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0 nouă expresie a voinței comune de a extinde și adinei tradiționalele

legături de prietenie și colaborare româno-bulgare, in folosul propășirii 

ambelor popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și securității în Balcani, 

în Europa și în lume

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU.

HhM

□meu oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de tovarășul Todor Jivkov

Călduroasă, entuziastă primire în orașul Ruse, 
manifestări de dragoste și stimă 

pentru conducătorii celor două țări

Miercuri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au participat 
la un dineu oficial oferit în onoarea 
lor de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Au luat parte tovarășii .Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al.P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Aurel Duma, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
Stefan Birlea, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul cabinetului secre
tarului general al partidului șl pre
ședintelui Republicii, Constantin 
Mitea, membru al C.C. al P.C.R., con
silier al secretarului general al parti
dului și președintelui Republicii,

Petre Duminică, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Din partea bulgară au fost pre- 
zenti tovarășii Ludmila Jivkova, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C: Bulgar, președintele Comitetului 
pentru Cultură al R.P. Bulgaria, Ki- 
ril Zțarev, membru al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Marii Ivanov, 
membru al C.C. al P.C.B., prim-ad- 

junct al ministrului afacerilor exter
ne, Niko Iahiel, membru al C.C. al 
P.C.B., consilier al primului secretar 
al C.C. al P.C.B., Petăr Danailov, 
membru al C.C. al P.C.B., ambasado
rul Bulgariei la București, precum și 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat locale.

In timpul dineului, desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească, 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au sosit, 
miercuri dimineața, in Republica 
Populară Bulgaria, intr-o vizită de 
prietenie, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Intilnirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov se înscrie 
ca un nou și definitoriu moment in 
bogata cronică a legăturilor tradițio
nale româno-bulgare. ea fiind o 
mărturie a bunelor raporturi existente 
intre cele două țări și popoare vecine 
și prietene, o expresie a voinței 
partidelor și țărilor noastre de a 
dezvolta conlucrarea fructuoasa și 
multilaterală dintre ele, in folosul lor 
reciproc, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in întreaga lume.

Opinia publică din cele două țări

fc început «writle de luciii i 
intre îowoa Iute Casa si Todor Jivkov
Miercuri, 13 februarie, au început, 

la sediul Consiliului popular al mu
nicipiului Ruse, convorbirile de lucru 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, 'președintele Republicii 
Socialiste Rorpânia, și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

La convorbiri . participă: tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, membru al Comi
tetului ■ Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Na
tional pentru Știință și Tehnologie, 
tovarășii Nicolae Constantin, membru 
al Comitetului Politjc Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de ștat lâ Ministerul Aface
rilor. Externe,, Ștefan Birlea. membru 
al C.C. al R.C.R., directorul cabine
tului secretarului general al partidu
lui și președintelui Republicii. Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului gene
ral al partidului și președintelui Re

salută cu caldă satisfacție actualul 
dialog româno-bulgar la nivel înalt, 
care deschide noi orizonturi colabo
rării frățești dintre partidele și ță
rile noastre, prieteniei cu vechi tra
diții istorice, cimentată de lupta co
mună a popoarelor noastre pentru li
bertate și neatîrnare, peptru progres 
și o viață mai bună.

Convorbirile pe care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
le vor avea în aceste zile, înțelege
rile la care se va ajunge vor marca, 
fără îndoială, o contribuție majoră la 
extinderea și aprofundarea în conti
nuare a colaborării multilaterale din
tre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre România 
și 'Bulgaria, dintre popoarele noastre, 
constituind o dovadă elocventă a ro
lului hotăritor al acestor contacte la 
nivel înalt in promovarea colaborării 
româno-bulgare pe planuri tot mai 
largi și în forme mereu superioare.

...Ora 10,15. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc in municipiul Giur

publicii, Petre Duminică, ambasado
rul României la Sofia.

Din partea bulgară iau parte: 
Ludmila Jivkova, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele . Comitetului pentru Cul
tură al R.P. Bulgaria, Kiril Zarev, 
membru al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Marii Ivanov, membru al 
C.C. al P.C.B., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Niko 
Iahiel, membru al C.C. al P.C.B., 
consilier al primului secretar al C.C. 
al P.C.B., Petăr Danailov, membru al 
C.C. al P.C.B., ambasadorul Bulgariei 
la București.

în cadrul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au informat reciproc despre mersul 
construcției socialiste în Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, despre preocupă-, 
rile celor două țări și partide pri
vind infăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XH-lea al Partidului Comunist 
Român și, respectiv. Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Bulgar. 

giu, unde sint salutați cu deosebită 
însuflețire, cu puternice aplauze și 
îndelungi ovații de mii de oameni ai 
muncii. Sint arborate drapele roșii și 
tricolore ce încadrează portretul se
cretarului general al partidului, pre
cum și pancarte cu urările : „Tră
iască Partidul Comunist Român in 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu !•■ și „Tră
iască și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă Româ
nia !“.

în întîmpiriarea secretarului gene
ral al partidului au venit tovarășii 
Vasile Mușat, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R.. 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, Stoian 
Stoian, prim-secretar al Comitetului 
municipal Giurgiu al P.C.R., prima
rul municipiului, alți reprezentant! 
ai organelor locale de partid și da 
.stat.
(Continuare în pag. a Il-a)

A fost, de asemenea, examinat sta
diul dezvoltării relațiilor româno- 
bulgare, precum și modul în care se 
realizează .înțelegerile convenite cu 
prilejul intîlnirilor de la Voden j și 
Sinaia din, anul trecut.

Ce’i doi conducători de partid și do 
stat au constatat cu satisfacție că re
lațiile româno-bulgare au ’ cunoscut în 
continuare o evoluție pozitivă, că ra
porturile de prietenie și bună ve
cinătate, de colaborare și solidaritate 
dintre România și Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar se întăresc per
manent, in folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

De ambele părți s-a exprimat ho- 
tărirea de a acționa pentru amplifi
carea și îmbogățirea acestor relații, 
pentru intensificarea și aprofundarea 
colaborării și cooperării economice 
româno-bulgare, prin punerea mai 
intensă in valoare a posibilităților pe 
care le oferă economiile in continuă 
dezvoltare ale celor două țări.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie si 
Înțelegere tovărășească.

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși români prieteni,
Vă salut cordial1 și-mi exprim satisfacția că am din 

nou prilejul să mă întîlnesc cu dumneavoastră pe te
ritoriul bulgar.

Sint deosebit de bucuros, a spus vorbitorul, că 
actuala întîlnire are loc la Ruse, în frumosul oraș de 
pe malul liniștitei Dunări albastre, cunoscut și scump 
oricărui bulgar. Acest oraș poate fi considerat și ca 
simbol al prieteniei și frăției între popoarele bulgar și 
român. Aici se află panteonul participantilor nemuri
tori la lupta de eliberare națională a poporului nostru, 
în acele vremuri grele, mulți dintre ei au găsit adă
post în România vecină. Aici se află podul prieteniei 
bulgaro-române. Aici, pe ambele maluri ale Dunării, 
construim în comun o mare uzină constructoare de 
mașini grele.

în continuare, tovarășul Todor Jivkov s-a referit la 
amintirea plăcută din timpul vizitei, a întîlnirilor și 
convorbirilor de la Sinaia de anul trecut. Atunci, a 
spus- el, am simțit din nou prietenia și stima pe care 
poporul român le nutrește față de poporul nostru. 
Acordăm o înaltă apreciere ospitalității pe care dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, ne-ați oferit-o. Spe
răm că și dumneavoastră, scumpi tovarăși români, 
veți pleca cu sentimentul satisfacției, că veți duce 
amintirea ospitalității și stimei poporului bulgar față 
de poporul dumneavoastră.

Oprindu-se asupra convorbirilor începute astăzi,, 
tovarășul Todor Jivkov și-a exprimat satisfacția că 
ele decurg ca întotdeauna în mod rodnic, în spiritul 
înțelegerii și al prieteniei. După cum am constatat și
(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Jivkov,
Stimată tovarășă Ludmila Jivkova,
Stimați tovarăși șl prieteni bulgari,
Aș dori să exprim satisfacția noastră că ne aflăm 

din nou pe pămîntul ospitalier al Bulgariei prietene, 
la invitația prietenului și tovarășului meu, primul 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar și președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, Todor Jivkov.

Intr-adevăr, întîlnirile noastre au devenit o prac
tică curentă în relațiile dintre partidele și popoarele 
noastre ; ele au contribuit la extinderea colaborării și 
cooperării multilaterale, în toate domeniile, dintre cele 
două partide și țări.

în cursul zilei de azi, în orașul Ruse — care consti
tuie o expresie a dezvoltării generale a Bulgariei — 
am vizitat întreprinderea ce se construiește in colabo
rare de către România și Bulgaria. în colaborarea 
noastră avem multe realizări, dar se poate spune că 
întreprinderea pe care o construim împreună la Ruse 
și Giurgiu constituie o expresie din cele mai înalte 
ale acestei colaborări. Aceasta demonstrează posibili
tățile încă mari care există pentru cooperarea directă 
în producție intre' țările noastre. Eu sînt convins că 
activitatea acestei întreprinderi va exercita o puter
nică influență în colaborarea viitoare dintre țările 
noastre.

Ne bucură rezultatele obținute de poporul prieten 
bulgar, sub conducerea Partidului Comunist, a Comi
tetului Central, în frunte cu primul secretar al său — 
tovarășul Todor Jivkov. Aș dori să urez po
porului prieten bulgar succese tot mai mari în 
realizarea actualului plan cincinal, în dezvoltarea țării
(Continuare în pag. a IlI-a) In timpul convorbirilor do lucru
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tre tovarășii ^Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkdi'

două 
Cetățenii orașului 
sărbătorește, pur- 
celor doi conducă- 
de stat, precum și

Petăr Danailov, mem- 
P.C.B., ambasadorul 
București, și Petre

Un grup de tineri și pionieri oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Cei prezenți scandează cu putere 
numele partidului și al secretarului 
său general, exprimîndu-și și cu 
acest prilej atașamentul profund față 
de politica partidului de dezvoltare 
rapidă și multilaterală a patriei noas
tre socialiste, de sporire continuă a 
bunăstării poporului nostru, față de 
acțiunile menite să contribuie la sta
tornicirea unui climat de pace, cola- . 
borare și înțelegere în lume.

Coloana oficială s-a îndreptat apoi 
spre punctul de frontieră Giurgiu— 
Ruse. Aici domnește o atmosferă săr
bătorească. Drapele române și bul
gare încadrează portretele celor doi 
conducători de partid și de stat. Pe 
ițiari pancarte sînt înscrise urări de 
bun venit, de întărire în continuare a 
prieteniei și colaborării 
gare.

La sosirea la punctul
Ruse, unde a avut loc primirea ofi
cială . a înalților oaspeți români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați de tovarășul Todor Jivkov.

în întimpinare au venit, de aseme
nea, tovarășii Ludmila Jivkova, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Comitetului 
pentru Cultură, Kiril Zarev, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Marii Ivanov, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, prim 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Niko Iahiel, membru al C.C. 
al P.C.B., consilier al primului secre
tar al C.C. al P.C.B., Petăr Petrov, 
prim-secretar al Cpmitetulul jude
țean de partid Ruse, Kiril Docev, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Ruse, 
Gheorghi Tabakov, prim-secretar. al 
Comitetului municipal de partid 
Ruse, Kercio Djambazov, primarul 
municipiului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Ludmila 
Jivkova, celelalte persoane oficiale 
române șj bulgare părăsesc punctul 
de f frontieră. îndreptîndu-se spre 
orașul Ruse. ! •

Imediat după sorire, a fost vizitată 
unitatea din Ruse a întreprinderii 
comune pentru construcții de mașini 
și utilaje grele' Giurgiu-Ruse.

