă, ci din be
neficiu. Producția netă se va repar
tiza pe următoarele elemente : re
tribuirea forței de muncă ; contribu
ția la fondul de pensii și asigurări 
sociale ; impozitul pe terenuri, pe 
fondul de retribuire și pe veniturile 
din activitățile indusțriale ; primele 
de asigurare ; fondul de ajutor ; 
cheltuielile cu pregătirea cadrelor 
și practica ‘în producție alte 
cheltuieli prevăzută de . lege. Suma 
rămasă reprezintă beneficiul, care se 
repartizează pe următoarele elemen
te.: fondul de dezvoltare (cel puțin 
70 la sută din beneficiu) ; fondul so
cial-cultural și sportiv ; fondul de 
rezervă pentru producție și retribui
re ; fondul intercooperatist de întra
jutorare și consolidare. La acestea se 
adaugă unele fonduri care nu au fost 
utilizate pină în prezent, Am in ve
dere fondul mijloacelor circulante, 
care se va utiliza țienttju acoperirea 
cheltuielilor necesare constituirii sto
curilor normate de materii prime și

Zece Mi șantiere de hivestitll ie obiectivul anchetelor „Scinteii"în vatra de oțel a Galațîului se practic, un nou combinat
Zile și nopți friguroase pe platforma 

Combinatului siderurgic de la Galați. 
Fără discuție, iarna este simțită 
din plin, mai ales, de către con
structorii noilor obiective de inves
tiții de pe acest mare șantier. In po
fida acestor dificultăți. obiective, 
munca lucrătorilor nu cunoaște răgaz. 
„Caracteristica principală a activității 
depuse cje colectivul nostru în 
acest an o constituie volumul mare 
de lucrări prevăzut, reflectat dealtfel 
și- în sporirea sarcinilor valorice de 
plan cu circa 350 milioane lei com
parativ cu anul 1979, ne spunea ing. 
Ștefan Rădvan, directorul întreprin
derii de construcții și montaje side
rurgice Galați. Acest an de investiții 
este, indiscutabil, anul cu cele mai 
multe puneri în funcțiune de pe plat
forma siderurgică gălățeană din în
treaga istorie de două decenii a în
treprinderii noastre. Mai mult, deoa
rece toate noile puneri în funcțiune 
sint strict corelate cu întregul flux 
siderurgic, se poate afirma că. în 
acest an, la Galați va începe să prin
dă contur, practic, un nou combinat 
siderurgic cu o capacitate de 3 mi
lioane tone oțel". '

Deci, sarcinile constructorilor și 
montorilor sint complexe și deosebit 
de mobilizatoare. înfăptuirea lor cu 
succes impune ca o condiție obliga
torie un efort intens din partea lor, 
un ritm de lucru susținut și în con
tinuă creștere, dar și participarea 
activă, efectivă, la realizarea obiec
tivelor din partea furnizorilor de uti
laje, a celorlalți factori care concură 
la desfășurarea in bune condiții a 
activității pe șantierele de pe această 
mare platformă siderurgică. Care 
este, din această perspectivă, stadiul 
lucrărilor, ce probleme își așteaptă o 
rapidă soluționare ?

Pe ȘANTIERUL- FURNALULUI 
NR. 6, de 3 500 mc volum util, cel 
mai mare agregat de acest fel din 
tară, a fost predată la montaj hala 
suflantelor și cazanelor. Se află în 
stadiu de finalizare înzidirea prime
lor două caupere. din cele patru cîte 
numără furnalul-gigant. '

O informație de ultimă oră : zilele 
trecute a început și înzidirea vetrei 
furnalului propriu-zis. Mai precizăm 
că montajul se desfășoară din plin și 
la instalația de conexiuni de 220 kV, 
estacada buncărelor și alimentarea 
pe bandă a furnalului — cea din 
urmă reprezentînd o noutate absolu
tă la un asemenea agregat. Totodată, 
un important volum de lucrări este 
concentrat acum la alimentarea cu 
cocs a furnalului pe cele două im
portante fluxuri : direct din portul 
mineralier al combinatului și de la 
uzina cocsochimică nr. 2. Eforturile 
colectivelor de pe acest mare șantier 
sînt concentrate într-o singură direc
ție de acțiune : încheierea rapidă a 
lucrărilor, astfel ca furnalul nr. 6 de 
Ia Galați să elaboreze prima șarjă 
de fontă la sfirșitul semestrului I a.c.

La BATERIA NR. 7 DIN CADRUL 

materiale, pentru animale tinere la 
îngrășat și efectuarea de cheltuieli 
pentru producția neterminată ; fon
dul de participare a cooperatorilor la 
beneficii, care se repartizează coope
ratorilor la sfîrșitul anului, în raport 
cu contribuția adusă la realizarea be
neficiului' ; fondul de participare la 
beneficii pentru partea socială depu
să de cooperatori, mecanizatori și 
specialiști Ia fondul de dezvoltare e- 
conomică.

— Practic, ce trebuie întreprins pen
tru introducerea indicatorului benefi
ciu și întărirea autogestiunii ?

— în primul rind este necesar ca 
fiecare cooperativă, agricolă să asi
gure o planificare corectă a venitu
rilor, cheltuielilor, a nivelului de re
partizare a fondurilor, respectînd 
indicatorii defalcați din planul na
țional unic de dezvoltare economico-

, Convorbire cu tovarășul 
Bela CSERESNYES 

vicepreședinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricdle de Producție 

socială a țării pentru unitatea res
pectivă. în acest sens accentuez ne
cesitatea- evaluării pe baze reale a 
veniturilor ce se vor obține și a sta
bilirii cheltuielilor corespunzător ce
lor prevăzute de tehnologiile pe cul
turi și categorii de animale. De ase
menea, în costurile de producție tre
buie incluse în mod obligatoriu chel
tuielile pentru amortizarea fondurilor 
fixe, calculate potrivit legii nr. 62/ 
1968. în Legea beneficiilor s-a prevă
zut că membrii cooperatori, mecani
zatorii și specialiștii ' agricoli care 
lucrează in cooperative pot să dețină 
o parte din valoarea proprietății, ob
ștești, ca parte socială ; în acest scop, 
ei pot să depună anual o sumă de 
bani, la fondul de dezvoltare a coo
perativei, care constituie partea so
cială in proprietatea lor. Aceste su
me se folosesc numai pentru inves
tiții productive, destinate dezvoltării 
averii obștești și menite să ducă la 
creșterea producțiilor și a beneficii
lor.
, — Există cooperative agricole care 
au greutăți financiare. Cum credeți 
că trebuie acționat în vederea ren
tabilizării lor în scurt timp ?'

— Chiar prin planurile de produc
ție pe 1980, este necesar să se asi
gure folosirea cu eficiență ridicată a 
mijloacelor de producție. în primul 
rî'nd, pămintul să fie bine lucrat, în-, 
cît în acest an să se obțină recolte 
mari la hectar. Dispunem de mari 
posibilități în această privință. O do
vadă sînt diferențele mari de pro
ducție între sole, între ferme, unități 
agricole și consilii unice agroindus
triale învecinate. încă un aspect. 
Avem 2,5 milioane de hectare ame
najate pentru irigat. Dacă aceste su

UZINEI COCSOCHIMICE NR. 2, cu o 
capacitate de 850 000 tone cocs pe an, 
în momentul de față se înzidește 
blocul refractar al camerelor de 
cocsificare, în greutate de peste 15 000 
tone. Turnul de cărbune, înalt de 
peste 50 de metri, se află la cotele 
superioare ale structurii de rezisten
tă. iar coșul de fum, de 150 m înăl
țime, a fost executat. Rampa de cocs, 
stația de dozare,. celelalte obiective 
ale pregătirii cărbunilor pentru cocsi
ficare și de expediție a cocsului 
elaborat sînt însă in curs de execuție. 
Și aici, realizarea primei șarje de 
cocs — eveniment corelat cu execuția 
secțiilor chimice de valorificare a 
gazului de cocs — este prevăzută 
pentru finele semestrului I a.c., deci 
în strînsă legătură cu intrarea in

Care este stadiul 
la zi al lucrărilor?

funcțiune a furnalului nr. 6 pe care-1 
alimentează.

FABRICA DE AGLOMERARE A 
MINEREULUI NR. 3 - cu o capaci
tate anuală de 2 milioane tone aglo
merat feros — are cea mai lată ban
dă de aglomerat din țară, o insta
lație unicat de răcire a acestuia. Aici 
s-au prevăzut desprăfuirea totală 
prin electrofiltre a gazelor arse,, a 
pulberilor și recuperarea acestora. La 
acest obiectiv sint în stadiu de fina
lizare stația de predozare, dozarea 
minereurilor, concasarea, râcitorul 
circular, în timp ce montajuj Ia agre
gatele fabricii de aglomerare pro- 
priu-zisă a început. Conform preve
derilor. la începutul semestrului al 
II-lea a.c., fabrica va livra aglomerat 
feros în întregul sistem de alimen
tare a furnalelor de pe platforma 
siderurgică gălățeană.

După cum se cunoaște, LA OȚE- 
LĂRIA NR. 3 cu turnare continuă 
în blumuri a intrat în probe tehno
logice la cald cel dinții convertizor, 
eveniment consemnat anul trecut, 
cind s-au produs aici cele dintîi lin
gouri de oțel. Care sînt însă stadiile 
fizice la celelalte obiective ale ace
leiași oțelării ? Convertizorul nr. 2 a 
fost preasamblat țlrin sudură, mon- 
tîndu-i-se inelul de basculare ; utila
jul este în prezent in mișcare pentru 
montarea întregului ansamblu de 
200 tone pe lagăre. Totodată, se mon
tează cazanul de la convertizorul 
nr. 2 și instalațiile legate de fluidele 
energetice și producția de abur. Se 
află în pregătire pentru montaj și 
primul dintre cele două melanjoare 
de fontă de 1 500 tone capacitate fie
care, iar în stadiu de finalizare mon
tajul primei mașini de șarjare. Re
cent, a început și montajul, la prima 
instalație de turnare continuă a oțe- 

prafețe ar fi lucrate corespunzător, 
pentru a se asigura cel puțin pro
ducțiile prevăzuta în proiecte, agri
cultura ar realiza suplimentar mili
oane de tone' de cereale. Cultivarea 
plantelor in raport cu condițiile lo
cale de climă și sol din fiecare zonă 
aduce mari sporuri-.de recoltă, aceas
ta constituind una din principalele 
măsuri de rentabilizare a producției 
în cooperativele agricole insuficient 
dezvoltate economic. Legat de aceas
ta, este necesar să fie extinse unele 
culturi rentabile, cum sînt căpșunii, 
fasolea, guliile furajere și altele, să 
se generalizeze culturile duble și suc
cesive. Mari posibilități de sporire a 
producției, a beneficiilor există în 
zootehnie. în acest sector trebuie ac
ționat mai hotărît pentru extinderea 
— pe terenurile destinate producerii 
furajelor — a unor plante de mare 
randament, valoroase, pentru îmbu
nătățirea pășunilor și finețelor natu
rale. Altă rezervă de creștere 
a veniturilor o constituie dezvol
tarea activităților industriale și 
extinderea prestărilor de servicii, or
ganizarea de cooperări în acest do
meniu cu unitățile de stat și coope- 
rațiste. Totodată, este necesară re
ducerea cheltuielilor materiale, eli
minarea oricărei risipe, corelarea 
strictă a veniturilor și cheltuielilor.

— Ce îndatoriri revin consiliilor u- 
nice agroindustriale pentru introdu
cerea indicatorului „beneficii" în ac
tivitatea cooperativelor agricole ?

— în Cursul anului 1979 și în luna 
ianuarie a.c. au fost întreprinse mă
suri care să asigure condițiile nece
sare introducerii indicatorului „be
neficii" în activitatea cooperativelor 
agricole de producție începînd din 
acest an, așa cum prevede legea.-Au 
fost instruite toate cadrele de condu
cere și de execuție din unități și de 
Ia județe. S-au întocmit bugetele de 
venituri și cheltuieli pe baza princi
piilor noului mecanism economico-fi- 
nanciar. Sub conducerea organelor 
județene de partid, organele agricole, 
consiliile agroindustriale și organele 
de conducere colectivă ale unităților 
au reanalizat și îmbunătățit progra
mele de redresare a cooperativelor 
agricole insuficient dezvoltate, încit 
acestea să se consolideze intr-o peri
oadă de 2—3 ani. Vom întări respon
sabilitatea conducerilor unităților a- 
gricole pentru abordarea economică a 
problemelor pe care le ridică- activi
tatea de producție, vom stimula ini
țiativa și preocupările cadrelor de 
conducere de a calcula, de a „cîntări" 
și sub aspect economic fiecare acțiu
ne întreprinsă. în înfăptuirea acestor 
obiective vom avea permanent în 
centrul atenției indicația conducerii 
partidului de a acționa cu toată fer
mitatea pentru a introduce un spirit 
nou, economic în conducerea și ges
tionarea averii obștești, în întreaga 
activitate de producție, depășind sta
diul preocupării exclusive doar pen
tru latura tehnică, pentru a dezvolta 
competența economică, gîndir.ca_ feco- 
nomică intr-o largă perspectivă. In 
acest fel, rezultatele financiare ale 
cooperativelor agricole vor fi tot mai 
bune și, în scurt timp, toate coope
rativele agricole își vor încheia acti
vitatea cu beneficii.

loan HERȚEG

«
lului în blumuri, cu capacitatea de 
600 000 tone blumuri pe an. Potrivit 
planului, al doilea/ convertizor, me- 
lanjorul nr. 1 și două instalații de 
turnare continuă a oțelului lichid 
direct în blumuri trebuie să intre în 
probe tehnologice la cald la mijlocul 
lunii iunie a.c.