Acest important obiectiv economic, 
de mare însemnătate in cadrul operei 
de edificare a socialismului în ambele 
țări vecine și prietene,, constituie o 
nouă expresie a bunelor relații de 
colaborare economică statornicite in
tre România și Bulgaria, materiali
zind o formă superioară de cooperare 
în domeniul industrial. Concepută ca 
un obiectiv unitar cu profil complex, 
avind unități în cele două orașe de 
pe malurile Dunării și in care vor 
lucra în final peste 10 000 de munci
tori și specialiști, 
dere va contribui, 
utilajele de înaltă 
se in programele 
dezvoltarea unor 
tive pentru 
celor două țări 
metalurgia 
pozitive ale construirii noii întreprin
deri pentru dezvoltarea în ritm 
a industriei celor două țări se 
resimți cu atît mai puternic pe 
local, contribuind într-o măsură 
stantială la înflorirea celor 
orașe dunărene.

Prezentînd o deosebită Însemnătate 
economică, cu. o eficientă ridicată da-

această întreprin- 
prin mașinile și 

tehnicitate cuprin
de fabricație, la 

ramuri semnifica-
evoluția economiilor 
— industria minieră, 

și petrochimia. Efectele

înalt 
vor 

plan 
sub- 
două

■ ■ B ■ B ■
Congresul educației și învătămîntu

lui, recent încheiat, s-a împus în 
viața social-politică a țării ca un eve
niment de însemnătate majoră, des- 
chizind noi și cuprinzătoare orizon
turi activității școlii noastre. Timp de 
două zile, sub cupola marii Săli a 
palatului din capitala tării, reuniți 
într-o ambiantă democratică, marca
tă de atmosfera de puternic 
entuziasm politic determinată de pre
gătirea alegerilor de la 9 martie, în
vățători și profesori, cadre din învă- 
tămintul preșcolar și universitar, re
prezentanți ai organizațiilor de tine
ret, părinți s-au confruntat cu un 
amplu program de lucim.

Prezența, la deschiderea lucrărilor, 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ampla 
cuvintare rostită au conferit. încă de 
la început, acestui prim forum natio
nal al slujitorilor școlii premisele 
unor analize și dezbateri profunde, 
ale unui spirit de înaltă responsabili
tate și angajare patriotică în defi
nirea căilor prin care invătămîntul de 
toate gradele, important factor de 
cultură și civilizație, își poate duca 
la îndeplinire în tot mai bune con
diții misiunea nobilă ce-i revine : de 
a forma generațiile tinere în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialismului și 
comunismului, în spiritul cerințelor 
mereu mai ample de cadre temeinic 
pregătite in toate domeniile de acti
vitate, cadre de care are nevoie so- 

.cietatea românească contemporană, 
ferm angajată pe drumul progresului 
multilateral, jalonat cu clarviziune de 
Congresul al XII-lea al partidului. In 
acest sens, în cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului, do
cument de inestimabilă valoare teo
retică și practică pentru eVoluția me
reu ascendentă a învătămîntului. se 
sublinia : „Acest forum reprezentativ 
al școlii românești este chemat să 
analizeze cu exigentă și răspundere 
activitatea desfășurată in 
Învătămîntului pentru 
orientărilor stabilite de partid

domeniul 
înfăptuirea 

și a

directorul cabinetului se- 
și 

Constantin 
al P.C.R., 
general al 

președintelui ■ repu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov își string cu 
căldură miinile, se îmbrățișează cu 
prietenie. Tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Ludmila Jivkova își 
string, la .rindul lor, miinile cu 
prietenie. Secretarul general al parti
dului nostru prezintă persoanele ofi
ciale care îl însoțesc în vizita in 
R. P. Bulgaria — tovarășii Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Aurel Duma, membru 
al C.C. al P.C.R., ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ștefan Birlea. membru al C.C. 
ai p.c.R., '
cretarului general al partidului 
președintelui republicii, “ 
Mitea, membru al C.C. 
consilier al secretarului 
partidului și 
blicii.

Sint prezenți 
bru al C.C. al 
Bulgariei la 
Duminică, ambasadorul României la 
Sofia.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost. intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Todor Jivkov și tovarășa Ludmila 
Jivkova trdc..;în revistă garda de 
onoare.

Dind glas sentimentelor de deplină 
aprobare față de noua Întîlnire din-

ȘÎ 
Todor JivkoV>; numeroși oameni ai 
muncii româniei bulgari, aflați aici, 
aclamă și ovaționează îndelung pen
tru cei doi cbnducători de partid și 
de stat, pentru prietenia trainică 
dintre cele doua țări și popoare. Se 
flutură stegulețe cu tricolorul româ
nesc și culorile, drapelului bulgar, 
se scandează,urin limbile română și 
bulgară, „Prietenie veșnică!“. „Vecina 
drujba !“.

Ceremonia oficială se încheie prin 
defilarea gărzii de onoare.

0

Si prospe-

bulgară a 
oaspeți au

»
torată vecinătății geografice, Între
prinderea comună de la Giurgiu- 
Ruse, ca și celelalte obiective ce se 
realizează în cooperare de către 
România și Bulgaria se înscriu ca 
npi și trainice „punți ale prieteniei", 
ca expresii ale voinței celor două po
poare de a-și întări în continuare 
raporturile de prietenie și colaborare 
multilaterală, corespunzător proprii
lor aspirații de dezvoltare liberă și 
independentă, de progres 
ritate.

La sosirea la unitatea 
marelui combinat, înalții 
fost salutați de Ivan Sakarev, mi
nistrul construcțiilor și materialelor 
de construcție. Ilia Haralampiev, 
prlm-adjunct al ministrului construc
țiilor -de mașini, și Jordan Tenov, 
președintele Comitetului pentru con
strucțiile de mașini grele, de mem
brii consiliului de conducere al com
binatului.

Mii de constructori, lucrători al 
șantierelor de pe malurile Dunării 
au salutat cu entuziasm si bucurie 
sosirea- celor' doi conducători de 
partid și de stat, exprimînd marea 
satisfacție de a-i primi aici, în locul 
unde se materializează colaborarea 
frățească dintre popoarele român și 
bulgar. In ovațiile și uratele celor 
prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, împreună cu tova
rășele Elena Ceaușescu si "Ludmila 
Jivkova s-au îndreptat spre prima 
secție a combinatului dată în folosin
ță — cea de sculărie și reparații.

Cel mal virstnic lucrător al secției 
adresează calde urări de bun venit

$1 să stabilească 
creșterii și mai 
școlii în formarea 
socia-

prevederilor legii 
măsuri în vederea 
puternice a rolului 
cadrelor necesare construcției 
liste, în educarea revoluționară a ti
nerel generații în concordantă cu ce
rințele construcției noii orînduiri, cu 
asigurarea participării poporului la 
conducerea societății. Ia înaintarea ei 
spre comunism". /

*

Școala românească în fața unor noi
orizonturi, a creșterii rolului său în formarea

M»
cadrelor necesare construcției socialiste

Participanții la congres au subli
niat cu tărie că școala noastră are 
întrunite toate condițiile pentru a-și 
îndeplini cu succes rolul său în so
cietate. Există o puternică și mo
dernă bază materială. Avem o le
gislație care asigură accesul rfeîn- 
gi-ădit, plenar la învățătură al tutu
ror fiilor tării, fără deosebire de 
naționalitate, rasă sau religie. Invă- 
tămintul dispune de un corp didac
tic temeinic .pregătit, devotat cauzei 
nobile pe care este chemat să o. slu
jească. întregul proces instructiv-e- 
ducativ se desfășoară în lumina u- 
nei concepții unitare și de largă per
spectivă. elaborată de secretarul ge
neral al partidului, avînd drept li
nie călăuzitoare integrarea organică 
a activității didactice -cu producția 
și cercetarea științifică, cu practica 

'socială. Invătămîntul obligatoriu de

stimaților oaspeți români ș! le pre
zintă cu mindrie prima mașină insta
lată pe platforma industrială de pe 
malul Dunării.

Sînt înfățișate apoi mașini și uti
laje de înaltă precizie care sînț mi- 
nuite cu competentă de muncitori, in 
majoritate'tineri. Pe multe dintre ele 
.se poate citi „Fabricat în România" 
și, așa Cum aveau să mărturisească 
cei care lucrează pe aceste' mașini, 
ele întrunesc parametrii înalți ai 
tehnicii moderne pentru care făura
rii lor din România merită toate fe
licitările.

Președintele Comitetului pentru 
mașini grele înfățișează pe larg preo
cupările și direcțiile organizării ști
ințifice a producției, formării cadre
lor, valorificării cu maximum de 
randament a materiilor prime, asi
gurării unei înalte calități pentru fie
care din părțile componente, ca și 
pentru agregatele complexe ce' se 
realizează aici.

în sala de consiliu, primul adjunct 
al ministrului construcțiilor de ma
șini a prezentat, ' în fata' unor 
machete și grafice, date privind ac
tivitatea de ansamblu ,a combinatu
lui, stadiul realizării investițiilor și 
numeroase date privind colaborarea 
cu partea română.

S-a arătat, în acest cadru, că uni
tatea va fi una dintre cele mai mari 
ale Bulgariei, intinzîndu-se pe mai 
mult de 45 000 metri pătrați, din care 
aproape 32 000 mp’hale acoperite. în 
secția de bază a combinatului —- 
cea de mecanică și montaj — se vor 
produce 24 000 tone de utilaje ne
cesare industriei extractive, petrolie
re și miniere. Se vor realiza, de ase
menea, linii de ciment și utilaje pen
tru industria chimică.

Caracteristica principală a organi
zării activității unităților combinatu
lui este aplicarea soluțiilor moderne, 
în care scop se va întreține un dialog 
permanent cu colegii din România. 
La Giurgiu și la Ruse se valorifică 
în comun experiența acumulată de 
specialiștii din cele două țări, pentru 
ca tot ceea ce se realizează' în acest 
colos industrial să răspundă cerințe
lor economiilor noastre, să sporească 
potențialul prezenței României și 
Bulgariei pe piața internațională.

Apreciind rezultatele obținute de 
muncitorii bulgari, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
conlucrării strînse 
părți ale întreprinderii 
accelerării ritmurilor de 
și de dare în funcțiune 
pentru ca producția să 
mai curind la capacitățile proiectate.

Conducătorii ministerului de resort 
și membrii consiliului uzinei de la

a subliniat
dintre cele două 

comune, a 
construcție 
a 'secțiilor, 

înceapă cit

ni

Locuitorii orașului Ruse fac o primire entuziasta înalților soli ai poporului român
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ani este o remarcabilă realizare 
României socialiste, constituind
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a 
baza pe care se va edifica, în dece
niile următoare, școala generală . de 
12 ani, atît la orașe, cît și la sate.

An de an, prin încorporarea in 
procesul de predare a celor mai noi 
cuceriri ale cunoașterii umane, prin 
perfecționarea continuă a metodolo
giei transmiterii cunoștințelor și u

tilizarea pe .scară tot mai largă a 
tehnicilor didactice moderne, s-au 
obținut rezultate din ce în ce mai, 
valoroase.

Relevind "succesele dobîndite in 
activitatea de instruire și educare a 
generațiilor- tinere, succese incontes
tabile. de mare valoare socială, parti- 
cipanții la Congresul educației și în
vătămîntului au scos in evidență, cu 
spirit de răspundere, cu discernă- 
mînt critic, - și unele neîmpliniri, la
cune pentru a căror lichidare fie
care educator, învățător, profesor are 
datoria să militeze cu hotărire. De
altfel. perfecționarea învătămîntului- 
nu este un deziderat trecător, ci o 
sarcină permanentă a fiecărui om 
de la catedră.