Ultimul convertizor ți celelalte 
trei instalații de turnare continuă ,.a 
oțelului — care au nesoluționate 
unele probleme legate de livrările ce 
trebuie să le efectueze în continuare 
furnizori din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini — au 
prevăzut ca termen final pentru în
cheierea montajului și intrarea în 
probe tehnologice, sfîrșitul trimes
trului al III-lea a.c.

LA LAMINORUL DE SEMIFA
BRICATE, cu capacitatea de 2,5 mi
lioane tone blumuri și țagle pe an, 
se găsește în prezent în stadiu de 
montaj tandemul de 6 caje finisoare ; 
de asemenea, se află în înzidire și 
montaj două cuptoare cu propulsie ; 
sînt terminate fundațiile pentru caja 
degrosisoare, în vederea începerii 
montajului acesteia.. Un volum im
portant de construcții se concentrea
ză in .sălile de mașini și de aparataj 
electric, precum și la gospodăria de 
apă, unde se depun eforturi pentru 
recuperarea restanțelor. Primele blu
muri și țagle la acest nou laminor 
vor fi elaborate, conform prevederi
lor, în prima lună a semestrului al 
II-lea a.c.

LAMINORUL DE TABLA GROA
SA NR. 2, cu capacitatea de 1,5 mi
lioane tone pe an, a intrat parțial în 
producție. Restul de capacitate este 
în plin montaj, lucrările desfășurin- 
du-se conform graficelor de execuție, 
astfel incit pină la sfîrșitul trimes
trului al II-lea a.c. toate lucrările de 
construcții-montaj ce revin I.C.M.S. 
Galați vor fi încheiate, treeîndu-se 
la probele tehnologice.

La execuția acestor principale 
obiective siderurgice ale anului, pre- 

,cum și la realizarea altora, lucrează 
peste 8 000 de constructori de cele 
mai diferite meserii. Nenumărate 
sînt faptele de muncă menite să ilus
treze hotărîrea acestui destoinic co
lectiv de a-și. face cu răspundere și 
conștiinciozitate datoria, și în acest 
an, etapă de mare importanță pentru 
transpunerea în viață a sarcinii tra
sate de conducerea partidului, perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de ridicare la 10 milioane tone oțel a 
capacității instalate a Combinatului 
siderurgic de la Galați.

Despre problemele cu care sint 
confruntați realizatorii acestor mari 
investiții — practic, la fiecare din 
cele șase obiective importante există 
o seamă de greutăți în asigurarea 
cu utilaje, ca și deficiențe de organi
zare a muncii — într-unul din nu
merele viitoare ale ziarului.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii"

, • ______________ __________ / ________________________________________

Pentru aplicarea decretului privind recuperarea
și valorificarea resurselor materiale refolosibile
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HIXTIA: Putem și trebuie ști evitam 
tdierea unei puduri de 3000 de hectare 

la nivelul producției .anului 1985
Zilnic, consumăm în întreprinderi 

sau în gospodărie cantităti însem
nate de hirtie. Ce facem însă cu 
hîrtia uzată, cu maculatura? Deseori 
o risipim cu o condamnabilă ușurință.

Potrivit planului, de la o proporție 
medie de folosire a maculaturii la 
fabricarea hîrtiei de 26 la sută în 
1980, trebuie ca. în anul 1985. să se 
ajungă la 45 la sută, în condițiile 
sporirii producției de hirtie și cartoa
ne. Este o sarcină realistă, pe deplin 
justificată economic.

Dacă am păstra și în anul 1985 
proporția de participare a macu
laturii Ia fabricarea hîrtiei pla
nificate pentru anul 1980, adică 
doar de 26 la sută, atunci, 
pentru producția stabilită de 
hîrtie și cartoane ar fi nevoie 
de o cantitate mai mare de ce
luloză — pentru care AR TRE
BUI SĂ SE TAIE ÎN PLUS O 
PĂDURE DE PESTE 3 000 HEC
TARE, fără a mai pune la so
coteală cheltuielile suplimentare 
de energie, manoperă ș.a. pen
tru fabricarea celulozei.

Care' este gradul de utilizare a 
-maculaturii recuperate ca materie pri
mă pentru producția de hîrtie și car

ALB

Imagini în

Foarte simplu și foarte folositor

duminică, 20 ianuarie a.c., 
. locatarii blocului 6 din șoseaua Ol

teniței, nr. 81, ca mai toți dintre noi, 
obișnuiau să arunce la gunoi o gră
madă de hîrtii. Dar, prin inițiativa 
comună a unității specializate 
de colectare și a asociației de loca
tari, la palierele blocului au fost 
montate cutii speciale de colectare a 
hîrtiilor carțu imediat, au și început 
să fie folosire. Modul de utilizare a 
cutiilor este foarte simplu : în fiecare 
dimineață, personalul de serviciu 
golește cutiile și adună hîrtia într-un

Chiar și Ia „Casa ScânteiiO plasă în care ar fi bine
Vsa

întreprinderea de detergenți Timi
șoara — o mare consumatoare de 
carton duplex. Circa 4 000 tone pe an 
sint folosite aici la confecționarea 
ambalajelor. Firesc, la debitarea cu
tiilor rezultă o serie de resturi sub 
formă de fișii, care sînt valorificate 
prin unitatea specializată din locali
tate. Pînă acum un an, resturile de 
hîrtii erau colectate în grămezi care, 
ulterior, se încărcau în camioane și 
se transportau la beneficiar, risipim-' 
du-se în bună măsură. O situație cu 
care colectivul unității nu s-a împă
cat deloc. Soluția găsită, împreună 
cu unitatea specializată de colectare 
— pe cit de Simplă, pe atît de inge
nioasă și economică : resturile au 
fost puse direct în plase împletite — 
cu o capacitate de 250 pînă la 300 kg 
fiecare — susținute de cite un sche
let metalic, care poate fi confecționat

CETĂȚENI, REȚINEȚI ACESTE INFORMAȚII!
© Pe întreg teritoriul țării, în orașe, comune, sate este 

organizată o rețea de centre și puncte de colectare a macula- 
'turii, la care cetățenii pot preda, contra cost, hîrtia și cartoa
nele de care nu mai au nevoie în gospodărie. In spiritul pre
vederilor decretului, această rețea de puncte de colectare se 
va dezvolta substanțial pentru a facilita preluarea hîrtiei și 
cartoanelor de la cetățeni ;

© Cetățenii sau asociațiile de locatari se pot adresa 
^^entrelor de colectare care se vor deplasa pentru ridicarea

cantităților de hîrtie și cartoane mai mari de 100 kg. 
București, solicitările se fac la telefontil 69.'45.55 ;

© in municipiul București funcționează, în diferite car
tiere, 51 de rulote, 22 puncte fixe de colectare, 18 achizitori și 
un centru specializat in str. Bîrsănești nr. 23 (cartierul Mifitari), 
care cumpără hîrtia și cartoanele de la populație, potrivit 
următorului orar : zilnic, între orele 10—17 ; duminica : 9—13 ; 
luni închis.

® Tariful la care se cumpără hîrtia : 0,60 lei/kg.

Pentru

-o
*.yl

toane la noi, în raport cu realizările 
în acest domeniu ale unor țări dez
voltate din punct de vedere eco
nomic ?
Anglia - 49 la sută
Japonia - 46,7 la sută
Olanda - 45 la sută
Franța - 41 la sută
R.F. Germania - 50 la sută
România - 26 la sută

Precizăm că, în cazul țării noastre, 
am redat proporția planificată pe 
anul in curs, în vreme ce pentru 
•celelalte țări datele se referă la si
tuația de acum 2—3 ani.

Avem posibilități să asigurăm can
titatea necesară de maculatură pen
tru înlocuirea celulozei1 la fabricarea 
hîrtiei, potrivit prevederilor pe 1985? 
Iată ce arată1 calculele:

® anual, în orașele țării se aruncă 
la gunoi'peste 75 000 tone de hirtie ; 
predînd unităților specializate această 
maculatură,. populația și întreprinde
rile ar încasa circa 5 miljoane lei și 
ar salva de la tăiere o pădure de 
peste 1 000 hectare ;

© dacă toate unitățile socialiste 

coș sau într-un sac de plastic. De în
dată ce s-au adunat 100 kg de hîrtii. 
in urma unui telefon, unitatea de 
colectare trimite o mașină pentru a 
încărca maculatura. Președintele aso
ciației de locatari, Florea Călinescu, 
ne spunea că fondurile acumulate 
prin vînzarea hîrtiei vor acope
ri o parte din cheltuielile de repara
ții și întrețineri ale blocului, ceea 
ce este în avantajul fiecărui locatar. 
O frumoasă inițiativă gospodărească 
ce salvează... arborii de la tăiere. 
Cine urmează exemplul ?

fără nici o dificultate în orice atelier, 
în momentul cind plasele sint um
plute, acestea sint transportate cu un 
autocamion cu braț ridicător la de
pozitele de prelucrare și achiziții.

Efectele acestei măsuri : se păs
trează calitatea maculaturii, se du
blează capacitatea de transport — 
deci economii de carburanți, reduce
rea efortului fizic — se asigură o 
mai bună folosire a forței de muncă. 
Astfel, dacă înainte, la încărcarea- 
descărcarea unei tone de maculatură, 
patru muncitori lucrau timp de tiei 
ore, imobilizind pe toată această pe
rioadă mijlocul de transport, acum 
toate operațiile le execută un singur 
muncitor în maximum o jumătate de 
oră. Aplicînd acest sistem în 
1979, întreprinderea și-a depășit 
nul de colectare 
carton cu

a maculaturii
45 de tone.

anul 
pla-, 

de

Creșterea ponderii maculaturii la fabricarea hîrtiei in viitorul cincinal

și-ar fi onorat anul trecut obligațiile 
de livrare către unitățile specializate 
a cantităților contractate de macula
tură, fabricile de hîrtie ar fi dispus 
de resurse materiale pentru înlocui
rea celulozei care se obține din lem
nul tăiat de pe 820 hectare de pădure;

La „Geamuri multe66 nu se vede risipa?

Modernul complex comercial din 
șoseaua Olteniței nrt 39, căruia oa
menii de prin preajma locului îi spun 
la „Geamuri multe", este dotat prin 
construcție (?!) cu două crematorii de 
gunoaie, din care unul îl prezentăm 
în imaginea de_ mai sus. Crematorii 
carp, sint folosite intens de „gospo
darii" unităților comerciale din ca-

; •

La secția ofset și la secția tipar 
înalt, tăieturile de hîrtie albă neti
părită' sint amestecate cu hirtia de 
ambalaj. „N-avem forță de muncă 
pentru sortare și nici norma de. mun
că nu le lasă răgaz pentru asa ceva" 
— ne explică ing. Liviu Cergău. șeful 
secției ofset, și Heracle . Dinulescu, 
șeful secției tipar înalt. De lipsa 
spiritului gospodăresc nu s-a plîns 
însă nimeni! Și doar ar fi atît de 
simplu : la mașinile de tăiat să se 
arunce într-un conteiner resturile de 
hirtie albă și într-altul celelalte res
turi de hîrtii, ambalaje. '

Așa se întimplă că resturile de 
hirtii ajung otova pină la mașina do 
balotat, care își face conștiincios da
toria preșînd maculatura fără a.alege.