Societatea avansează vertiginos, 
volumul cunoștințelor crește neîn
cetat și nimeni astăzi, ca om al 

Ruse au asigurat pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov că vor in
tensifica permanent colaborarea fruc
tuoasă cu partea română, că vor chib- 
zui împreună la adoptarea soluțiilor 
celor mai potrivite pentru ca unitatea 
industrială construită in comun să re
prezinte un model de eficiență și 
tehnicitate și, în același timp, de re
lații de cooperare între oamenii mun
cii români și bulgari, care, prin hărni
cia și talentul lor, vor contribui di
rect la creșterea producției de bunuri 
materiale și, prin, aceasta, la ridica
rea bunăstării și fericirii popoarelor 
noastre...]^.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu a 'felicitat căldu
ros pe constructorii bulgari și le-a 
urat noi succese in respectarea și 
devansarea termenelor de dare in 
funcțiune ua tuturor unităților combi
natului. >

școlii, nu se 
ce a învățat 
cultate, la
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poate mărgini la ceea 
cindva, în anii de fa- 
cunoștințele cu care 

a trecut pragul școlii ca educator. 
Planurile de învățămînt, supuse dez
baterii congresului, constituie o sin
teză a tot ceea ce reprezintă nou ca 
formulă didactică lă toate nivelurile 
școlii, sînt o elaborare modernă ce 
chezășuiește împrospătarea, în paș 

cu viața, a întregului proces instruc- 
tiv-educativ. în același spirit, Che
marea adresată de congres tuturor 
cadrelor didactice subliniază necesi
tatea creșterii neîncetate a nivelului 
calitativ al lecțiilor, cerința de a se 
realiza un învățămînt viu, dinamic, 
de a se îmbina mai strîns și mai 
creator cunoștințele teoretice cu cele 
practice. In acest sens, ideile conți
nute în cuvîntarea rostită de secre
tarul general al partidului reprezintă 
tot atitea valoroase îndemnuri de a 
fructifica cu maxim randament fie
care lecție,, fiecare oră de curs, fie
care seminar, timpul dedicat practicii 
în producție, activității de cercetare.

Un rol tot mai important revine 
școlii în direcția educării tineretului 
în spiritul patriotismului, al înaltelor 
idealuri de progres și civilizație. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae

După vizita la uzină, înalții oaspeți 
români sînt însoțiți de gazde spre re
ședința ce le-a fost rezervată în ora
șul Ruse.

La intrarea în oraș, mii de oameni 
ai muncii au venit in întîmpinarea 
înalților oaspeți români. Răsună ova
ții puternice, aplauze îndelungate, se 
scandează din mii de piepturi „Jiv- 
kov-Ceaușescu", se aclamă pentru
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Ceaușescu, școala arc datoria de 
onoare de a forma nu numai buni 
muncitori și,specialiști, ci și cetățeni 
conștient), cu o concepție înaintată 
despre lume și.viată, devotați cauzei 
socialismului, luptători înflăcărați 
pentru înălțarea patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație. Tineretul 
trebuie format în spiritul concepțiilor 
înaintate, științifice despre lume și 

viață, concepția materialismului dia
lectic și istoric. Și în această sferă 
de preocupări școala se poate mîndri 
cu realizări însemnate. Mai ește însă, 
așa cum s-a arătat în cadrul lucră
rilor Congresului, loc pentru multe 
împliniri și fiecare cadru didactic 
are datoria ca la catedră, in activită
țile extrașcolare, în contactul nemij
locit cu tinerii să le cultive acestora, 
cu pasiune și însuflețire, convingeri 
ferme privind materialitatea lumii 
înconjurătoare, caracterul legic al fe
nomenelor din viața societății.

In această acțiune permanentă de 
formare și educare a tineretului stu
dios, în spiritul convingerilor revolu
ționare, comuniste, a politicii parti
dului nostru, un rol deosebit revine 
colaborării dintre conducerile școlare, 
cadrele didactice și organizațiile de 

prietenia trainică dintre cele 
popoare vecine. 
Ruse, împodobit 
tind portrete ale 
tori de partid și
portretul tovarășei Elena Ceaușescu, 
pancarte pe care sînt înscrise, în lim
bile bulgară și română, călduroase 
urări de bun sosit, își exprimă prin 
puternice aclamații sentimentele de 
prietenie frățească față de poporul 
român, dorința de a extinde și pro
mova pe mai departe colaborarea 
multilaterală între cele două partide, 
țări și popoare. Sintetizînd aceste 
sentimente, primarul orașului Ruse, 
Kercio Djambazov, arăta, înaintea 
începerii acestei noi și semnificative 
vizite : „Așteptăm cu justificat in
teres întîlnirea dintre tovarășii To
dor Jivkov și Nicolae Ceaușescu. A- 
ceste intilniri au stat, de fiecare dată. 
Ia baza unor importante acțiuni de 
cooperare româno-bulgare. Potrivit 
hotărîrilor adoptate la întilnlrile ce
lor doi conducători de partid și de 
stat, relațiile româno-bulgare s-au 
dezvoltat permanent și în forme su
perioare, fiind un exemplu de relații 
dintre două țări socialiste frățești, 
întreprinderea comună Giurgiu-Ruse. 
ca și Complexul hidroenergetic 
Turnu Măgurele-Nicopole se în
scriu ca noi și trainice punți ale 
prieteniei româno-bulgare, avînd, 
totodată, o mare însemnătate în 
opera de edificare a socialismului în 
ambele noastre țări. Iar faptul^ că 
noua Întîlnire are loc la Ruse consti
tuie o dovadă a rolului pe care ora
șul nostru îi joacă în dezvoltarea 
cooperării frățești româno-bulgare". 
La rindul său, Neno Savov, director 
adjunct al Combinatului de mașini 
grele Ruse, spunea: „Aștepțăm cu 
mare emoție vizita tovarășilor Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu la com
binatul nostru. Este prima vizită pe 
care cei doi conducători o fac de la

constituie ca un moment major 
viața scolii, a societății “-noastre, 
reprezintă o puternică garanție 

îrivățămîntul, important factpr 
cultură și civilizație. îsi va în-
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tineret, valorificării experienței do
bîndite în vederea asigurării partici
pării nemijlocite a elevilor și stu
denților la munca politico-educativă.

Prin tematica sa, prin dezbaterile 
ample pe care le-a prilejuit în jurul 
celor mai importante probleme ale 
școlii de toate gradele, prin docu
mentele adoptate — Programul pri
vind asigurarea forței de muncă, dez
voltarea învătămîntului și perfecțio
narea continuă a pregătirii cadrelor 
în perioada 1981—1990, planurile de 
învățămînt și Statutul personalului 
didactic, prin desemnarea compo
nenței Consiliului Superior al Edu- 
catiei și Învătămîntului, congresul 
se -1—........  “ —
în 
El 
că 
de 
deplini cu tot mai remarcabile re
zultate menirea sa de formare a 
omului nou al societății noastre, de 
a pregăti, la nivelul înaltelor exi
gente ale economiei, vieții sociale, 
științei, școlii însăși forța de muncă 
și creație a cincinalelor viitoare, 
chezășie a înaintării impetuoase a 
României contemporane pe drumul 
larg și luminos al progresului și ci
vilizației socialiste și comuniste.

Prin amploarea și profunzimea 
problemelor dezbătute, prin docu
mentele adoptate, primul Congres al 
educației și învătămîntului pune, 
așadar, în fața școlii de toate gradele 
sarcini de mare amplitudine, dema- 

• joră și stringentă actualitate a căror 
transformare în fapte, printr-o cola
borare strînsă, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, a tuturor facto
rilor investiți cu răspunderi în do
meniul educațional va duce la noi 
progrese în învățămînt, la situarea 
școlii românești și a slujitorilor ei 
la înălțimea misiunii încredințate de 
partid.

N. Popescu-BOGDĂNEȘTI 

punerea primei pietre de construcție. 
Ea va prilejui cu siguranță o analiză 
a ceea ce am făcut in comun și sta
bilirea de noi măsuri care să facă ca 
în curind cele două unităti să se 
inalte la cotele finale pentru a putea 
intra in producție la capacitatea pla
nificată. Atunci, ele vor putea fi vă
zute de pe cele două maluri ale Du
nării, constituind un elocvent rod al 
prieteniei româno-bulgare". „Pentru 
relațiile româno-bulgare, spunea și 
Dimităr Draganov, director adjunct 
cu problemele de investiții al com
binatului, noua întîlnire dintre tova
rășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu reprezintă un moment im
portant in adincirea colaborării din
tre țările noastre. Combinatul de la 
Giurgiu-Ruse este o mărturie eloc
ventă a rodniciei intilnirilor dintre 
cei doi conducători, materializind o 
cooperare reciproc avantajoasă care 
va impulsiona dezvoltarea economii
lor României și Bulgariei".

In centrul orașului, in piața 9 Sep
tembrie, cei doi conducători de partid 
și de stat sint salutați de o mare 
mulțime de cetățeni. Un grup de ti- ' 
neri și tinere, în frumoasele costume 
locale, invită pe înalții oaspeți să 
guste din piinea acestor locuri, din 
ploștile cu vin. Are loc apoi o însu
flețită horă Ia care sint invitați să ia 
parte și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și tovarășii Todor Jivkov și Ludmila 
Jivkova. Miile de locuitori prezenți 
participă cu mare bucurie la acest 
moment, aplaudînd îndelung, ovațio- 
nind pe cei doi conducători de partid 
și de stat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, tovarășa Elena Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale române și 
bulgare s-au îndreptat apoi spre mo
dernul complex turistic Riga, rer 
ședința ce le-a fost rezervată pe țim 
pul șederii în orașul Ruse.

în fata modernului hotel s-au adu
nat numeroși oameni ai muncii bul
gari, tineri și vîrstnici, care au făcut 
înalților oaspeți români aceeași caldă 
manifestare de stimă și prețuire. Cel 
prezenți purtau stegulețe cu culorile 
drapelelor României și Bulgariei, 
pancarte cu urări de bun venit, da 
succes noului dialog dintre conducă
torii partidelor și statelor noastre, de 
dezvoltare a prieteniei dintre po
poarele noastre.
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Suplimentar — 
produse utile economiei

Oamenii muncii din industria ju
dețului Bacău înscriu pe graficele 
întrecerii noi și importante succese. 
Folosind cu indici ridicați agregatele 
și instalațiile, colectivele termocentra
lelor electrice au produs cu 50 de mi
lioane kWh mai multă energie elec
trică fată de plan. De asemenea, pe- 
trochimiștii din Borzești au livrat în 
plus 400 tone polistiren, 220 
P.V.C., precum si însemnate 
tăți de fenol, cauciuc sintetic 
produse necesare economiei 
nale. La rindul lor, textiliștii din Bu- 
huși și Bacău au realizat în plus 
20 000 mp de țesături, iar muncitorii 
de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, mobilă.în valoare de 1 mi
lion lei. De menționat că întregul 
spor de producție înregistrat de la 
începutul anului și pină acum s-a 
obtinut pe seama creșterii producti
vității muncii. (Gh. Baltă).

o

tone 
canti- 

si alte 
natio-

Agregat electronic 
de înalta tehnicitate

Un colectiv de specialiști de la în
treprinderea „Tehnoton" din Iași a 
conceput și realizat, cu forțe proprii, 
un agregat electronic de înaltă tehni
citate și productivitate, destinat ope
rațiunilor de testare șl verificare a 
calității sudurii țevilor. Noul .agre
gat electronic, denumit „Tubotest", 
care a și intrat în dotarea întreprin
derii metalurgice din Iași, profilată 
pe fabricația de țevi sudate, reduce 
cu circa un milion lei valută impor
tul unui utilaj siniilar din străină
tate.

în prezent, „Tehnoton" finalizează 
un al doilea „Tubotest", care va fi 
pus la dispoziția întreprinderii de 
țevi din Roman. (Agerpres).
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IÎA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

Toastul tovarășului
Todor Jivkov

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

în prezent, a declarat el, hotărî- 
rile pe care le-am adoptat în oc
tombrie anul trecut la Sinaia sînt 
înfăptuite cu rezultate bune. înde
plinirea lor contribuie la adîncirea 
colaborării noastre economice, la 
intensificarea cooperării industria
le și la creșterea rapidă a schim
bului de mărfuri.