Dintr-un calcul aproximativ rezultă 
că dacă anul trecut in combinat s-ar 
fi acordat mai multă atenție sortării 
resturilor de hirtie și- s-ar fi livrat

t

© din cauza nesortării corespunză
toare a resturilor de hîrtie, la clasele 
superioare de maculatură, contractele 
au fost onorate numai în proporție 
de 38 la sută, în vreme ce din clasa 
de maculatură amestecată s-au livrat 
în plus 1 000 tone ;

drul complexului, pentru... ars hîrtii, 
cartoane, materiale plastice, ameste
cate cu tot felul de resturi si gunoaie. 
Deși aici sînt „geamuri multe", res
ponsabilii și gestionarii unităților 
respective probabil nu văd risipa de 
materii prime care se produce. Aces
ta este doar un exemplu, pentru că, 
practic, din păcate, în multe com
plexe comerciale se întimplă la fel.

de hîrtie 
poligrafic 
adăugăm 
din țară, 
și gospo-

întreaga cantitate contractată de ma
culatură de clasa I. atunci fabricile 
de hirtie ar fi dispus de materie pri
mă care, introdusă intr-o compoziție 
fibroasă cu celuloză, ar fi asigurat 
cantitatea de hîrtie necesară unui ti
raj de citeva milioane de ziare și re
viste sau pentru aproape Un milion 
de cărți. Și cîtă nevoie 
are chiar... combinatul' 
jțCasa Scinteii" 1 Să mai 
că de la toate tipografiile 
printr-o mai bună sortare 
dărire a resturilor de hîrtie rezultate 
din procesul tehnologic, s-ar putea 
obține la nivelul unui an 25 000 tone 
maculatură de cea mai bună calitate, 
care ar putea înlocui cu succes. în 
anumite proporții, celuloza la fabri
carea hîrtiei superioare, cum 
de ziar sau pentru tipărit 
reviste.

este cea 
cărți și

X»
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Colosul 
de la Agigea

La 2 500 metri in largul mării, 
Pe digul de nord care delimitea
ză viitoarea incintă a portului 
Constanta Sud-Agigea, și-a fă
cut apariția, zilele acestea, un 
adevărat colos de otel. Greuta
te : 500 000 kilograme. Lungi
mea brațului : 50 de metri. Co
losul poate ridica deodată o 
grăutate echivalentă cu cea a 
unei garnituri de tren formată 

. din 50 de vagoane !
Este vorba de cea mai mare și 

mai puternică macara din tară 
construită după o concepție ro
mânească de către întreprinde
rea de poduri 'metalice si prefa
bricate din beton Pitești. Ea îi 
ajută pe constructorii constăn- 
țenl să arăbească înaintarea di
gului in largul mării.

Sacrificiul 
mistrețului

O namilă de mistreț, 
că vreo șapte vînători de 

silvic Căiuți-Bacău

• • •

Un mobilizator angajament al minerilor
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aflind 
... la

Ocolul silvic Căiuți-Bacău o 
porniseră pe urmele confraților 
săi, a apărut, deodată, in fața 
mașinii . care-i transporta pe 
vajnicii țintași, după care a 
ruptâo1 la fugă. Vînătorii au dus 
imediat armele la ochi. Fluierau 
gloanțele pe la urechile, rimăto- 
ruluț, unul după altul. Gonea 
ș yfer.ul, trăgeau vînătorii. dar 
mistrețul — în ciuda celor 200 
de kilograme — nu se lăsa do- 
borît nici în ruptul capului. Obo
siseră toți. Șoferul transpirase, 
cartușierele se goliseră, benzina 
din rezervor era pe terminate.' 
Tirziu de tot, după o urmărire 
ca-n filme, cînd un singur vînă- 
tor mal avea pe țeavă un singur 
cartuș, și-a încercat norocul. 
Mistrețul s-a dat peste cap. Cică 
s-a „sacrificat" pentru ceilalți 
confrați ai săi, întrucît vînătorii, , 
epuizați și fără gloanțe, au fă
cut cale-întoarsă.

Lungul drum 
al birocrației

La puțin timp după venirea 
ei pe lume, Cecilia Cruceru dlh 
comuna Glăvile, județul Vîlcea, 
a fost țintuită la pat de o boală 
nemiloasă. Cu șapte ani în 
urmă, cînd i-au decedat părinții, 
a rămas și mai neajutorată. Tot 
de acum șapte ani, consiliul 
popular comunal a întocmit un 
dosar pentru a i se’ atribui pen
sie de urmaș Qosarul a fost 
înaintat Direcției pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri, so
ciale a judetutâli Vilceâ. Dar tot ’ 
de 7 (șapte) ani de zile, țnire 
onor direcția amintită și primă
ria din Glăvile circulă fel de fel 
de hîrtii cu t ' 
Nimeni nu și-a pus pînă acum 
la inimă așteptarea și răbdarea 
fetei suferinde. De unde se i 
cit de lung e drumul birocrației.

Trei dintr-un foc!
Seara, la intersecția străzilor 

Oltului cu Carpati din Buzău, un 
biciclist a fost grav accidentat. 
Sosit in grabă la fața locului, 
echipajul miliției nu l-a mai gă
sit pe făptaș. Din declarațiile 
citorva trecători rezulta că acci
dentul fusese săvîrșit de șoferul 
de la volanul unui autoturism 
„Dacia-1 300“. Toată noaptea au 
fost verificate sute de mașini 
,. Dacia-1 300“. Degeaba. „Dar 
dacă a fost alt tip,de mașină* și, 
din cauza întunericului, trecăto
rii n-au obs.ervat-o bine?" — și-a 
dat cu părerea un lucrător de 
miljție, după care au fost luate 

' nj vizor" toate mașinile. Așa 
s-,f descoperit ..Dacia-1 100“ 
cu| numărul l-BZ-8553, condusă 
de tehnicianul Corneliu Stroe, 
care-l accidentase pe biciclist 
și își luase tălpășița, fiind sub 
influența alcoolului. Și uite-așa, 
a. împușcat dintr-un foc trei 
încălcări ale legii. : conducere 
sub influenta alcoolului, acci
dentarea unei persoane, fugă de 
la locul faptei. Pentru toate trei 
va răspunde o dată și bine.
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lie circulă fel de fel | 
tot felul de adrese. I 

nne nînn ' n.f'il.rn. ■
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Sâ nu uităm 
I copacii
I străzile 

deschis 
canali-
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După ce s-au curățat 
de zăpadă, după ce s-a 
accesul apei la gurile de 
zare, a venit și rîndul trotuare
lor. Toate bune și la locul lor. 
Numai că pe Calea Dorobanților 
din Capitală, aproape de inter
secția cu Șoseaua Ștefan cel 
Mare — si nu numai aici — este 
gruncață și zăpada din jurul co
pacilor. Adică tocmai din locul 
unde ar trebui. să rămînă. în 
forme cit de cît geometrice, ca 
sursă de apă pentru perioada de 
vegetație. Cei care minuiau lo- 
pețile cu toată energia erau de 
la „Energomontaj". E adevărat, 
trebuie curățate $i trotuarele, 
dar sa nu vitregim copacii. Cu 
energie, dar fără eneraoinutili- 
tate.

Bietul „copil"!
Nu mai e de mult la vîrsta cînd 

trebuie să-l ducă părinții de 
mină. Are aproape 30 de ani. 
Are și o meserie frumoasă. Este 
calificat sudor. Și totuși. Ion 
Creteanu din municipiul Drobe- 
ta-Turnu Severin nu are 
să muncească. Om în toată 
terea, sănătos și voinic, nu 
merge la lucru de vreo doi 
de zile.

Ce face ? Stă degeaba 
bate străzile orașului.

Din ce 'trăiește ? Din banii 
cîștigați de mama sa, care mun
cește, croitoreasă, într-o unita
te a cooperației meșteșugărești. 
în ultimul timp, „copilul" i-a 
promis că. Se va duce și el la 
lucru cînd va ieși ea la pensie.

Bietul „copil", de cit sacrificiu 
in stare.

chef 
pu- 
mai 
ani

sau

e

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Vineri seara a- părăsit Capitala 
delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de tovarășul Du- 
șan Dragosavat, secretar al Prezidiu
lui Comitetului Central al U.C.I., 
care, Ia invitația . Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, în Gara de Nord, oas-

peții iugoslavi au fost salutați de to
varășul Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, de alte 
persoane oțiciale.

Au fost prezenți Trifun Nikolici, 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1

casei. Informații, sfaturi 
noutăți pentru căml-

educativ : Integrala sim-

10,00 Desene animate
10,25 „Ca un fagure de miere"
10,45 Roman foileton : Gustav cel de 

fier. (Reluarea episodului 6)
11.35 Agenda 

practice, 
nul dv.

12,10 Concert
fonlllor de Beethoven — Simfonia 
a Il-a
De la A la... infinit
Reflector
Clubul tineretului
Săptămina politică 
1001 de seri 
Telejurnal
In actualitate : pregătirea alege
rilor de la 9 martie !

19.35 Teleenciclopedia

13.00
17,25
17,45
18.39
18,50
19.00
19,20

20,05 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewlng. (Episodul 24)

20,55 Varietăți de simbătă seara : „La 
Hanul Ancuței"

21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie t
19,35 Capodopere, mari interpret) a Ra

vel — Sulta a Il-a din „Daphnis și 
Chloe" • Debussy — Preludiu la 
după-amiaza unui faun. Interpre
tează orchestra- simfonică din 
Lyon, dirijor Serge Baudo a Igor 
Stravinskl — Pasărea de foc. In
terpretează orchestra simfonică a 

, Filarmonicii „George Enescu", di
rijor Sergiu Celibidache

gesturilor — film docu- 
Producție a

de la
Colectivul de muncitori, ingineri și 

tehnicieni — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — din 
cadrul întreprinderii miniere Anina, 
care a realizat planul pe patru ani 
ai cincinalului cu un avans de 103 
zile, dînd peste plan importante can
tități de cărbune, a analizat, iri ca
drul adunării reprezentanților oame
nilor muncii, aceste rezultate, precum 

’ și măsurile care se impun pentru în
făptuirea cu succes a planului pe 
1980. în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, se spune : Parti- 
cipanții la adunare, toți oamenii 
muncii din întreprinderea noastră își 
exprimă, și cu acest prilej, hotărîrea 
lor nestrămutată de ă traduce în 
viată sarcinile ce Ie revin din hotă- 
rîrile Congresului al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român, de a înfăp
tui neabătut politica internă și inter
națională a ’ partidului și statului

Anina
nostru, al cărei promotor sinteti 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general.

Ne ...........................
plan 
cocs, 
15 000 
misim 
electrică, 100 . tone combustibil con
vențional, și să reducem cheltuielile 
la mia de lei producție marfă cu 
5 lei, aducîndu-ne astfel modesta 
noastră contribuție la eforturile pe 
care poporul nostru, sub conducerea 
parti duiui, le face pentru' întărirea 
și consolidarea independentei econo
mice a țării. Ne angajăm ca o bună, 
parte din aceste angajamente să le 
.realizăm in cinstea alegerilor de de- 
putați in Marea Adunare Națională 
șt consiliile populare, cinstind astfel, 
așa cum se cuvine, acest deosebit de 
important eveniment, din viata pa
triei noastre. <

angajăm să realizăm peste 
2 700 tone huilă spălată pentru 
6 000 tone huilă energetică, 
tone cărbune brut ; să econo- 
cel puțin 500 kWh energie

© SPORT © SPORT © SPORT © SPORT
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ÎNTRECERI DE SEZON ÎN CADRUL 
„DACIADEI"

Ancheta „Scînteii“ în rîndurile participantilor 
la Conferința generală a O.N.U.D.I.

Lucrările 
Dezvoltarea 
pregnant în .___ ... ____ ______ r_____  _______
în acest cadru, necesitatea imperioasă de a se stimula industrializarea ță
rilor rămase in urmă pe plan economic — condiție de bază a edificării 
unei noi ordini* economice mondiale. Așa cum a reieșit din ansamblul 
luărilor de cuvînt, noua ordine presupune schimbări radicale în domeniul 
relațiilor economice internaționale, de aceasta depinzind in mod hotăritor 
stabilitatea economiei mondiale, progresul și pacea întregii omeniri.
, In legătură cu aceasta, am adresat unor pa'rticipanti la conferință 
întrebarea : în ce direcții trebuie acționat pentru a se realiza transformă
rile implicate de edificarea noii ordini economicg mondiale ?

Iată mai jos citeva din răspunsurile primite :

Conferinței generale a Organizatei Națiunilor Unite pentru 
Industrială se apropie de sfîrșit. Dezbaterile aii pus și mai 
evidentă acuitatea soluționării problemelor subdezvoltării și.

20,30 Limbajul 
men tar. 
engleze 

21,05-Formații 
ția Casei

21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

româneștl de 
armatei din

studiourilor

jaz. Forma- 
Cluj-Napoca

Mașinile și utilajele
(Urmare din pag. I)

ridicarea calificării, lărgirea polide- 
servirii ș.a. — ne vom opri in aceste 
însemnări asupra uneia căreia i se 
acordă uneori o insuficientă atenție. 
Este vorba de întreținerea și repa
rarea exemplară a mașinilor și uti
lajelor, domeniu în care, așa cum ‘sa 
sublinia la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv, este necesar 
să se pună ordine desăvîrșită, să se 
întărească răspunderea.