Tovarășul Todor Jivkov a subli
niat că actualele convorbiri sînt 
orientate spre o colaborare mai 
strînsă între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România în toate sferele — și în 
domeniul economiei, și al culturii, 
și în relațiile între cele două parti
de ale noastre, între cele două po
poare ale noastre. Convorbirile nu 
s-au încheiat. Mîine vor continua. 
Dar încă de pe acum se poate spu
ne că și întîlnirea actuală va aduce 
rezultate noi.

, Noi, în Bulgaria, a spus în con- 
*Ațiuare tovarășul Todor Jivkov, cu- 

■>aștem bine succesele obținute de 
■, porul dumneavoastră, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, a Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Recent a avut loc cel 
de-al XII-lea Congres al partidu
lui dumneavoastră. Aș dori să urez 
comuniștilor români, poporului ro
mân noi realizări în înfăptuirea 
Directivelor Congresului. în edifi
carea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Pe noi ne bucură 
succesele dumneavoastră. Ele sînt 
și succesele noastre.

Oprindu-se asupra unor aspecte 
ale situației internaționale, vorbi
torul a Subliniat îngrijorarea față 
de complicarea situației'internațio
nale, determinată de anumite 
cercuri reacționare, care intensifică 
cursa înarmărilor, încearcă să sub
mineze destinderea. Dar noi sîntem 
profund încredințați că, prin efor
turi comune, întărind unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste frățești, 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a forțelor pro

In timpul vizitei la întreprinderea ce se construiește in colaborare de către cele două țări vecine și prietene

gresiste și democratice, a tuturor 
oamenilor cinstiți din lume, această 
complicare a situației internaționa
le va fi depășită. Cred că și oame
nii politici lucizi din Occident vor 
da dovadă de înțelepciune de stat, 
într-un astfel de moment complex. 
Destinderea este, într-adevăr, o 
concluzie la care au ajuns popoa
rele în urma unor grele încercări. 
Și omenirea progresistă este în sta
re să asigure continuarea politicii 
de destindere, oprirea cursei înar
mărilor, înfăptuirea unei dezarmări 
reale. Partidul nostru, poporul 
nostru și guvernul vor promova și 
în viitor linia consecventă de dimi
nuare a încordării internaționale, 
de completare a destinderii politi
ce cu cea militară, pentru a fi salv
gardată pacea în Balcani, în Eu
ropa și în lume. '

După aceea, tovarășul Jivkov a 
vorbit despre succesele poporului 
bulgar și ale comuniștilor bulgari 
în sporirea valorilor materiale și 
spirituale ale Bulgariei socialiste. 
Acum, eforturile partidului, ale 
clasei muncitoare, ale lucrătorilor 
din agricultură și intelectualității, 
a spus vorbitorul, sînt îndreptate 
spre desfășurarea întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea planului 
pe ultimul an al celui de-al VII-lea 
cincinal.

Tovarășul Todor Jivkov, salutînd 
încă o dată pe oaspeții dragi, a 
spus :

Să toastăm :
pentru poporul român frate ; 
pentru Partidul Comunist Rorriân; 
pentru înflorirea Republicii So

cialiste România ;
în ■ sănătatea oaspetelui nostru 

scump și prietenului meu personal, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ;

în sănătatea mult stimatei noas
tre tovarășe Elena Ceaușescu ;

în sănătatea tuturor tovarășilor 
români prezenți aici ;

pentru pace și înțelegere în 
lume ! (Vii aplauze).

(Urmare din pag. I)

pe calea socialismului și comu
nismului.

în cursul convorbirilor de azi am 
prezentat pe scurt unele din pre
ocupările actuale ale partidului și 
poporului .român. Am încheiat cei 
patru ani ai actualului cincinal cu 
rezultate bune. în acest ultim an al 
cincinalului, acționăm în așa fel în- 
cît obiectivele pe care le avem să 
fie realizate în toate domeniile. 
Tocmai de aceea considerăm că. 
trebuie să acordăm o atenție și mai 
măre în viitor colaborării dintre 
țările noastre, precum și colaboră
rii cu celelalte țări socialiste.

Ținînd seama de ceea ce ne pro
punem să realizăm, și noi, și dum
neavoastră, și alte țări socialiste, 
trebuie să facem totul pentru a 
asigura, pe . plan internațional, po
litica de destindere, de pace, de 
dezvoltare independentă a fiecărei 
națiuni.

Este cunoscut că în viața inter
națională au apărut probleme foar
te complicate. De aceea trebuie să 
întărim solidaritatea și colaborarea 
noastră pentru a contribui la opri
rea cursului spre înrăutățirea vieții 
internaționale, pentru a asigura 
continuarea politicii de destindere, 
de colaborare și de pace. Să acțio
năm neabătut pentru înfăptuirea 
securității în Europa, pentru dezar- . 
mare, și îndeosebi pentru dezarma
rea nucleară, pentru o nouă ordine 
economică internațională, pentru 
relații de colaborare largă între o 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța. Trebuie să 
acționăm hotărit împotriva politicii 
imperialiste și neocolonialiste, ast
fel încît tendințele care se mani
festă în momentul de față să fie 

respinse și să se asigure conți-, 
nuarea destinderii.

în ce o privește, România, ca țară 
socialistă, * ca țară europeană, , ca 
țară balcanică, va face totul pentru 
ca în regiunea noastră, pe conti
nentul european, în întreaga lume 
să triumfe,, rațiunea, politica de 
progres, de independență, să se 
pună capăt politicii imperialiste și 
colonialiste.

Considerăm că trebuie să întă
rim colaborarea și solidaritatea 
militantă, pentru că aceasta cores
punde intereselor tuturor popoare
lor, cauzei progresului, socialismu
lui și păcii.

Vă mulțumesc pentru invitația 
de a vizita din nou Bulgaria prie
tenă, pentru primirea ospitalieră de 
care ne-am bucurat. Aș dori, de 
asemenea, să mulțumesc populației 
din orașul Ruse pentru primirea 
călduroasă și ospitalieră pe care 
ne-a făcut-o — în care vedem o 
expresie a relațiilor de prietenie 
dintre popoarele noastre.

Doresc să ridic acest toast:
pentru întărirea necontenită a 

prieteniei dintre partidele și po
poarele noastre ;

pentru succese tot mai mari po
porului prieten bulgar pe calea so
cialismului și comunismului ;

în mod deosebit, aș dori să urez 
organizației de partid și populației 
din Ruse succese tot mai mari în 
activitatea lor ;

în sănătatea și pentru succese în 
întreaga activitate a prietenului și 
tovarășului meu — primul secretar 
al Comitetului Central. al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, Todor Jivkov ;

în sănătatea tovarășei Ludmila 
Jivkova ;

în sănătatea prietenilor ,și tova
rășilor bulgari ;

pentru colaborare și pace ;
în sănătatea dumneavoastră, a 

tuturor ! (Vii aplauze).

Întîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov

Miercuri după-amiază, după con
vorbirile în plen, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
șl tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre

Mii de locuitori din Giurgiu intimpină cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a plecat, 
miercuri 'dimineață. în Republica 
Populară Bulgaria, .unde efectuează 
o vizită de prietenie, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, au con
tinuat schimbul de păreri', "Ta com
plexul Riga, reședința rezervată la 
Ruse .oaspeților români, w».-

Cu acest prilej, cei doi-' conducă
tori de partid și de stat au. abordat 
o serie de probleme ale vieții poli
tice internaționale.

Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Ștefan Bîrlea, membru 
âl C.C. al P.C.R., directorul cabine
tului secretarului general al partidului 
și președintelui Republicii, Constan
tin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al 
partidului și președintelui Republicii.

Convorbirile s-au desfășurat în a- 
ceeași atmosferă caldă, tovărășească, 
de stimă și înțelegere reciprocă, ca
racteristică întîlnirilor ’româno-bul- 
gare la nivel înalt, relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

La plecare, în fața sediului Comi
tetului Central, al partidului. . to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc. 
Cornel Burtică, Ion Coman, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Aneta Spbrnicț, 
Nicolae Giosan, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Ion Ursu. Ilie Rădulescu, Marin 
Vasile.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

în timpul nostru, nu doar 
vechile edificii patinate de 
veacuri, ci chiar și con
strucțiile de serie, cu desti
nație industrială, pot fi su
puse' unor descrieri în
cărcate de culoare si sem
nificație omenească si is
torică, cum este si ca
zul acestui Combinat me
talurgic din Cîmpia Turzii, 
unde tocmai mă aflu ur- 
mînd. un itinerar al fluxului 
tehnologic, care se supra
pune unui flux al istoriei, 
înscris în succesiunea de 
peisaje începind cu clădiri
le durate din ziduri groase 
și bolți arcuite, întunecate 
de fum, sub care șerpuiesc 
panglicile de metal fierbin
te, ori mai țăcănesc. _ici- 
colo, vechile mașini rămase 
de pe „timpul patronilor", 
pentru ca să surprind, pe 
parcurs, cum clădirile se 
înalță, se luminează, utila
jele capătă forme mai su
ple, moderne, și pentru ca, 
în sfîrșit, ajungînd în zona 
cea mai nouă, care mar
chează treapta mai înaltă a 
deceniilor șapte și opt, să 
dau de peisaje cu bolți de 
metal și sticlă cu vastă des
chidere, sub care se desfă
șoară linii automate, con
duse de la pupitre de co
mandă, potrivit celor mai 
eficienți parametri ai teh
nologiei moderne.

Unui ochi învățat cu pei
sajele industriale nu-i va 
fi greu să deslușească, 
sub această suită cronolo

gică, care marchează trei 
decenii de istorie, existenta 
unei ordini mai adinei, de 
concepție, potrivit căreia, 
secțiile ridicate una ■ lingă 
alta, pe măsura nevoilor de 
moment ale economiei na
ționale, tind să se integre
ze acum într-un flux teh
nologic rațional, așa cum 
el se prefigurează cu evi
dență, în cea mai nouă zonă 
a combinatului, aflată in 
construcție. Aici — oțelă- 
ria, liniile de laminare și 
trăgătoriile — se rînduiesc 
într-o linie de flux con
tinuu, prefigurind, la rindul 
lor, nivelul și mai înalt, al 
deceniului nouă, care se va 
înscrie, potrivit documen
telor Congresului XII, pe 
treapta cibernetizării.

Cibernetizarea realizea
ză cuprinderea operati
vă a situației în amă
nunt, cît și pe întregul an
samblu. Ceea ce permite, 
tot operativ, efectuarea 
unor analize calitative, de
oarece calculatorul oferă 
variante în funcție de opt 
dintre indicatorii cei mai 
importanți prevăzuți în 
noul mecanism economic. 
„Cu decenii în urmă, obți
nerea unei astfel de diver
sități ar fi fost cu nepu
tință. căci în condițiile pro
ducției manuale nu se pu
tea fundamenta decît o sin
gură variantă, și aceea in
completă" — e de părere 
directorul Centrului de cal
cul al combinatului. Tibe- 

riu Buda, care și-a început 
activitatea, cu 23 de ani in 
urmă, ca „tînăr economist". 
Azi, criteriile deciziilor, sînt 
de ordin calitativ,' întrucît 
se întemeiază pe analiză 
lucidă și obiectivă. Cu alte 
cuvinte, „viteza de răspuns" 
este mai rapidă și totodată 
și mai exactă. Cum s-ar

Oameni care prețuiesc munca, 
prin muncă și pentru muncă

spune, ea funcționează mai 
exact decît ceasul, căci 
acest ceas este, de astă 
dată, un ceas electronic.

Care este în acest caz 
„viteza de răspuns a con
științei- comuniste", factor 
dinamic hotărîtor — cum a 
subliniat în repetate rîn- 
duri secretarul general al 
partidului — în procesul de 
accelerare și de perfecțio
nare calitativă a producției 
industriale ? Desigur, efi
ciența acestui răspuns sb 
întemeiată pe înțelegerea 
faptului că oamenii muncii 
acționează în acest fel asu
pra acelor pîrghii care duc 
societatea înainte, o revolu

ționează. în ceea ce îi pri
vește pc mctalurgiș'tii din 
Cîmpia Turzii, este vorba 
de o atitudine care s-a con
figurat încă din anii de pio
nierat ai socialismului, pen
tru a deveni cu timpul o 
tradiție muncitorească, sti
mulatoare la rîndu-i de noi 
realizări. „Din 1951 între

prinderea noastră și-a în
deplinit an de an și lună de 
lună sarcinile de plan", iată 
o afirmație a secretarului 

, comitetului de partid pe 
combinat, Ion Dumitru Bu- 
țilcă, semnificativă în acest 
sens, ca și precizarea că 
„în actualul cincinal, între
prinderea a fost distinsă ca 
fruntașă (locul doi) pe 
țară".

Ar mai fi de menționat 
că, în tot acest timp, în
treprinderea — cunoscută 
pînă mai deunăzi sub denu
mirea de „Industria sîr- 
mei“ — Cîmpia Turzii, a 
fost unicul producător în 
ramura laminării și trefi- 

lării metalului (sirmă. ca
bluri electrice și de trac
țiune, electrozi, cuie etc) 
necesar in industria de ma
șini, transporturi, construc
ții, precum și în gospodăria 
fiecăruia, devenind totoda
tă un avanpost de experi
mentare și de lansare de 
noi tehnologii. De aceea, 

cînd în ultimii ani au în
ceput să apară întreprin
deri de profil similar la 
Buzău, iar în acest cincinal 
la Beclean pe Someș ori la 
Zalău, metalurgiștii de la 
Cîmpia Turzii și-au adus 
contribuția, ca specialiști, 
la montarea și punerea in 
funcțiune a noilor agrega
te. la înzestrarea acestora 
cu cadre calificate.

Deschizînd această pa
ranteză cu caracter istoric, 
n-am făcut decît să răs
pund întrebării formulate 
mai sus. Căci acum se vede 
limpede că experiența ce
lor din Cîmpia Turzii de
curge nemijlocit din expe
riența istorică a construc

ției socialismului românesc, 
aflat in rapidă propulsie 
științifico-tehnică. Și că 
parametrii moderni la care 
ei au ajuns să lucreze n-au 
apărut ca un dar al cuiva, 
sau ca o minune, ci au re
zultat chiar din . efortul 
propriu. în cadrul căruia 
noua tehnică și noua con

știință au evoluat într-o 
interdependență reciprocă.

Dintr-o astfel de perspec
tivă, „viteza de răspuns" 
la solicitările cibernetizării 
capătă parametri umani, 
de conștientizare a datelor 
realității, în cadrul căreia 
se formează și se călește, 
pe temeiul eticii comunis
te, personalitatea omului 
nou. Pentru a-1 ilustra cit 
maj semnificativ, ne-am 
propus a ne referi la fapte 
privind formarea în muncă 
și prin muncă a tinerilor, 
deoarece, în acest domeniu, 
metalurgiștii din Cîmpia 
Turzii au dobîndit, pe 
parcursul deceniilor, o re
marcabilă experiență.

Dacă ar fi să extrag esen
țialul din ceea ce maistrul 
loan Gușă înțelege prin 
formarea profesională a ti
nerilor, ar trebui implicate 

, viața și munca, în sensul 
lor cel mai larg, la nivelul 
orașului și al uzinei, dar 
totodată și foarte concret, 
căci mijloacele pedagogice 

puse în lucru de el sînt 
simple, directe și eficace. 
Laminarea, chiar în condi
țiile automatizării. înseam
nă de fapt „îmbunătățirea 
inimii oțelului". E vorba 
adică de atingerea unui 
rost adine al profesiei, pe 
care maistrul l-a deprins 
în tinerețe, de la meșterii 
mal vechi.

Dealtfel. tinerii. prin 
firea lor, sțnt atrași de 
ceea ce este nou și dificil, 
care le solicită interesul. 
Și maistrul le vine in în- 
tîmpinare, recurgînd la 
demonstrații de îndemînare 
care uimesc prin iuțeală și 
precizie. Cu timpul, se iveș
te în fiecare ambiția de a 

se remarca prin efectuarea 
unor reglaje rapide și pre
cise. Ici-colo, maistrul a- 
runcă o propoziție cu tîlc, 
laconică, asemeni unui pro
verb : „Prețuiește munca, 
prin muncă și pentru mun
că".’ „Dacă sfidezi munca, 
te sfidezi pe tine însuți". 
Sînt axiome pe .care el în
suși le; aplică, în procesul 
educativ. Prin muncă — la 
disciplină', și nu invers. 
Căci disciplina este conse
cința integrării noului ve
nit într-o formație care 
muncește după legile dis
ciplinei.

Mai mult ca sigur că 
afirmațiile de mai sus nu 
s-ar justifica pe deplin, 
dacă nu le-am privi și din 
unghiul de vedere al unui 
tinăr metalurg. L-am aflat 
în persoana lui loan Stoica, 
în vîrstă de 28 de ani, pro
movat pe post de tehnician 
principal la secția „cablu- 
tracțiune". Fusese mai îna
inte șef de formație, mun
citor, băia*t venit de la 
țară, ca mai toți metalur
giștii mai vechi sau de vîr- 
sta lui din Cîmpia Turzii. 
Noua muncă a preluat-o 
din mers, fără nici un trac 
al începutului, deoarece are 
la bază liceul, școala de 
maiștri și a activat ca' se
cretar U.T.C. pe secție. De 
curind, comuniștii l-au ales 
secretar al organizației de 
partid din secție. Ca plani
ficator, el știe că produsele 
care se fabrică trebuie să 

aibă asigurată desfacerea 
pe piață sau că retribuția 
fiecăruia se află in raport 
direct cu munca depusă.

Dar aceste principii ge
nerale trebuie localizate 
neîncetat, după caz și după 
om, potrivit celor mai con
vingătoare argumente. Ca, 
de pildă, în cazul acelui 
tînăr, mutat la o altă ma
șină și care,' lăsindu-se pe 
tînjeală, reproșează el sec
ției că n-a fost plătit după 
tarif. Sau, în cazul altuia 
care la confecționarea unui 
cablu se lovește de o defi
ciență, găsindu-se în dile
ma : fie de â da rebut, pă- 
gubindu-se pe sine și pă
gubind secția, fie de a tre
ce cu vederea defectul, în 
speranța că va eluda vigi
lența controlului de cali
tate. Este o chestiune de 
conștiință, dar și de cu
noaștere a meseriei.

La urma urmei, ca să 
conchidem, toate aceste fap
te se intercondiționează re
ciproc, pentru a implica pe 
plan uman acea ..viteză de 
răspuns" a conștiinței co
muniste. ,care nu numai că 
se sincronizează procesului 
de „cibernetizare" a pro
ducției, dar îl și depășește, 
îl domină și îl dirijează 
către făurirea societății co
muniste, adică a societății 
în cel mai deplin înțeles 
umane.
Vasile NICOROVICI



PAGINA 4 SCINTEIA — joi '14 februarie 1980

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR
•I

Marile drepturi
și libertăți 

democratice
o realitate trăită zi de zi 

de toți cetățenii republicii
Multitudinea și varietatea manifes

tărilor ce au loc în intimpinarea ale
gerilor de la 9 martie prilejuiește o 
pregnantă afirmare a drepturilor și 
libertăților democratice pe care socie
tatea noastră socialistă le asigură tu
turor cetățenilor țării, fără deosebire • 
de naționalitate. Dealtfel, este carac
teristic realităților proprii României 
socialiste faptul că, departe de a fi 
limitată la anumite perioade sau do
menii de activitate, exercitarea ma
rilor drepturi și libertăți ale poporu
lui are un caracter permanent șl se 
extinde asupra ansamblului sferelor 
vieții sociale, fără nici o restricție.

Trăinicia acestor cuceriri este 
determinată de faptul că ele se 
sprijină pe profundele transfor
mări revoluționare realizate sub 
conducerea partidului: in plan politic
— -lichidarea dominației claselor ex
ploatatoare și instaurarea puterii de 
stat a poporului, în plan economic
— generalizarea proprietății socialis
te în întreaga economie, in plan so
cial — unitatea și coeziunea întregii 
societăți in jurul partidului.

specific pentru

Prof. univ. dr. 
Ladislau LORINCZ

A „BĂTR1NUL ȘI MEREU
TÎNĂRUL MEU BUCUREȘTI"

în același timp, 
drepturile șl li
bertățile demo
cratice de care se 
bucură cetățenii 
României socia
liste este caracte
rul lor evolutiv, 
ele aflîndu-se in
tr-un proces de 
continuă dezvol
tare.

Perioada ulti
mului deceniu și 
jumătate, inaugu
rată de Congre
sul al IX-lea al 
P.C.R., a marcat, 
sub impulsul con
cepției profund umanfste șl de lar
gă perspectivă a secretarului ge
neral al partidului despre democra
ție, ridicarea pe un plan calitativ nou, 
superior, a abordării problematicii 
drepturilor șl libertăților omului, 
fiind totodată Caracterizată prin ca
drul atotcuprinzător al măsurilor ce 
au fost inițiate spre a asigura pre
misele necesare amplei lor exercitări. 
„Concepția noastră despre democra
ție — și, în acest context, despre 
drepturile omului — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pornește de la 
necesitatea asigurării deplinei ega
lități între oameni, a realiză
rii unor relații economice șl sociale 
echitabile, care să permită fiecărui 
cetățean să ducă o viață demnă, de 
la accesul liber la învățămînt, cultură, 
știință, de la posibilitatea participă
rii directe a oamenilor, fără deose
bire de naționalitate — și în primul 
rind a maselor muncitoare — la 
conducerea întregii societăți. Numai 
o asemenea abordare practică a pro
blemei democrației poate asigura 
afirmarea plenară a personalității 
umane, corespunde cauzei descătușării 
omului, care să fie cu adevărat liber, 
stăpin po destinele sale",

Pe planul lărgirii continue a drep
turilor politice ale cetățenilor, obiec
tivul central urmărit du consecvență 
neabătută de partid l-a constituit și 
îl constituie perfecționarea continuă 
a mecanismelor de conducere, incit 
să se asigure atragerea efectivă a 
maselor celor mai largi la exerci
tarea puterii. în acest sens, paralel 
cu dezvoltarea democrației reprezen
tative, o evoluție ascendentă, sistema
tică cunoaște democrația directă, în
deosebi autoconducerea muncito
rească, avind drept cadru organiza
toric de manifestare un ansamblu 
de organisme atit In unitățile eco- 
nomico-sociale, cit și pe plan națio
nal.

Capacitatea partidului nostru de a 
găsi mereu noi șl noi modalități

tr-adevăr, ansamblul reglementărilor 
privind crearea organizațiilor de
mocrației și unității socialiste ca 
organizații politice revoluționare de 
masă, cuprinzînd masele cele mal 
largi de cetățeni nemembri de partid, 
instituirea forului larg de dezbateri 
cetățenești ,-,Tribuna democrației", 
modificările aduse Constituției și Legii 
electorale In sensul Întăririi caracte
rului democratic al alegerilor, asigură 
o și mai puternică activizare politică 
a maselor largi de cetățeni, partici
parea lor și mal intensă la condu
cerea societății noastre. Tocmai a- 
cestor realități le-a dat expresie Ma
nifestul . Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru alegerile de 
la 9 martie, subliniind: „Politica 
promovată consecvent de Partidul 
Comunist Român privind perfectio
narea formelor și metodelor de orga
nizare și conducere științifică a so
cietății asigură un cadru organizato-

prin bogata activitate desfășurată In 
limbile naționalităților de o vastă re
țea de teatre, ansambluri artistice, 
edituri, publicații, emisiuni ale 
diouluf.și televiziunii etc.