Da, întreținerea și repararea 
exemplară a mașinilor și utilajelor 
se definesc ca o importantă direcție 
de acțiune pentru sporirea substan
țială za randamentelor in exploata
re, pentru creșterea producției. Cît de 
greșită este optica acelor specialiști 
sau orientarea acelor conduceri de 
unități care ignoră, cu o condamna
bilă ușurință, aceste cerințe elemen
tare ale refacerii/ la timp și în bune 
condiții a vigorii mașinilor și uti
lajelor. „Lasă că mai merge instala
ția x sau utilajul y ; să încheiem cu 
bine luna, trimestrul, anul, să facem 
planul și mai vedem apoi ce facem 
cu reparațiile 1“ — igtă tonul unor 
decizii rostite „din mers", superficial, 
nesocotindu-se cele «mai elementare 
norme de întreținere și exploatare a 

■ zestrei tehnice. Da, se poate „să mai 
meargă", dar pagubele pe care le 
aduce o asemenea mentalitate se mă
soară uneori in miliarde de lei chel-
pierdută. Fără excepție, mai devreme 
sau mai tîrziu. „fructul" unei atari 
concepții anacronice și antieconomice - 
este paguba ; chiar dacă pentru mo
ment pentru unele realizări peste 
plan — obținute uneori prin „tor
turarea" tehnicii, prin exploatarea ei 
fără simțul măsurii — centrala sau 
ministerul se grăbesc în a transmite 
felicitări. Felicitări pentru ce ? Pen
tru nerespectarea graficelor de repa
rații și întreținere ? Pentru indisci
plină ? — căci ce altceva este neso
cotirea regulilor elementare de repa
rare și întreținere decit o crasă mos
tră de indisciplină !

Dar să concretizăm. într-un nu
măr de șapte județe — Bistrița- 
Năsăud, Botoșani, Dîmbovița, Gorj, 
Ilfov, Olt și Vaslui — în anul 
trecut s-au înregistrat indici de uti
lizare a mașinilor-unelte situați între 
66 și 79 la sută. Mult sub prevederile 
planului, mult sub media acestui in-

dice pe ansamblul economiei! Pînă la 
40 la suță ajunge ponderea reparații
lor accidentale in ansamblul cauzelor 
acestor indici scăzuți de utilizare ; 
reparații accidentale, care, la rîndul 
lor, se datorează, in măsură decisivă, 
nesocotirii normelor de întreținere și 
reparare, conform graficelor stabilite, 
a mași'nilor-unelte. Milioane de ore 
din timpul disponibil al acestor ma
șini sînt irosite, generind, la rîndul 
lor, pierderi de producție dd zeci de 
milioane lei. Nu întimplător. in șase 
din județele amintite nu a fost reali
zat nici planul producției industriale. 
Iată prețul greu al toleranței eu 
care conducerile unor întreprinderi 
privesc sarcina de maximă însemnă
tate de organizare riguroasă a activi
tății de reparare și întreținere a tu
turor mașinilor și utilajelor.

Să se introducă ordine desăvîrșită 
în repararea și întreținerea mașini
lor și instalațiilor — s-a subliniat 
Ia recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv. Aceasta constituie, de 
fapt, o sarcină de plan, știut fiind 
că la fundamentarea sarcinilor de 
plan se ține seama cu maximă 
precizie de timpul" obiectiv necesar 
pentru reparații și întrețineri. în fie
care unitate elaborîndu-se planuri 

■ anuale de reparații. Esențial este, 
deci, ca ele să fie respectate întoc- 

1 mai. Dar unele conduceri de între
prinderi văd tocmai în această 

' „zonă" a reparațiilor o posibilitate de;

„Cupa Congresului
In cinstea Congresului al XI-lea 

al Uniunii Tineretului Comunist — 
important eveniment în viața tine
retului nostru și a organizației sale 

' revoluționare — C.C. al U.T.C. a ini
țiat-o amplă competiție sportivă de 
masă. Organizată sub egida 
dei", „Cupa Congresului al 
ai U.T.C." programează din 
rie și pină în mai întreceri 
te ramurile de sport pentru 
xistâ condiții de practicare pe plan 
local. Pot participa’.toți tinerii,'fete 
și băieți, muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi, studenti și militari (în
tre .14 și 30 de ani) 
și nu au clasificare

al XI-lea al U.T.C.44
organizează la nivelul unităților 
bază — din școli, întreprinderi, in
stituții și facultăți — pe sate, loca- ■ 
lități și județe.
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„Dacia- 
XI-lea 

februa- 
la toa- 
care e-

care nu au avut . 
sportivă.
și început, fe-Etapa de. masă a

bruarie fiind declarată „Luna prac
ticării sporturilor de iarnă". Organi
zatorii și-au propus să cuprindă la 
acțiunile acestei . faze peste un mi
lion jle tineri. în acest scop, în toa
te organizațiile da tineret și asocia
țiile sportive vor fi initiate acțiuni 
de învățare a sporturilor de iarnă, 
vor fi extinse concursurile și între
cerile sportive organizate în cadrul 
„Daciadei" la schi alpin, schi fond, 
patinaj, sanie și biatlon. Vor fi ini
țiate acțiuni de selecție pentru în
cadrarea în secțiile de performan
tă a . tinerilor cu calități deosebite, 
depistați la acțiunile de masă. Se vor 
intensifica acțiunile de amenajare, 
prin ■ munca patriotică a tinerilor, a 
unor patinoare, pîrtii pentru prac
ticarea schiului.’ săniei și biatlonu- 
lui. Se vor extinde acțiunile și ac
tivitățile sportive de masă organi
zate pentru tineret în aer liber.

Evident, această etapă de masă se

•

Finalele pe tară se organizează (pe 
categorii de virsță : 14—19 ani și pes
te 19 ani), separat pentru sporturile 
de iarnă și,, mai tîrziu, pentru cele
lalte sporturi.

Pentru sporturile de iarnă, finale
le vor avea loc la Poiana Brașov, în 
zilele de 16 și 17 februarie. Va fi 
organizată cu acest prilej o acțiu
ne cultural-sportivă complexă, la 
care vor participa cei 800 de cîști- 
gători ai etapelor județene la schi 
fond, schi alpin, sanie, patinaj vi
teză și biatlon. Din programul aces
tei atractive manifestări rețin cu deo
sebire atenția : o acțiune de selec
ție a tuturor tinerilor prezenți la fi
nale ; „Crosul tineretului" pe schiuri 
(participanți : 10 000.de tineri din ju
dețul Brașov) ; un carnaval pe ghea
ță (cu jocuri sportive, concurs de 
măști și costume, o paradă a por
tului și obiceiurilor populate etc.).

Pentru celelalte ramuri sportive, fi
nalele pe tară se vor desfășura in 
perioada aprilie — mai, în- cadrul 
„Festivalului sportului feminin" și al 
„Crosului tineretului".

„Cupa Congresului al XI-lea. al 
U.T.C." va putea fi deci o compe
tiție sportivă de o amploare deose
bită și de o popularitate inedita. 
Sâ-i urăm mult succes în atingerea 
scopurilor sale generoase 1

G. M,

tuieli. suplimentare sau. productiv.,.. ;.a.. saly:a...unele minusprr .de„.pi;o.dpctip.
■ ’ " ' ’ 'datorate proastei organizări.

Ne place să afirmăm un mare a- 
devăr al timpului nostru, că sintem 
proprietari, producători și beneficiari 
ai îhtregii avuții naționale, a tot ceea 
ce producem. O realitate socială 
și politică fundamentală pe care tre
buie, este posibil, este necesar s-o‘ 
aureolăm printr-un înalt spirit gos
podăresc. Vom dobîndi forța de a 
spori continuu producția numai dacă 

■ acest miez dinamic al forțelor noas
tre de producție — mașinile si utila
jele moderne de care dispunem — 
va'fi ocrotit printr-o întreținere ire
proșabilă și o exploatare rațională în 
fiecare întreprindere.

0 IAȘI. „Luna cărții la sate" 
a început în județul Iași prin- 
tr-o manifestare cultural-artis
tică organizată in comuna Miro- 
slovești. Intre altele, aici a fost 
vernisată o expoziție dfe carte 
intitulată „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu — simbol al 
voinței și democrației româ
nești". în satul Verșeni a fost 
prezentat un montaj literar ; un 
program de muzică-și poezie pa
triotică au susținut membrii ce
naclului literar din Miroslovești, 
care poartă denumirea „De la 
străbuni la nepoți". (Manole 
Corcaci).

® ALBA. A apărut „Apulum 
XVII", revistă anuală editată de 
colectivul științific al Muzeului 
Unirii din Alba Iulia. Volumul 
înmănunchează 43 de studii și 
comunicări din domeniile arheo
logiei, istoriei și etnografiei. Din 
cuprinsul ediției notăm: „Docu
mente inedite privind lupta na
țională a românilor din Transil
vania în 1861“ de N. Josan, „Ca
talogul cărții vechi românești 
de pe valea Gălzii" de E. Mâr- 

„Dinamica mutațiilor în 
socială a județului 
impactul industriali- 

I. Moceanu. (Stefan

za, 
structura 
Alba sub 
zării" de 
Dinică).

© OLT. Sub genericul „Stu
dioul artelor", Școala populară 
de artă din Slatina a inaugurat

® „PAZNICUL" E- 
LECTRONIC AL INIMII. 
Noua instalație electronică 
„Ararat M-l“ garantează supra
vegherea neîntreruptă a- cordu
lui, prevestind posibile compli
cații în funcționarea acestui or
gan de importantă primordială. 
Aparatul, creat de medici și fi
zicieni din Erevan, este un paz
nic sui-generis al inimii si con
semnează instataneu orice aba
teri, analizează electrocardiogra
mele, urmărește ritmul cordului 
și evoluțiile aritmiilor. Cu mult 
înainte ca în organismul omului 
să apară situații critice, sen
zori speciali transmit semnalele 
de avertizare unui ordinator. 
Acesta, în numai cîteva secun
de, face o analiză comparativă 
a funcționării fiecărui sector al

I

A apărut revista 
„MUNCA DE PARTID" 
nr. 2 - februarie 1980

un ciclu de manifestări artisti
ce de sinteză — dezbateri, au
diții, proiecții, expoziții, recita
luri — care se adresează artiști
lor amatori, instructorilor cultu
rali, publicului slătinean. în ca
drul acestor manifestări, la Casa 
de cultură a sindicatelor au avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
grafică și up moment poetic 
muzical susținut de elevii Școlii 
populare de artă din Slatina. 
(Em. Rouă).

CARNE

e CONSTANTA. In cadrul 
manifestărilor organizate sub 
egida F.D.U.S., un colectiv al 
Teatrului liric din Constanța a 
prezentat un program artistic 
în fața muncitorilor de lă între
prinderea „Energia". Acesta este 
cel de-al patrulea spectacol pe 
care artiștii lirici din Constanța 
îl prezintă în acest an în cadrul 
unor mari întreprinderi indus
triale din 
Muzeului 
Constanta 
expoziției
Simona Petrescu. Lucrările ex
puse, pictură pe sticlă și lemn, 
măști populare, tratează în ma
nieră folclorică cteme și imagini 
de inspirație contemporană. 
Vernisajul a fost urmat de un 
spectacol muzical prezentat de

localitate. în sălile 
de artă populară din 
a avut loc vernisajul 

pictoriței amatoare

inimii'și apreciază care sînt va
riantele optime pentru trata
ment.

© O LECȚIE DE VO
INȚĂ. Se numește Antje Kratz. 
Are 17 ani, este drăguță, știe să 
danseze, să picteze, să înoate, 
face- atletism. Antje însă nu 
are brațe: este efectul ne
fast al talidomidei, „medicamen
tul11 tranchilizant care admi
nistrat unor femei gravide a 
avut drept rezultat nașterea unor 
copii cu grave malformații. Nu
mai in R.F.G. există 2 400 
asemenea „copii ai talidomidei". 
Dar Antje și-a biruit desnădej- 
dea. „M-am născut fără miini, 
am însă picioare normale" de
clară ea, cu un optimism extra
ordinar. Membrele inferioare 
i-au luat locul mîinilor. A învă

„Cupa U.G.S.R.44 la schi
în cadrul celei de-a Il-a 

competiției sportive naționale „Da- 
ciada" (etapa de iarnă), Comisia 
sport și turism, a Consiliului Central . 

"al U.GlS.Pi. organizează — împreună 
cu Federația de schi-biatlon și orga
nele sindicale și sportive din județul 
Suceava — finala pe -țară a celei de • 
a Xll-a ediții a „Cupei U.G.S.R." Ia ■ 
schi fond și alpin, care va avea loc ■ 
la Vatra Dornei, în zilele de 9 și ,10 
februarie.

La întreceri participă circa 200 de 
sportivi din toate județele țării și ' 
municipiul București, cîștigătorii eta
pelor județene la schi fond și primii 
doi clasați pe județ la schi alpin.