în aceste realități definitorii 
societății noastre socialiste își au 
vorul frăția și deplina unitate 
cuget și simțiri" a tuturor fiilor țârii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — unitate atit de 
viu exprimată prin conlucrarea strln- 
să, prin munca lor harnică, plină de 
dăruire pentru înflorirea patriei co
mune.

. Un loc distinct in cadrul drepturi
lor democratice ale cetățenilor țării 
noastre revine ansamblului drepturi
lor care asigură securitatea lor so
cială ; este vorba deopotrivă de 
dreptul la muncă, dreptul la instruc
țiune și ridicarea continuă a gradu
lui de calificare profesionala, de 
largul sistem de pensii și aju
toare acordat prin intermediul asigu
rărilor sociale, de facilitățile create 
în vederea apărării sănătății publice, 
ocrotirii mamei 
cludent apare in

ra-

ale 
iz- 
,.in

București — oraș al 
vieții mele. Cetate a 
lui Bucur, oraș al de
zamăgirilor și apoi al 
bucuriilor.

Oraș-cronică a vie
ții mele, marcindu-mi 
frazele de început, a- 
cum în filmul aminti
rilor.

București — orașul 
In care mî-am trăit și 
răul și binele ce mi-au 
fost hărăzite.

Bucureștii bătrîneți- 
lor mele mai are foar-, 
te puțin din arhaicul 
oraș în care mi-am 
trăit copilăria si tine
relele. ■

Vechea capitală îmi 
amintește de „pitores
cul" el, cu săraci im- 
brăcați in zdrențe, cu 
oameni imbrăcați ță
rănește, printre care se 
strecurau bogătași în 
haine „nemțești". îmi 
amintește de diferen
țele' si contradicțiile 

■ sociale, de vilele de la 
șosea, de luxul etalat 
pe Calea Victoriei, dar 
fi de cocioabele insa
lubre din multe peri
ferii ale orașului,'' de 
plimbările cu trăsura 
cu doi cai, de ospețele 
cu lăutari, dar și de 
lipsa de hrană, șomaj 
și boli, analfabeți și 

\ -.mizerie. De truda grea

însemnări de I. PELTZ

și de lupta pentru o 
viață nouă.

In capitala tinereții 
mele, a sta intr-o casă 
cu confort era un lucru 
la care nu putea visa 
un muncitor, un mese
riaș sau chiar un func
ționar mărunt. Casele 
bune, apartamentele in 
blocuri erau rezervate 
celor înstăriți.

Astăzi, Bucureștiul e 
un mare șantier al 
bunăstării celor mulți 
și harnici si drepți, 
care pot duce o exis
tență demnă si mereu 
mal bună. Orice om al 
muncii poate avea o 
locuință frumoasă, ci
vilizată, iar radioul, 
televizorul, mașina de 
spălat sau aspiratorul 
nu lipsesc din casa ți
nui adevărat gospodar.

Pe vremuri, cind 
spuneai centrul capi
talei, spuneai Calea 
Victoriei, sau Piața U- 
niversității, sau două- 
trei cartiere „selecte", 
unde casele erau mai 
frumoase, iar străzile 
mâi curate, mai bine 
întreținute, unde pu
teai să. vezi magazine 
mai bine aproviziona
te : tot ce era mai bun, 
era rezervat centrului.

Acum, dacă nu ci
tești numele străzilor, 
oricare din noile car
tiere poate fi confun
dat cu centrul.

Mă gindesc la Obor, 
care s-a transformat 
parcă dintr-o dată in
tr-un modern cartier, 
cu blocuri elegante, cu 
magazinul „Bucur O- 
bor" — unul din cele 
mai frumoase din Ca
pitală — cu pasajul 
subteran pentru des
congestionarea traficu
lui, mă mai gindesc la 
cartierele ' Colentina, 
Titan. Drumul Taberei, 
Pantelimon, Berceni și 
cite- altele.

Trec azi prin Plata 
Unirii și nu pot să nu 
mă gindesc la trecutul, 
nu foarte îndepărtat, 
cind planseul Dimbo- 
viței constituia u'n re
fugiu pentru vaga
bonzi,- femei de stradă, 
năpăstuiți, membri ai 
unei societăți prost al
cătuite, nedrepte. Ghe
rete insalubre, fauna 
declasaților, goana 
după cîștiguri, cîrCiu- 
mile și bodegile din 
jur unde se tratau te 
miri ce „afaceri" con
stituiau una din trăsă
turile așa-zisului „pi-

=__ ________ _ modalități
adecvate, adaptate condițiilor concre
te in continuă evoluție, de stimulare 
a aportului maselor populare la gu
vernarea țării este reliefată de mă
surile adoptate Ia inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușcscu privind per
fecționarea organizării Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, In

rio corespunzător de manifestare ple
nară a drepturilor și libertăților tu
turor cetățenilor țării, un sistem uni
tar de conducere a tării de către po
por, o democrație politică, economică 
și socială de tip nou, care permite 
valorificarea largă a inițiativei, ex
perienței și capacității de creație ale 
maselor, participarea nemijlocită a 
acestora Ia întreaga activitate de 
conducere a societății, demonstrind 
că numai socialismul poate înfăptui 

' o democratic reală".
Printre marile cuceriri revoluționa

re din anii socialismului, la loc de 
frunte se situează deplina egalitate 
în drepturi a cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate. Consecventa 
principială cu care P.C.R. a pus capăt - 
pentru totdeauna oricăror discrimi
nări naționale, oricăror îngrădiri ale 
drepturilor naționalităților conlocui
toare conturează un mod exemplar 
de soluționare in spiritul concepției 
revoluționare, marxist-leniniste, a 
problemei naționale.

După cum este cunoscut, această 
egalitate în drepturi se manifestă :

Pe plan politic, prin reprezentarea 
corespunzătoare a naționalităților 
conlocuitoare în organele centrale și 
locale de conducere ale partidului și 
statului, ca și prin importantele atri
buții ce revin consiliilor naționalită
ților conlocuitoare, organisme com
ponente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Pe plan economic, prin politica 
partidului de repartizare armonioasă, 
echilibrată, a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării și impri
marea unui .ritm mai rapid de in
dustrializare a zonelor altădată men
ținute in înapoiere economică.

Pe plan spiritual, prin accesul egal 
la învățătură pentru toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate, prin 
asigurarea posibilității de a studia in 
învățămintul de toate gradele în 
limba maternă (este sugestiv pentru 
extinderea învățămîntului în limbile 
naționalităților conlocuitoare faptul 
că în peste 3 300 unități -școlare se 
predă azi in limbile maghiară, ger
mană, sirbă sau ale altor naționali
tăți, că din cele 30 milioane exem
plare manuale școlare pe care elevii, 
le primesc gratuit. 1 750 000 sint în 
limbile acestor naționalități), ca și

și copilului. Con- 
acest sens faptul că 

dreptul la muncă 
este garantat ca 
drept fundamen
tal al tuturor ce
tățenilor țării prin 
dezvoltarea mul
tilaterală a eco
nomiei naționale, 
care creează me
reu noi locuri de 
muncă, prin vas
ta acțiune de pre
gătire a forței de 
muncă, de perfec
ționare continuă a 
pregătirii profe
sionale. Astfel, in 
perioada 1950—

1978, numărul locurilor de muncă a 
crescut cu aproape 4,9 milioane, iar 
în cursul cincinalului 1981—1985 se
va asigura formarea profesională a 
circa 1 750 000 muncitori calificați și 
300 000 tehnicieni, maiștri, ingineri și 
alte cadre de specialitate.

O asemenea garantare a drepturi
lor și libertăților cetățenești este de 
neconceput in țările capitaliste, chiar 
in cele cu un înalt nivel de dezvol
tare economică. Și totuși, diverși 
apologeți ai unei orinduiri in declin 
nu pregetă să ofere „lecții" și „sfa
turi" privind modul in cate, in con
cepția lor, s-ar asigura manifestarea 
atributelor proprii democrației. Se 
pune însă întrebarea: atunci cind 
realități de necontestat arată că nu
mărul șomerilor atinge, in țările ca
pitaliste dezvoltate, 17 milioane, cind 
valul de violență ă devenit o gravă 
plagă socială, iar opinia publică occi
dentală este alarmată și indignată 
de recrudescența — în numele unei 
false libertăți — a neofascismului, de 
proliferarea sectelor obscurantiste, de 
ravagiile drogurilor și extinderea 
criminalității juvenile, nu ar fi oare 
firesc ca atenția celor preocupați de 
a exporta „soluții" necerute de ni
meni să fie orientată spre investiga
rea „drepturilor omului" acolo, in lu
mea capitalului ?

Expresie a umanismului revoluțio
nar in acțiune, larga arie de manifes
tare a drepturilor și libertăților de
mocratice in țara noastră reprezintă 
un „test" convingător al superiorită
ții orînduirii sociale și de stat a 
României socialiste. în același' timp, 

. se cuvine- subliniată concepția parti
dului nostru privind corelația orga
nică a drepturilor și îndatoririlor ce
tățenești, democrația socialistă bazîn- 
du-se pe stricta respectare a norme
lor de organizare, ordine și discipli
nă socială, ca și a legilor, ca o pre
misă majoră a însăși exercitării și 
continuei ei adînciri.

Conștiința deplină a marilor cuce
riri democratice — realitate vie în 
existența tuturor cetățenilor tării — 
este încă una din rațiunile profundu
lui lor atașament față de noua orin- 
duire, atașament ce va fi probat încă 
o dată, cu cea mai mare forță, prin 
votul de la 9 martie.

Există cel puțin citeva 
modalități concludente pen
tru a marca, și în această 
localitate dobrogeană. în 
această celebră localitate 
dobrogeană — fiindcă pu
țini cred că sint cei ce n-au 
auzit de Topalu, de C.A.P. 
Topalu, de recoltele de la 
Topalu, de oamenii din To
palu, de Nicolae Gaidaglu, 
Erou al Muncii Socialiste, 
țăran din tată in fiu, țăran 
bătut de vint și de ploaie, 
precum toți semenii săi, ca 

■ să sooată recolta din pă- 
rtilnt — există deci mai 
multe unghiuri din care se 
poate observa, cu claritate, 
ce a însemnat ultima le
gislatură in viața comunei.

însoțlndu-1 pe unul din 
drumurile de februarie 
bătînd a primăvară și 
in timp ce pe deasupra 
treceau păsări in unghi (să 
fi fost întîile migratoare 
intorcindu-se ?), alt om de 
bază din Topalu, tovarășul 
Alexandru Siloci, primarul 
comunei și secretar al co
mitetului comunal de partid, 
mi-a schițat un tablou al 
celor cițiva ani. de la an
terioara legislatură. Un ta
blou gospodăresc, matema
tică ' simplă și lipsită de 
emfază : asta ne-am pro- 

' pus. asta s-a făcut, așa s-a 
făcut. în datele nu mai 
speciale decît ale unei dis
cuții oarecare, fără o urmă 
de bilanț festiv, mi-a vor
bit de grădinița de copii cu 
200 de locuri, de cel 4 000 
de metri pătrați de trotua
re, de cel 20 000 metri pă- 
trați de parc, in fapt patru 
parcuri frumoase în patru 
puncte din comună, patru

verzi de arbori acor- 
la verdele primăveri-

pete 
date 
lor griului dobrogean, de 
kilometri de străzi asfal
tate ; de legătura de asfalt 
cu drumul Hîrșova—Cer
navoda prin apropiata ce
tate Capidava, aflată aici 
pe punctul de a-și oferi 
mărturiile din vremi. de

eficacități umane. Proble
ma care se punea era o 
opțiune pentru omul cu 
idei și inițiative întru bi
nele colectivității, pentru 
omul care să acționeze 
creator in spiritul intere
sului general. Sint propuse 
35 de candidaturi pentru 
17 deputați urmind a fi

îmbătrini-

15 ani din 
i-au adus o

bătrînu- 
mtșună 

automo- 
In tară,

NOU 
Desen de

de azi 
sus. O- 

azi

Tia PELTZ
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toresc" al Bucureștilor. 
Ca să nu mai vorbim 
de micile vieți. irosite 
în van ale delor ce ve- 

. neau in piață ca să-și 
găsească norocul.