Concursurile de schi fojid și alpin 
vor fi precedate de un cros de masă

ediții a pe schiuri — pe distanța de 1 000 m 
fete și. respectiv, 1 500 m băieți.

în Gorj s-au desfășurat etapele ju-. 
dețene la „Săniuța ■ de argint", pre
cum și întrecerile dotate cu „Cupa -. 
U.G.S.R." la schi. Primele locuri la 
„Săniuța de argint" au fost, ocupate 
de Tatiana Trăncău și Constantin 
Nedelcu, ambii de la liceul agricol.

• întrecerile dotate cu , „Cupa 
U.G.S.R.", la nivelul județului, au 
fost ciștigate de Iohana Vișan (Ști
ința Tg. Jiu) și Sergiu Rovența (Me
talul I.U.M. Rogojelu) — la' slalom ; 
de Maria Cioplea (întreprinderea 
Electrocentrale Rovinari) și Ion 
Bură (Mașini-Unelte Tg. Jiu) — la 
schi fond.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10,

11 și 12 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor, mai ales

elevii Școlii generale nr. 12 din 
Constanța. (George Mihăescu).

0 DOLJ. La Cabinetul jude
țean'pentru activitatea ideologi
că și politico-educativă Dolj a 
avut loc o dezbatere pe tema : 
„Probleme ale creșterii eficien
tei economice în lumina docu
mentelor Congresului al Xll-lea 
al partidului". Au participat se- 
.cretari de comitete de partid și 
conducători de întreprinderi și 
instituții, cadre didactice din 
licee și de la Universitatea cra- 
ioveană, cursanti ai anului III 
de la Universitatea politică -și de 
conducere. (Nicolae Petolescu).

® CLUJ. în comuna Bobîlna 
a avut loc expunerea „2050 de 
ani de la constituirea- primului 
stat dac centralizat și indepen
dent Condus de Burebista",, ex
punere urmată de o manifestare 
cultural-artistică la care și-au 
dat concursul cele 16 formații 
artistice de pe raza comunei ce . 
vor participa la ediția a treia 
a Festivalului national „Cîn- 
tarea României". A urmat un 
montaj literar „Sintem aici de 
2050 de ani" și „In campanie", 
susținut de muncitori de Ia Sta- 

. tiunea de mașini agricole din 
'■localitate. Au participat un mare 

, număr de cooperatori cu fami
liile lor. precum si muncitori de 
la S.M.A., cadre didactice si alti 
locuitori ai comunei. (Alex. Mu-, 
reșan).

țat să se servească de degetele 
de la picioare pentru a mînca, 
desena, telefona, O lecție uimi
toare de perseverentă si voință 
oferită de o tînără de 17 ani.

, ® PULBERE - SUGA
TIVĂ. Colaboratorii Institutului 
politehnic din Varșovia au 
elaborat rețeta unei substanțe 
chimice, sub formă- de pulbere, 
care posedă însușirea de a ab
sorbi petrolul. Folosită pentru 
recuperarea țițeiului deversat în 
mare, pulberea face să dispară 
cu rapidițate petele poluante. 
Pplberea-sugativă se poate apoi 
strînge cu ușurință din apa mă
rii cu ajutorul unor mijloace 
mecanice, iar petrolul absorbit 
este, recuperat și poate fi din 
nou folosit.

In regiunile, din nordul țării. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipi
tații locale, mai ales sub formă de nin
soare in Crișana, Transilvania. Mara
mureș și nordul Moldovei In rest, pre
cipitațiile vor fl mai ales sub formă de 
ploaie șl lapoviță. Vînt moderat cu in
tensificări în nordul țării și zona de 
munte Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade. 
Izolat mal coborîte în nordul și estul 
țării, iar maximele vor Oscila între 
minus 5 și plus 5 grade. Ceață locală. 
Izolat condiții de polei. In București : 
Vreme în răcire ușoară. Cerul va ft 
mal mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între minus 3 și zero 
gradez maximele între 1 și 2 grade. 
Ceață, dimineața șl seara. Condiții de 
polei. (Margareta Struțu. meteorolog 
de serviciu).

„Pentru un sistem 
de relații economice 
internaționale deschis 

și eficace"
HORACIO TEDIN, subsecretar 

Ministerul Dezvoltării Industriale 
Argentinei : „Pentru ,a lichida deca
lajele,, in creștere, dintre state și a 
restabili echilibrul economiei mon
diale trebuie creat un sistem de re
lații internaționale deschis și efi
cient, care ' să permită accesul liber 
al țărilor in curs de dezvoltare la 
tehnologiile moderne, la sursele de 
finanțare a creșterii industriale și la 
piețele de desfacere a produselor 
manufacturate. Numai astfel de sis
tem poate da industriei țărilor lumii 
a treia 
deVeni 
tării".

în 
al

dinamismul necesar pentru a 
elementul motor al dezvol-

z

Necesitatea 
democratizării 

instituțiilor de finanțare 
a industrializării

G. DATSON, secretar adjunct la 
Departamentul comerțului și indus
triei din Noua Zcelandă : „După pă
rerea noastră, industrializarea tre
buie să se bazeze pe deplina utili
zare a resurselor materiale și uma
ne ale țărilor in curs de dezvoltare, 
în același timp, se impun schimbări 
structurale pe plan mondial. în spe
cial in direcția democratizării insti
tuțiilor de finanțare a industrializării 
și eliminării obstacolelor comerciale. 
Desigur, este dificil să se ceară ță
rilor avansate să ia rapid măsuri po
zitive intr-o atmosferă de incertitu
dini și recesiune economică, dar re- 
fuzînd.să adopte o atitudine mai des
chisă, aceste țări nu vor face decit 
să agraveze problemele mondiale și 
implicit pe ale lor".

„încetarea cursei
înarmărilor premisă 

esențială"
• AZIZ SIIERIF, vicepreședinte al 

Organizației de- solidaritate cu' po
poarele afro-asiatice : „Se impune 
tot mai mult oprirea cursei înarmă
rilor și Înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
înarmările absorb resurse materiale 
și umane de cîteva ori mai mari decit 
cele necesare accelerării procesului 
de industrializare a țărilor în cușs de 
dezvoltare. Numai cheltuielile mili- 

1 tare dintr-un singur an depășesc 
mult totalul fondurilor de care 
nevoie țările rămase în urmă 
viitorul deceniu. Este evident 
reconvertirea în scopuri pașnice

cu 
au 
in’ 
că 
a 

sumelor irosite azi in cursa înarmă
rilor ar stimula puternic dezvoltarea 
țărilor sărace, ca și a întregii econo
mii mondiale".

„Să se pună capăt 
colonialismului 

sub orice formă"
R. NKUKO, reprezentant al Con

gresului Național African din Repu
blica Sud-Africană : „Toți membrii 
comunității internaționale trebuie să 

măsuri concrete și viguroase pen-ia

tru a se pune capăt fără întîrziere 
discriminării rafale, oricăror forme 
de acte agresive, expansiune și ex
ploatare, care sint tot atitea obstacole 
majore in calea emancipării econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare. 
Monopolurile internaționale au in
vestit miliarde de dolari în . R.S.A. 
Aceste capitaluri au stimulat indus
trializarea, dar n-au adus nici o 
ameliorare in situația economică, po
litică și socială a populației de cu-

• loare. Armele produse de 
derile create cu ajutorul 
lor străine . sînt folosite 
ucide muncitorii, africani, .____  _
menține in stare de aservire popoa
rele din Namibia și Zimbabwe, pre
cum și pentru comiterea unor acte 
de agresiune împotriva popoare
lor din Botswana, Mozambic, Zam
bia și Angola. Va fi imposibil de in
stituit noua ordine economică inter
națională atît timp cît va dura co
lonialismul, orice formă de manifes
tare ar îmbrăca acesta".

întreprin- 
capitaluri- 

pentru a 
pentru a

O politică rațională 
în domeniul energiei

E. T. MWAMUNGA, ministrul in
dustriei al Kenyei : ' „La elaborarea 
strategiei industrializării țărilor în 
curs de dezvoltare trebuie să se aibă 
în vedere actualul context energetic. 
Se precizează că -pentru a-si putea 
realiza programele lor economice, 
țările în curs de dezvoltare își. vor 
spori consumul de energie cu 8 la 
sută pe an. După calculele efectuate 
de O.N.U.D.I., în anul 2000 numai 
nevoile de consum ale țărilor subdez
voltate vor întrece oferta mondială 
de petrol. Pentru a se depăși această 
barieră se impune, pe de o parte, 
adoptarea unor politici de raționali
zare a consumului de energie la ni
vel global și, în primul rînd. în ță
rile dezvoltate, iar pe de altă parte, 
punerea la punct a unor noi tehnolo
gii cu un consum mic de combustibil 
și care să permită valorificarea unor 
resurse noi 
energie".

și regenerabile de

„Un cod de conduită 
a activității societăților 

multinaționale"
J. DE. KONING. ministr.ul dezvol

tării cooperării din-,Olanda : „Bogă
ția provenită din dezvoltarea indus
trială trebuie să contribuie la elimi
narea sărăciei in lumea a treia. în 
acest sens este necesar ca dezvoltarea 
industriei, agriculturii și a celorlalte 
sectoare economice să fie concepute 
în cadrul unui proces omogen, capa
bil să realizeze o repartiție mai echi
tabilă a veniturilor, ătit între state, 
cît și în interiorul fiecărei țări. Con
siderăm că sectorul industrial parti
cular din țările occidentale poate 
aduce o contribuție utilă la dezvol
tarea industrială a țărilor rămase in 
urmă, • dar este necesar ca să se. 
asigure o repartiție mai echitabilă a 
veniturilor, să se creeze locuri de 
muncă și să se producă bunuri care 
servesc dezvoltării țărilor cu care se 
desfășoară acțiuni de cooperare. De 
aceea. Olanda sprijină ferm adop
tarea unui cod de conduită a activi
tății societăților transnaționale. Tot
odată, guvernul 'olandez acordă o 
mare importantă creării unui sistem 
comercial mondial- deschis și, ca ata
re, încurajează importurile de pro
duse manufacturate provenite din ță
rile în curs de dezvoltare".

ale participantilor la conferințaAm consemnat doar citeva opinii < _ ____ __ ___
O.N.U.D.I. de la Delhi in. legătură cu problemele aflate în dezbatere și 
căile de soluționare a lor. Desigur, nu toate opiniile converg spre aceleași 
mijloace de acțiune. Dar este neîndoielnic că interesul pentru o nouă or
dine se afirmă tot mai puternic, reflectând o cerință cu caracter obiectiv, 
o necesitate stringentă pentru progresul și pacea întregii umanități.
Deliii

Gh. CERCELESCU 
î

o

Creatorii de literatură in dialog fertil cu oamenii muncii■ ■

(Urmare din pag. I)

științei,socialiste a oame
nilor muncii, la formarea 
omului nou"). Tot in luna 
februarie, un larg colec
tiv de scriitori vq partici
pa, pe platforma Combi
natului de oțeluri speciale 
din Tirgoviște, la o întâl
nire cu muncitorii pe 
tema „Creația literară în 
lumina documentelor 
Congresului al Xll-lea al 
P.C.R.". In continuare, la 
Vînători (Neamț), sub 
semnul centenarului Mi
hail Sadoveanu. scriitorii 
vor fi prezenți la amplul 
dialog cu cititorii din 
aceste locuri, în timp ce 
la Tirgu Cărbunești 
(Gorj) întâlnirea cu locui-

torii comunei se va des
fășura sub egida centena
rului Tudor Arghezi. în 
afara unor asemenea ma
nifestări colective organi
zate in această perioadă 
de efervescentă activitate 
politico-educativă. un 
mare număr de scriitori 
participă la. adunările ge
nerale ale • oamenilor 
muncii din întreprinderi 
industriale și unităti agri
cole, se vor întâlni cu ci
titorii și membrii cercu
rilor și cenaclurilor litera
re din toate județele țării, 
sprijinind activitatea așe
zămintelor de cultură, in
tr-un cuvînt. fiind pre- 
zenti în mijlocul, oameni
lor. acolo unde se făuresc 
valorile civilizației socia-

dialog 
creatori

liste. Așadar, un 
viu. fertil dintre 
și oamenii muncii — ex
presie a democrației 
culturii socialiste, a în
crederii în nobila misiu
ne educativă a artei care 
însuflețește activitatea 
profesională și obștească 
a scriitorilor noștri.