Azi, aici se găsesc 
marile magazine „Co
cor" și „Unirea".

Azi, cheiul Dîmbovi
ței adăpostește unul 
din cele mal moderne 
mijloace de transport 
in comun din lume, 
metroul.

N-aș fii crezut odini
oară că in București, 
numai in putini ani, 
transformările vor fi 
atit de spectaculoase : 
parcuri, săli de sport, 
teatre noi, case de cul
tură, școli, grădinițe, 
spitale, locuințe, și Iar 
locuințe.

Pe străzile 
lui București 
mulțimea de 
bile fabricate 
ca intr-o metropolă. 
Proprietarii lor : mun
citori, țărani, intelec
tuali. Azi, în Bucu
reștiul meu au dispă
rut diferentele sociale 
și intre oameni și intre 
cartiere. Avem multe 
centre, multe magazi
ne, multe edificii de 
cultură și vom avea și 
mai multe și mai fru
moase.

ORAȘUL

Bucureștiul 
aspiră tot mai 
rasul nou luptă 
pentru cit mai bine, 
construiește si păzește 
cu dragoste tot ce a 
realizat. Și toate astea 
știm cui le datorăm.

Înaintarea in virstă 
nu înseamnă pentru

București 
rea.

Ultimii 
viata lui 
nouă tinerețe — tine
rețea pe care i-o dau 
straiele lui noi si cer
titudinea împlinirii nă
zuințelor. Si ale mele.

DIN GEOGRAFIA MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Recunoașteți
aceste localități?

Am găsit in fototeca noastră 
aceste două imagini pe care fotore
porterii omlseseră să scrie din ce 
localități sint. Le-am arătat mai 
multora dintre redactorii noștri care 
cutreieră mult și cunosc bine țara. 
P'flvind cu atenție prima fotografie, 
Mul a spus: „Mda, precis n-aș 
putea să recunosc locul, nu-mi aduc 

‘ gniinte, sint niște detalii care-mi 
n$i£dțtâ. Oricum, ar putea -să fie 

' dihtr-un orpș important din nordul 
Transilvaniei, un centru de județ... 
t)ăr care ? E, poate, dintr-un cartier 

. prin care n-am fost de cițiva ani și 
: ‘șțiți bine cit de repede să schimbă 

la față orașele noastre...". Despre 
cea de-a doua fotografie, un altul a 
spus că, după stil, după eleganța 
construcțiilor, după întreaga am- 

' btiință ar putea să fie una dintre 
noile și modernele stațiuni de 

. bdihnă din zonele subcarpatice. Dar 
cum el n-a mai' fost de citva timp 
prin aceste stațiuni, care se înnoiesc 
extrem de repede, n-ar putea să 

_ spună precis despre care anume 
este vorba.

Curînd insă au apărut și autorii 
celor două fotografii și atunci 

1 adevărul, oarecum surprinzător, a 
. ieșit la iveală. Nu, prima ima

gine (fotografia din dreapta) nu 
dintr-un centru de județ și

nici din nordul Transilvaniei. E din 
județul Alba, dar nu din frumoasa 
Alba Iulie. E o foarte recentă ima
gine din bătrinul, din' istoricul Blaj. 
Din Blajul care, de cițiva ani, trece 
printr-o adevărată și profundă re
naștere. Micul tîrg transilvan de 
altădată, care pe plan economic și 
social era țintuit intr-o existență 
„patriarhală", primește acum infu
zia de tinerețe și forță a industria
lizării. Construit in urmă cu un 
deceniu, Combinatul de prelucrare 
a lemnului a fost doar începutul, 
tn anii din urmă i s-au adăugat o 
modernă întreprindere de accesorii 
pentru mașini-uflelte, o nouă fa
brică de tapițerii, o nouă fabrică 
de brinzeturl și altele. Orașul in 
sine își schimbă și el, cum se vede, 
înfățișarea. S-au construit aproxi
mativ 1 200 de apartamente noi (sint 
800 numai în noul cartier al gării 
— fostul „sat" al Blajului), maga
zine noi, poșta, un nou complex-tu
ristic, cămine pentru nefamlliști, . 
creșe și grădinițe, altele și altele.

Nici cea de-a doua imagine 
(fotografia de jos) nu este, cum 
și-a închipuit colegul nostru, din
tr-o stațiune de odihnă, ci, dim- 
potrivă, dintr-un oraș , al muncii. 
E adevărat, el se află intr-o zonă 
subcarpatică, in preajma pădurilor

și a munților, cu aer curat, cu o 
atmosferă de calm și frumusețe. 
Dar un oraș in care se muncește, se 
construiește mereu și se produce 
mereu mai mult, un oraș in care 
50 000 de locuitori, români și 
maghiari, intr-o 'strînsă unitate, 
trăiesc epoca unor adinei prefaceri 
economice și sociale. 75 la sută 
dintre ei locuiesc in apartamente 
din blocuri noi, cum sint cele

imaglnea alăturată. Miercurea 
Ciuc — veți spune dumneavoastră. 
Sau. Tirgu Mureș. Poate Cluj-Napo- 
ca ? Multe altele ar putea să fie, 
dacă n-ar fi unul, care pină nu 
de mult nu ocupa un loc cit de cit 
însemnat pe harta economică a 
țării: municipiul Sfintu Gheorghe.

socialistă, de colectivitate 
care, constituind o familie, 
este, implicit, sau tocmai 
de aceea, un loc al con
fruntării pentru progres, al 
judecării poziției fiecărui 
om in raport de disponibi
litatea sa de, a grăbi pro
gresul.

Mă aflam la Topalu toc-

Privind in urmă, pentru a vedea
și mai limpede in viitor

OAMENI Șl FAPTE DINTR-O COMUNĂ DOBROGEANĂ
------------------------------------- Platon PARDĂU ------------------------------------

româ- 
!ntr-un 
de la- 
Si chi-

străveche locuire 
nească in Dobrogea 
muzeu arheologic ; 
boratorul de fizică . 
mie de la școală, mult îm
bunătățit cu aparatura ne
cesară, de laboratorul pen
tru fotografii amatori or
ganizat 
ral ; de 
comunei 
de cărți, 
fruntașe 
ediție a 
nai „<“■

Primarul fusese, se în
torcea de pe la cițiva lo
calnici, avea să se mai in- 
tilnească cu multi alții in 
zilele următoare. Apropia
tele alegeri puneau pro
bleme de opțiune pentru 
candidaturi, evaluări de

la căminul cultu- 
noua bibliotecă a 
cu ale sale 54 000 
de echipe artistice 
in cea de-a doua 

.. Festivalului natio- 
.Cîntarea României"...

aleși în cele 17 circum
scripții. Cei propuși 
cei mai buni dintre 
mai buni, gospodari 
tivi și prețuiți pentru 
tele, pentru exemplul 
personal, și pe care cel 
3 847 de locuitori din To
palu au de gind să se bi- 
zuie, oameni care, la rîn- 
du-le, nu-și concep even
tualul mandat altfel decit 
blzuindu-se pe participarea 
tuturor la înflorirea de 
viitor a comunei.

în punctul acesta alun
gind cu însemnările de 
fată, cred că mai presus de 
orice se cuvine să vorbim 
tocmai despre bizuirea a- 
ceasta reciprocă a oameni
lor, despre trăinicia senti
mentului de colectivitate

sint 
cei 
ac- 

fap- 
lor

mai în ziua desfășurării 
adunării generale a coope
rativei agricole de produc
ție. zi de bilanț, de alegere 
a celor ce vor conduce — 
împreună cu întreaga obște 
— munca viitoare. Nu voi 
Încărca memoria cititorului 
cu prea multe cifre și date 
spre a demonstra în ce 
măsură este — și este ! — 
Topalu o fabrică a piinii 
noastre. S vorba de evolu
ții senzaționale, pe de o 
parte, dar normale pe de 
alta. De la 100 de oi la 
25 000 de oi, de la 10 vaci 
la 350 de vaci, de la nimic 
la capacitatea de a livra 
1 200 000 de pul anual ; To
palu a vindut statului, adi
că nouă, consumatorilor, în 
1979, 1 600 vagoane de pro-

Mihai CARANFIL
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duse agricole ! Și. totodată. 
Topalu a dobindit și adin- 
cește una din cele mal de 
preț calități pe care trebuie 
s-o posede o colectivitate 
umană : spiritul critic, pri
virea in viitor, raportarea 
permanentă la exigențele 
unei agriculturi moderne, 
de mare randament. Sub 
acest aspect, adunarea coo
peratorilor a fost o pildă 
de competență în a inves
tiga resursele omenești, în 
a cintări in faptă valoarea 
omului și nu altfel, în a 
diseca raporturile dintre 
oameni, de la civilizația 
muncii în agricultură, care 
iți cere să te trezești ina- 

, intea soarelui și să te culci 
după ce astrul s-a culcat, 
pină la obligația, indiferent 
că ești inginer-șef ori bri
gadier, țăran 
membru al unei 
muncă, să aperi 
la bunacuviință,
păcți ca om respectîndu-i 
pe cei din jur.

Pe asemenea temeiuri, 
topalenii își mențin cele
britatea națională de mari 
maeștri ai agriculturii, pe 
asemenea temeiuri răspund 
azi chemării la întrecere 
lansată de C.A.P. Grindu. 
județul Ialomița. „Topalu-i 
nume scump", spunea un 
participant la adunarea ge
nerală a cooperatorilor. Iar 
această exprimare senti
mentală de oameni care-și 
iubesc cu mîndrie locul era, 
în zilele pline prefațînd 
alegerile de la 9 martie, 
rostirea unor profund an
gajate, profund responsa
bile sentimente civice, pa
triotice.

cooperator 
echipe de 
tradiționa- 
să te res-

Agendă electorală
COVASNA. brigăzile ști

ințifice în ACȚIUNE. în aceas
tă perioadă premergătoare alegerilor, 
brigăzile științifice din județul Co- 
vasna și-au înscris in planul de 
muncă activități specifice campaniei 
electorale. Astfel, in cadrul celor 
peste 30 de deplasări efectuate în ul
tima perioadă in satele și gurile de 
exploatare forestieră ale județului, Pe 
lingă expunerile din domeniul educa
ției materialist-științifice și ateiste a 
fost popularizată Legea electorală, au 
fost prezentate succesele obținute in 
actuala legislatură in dezvoltarea 
economico-socială a țării, a județu
lui și a localităților sale, precum și 
sarcinile reieșite din documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R. In 
cadrul acestor întilniri s-a folosit un 
bogat material didactic: seturi de 
diapozitive, grafice și planșe. (T6- 
mori Geza).

MEHEDINȚI. BOGAT PR°- 
GRAM CULTURAL-ARTISTIC. Sub 
egida consiliului județean al F.D.U.S. 
și a consiliului de educație politică 
și cultură socialistă, în întreg județul 
au loc seri de întrebări și răspunsuri, 
emisiuni la stația de amplificare, ex
puneri, consfătuiri, schimburi de ex
periență, simpozioane, expoziții de 
artă plastică, concursuri la nivelul 
consiliilor unice agroindustriale, în 
cadrul cărora sint evidențiate Împli
nirile economico-sociale din actuala 
legislatură și perspectivele dezvoltării 
localităților, spectacole cultural-artis- 
tice etc. (Virgil Tătara).