Manifestările 
organizate de 
scriitorilor la 
derea bucureșteană 
August", in preajma de
punerii, într-un entuziast 

■ miting. ■ a candidaturii 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru alege
rea ca deputat în M.A.N., 
sau manifestarea de 
la Sarmtzegetusa au de
monstrat că între oa-

recente 
Uniunea 

întreprin- 
„23

%

menii muncii și creatorii 
literaturii socialiste de 
azi există o strinsă uni
tate sub semnul generoa
sei politici a partidului 
nostru, câ oamenii mun
cii îi așteaptă pe scriitori 
în mijlocul lor și-i încon
joară cu dragoste. iar 
scriitorii vin la oamenii 
muncii ca la izvorul de 
unde-și trag forța pentru 
zborul lor înalt si greu, 
plin de necunoscute, spre 
ținuturile de frumusețe 
ale artei lor. Sub acest • 
semn se desfășoară întâl
nirile noastre cu cei ce 
țin această tară pe umerii 
lor, cu muncitorii, țăra
nii, tinerii, bărbații si fe
meile din toate colturile 
minunatei noastre patrii.

DE PRETUTINDENI
© LASERUL SI CON

TROLUL PURITĂȚII AE
RULUI. O nouă metodă, cu 
ajutorul căreia poate fi determi
nată cu mai mare precizie decit 
prin analizele chimice concen
trația și aria de răspîndire a 
gazelor nocive, pe o distantă de 
cîtiva kilometri, a fost pusă la 
punct de oamenii de știintă bul
gari. Cercetarea purității aeru
lui din orașele industriale prin 
noua metodă a fost posibilă pe 
baza unor noi .perfecționări în 
ce privește tehnica laser și pre
lucrarea automată a datelor 
culese.

@ PENTRU PROTE
JAREA IEPURILOR. Pentru 
prima oară de la ultima epocă 
glaciară încoace, iepurii, aceas
tă specie animală atît de pro
lifică, sînt pe cale de dispariție 
in centrul Europei. De pildă, în 
R.F.G., unde se aprecia că exis
tau 2,2 milioane de exemplare 
se va putea conta, în următo
rul sezon de vînătoare, doar pe 
o „populație" de 100 000 iepuri. 
Din unele zone, pînă nu de mult 
considerate ca un „rai" pentru 
vînători, aceste patrupede au 
dispărut complet. La dispariția 
lor a contribuit și faptul că în 
ultima vreme,- datorită erbici- 
delor, au fost distruse o serie 
de butuieni vitale pentru ali
mentația-lor și cșre, în plus.

ofereau și posibilitatea unor as
cunzișuri. In prezent, în R.F.G. 
— consemnează revista „Dcr 
Spiegel" — autoritățile adresea 
ză vinătorilor ' și agricultorilor 
aneluri de protejare a acestei 
specii, înainte de a fi prea tîrziu.

© MAI FIERBINTE DE- 
CÎT SUPRAFAȚA SOA
RELUI. în interiorul planetei 
Saturn, temperatura este de 
18 000 de grade, cu alțe cuvinte 
mai mare decit cea înregistrată 
la suprafața Soarelui (10,000 de 
grade) — este concluzia ultime
lor analize ale datelor transmi
se de sonda spațială americană 
„Pioneer 11". în legătură cu 
aceasta, Edward Smith, mem
bru al „Jet Propulsion La
boratory" , a precizat, în cursul

unei reuniuni desfășurate la 
Chicago, că' o asemenea tem
peratură a fost, cel mai proba
bil, înmagazinată încă de la for
marea planetei Saturn, în urmă 
cu aproximativ 4,5 miliarde 
de ani.

© TOPOR... COSMIC.
Recent, un grup de arheologi 
cehoslovaci, care au dezgropat 
o străveche așezare în Moravia, 
au scos la iveală peste 40 000 
de diferite obiecte. Printre aces
tea — un topor care a fost trimis 
la un laborator .de analize pen-- 
tru a i se stabili vîrsta și com
poziția. Nu țnică le-a fost mi
rarea cercetătorilor cînd au con
statat că toporul a fost confec
ționat din... metal de origine 
meteorică. S-a stabilit că „topo
rul cosmic" conține 2.8 la sută 
nichel și 0,6 la sută cobalt.

1

000.de


în spiritul hotărîrilor la cel mai înalt nivel

DEZVOLTARE AMPLĂ A COLABORĂRH 
ROMĂNO-BULGARE

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnico-științifică
SOFIA 8 (Agerpres). — In zilele 

de 7 și 8 februarie 1980, la Sofia au 
avut loc lucrările celei de-a XlV-a 
sesiuni, a Comisiei mixte guverna
mentale româno-bulgare de colabo
rare economică și tehnico-științifică. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic .Executiv al C.C. 
al P.C.R., președihtele părții române 
în comisie, iar delegația bulgară de 
Andrei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în comisie.

în lumina hotărîrilor și indicații
lor tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, de la întilnirile din 
1979, de la Voden și Sinaia, la lu
crările actualei sesiuni au fost ana
lizate și convenite măsuri privind 
dezvoltarea și adîncirea . colaborării, 
cooperării și specializării în produc
ție, amplificarea colaborării tehnico- 
științifice, diversificarea și creșterea 
schimburilor reciproce de mărfuri. In 
acest spirit, Comisia mixtă a stabi- 

• lit acțiuni concrete într-o sferă lar
gă de domenii, acordindu-se atenție 
deosebită problemelor energetice, re
surselor de materii prime, industriei 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice și agriculturii. S-a convenit 
intensificarea lucrărilor de bază pen
tru complexul hidroenergetic Turnu 
Măgurele — Nicopole și dezvoltarea 
in continuare a activității comune a 
întreprinderii de mașini și utilaj greu 
Giurgiu — Ruse.

Conform indicațiilor date la cel mai 
înalt nivel, s-au prevăzut acțiunile

in favoarea continuării procesului 
de destindere

© Interviu! premierului danez © Comunicatul privind vizita 
ministrului de externe francez în R.S.F. Iugoslavia ® Declarația 

vicecancelarului Austriei
COPENHAGA 8 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat postului 
„Danmarks Radio", primul minis
tru, Anker Joergensen, a subliniat 
necesitatea ca, în actuala situație 
internațională, să se manifeste lu
ciditate și să fie continuate efor
turile de dezarmare. El a apreciat 
că, acționind cu calm și rațiune, 
oamenii politici pot împiedica o 
nouă încordare a situației.

★
BELGRAD, 8 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale in 
R.S.F. Iugoslavia a ministrului afa
cerilor externe al Franței, Jean 
Franțois-Poncet, relevă că, în cadrul 
convorbirilor purtate de acesta cu 
Iosip Vrhoveț, secretarul federal 
iugoslav pentru afaceri externe, 
s-a exprimat dorința celor două 
țări de a, dezvolta în continuare 
relațiile dintre ele — transmite 
agenția Taniug. S-a procedat la 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor , internaționale actuale, 
apreciindu-se necesitatea i regle
mentării situațiilor de criză pe 
cale pașnică, pe baza ■ respectării 
depline a dreptului popoarelor și 
statelor la independență, la ■ alege
rea suverană a căilor de dezvol
tare, fără amestec din afară. Refe

de lucru
ÎN PREGĂTIREA CON

GRESULUI PARTIDULUI. 111 
Varșovia acestor 'zile geroase — . 
apele domoale ale Vistulei s-au pre
făcut în- solzi lucitori de gheață, ofe
rind privirilor o neasemuit de fru
moasă feerie hibernală — vizitatorul 
este întîmpinat de atmosfera febrilă 
a pregătirilor în vederea marelui 
eveniment din viata politico-socială 
a țării — Congresul al VIII-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
în preajma întrunirii forumului su
prem al comuniștilor polonezi, colec
tivele de oameni ai muncii din ca
pitală, ca și de pe întreg cuprinsul 
Poloniei își multiplică eforturile pen
tru a-și duce la capăt și depăși sar
cinile de producție ; delegații la Con
gres din diverse întreprinderi, indus
triale, unități agricole, organizații si 
instituții publice, social-culturale 
participă la ultimele întîlniri cu co
lectivele din care fac parte, dezbă- 
tînd cu aprindere Directivele ce ur
mează a fi adoptate, oglindă a chipu
lui Poloniei de mîine.

„Oriunde veți poposi în aceste zile 
în țara noastră — ne spuneau cole
gii de la ziarul «TRYBUNA LUDU» 
— veți descoperi un tablou grăitor. 
Toți comuniștii, întregul popor in- 
tîmpină momentele solemne ale Con
gresului, de majoră însemnătate pen
tru destinele viitoare ale patriei, in
tr-o atmosferă de sărbătoare a mun
cii. Tara se prezintă la Congres cu 
realizări de seamă pe frontul dezvol
tării economice și sociale, dar și cu 
probleme și dificultăți, unele destul 
de acute, care își așteaptă fără în- 
tîrziere rezo’varea. De aceea, mare’e 
nostru forum se va desfășura, cum 
s-ar zice. în haine de lucru...".

Confirmări nemijlocite ale spuselor 
confraților nolonezi le-,am 
parcursul întregii vizite în 
prietenă. în aceste zile premergătoare 
Congresului, peste tot unde ne-am 
aflat în mijlocul colectivelor d-° mun
citori. fie din Varșovia, fie din alte 
orașe. Din bogatul caleidoscop de 
imagini și impresii, carnetul de re
porter a zăbovit mai mult . asupra 
unui oraș și a unui... om. Un oraș și. 
un om pot defini fără greș identita
tea unei arii mult mai vaste, a unei 
întregi colectivități, așa cum celebrele 

avut ne 
Polonia

necesare încheierii acordului privind 
perspectivele generale ale dezvoltă
rii colaborării economice și tehnico- 
științifice pînă in 1990, organizarea 
unei societăți mixte pe baze econo
mice, precum și a unei subcomisii 
pentru resurse de materii prime.

Comisia a analizat și apreciat po
zitiv modul în care s-a realizat schim
bul de mărfuri in actualul cincinal, 
precum și stadiul tratativelor pentru 
coordonarea bilaterală a planurilor 
pe perioada 1981—1985, adoptînd mă
surile corespunzătoare în vederea în
cheierii, în cursul semestrului I al 
acestui an, a acordului comercial de 
lungă durată pentru un volum de 
peste două ori mai mare fată de cin
cinalul precedent.

Problemele colaborării tehnico- 
științifice și tehnologice în toate do
meniile au constituit o preocupare 
de seamă în cadrul lucrărilor comi
siei.

Cu prilejul acestei sesiuni, a fost 
semnată, de către loan Avram și 
Toncio Ceakărov, miniștrii construc
țiilor de mașini din cele două țări, 
convenția privind cooperarea și spe
cializarea în producția mijloacelor de 
transport auto.

De asemenea, au fost șemnate alte 
două convenții de cooperare și spe
cializare în domeniul industriei chi
mic e.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru și înțele
gere reciprocă.

ritor. la Europa, miniștrii de ex
terne ai celor două țări au apreciat 
că, in situația actuală, restabilirea 
încrederii ar putea să contribuie 
la îmbunătățirea securității tutu
ror Statelor europene și să des
chidă calea spre dezarmare. După 
cum se arată în comunicat, el, „au 
exprimat interesul ca reuniunea de 
la Madrid a țărilor participante la 
Conferința pentru securitate și co
operare europeană să fie pregătită 
cu grijă", subliniindu-se, în con
text, interdependența dintre secu
ritatea in Europa și securitatea ță
rilor mediteraneene.

★
VIENA 8 (Agerpres). — Vice

cancelarul și ministrul de finanțe 
al Austriei, Hannes Androsch, s-a 
pronunțat pentru continuarea cu 
consecvență a politicii de destindere 
în Europa. Luînd cuvîntul la o 
reuniune a activului Partidului So
cialist din Austria, el a subliniat că 
progresul realizat în ultimii ani în 
Europa în domeniul destinderii 
nu trebuie periclitat. El a relevat 
importanța reuniunii de la Madrid 
a reprezentanților statelor parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa pen
tru asigurarea climatului de des
tindere.

„poloneze" ale lui Chopin, care pot fi 
ascultate chiar in casa de la Zelazowa 
Wola, unde s-a născut acest „Rafael 
al pianului", se recunosc numai din 
citeva acorduri. Un oraș — Lodz, in 
destinul-căruia, ca și în evoluția atitor 
altor orașe poloneze, este sintetizată 
istoria însăși a țării. Un om, o femeie 
care credem că întruchipează deose
bit de elocvent trăsăturile noului tip 
de conștiință umană, făurită în cloco
tul construcției socialiste — Genowefa 
Adamczewska, prim-secretară a Co
mitetului de partid al voievodatului 
Lodz.

,.ORAȘUL DIN INIMA TĂ
RII. Lodz este situat în centrul Po
loniei și întrucîtva chiar în centrul 
geografic al continentului. Undeva, 
in partea de nord-est a orașului. în 
punctul de intersectie a celor două 
linii trasate imaginar spre a fixa 
centrul Europei, a fost construit cel 
mai înalt stîlp de radioemisie de pe 
continent, măsurînd 640 metri înăl
țime. Giganticul pilon de emisie din 
Lodz ar putea fi considerat un mo
nument simbolic al centrului conti
nentului. Poate tocmai de aceea. Lod
zul reprezintă — atît la propriu, cît 
și la figurat — „orașul din inima Po
loniei".

La fel ca Varșovia și ca multe, atît
■ de multe, alte orașe poloneze. -Lodzul 
a cunoscut din plin ororile ocupației 
hitleriste. Aici s-au aflat lagăre de 
concentrare speciale pentru copiii ră
piți .din diferite țări ocupate. Prac- . 
tic. nici un locuitor n-a fost cru
țat de ravagiile războiului, aproape 
două treimi din oraș au fost rase de 
pe fata pămîntului. sute de mii de 
oameni căzînd jertfă holocaustului. 
Și tot la fel ca Varșovia și atitea ora
șe ale tării. Lodzul a renăscut din 
cenușa tragicei sale istorii. înăltîn- 
du-și cu mindrie fruntea sub soarele 
socialismului. Cum ar fi putut fi 
altfel, cînd oamenii Lodzului s-au 
călit în aprige bătălii de clasă ? Aici, 
încă spre sfîrșitul secolului XIX, s-a 
aflat leagănul mișcării muncitorești ; . 
aici. în „Lodzul roșu", s-au organizat 
primele . acțiuni revoluționare ale 
proletariatului polonez.

Al treilea oraș industrial al tării. 
Lodzul. cu cele o mie de întreprin-

Manifestări consacrate aniversării primului Iratat
de prietenie, colaborare 

dintre România
MOSCOVA 8 — Trimisul Agerpres, 

M. Chebeleu, transmite :
La Institutul pentru industria texti

lă și ușoară și la întreprinderea pen
tru construcția metroului din Lenin
grad au avut loc adunări festive, or
ganizate de filiala din Leningrad a 
A.P.S.R. cu ocazia împlinirii a 32 de 
ani de la semnarea primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală dintre România și U.R.S.S.

■ Au rostit cuvîntări V. Kotețki, pro
rectorul Institutului pentru industria 
textilă și ușoară, P. Sestov, președin
tele conducerii filialei locale a

Acord de cooperare 
între România 
și Bangladesh

DACCA 8 (Agerpres). — La Dacca 
a fost semnat Acordul de cooperare 
în domeniul cercetării științifice și 
tehnologice între guvernele Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Populare Bangladesh.

Potrivit acordului, cele două gu
verne, animate de dorința de a dez
volta și întări relațiile de prietenie, 
vor lua toate măsurile pentru asi
gurarea cooperării științifice și teh
nologice în domenii de interes reci
proc. Părțile vor coopera în cerce
tarea și dezvoltarea unor obiective 
specifice din domeniile prioritare 
pentru ambele țări'.

r
AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
UN APEL CĂTRE TOATE ȚĂRILE LATINO-AMERICANE Șl CA- 

RAIBIENE a fost lansat de Mexic și Jamaica, chemindu-le sa semneze sau 
să ratifice tratatul prin care se interzice prezența armelor nucleare in 
regiune și să pună, totodată, capăt folosirii resurselor economice pentru 
achiziționarea de armament. Acest apel este.cuprins în comunicatul comun 
semnat în cadrul întilnirii dintre președintele mexican, Jose Lopez Portillo, 
și primul ministru jamaican, Michael Manley,

ZAMBIA RESPINGE AMENIN
ȚĂRILE DE LA PRETORIA. Zam- 

I bia nu se va lăsa intimida
tă de nici un fel de ame
nințări venite din partea Africii de 
Sud — a declarat Reuben Kaman- 
ga, președintele Comitetului con- 

■ stituțipnal, juridic și pentru relații
externe al C.C. al Partidului Unit 

I al Independenței Naționale din
Zambia. ’Zambia, a spus el, va 
continua să sprijine mișcările de 
eliberare din sudul continentului 
pînă cînd populația majoritară 

. își va recăpăta drepturile. Declara
ția lui Kamanga a intervenit după 

I ce ministrul de externe sud-african;
Pik Botha, a proferat amenințări 
la adresa Zambiei și Angolei.

CABINET DE COALIȚIE IN IS- 
| LANDA. Gunnar Thoroddsew, vice

președinte al Partidului Indepen- 
I denței, a anunțat vineri formarea 

unui cabinet de coaliție, după o 
criză guvernamentală care a durat 

I peste 60 de zile și în cursul căreia 
au fost înregistrate patru eșecuri în 

I încercarea de constituire a noului 
guvern pe baza rezultatelor alege
rilor generale de la 2—3 decembrie, 
anul trecut. Din guvernul său fac 

I parte reprezentanți ai Partidului 
Progresist și ai Alianței Populare 
(care îi include și pe comuniști).

deri ale sale, furnizează astăzi o gamă 
largă de produse — de la strunguri 
și îngrășăminte chimice la aparate 
ale industriei electrotehnice și elec
tronice. Lodzul rămîne însă „capita
la industriei textile", un fel de „Man
chester polonez", concentrînd peste 
jumătate din producția națională a 
acestei ramuri.

Orașul își trăiește acum din plin 
noua tinerețe. Numai în ultimul de
ceniu au fost construite 47 de fabrici 
și uzine noi, dotate cu tehnologii de 
vîrf și au fost modernizate peste 150 
de întreprinderi existente. Noua ti
nerețe a orașului este consemnată 
statistic prin cei peste 210 000 de elevi.

precum și prin cei 35 000 de studenti, 
căre se' pregătesc în cele șapte insti
tute de invățămînt superior din Lodz. 
Eșalonul tineretului, populația „pri
mei vîrste" reprezintă aproape o trei
me din întreaga populație a orașului.

Lodzul atît de tînăr — este. în 
același timp, cum ne spuneau gaz
dele. o „adevărată oază a celei de-a 
treia. vîrste". aici fiind ridicate. în 
ultimii cițiva ani, așa-numitele 
„case ale bătrineții liniștite", primele 
așezăminte de acest gen din Polonia, 
care oferă celor 170 000 de pensio
nari posibilități, pe cît de variate, pe 
atît de eficiente, ale asigurării unui 
trai fără griji.

CU GRIJĂ SI DRAGOSTE 
FAȚĂ DE OAMENI. Nu' 
mai simpla creionare a - „portre
tului" Lodzului. cu ajutorul date
lor statistice, lasă să se întrevadă, in 
același timp, anvergura problemelor 
multiple și complexe ce trebuie re
zolvate zi de zi. ceas cu ceas. La se
diul comitetului de partid al voievoda- 
tului Lodz, pulsul vieții și dezvoltării 
orașului este urmărit cu atenție. Ne 
dăm seama de acest lucru din dialogul 
deschis pe căre il avem cu tovarășa 
prim-secretară. Genowefa Adamc
zewska nu se sfiește să-și declare

și asistență mutuală
si U.R.S.S.
I

A.P.S.R., A. Ku3ka, membru al con
ducerii asociației, Erou al Muncii So
cialiste, și Magdalena Filipaș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
al ministrului industriei ușoare din 
tara noastră.

Delegația Consiliului general 
A.R.L.U.S., condusă de tovarășa Mag
dalena Filipas, a fost primită vineri 
de V. I. Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.).
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NEGOCIERI. Reluate pentru pri
ma dată din decembrie, negocieri
le dintre reprezentanții siderurgiș- 
tilor britanici, aflați in grevă de la
2 ianuarie, și conducerea societății 
„British Steel Corporation", s-au
întrerupt, vineri, la numai două ore 
după inceperea.lor.'lncă nu a fost 
anunțată o dată pentru eventuala 
lor reluare.

ERUPȚII VULCANICE ÎN FILI- 
PINE. Vulcanii Babuyan Claro și 
Balusan din Filipine au început să
erupă proiectîn'd din craterele des
chisa jeturi de noroi încins și de 
aburi, pînă la o înălțime de peste
6 000 de metri. 'Erupțiile sînt înso
țite de mișcări tectonice precum și
de ușoare cutremure de pămînt (nu
mai în cursul zilei de joi s-au în
registrat 46), astfel incit Comisia
vulcanologică națională apreciază că
există posibilitatea unei serioase in
tensificări 'a activității vulcanice în
zonă. Pînă în prezent nu s-au în
registrat victime. Populația din zo
nele situate în apropierea vulcanilor
este evacuată în grabă.

virsta... profesională ; 
este activistă de partid 
de aproape trei decenii; 
soție și 
de atîta

— Ne 
Congres 
portante 
niile — ne 
locutoarea. 
culcăm pe 
nu ascundem faptul că 
avem încă greutăți mari 
de înlăturat. De pildă, 
problema locuințelor. La 
Lodz s-a construit și se 
construiește mult — cir
ca 12 800 de locuințe pe 
an. Aproape 60 la sută
din populație s-a mutat,
în ultimii zece ani, în
case noi. Dar nu e de-a- 
juns. încă 70 000 de fa
milii așteaptă o locuin
ță corespunzătoare, aș
teptare care a atins, în
unele cazuri. 8 și 10 ani. 
Tocmai de aceea. în pla
nurile noastre de viitor
am pus un mare accent 
pe orientarea mijloace
lor materiale și umane
în acest domeniu. Ca
delegată la Congres, am
participat, în ultimul
timp, la numeroase în
tîlniri cu cetățenii, am 
cules sugestii și c propuneri intere
sante, utile pentru rezolvarea pro
blemelor aprovizionării orașului cu 
alimente — problemă in care mai
întimpinăm destule greutăți — și 
pentru îmbunătățirea activității re
țelei noastre comerciale. Avem,
de asemenea, sarcini dificile de 
rezolvat pe linia sistematizării ora
șului. însă' nu ne lăsăm copleșiți.
Viitorul ne apare clar și sintem ho-
tărîți să mergem înainte, depășind
toate greutățile momentului. „Secre
tul" succesului muncii noastre poate 
fi definit astfel': autodisciplină. dra
goste de muncă, respect față de om,
capacitate de organizare a timpului
și problemelor.

...Ne-am despărțit de Lodz și de
oamenii săi nu înainte de a mai stră
bate „Traseul Est-Vest", artera nouă
ih construcție, cu blocuri moderne, 
adevărată coloană vertebrală a ora-

Expoziție de iotograiii 
la Dijon

PARIS 8 (Agerpres). — La Centrul 
de documentare al Universității din 
Dijon a avut loc vernisajul unei ex
poziții de fotografii intitulate „Româ
nia astăzi". Expoziția a fost ihaugu- 
rată în .prezenta conducerii Universi
tății, a altor cadre didactice. Au 
fost, de asemenea, prezenti oameni 
de cultură, studenți, ziariști, un nu
meros public.

Decanul Facultății de limbi și ci
vilizații străine și directorul. Cen
trului au subliniat tradiția și am
ploarea relațiilor culturale franco- 
române, interesul și admirația fată 
de realizările obținute în ultima pe
rioadă de poporul român.

ÎNDEMN LA ELIMINAREA RISIPEI. Intr-un discurs rostit în fața 
participanților la Congresul anual al Federației americane a consumatorilor, 
președintele Jimmy Carter a cerut populației S.U.A. „să lupte împotriva 
risipei de energie" și a subliniat necesitatea inițierii unor acțiuni energice 
de eliminare a risipei in toate domeniile de activitate.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
DIN R.P. POLONA

cu 
în

mamă cam 
vreme.
prezentăm 

realizări 
toate dome- 
spune inter- 

Dar nu ne 
lauri și nici

Pe

ȘEDINȚA CONSILIULUI
MINISTERIAL AL O.U.A.
Situația din Africa australă 

în centrul dezbaterilor
ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — în 

cadrul reuniunii Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) — ale cărei lucrări se des
fășoară la Addis Abeba — Edem 
Kodjo, secretarul general al O.U.A., 
a prezentat raportul de activitate al 
organizației pe anul trecut. Raportul 
— menționează agențiile de presă — 
s-a referit cu precădere la ansamblul 
problemelor ce preocupă în prezent 
statele africane privind lupta pentru 
decolonizarea totală a continentului, 
în acest context, Edem Kodjo a acor
dat o atenție deosebită evoluției si
tuației din Rhodesia, Namibia și 
R.S.A., subliniind că regimul minori
tar sud-africăn continuă să promo
veze politica inumană și unanim 
condamnată a discriminării rasiale si 
apartheidului. Secretarul general al 
O.U.A. a propus trimiterea unei 
echipe de observatori în Rhodesia, 
pentru a supraveghea desfășurarea 
alegerilor programate în această țară, 
în cursul lunii februarie.

în cadrul dezbaterilor de vineri 
după-amiază, participanții au aprobat 
propunerea secretarului general al 
O.U.A. Dealtfel — a precizat purtă
torul de cuvînt al conferinței — pro
blema rhodesiană s-a aflat în cen
trul discuțiilor din această zi. în ca
drul cărora s-a arătat că Marea Bri- 
tanie se face vinovată de nerespec- 
tarea acordurilor încheiate la Lon
dra. Vorbitorii au cerut ca refugiați- 
lor Zimbabwe să li se acorde posi
bilitatea de a se reîntoarce cît 
mai curînd în patrie, așa cum. dealt
fel, prevăd acordurile respective.

EXPUNERE PRIVIND DEZVOL
TAREA ECONOMICA SI SOCIA
LA A ROMÂNIEI. La școala de 
cadre a Partidului Comunist Fin
landez „Sirola-Opisțo", ambasado
rul Republicii Socialiste România 
in Finlanda, Maria Stănescu. a în
fățișat obiectivele dezvoltării Româ
niei socialiste în cincinalul 1981— 
1985, direcțiile și orientările dezvol
tării cercetării științifice. ' bazei 
energetice, precum și ale ridicării 
nivelului de trai al populației.

ÎN ORAȘUL ISRAELIAN NATA- 
NIA a. avut loc o întilnire consa
crată României. Cu acest prilej, 
David Anzilievici, viceprimar, și 
Ion Covaci, ambasadorul României 
în Israel, au evidențiat realizările 
remarcabile obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea multilaterală a 
țării, prestigiul de care se bucură 
România in lume, contribuția ei la 
instaurarea unei păci drepte si trai
nice.

NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL cres
cuse, la sfîrșitul lunii ianuarie, cu 
17,2 la sută fată de luna prece
dentă, ridicîndu-se la 38 579. Cel 
mai puternic afectați de șomaj sînt 
tinerii sub 20 de ani.

ÎN URMA UNEI SENTINȚE 
JUDECĂTOREȘTI, colecția de ta
blouri a cunoscutei actrițe Sophia 
Loren, va ! intra în patrimoniul sta
tului italian, ca urmare a unor 
nereguli față de ' fiscul italian. 
Actriței, cît și soțului ei, regizo
rul Carlo Ponti, li se reproșează o 
fraudă fiscală în valoare de mi
liarde de lire. Colecția cuprinde 
peste 500 de tablouri, printre care 
se află capodopere semnate de 
Canaletto, Rubens, Picasso.

fundalul modernelor clădiri-turn din Lodz, strada 
Piotrkowska se constituie intr-un original muzeu sub 
cerul liber, etalînd un bogat și vechi tezaur 

arhitectonic

șuiul, alături de vechea stradă Pioțr- 
kowska, lungă de 10 kilometri — ine
dit muzeu sub cerul liber al Lodzului 
din veacul trecut, cu bijuteț-ii arhitec- 
tonjce scăpate ca prin minune de sub 
tăvălugul războiului.

Stema orașului a rămas o barcă ar
haică. o lotcă, de la care-se trage și 
numele Lodzului. așezat odinioară 
într-o zonă mlăștinoasă, scăldată de 
o densă rețea hidrografică. Ritmurile 
noi ale vieții materiale și spirituale 
impun însă alte însemne simbolice 
in heraldica acestuia. La Lodz. ca și 
la Varșovia, și in toate celelalte ora
șe și așezări de pe harta Poloniei, 
oamenii se pregătesc pentru „sărbă
toarea in haine de lucru" a Congre
sului, ce va deschide orizonturi și 
mai senine muncii creatoare a făuri
torilor socialismului.

Viorel POPESCU

Pentru reluarea dialogului intre Nordul 
și Sudul Coreei

La Panmunjon, reprezentanții R.P.D. Coreene și Coreei de Sud, care 
au dezbătut problemele procedurale legate de organizarea unei întîlniri 
la nivelul șefilor de guverne, procedează la schimbarea documentelor de 
împuternicire. După cum s-a anunțat, propunerea cu privire la această 
întîlnire a fost făcută de R.P.D. Coreeană în scrisori adresate unor oficia
lități și personalități politice sud-coreene, scopul unei asemenea reuniuni 
fiind discutarea modalităților de reunificare pașnică, democratică și inde
pendentă a țării - ceea ce ar corespunde, deopotrivă, intereselor între
gului popor coreean, ca și cauzei păcii în Asia și în întreaga lume.

AUSTRIA •'

Noi deschideri spre l 
cooperarea internațională

începutul noului an este marcat în 
Austria de un șir de preocupări pri
vind politica economică și socială. 
Elaborînd bugetul federal pentru 1980, 
guvernul a arătat că va acorda, în 
continuare, prioritate eforturilor me
nite să asigure folosirea la. parame
trii ridicați a forței de muncă, 
cît și stabilitatea monetară. Se 
are, . totodată, în vedere sporirea 
alocațiilor pentru învătămînt, știință 
și cercetare. Concomitent, se preco
nizează importante economii pentru 
despovărarea bugetului cu 8 miliarde 
șilingi, spre a se reduce din volumul 
unui deficit estimat pe anul în curs 
la 49 miliarde. O atenție deosebită 
urmează a fi acordată restructurării 
industriei mici, mijlocii și mari, pen
tru sporirea competitivității produse
lor austriece pe piața internațională. 
Intr-adevăr, în economia austriacă e- 
xistă în afară de mari concerne, în 
general etatizate, numeroase între
prinderi mici și mijlocii, care fabrică 
produse sau aparate de serii mici, dar 
de un ridicat nivel tehnic, ceea ce le 
permite să coopereze cu mari și repu
tate firme din țară și străinătate.

Asemenea orientări reprezintă con
tinuarea unor eforturi initiate cu ani 
în urmă și validate de un șir de re
zultate pozitive. Așa, de pildă, în 
1979 s-a înregistrat o cotă a șoma
jului de 2,1 la sută și o rată a in
flației de 3,7 la sută — situație con
siderată mai favorabilă decît cea din 
alte țări industrializate din. Occident. 
Pentru anul în curs, ministerul de 
finanțe apreciază că inflația nu va 
depăși 4,5 lp sută, în condițiile unei 
creșteri economice normale, conside- 
rîhdu-se că aceasta va exclude apa
riția unor influente negative asupra 
folosirii forței de muncă.

Un loc central în preocupările pen
tru asigurarea condițiilor normale de 
desfășurare a activității economice îl 
dețin proiectele energetice. La Lan- 
nach, în landul Stiria, a fost construit 
un mare depozit cu o capacitate de 
530 000 metri Cubi de petrol și pro
duse petroliere, ceea ce ^corespunde 
cu aproximativ cinci la sută din to
talul necesarului actual al Austriei. 
In același timp. Societatea petrolieră 

.etatizată OMV-AG investește 700 
milioane de șilingi anual pentru ex
plorări în țară. Se estimează că re
zervele sigure și cele probabile din 
subsolul Austriei se ridică la aproxi
mativ 19,4 milioane tone de petrol 
brut și 12.5 miliarde metri cubi de 
gaz natural. în 1979 s-au extras din 
sondele austriece 1.7 milioane tone de 
petrol, iar volumul exploatării gazului 
natural autohton a atins 1.8 miliarde 
mc. Din 1972 s-au efectuat în tară 
foraje însumînd 5,5 milioane metri în

LA VALLETTA

Reuniunea reprezentanților 
tarilor nealiniate
J

din regiunea Mediteranei
LA VALLETTA 8 (Agerpres). — In 

capitala Maltei — La.Valletta — s-a 
încheiat, vineri, reuniunea consulta
tivă de lucru a reprezentanților țări
lor nealiniate din regiunea Meditera- 
nei. Potrivit agenției ^Taniug. în cen
trul dezbaterilor s-au aflat situația 
din zona Mării Mediterane. probleme 
privind cooperarea și securitatea sta
telor din zonă.

In cadrul discuțiilor, vorbitorii au 
subliniat necesitatea traducerii în 
practică a politicii.de nealiniere, pre
cum și preocuparea pentru pregă
tirea reuniunii de la Madrid a parti- 
cipanților la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 8 (Agerpres). — în dife

rite regiuni ale Libanului s-au pro
dus joi o serie de incidente. Un 
purtător de cuvînt al Forței interi
mare O.N.U. din Liban (UNIFIL) 
— citat de agențiile Reuter și 
France Presse — a anunțat că două 
subunități ale armatei israeliene au 
pătruns pe teritoriul libanez, fiind 
interceptate de membrii contingen
tului olandez al UNIFIL,. după 
care s-au retras.

Incidentul a fost confirmat, ulte
rior la Tel Aviv.

Agenția France Presse anunță, ne 
de altă parte, că două avioane mili
tare israeliene au survolat orașul 

vederea descoperirii de noi zăcămin
te de petrol. In același timp, in co
laborare cu alte firme din străină
tate, specialiștii societății OMV-AG 
au executat lucrări de foraj în Libia, 
Tunisia. Norvegia și Canada pentru 
a diversifica sursele de aprovizionare 
cu petrol ale .țării.

Actualitatea austriacă a consemnat, 
în ultimul timp, noi deschideri în 
domeniul cooperării internaționale. 
Firește, o atenție prioritară se acor
dă valorificării, în continuare, a ma
relui potențial hidroenergetic al Aus
triei, domeniu în care se consideră 
că există și largi posibilități de coo
perare cu alte state. în această di
recție, în 1983 urmează să intre în 
funcțiune în Austria primele insta
lații ale unui centru de interconecta
re a rețelelor electrice din mai multe 
țări din vestul, și estul Europei, în 
scopul asigurării securității în apro
vizionarea fiecărui stat participant și 
întrajutorării în situații de pertur- 
bații sau defecțiuni.

în cadrul acestor deschideri conti
nuă să evolueze favorabil relațiile 
cu țările socialiste. Astfel, de pilcȚă 
de mulți ani, la București și la. Viena 
se constată cu satisfacție evoluția 

. ascendentă a relațiilor româno-aus- 
triece, reflectată in rezultatele înre
gistrate pe planul colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, precum și 
în alte sectoare de interes comun. 
Această constatare este însoțită de 
dorința 'de a găsi, prin eforturi co
mune. noi forme de colaborare în 
scopul lărgirii și adîncirii, pe baze 
echilibrate, a raporturilor economice 
bilaterale, în condiții reciproc avan
tajoase.

Relațiile bune pe care Austria le 
cultivă cu celelalte țări se dovjedesc 
a fi un factor stimulator pentru 
transpunerea în viată a proiectelor 
de cooperare internațională. Este o 
orientare pe care patria ■ lui Sțrauss 
și Mozart înțelege s-o promoveze cu 
statornicie pe temeiul unei experien
țe ce marchează în acest an un mo
ment jubiliar — cea de-a 25-a ani
versare a încheierii Tratatului de 
stat — care a deschis o etapă nouă in 
dezvoltarea liberă și independentă 
a tării in nerioada postbelică. în 

'acest sens, observatorii politici au 
reținut afirmațiile făcute de conducă
torii politici austrieci în ultjry’, un 
plivind necesitatea continuăh'. des
tinderii, a contactelor și dialogului 
internațional ca singura alternativă 
la actuala situație de încordare pe 
diferite meridiane ale lumii, ca sin
gurul curs pe care îl dictează rațiu
nea.

Peine STĂNCESCU

Numiri si schimbări 
în guvernul R. S. Vietnam

HANOI 8 (Agerpres). — După cum 
informează agenția V.N.A., citată de 
T.A.S.S., pe baza hotărîrii Comite
tului Permanent al Adunării, Na
ționale a R.S. Vietnam, președintele 
R.S.V., Ton Duc Thang, a emis un 
decret cu privire la numiri și schim
bări în guvern. Astfel, generalul Vo 
Nguyen Giap, vicepremier și minis
tru al apărării naționale, a fost eli
berat din funcția de ministru al 
apărării naționale. în această funcție 
fiind numit generalul . Van Tien 
Dung. Nguyen Duy Trinh, vicepre
mier și ministru al afacerilor ex
terne, a fost eliberat din funcția de 
ministru al afacerilor externe, func
ție în care a fost numit Nguyen Co 
Thach. Le Thanh Nghi, vicepremier. 
a fost eliberat diri funcția de pre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planului. în acest post fiind numit 
Nguyen Lam. care a devenit, de ase
menea, vicepremier. Vicenremierul 
Pham Hung a fost, numit și ministru 
al afacerilor interne, iar To Huu a 
devenit vicepremier. Au fost efec
tuate, de asemenea, și alte numiri.

Beirut și zona din jur. unde se află 
amolasăte taberele palestiniene.

Artileria milițiilor conservatoare 
libaneze, sprijinită de cea israeliapă 
a bombardat, joi seara, tabăra pa
lestiniană de la Rachidiyeh.

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al. Assad, s-a 
întîlnit la Damasc cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. După cum anunță agenția 
siriană de presă SANA, au fost exa
minate, cu acest .prilej, ultimele evo
luții ale problemei palestiniene, pre
cum și situația din Liban,
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