MANIFESTĂRI POLITICO-EDU
CATIVE desfășurate în ar
mata „Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste — cadru larg demo
cratic de participare a întregului po
por la viața social-economlcă și poli
tică a țării" — este tema activității 
politico-educative desfășurate la clu-

bul Școlii militare de ofițeri de arti
lerie antiaeriană și . radiolocație 
„Leontin Sălăjan". La Școala militară 
de maiștri și subofițeri de geniu și 
construcții a avut loc simpozionul 
„Nicolae Ceaușescu*— ginditor vizio
nar, cutezător, ctitor de țară și isto
rie". în sprijinul activităților care au 
loc in aceste zile la punctele'de do
cumentare politico-ideologică, colec
tivul de lectori al consiliului politic 
al Diviziei „Mărășești" a întocmit do
cumentarele : „Congresul al XII-lea 
al P.C.R. despre dezvoltarea democra
ției socialiste in țara noastră", „Struc
tura, atribuțiile și rolul organelor 
puterii de stat în România socia
listă", „Dezvoltarea economico-so
cială a județelor patriei între 1975— 
1980". La' Casa armatei din Tulcea a 
fost prezentat recent, in fața unui 
numeros public format din cadre mi
litare și familii ale acestora, un spec
tacol artistic intitulat „Dau votul 
meu din toată inima". La reușita 
acestei manifestări și-au adus con
tribuția formații artistice ostășești 
laureate ale Festivalului național 
„Cintarea României".

MUREȘ. SE VERIFICA LISTE
LE DE ALEGATORI. în județul Mu
reș, întreaga acțiune de pregătire a 
alegerilor de la 9 martie se desfășoa
ră pe fondul unei susținute mobilizări 
a maselor de oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani — pentru 
îndeplinirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului. 
Pe teritoriul județului au fost deli
mitate 10 circumscripții electorale' 
pentru alegerile de deputați in 
M.A.N., 125 circumscripții județene, 
96 municipale, 110 orășenești și 1 629 
comunale. Pentru aplicarea întocmai 
a Legii electorale, comitetele '’și bi
rourile executive ale consiliilor popu
lare au definitivat și afișat listele de 
alegători, au organizat confruntarea

tntregul electorat, 
ieși de sub tipar, 
de propaganda a

acestora de către 
în aceste zile va 
sub egida secției . . _
comitetului județean de partid, al
bumul „Județul Mureș" — cu texte 
în limbile română, maghiară și ger
mană — și „Monografia județului 
Mureș". (Gheorghe Giurgiu).

GORJ.IN dezbatere—CAI
LE CREȘTERII PRODUCȚIEI ANI
MALIERE. Sub egida consiliilor locale 
ale F.D.U.S., in mai multe sate din 
comunele Peștișani, Biltenl. Cilnic, 
Stoiana, Vladimir, Bumbești-Jiu ș.a. 
au avut loc primele dezbateri desfășu
rate sub genericul „Tribuna democra
ției". Ancorate profund in cerințele 
acestei etape, dezbaterile purtate au 
fost orientate cu precădere spre re
liefarea necesității și a căilor de creș
tere a efectivelor de animale in uni
tățile agricole socialiste și in gospo
dăriile populației, in vederea sporirii 
aportului satelor gorjene Ia realizarea 
fondului central de stat, (Dumitru 
Prună).

NEAMȚ. CONFERINȚE, SIM
POZIOANE, ÎNTÎLNIRI LA CASE
LE ALEGATORULUI. Dotate cu nu
meroase materiale in care sint pre
zentate realizările și perspectivele de 
dezvoltare a județului Neamț și a re
ședinței acestuia, care in cursul aces
tui an va sărbători două mile
nii de atestare documentară, ca
sele alegătorului amenajate la com
binatul de fire și fibre sintetice, com
binatul de Îngrășăminte chimice, în
treprinderea mecanică „Ceahlăul", în 
cartierele Dărmănești, Mărăței, Valea 
Viei ș.a. găzduiesc numeroase mani
festări : conferințe, simpozioane, în- 
tîlniri ale alegătorilor cu participanțl 
la cel de-al doilea Congres al 
F.D.U.S. etc. (Constantin Blagovici).
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Adunări pentru desemnarea candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste în alegerile de deputați 

pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare
în aceeași atmosferă de puternic 

entuziasm, în Întreaga tară au con
tinuat să aibă loc însuflețite adunări 
cetățenești in cadrul cărora au fost 
desemnați candidații Frontului De
mocrației și Unității Socialiste pen
tru alegerile de deputați de la 9 
martie.

în cursul zilei de miercuri au fost 
propuși pentru Marea Adunare Na
țională următorii candidați :

în municipiul BUCUREȘTI — Nicu 
Boboc, profesor universitar la Uni
versitatea din București, și Romulus 
Cristescu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, vicepreședinte âl Consiliu
lui științific al Institutului central de 
matematică, profesor ia Universita
tea din București, în circumscripția 
electorală nr. 6 „30 Decembrie" Bucu-' 
rești ; Constantin Arseni, președintele 
Biroului Comitetului Central al Or
ganizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste. în circumscripția electorală 
nr 11 „Unirii" ; Felicia Alexandrina 
Cornea, profesor universitar, șef de 
catedră la Institutul politehnic din 
București, și Felicia Stoenescu, direc
torul Centrului de cercetări pen
tru materiale plastice din cadrul 
ICECHIM, in circumscripția electo
rală nr. 19 Militari ; Francisc Iosif 
Augustin, conducătorul Arhiepiscopiei 
romano-catolice, în circumscripția, 
electorală nr. 23 Chitila ; Vasile Fica, 
profesor universitar la Institutul de 
medicină și farmacie, și Ion Alexan
dru Oproiu, directorul Spitalului Fun- 
deni. în circumscripția electorală nr. 
29 Colentina ; Gheorghe Mihoc, aca
demician, profesor consultant la Uni
versitatea București, in circumscrip
ția electorală nr. 21 „13 Decembrie" ;

în județul ALBA — Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., rectorul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", in cir
cumscripția electorală nr. 5 Aiud ;

în județul ARAD — luliana Bucur, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar de 
stat la Ministerul Industriei Ușoare, 
în circumscripția electorală nr. 6 
Ineu ;

în județul ARGEȘ — Ilariu Isac, 
directorul Trustului de cercetări și 
producție pomicolă Mărăcineni, și 
Cornelia Parnia, cercetător științific 
la Trustul de cercetări și producție 
pomicolă Mărăcineni, în circumscrip
ția electorală nr. 8 Stîlpeni ; Simion 
Săpunaru, membru ăupleant al C.C. 
al P.C.R.. directorul general al Cen
tralei industriale de autoturisme, și 
Mircea Sfetcovici, membru al Comi
tetului municipal de partid, directorul 
întreprinderii „Textila" Pitești, in 
circumscripția electorală nr. 3 Pi
tești-Est ;

în județul BACAU — Zamfir Stan- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., direc
torul Combinatului petrochimic Bor- 
zești, și Ion Manea, directorul Rafi
năriei Dărmănești, în circumscripția 
electorală nr. 7 Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Constanta Semeniuc, secre
tarul comitetului de partid din co
muna Tirgu Trotuș, și Margareta 
Qrban, secretarul comitetului de 
partid din comuna Cașin. în circum
scripția electorală nr. 8 Tirgu Ocna ;

în județul BIHOR — Laszlo Papp, 
episcop al Eparhiei Reformațe din 
Oradea, in circumscripția electorală 
nr. 5 Săcuieni ;

în județul BOTOȘANI — Ion Ru
șinam, președintele Băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară, 
și Gheorghe Popescu, președintele 
Băncii de investiții, în circumscripția 
electorală nr. 7 Săveni ; Floarea 
Bartuș, președintele C.A.P. Todireni, 
și Ecaterina Haliț, vicepreședinte al 
C.A.P. Avrămeni, în circumscripția 
electorală nr. 8 Ștefănești;

în județul BRAȘOV - Filofteia 
Negruțiu, prorector la Universitatea 
din Brașov, și Lidia Benche, secreta
rul comitetului de partid al Univer
sității din Brașov, conferențiar uni
versitar, în circumscripția electorală 
nr. 2 Brașov ; Bartolomeu Andrei 
Balint, președintele C.A.P, Săcele,- șl 
Pavel Buna, președintele C.A.P. Pur- 
căreni, în circumscripția electorală 
nr. 6 Săcele ;

în județul BUZĂU — Silviu 
Curticeanu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar prezidențial și al Consiliului 

■ de Stat, in circumscripția electorală 
nr. 5 Pogoanele ; general-locotenent 
Mircea Mocanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., comandantul apără
rii antiaeriene a teritoriului, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Berea ț

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Constanta Marcovici, membră a co
mitetului de partid, țărancă coope
ratoare la C.A.P. Moldova Veche, 
Zorea Radoșevici, membră a comi

tetului de partid, țărancă cooperatoa
re la C.A.P. Socol, și Marta Milo- 
șevici, secretarul organizației de 
partid la brigada legumicolă, țărancă 
cooperatoare fa C.A.P. Belohreșca, în 
circumscripția electorală nr. 7 Mol
dova Nouă ;
. în județul CLUJ — Iuliu Fejes, 

membru al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Oamenilor Muncii de Na
ționalitate Maghiară, In circumscrip
ția electorală nr. 9 Huedin ; •

în județul CONSTANTA — Maxim 
Berghianu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, în circumscripția electorală 
nr. 7 Adamclisi ; <

în județul DOLJ — Margareta Bo- 
roș, conferențiar, prodecan la Univer
sitatea din Craiova, și conf. univ. dr. - 
ing. Polixenia Nedelcu, de la Univer
sitatea din Craiova. în circumscripția 
electorală nr. 2 Craiova — Brazda Iui 
Novac ;

îp județul GALATI — Petre Enc, 
director general al Direcției generale 
județene pentru agricultură și in- ' 
dustrie alimentară Galați, și Gheor
ghe Savin, directorul Trustului ju
dețean S.M.A., în circumscripția elec
torală nr. 10 Corod ;

în județul HARGHITA — Ștefan 
Korodi, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., în circumscripția 
electorală nr. 6 Cristuru Secuiesc ;

în județul .IALOMIȚA — Ion 
Stoica, director tehnic la întreprin
derea de construcții-montaje si
derurgice din Călărași, si Dinu 
Ștefan Ieremia, directorul grupului 
nr, 3 șantiere, la întreprinderea de 
construcții-montaje siderurgice din 
Călărași, în circumscripția electorală 
nr. 2 Călărași ;

în județul IAȘI — general-maior 
Luigi Martis, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful unui comandament din 
Ministerul de Interne. în circum
scripția electorală nr. 10 Vlădeni ; 
Mircea Radu lacoban, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., scriitor, di
rectorul Teatrului Național din Iași, 
și Dan Hatmanu, profesor universitar 
la Facultatea • de muzică și arfe 
plastice a Conservatorului din Iași, 
în circumscripția electorală nr. 8 
Hirlău :

în județul ILFOV — Marin Enache, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 3 Urziceni ; 
Aurora Cuue, membru al biroului 
comitetului județean de partid, se
cretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii, țesătoare la întreprinderea „Du
năreană" din Giurgiu, și Elena Savu, 
vicepreședinte al Consiliului județean 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, președintele comitetului 
sindicatului, țesătoare la întreprinde
rea „Dunăreană" din Giurgiu. în cir
cumscripția electorală nr. 1 Giurgiu; 
Florian Ccnciu, directorul S.M.A. 
Hotarele, și Florea Ciolpan, directorul 
S.M.A. Ulmeni, în circumscripția 
electorală nr. 13 Hotarele ;

în județul MEHEDINȚI — Maria 
Doina Grigorie, secretar adjunct al 
comitetului de partid, tehnician la 
Combinatul de celuloză si hîrtie 
Drobeta-Turnu Severin, Elana Pro
dan, vicepreședinte al Consiliului ju
dețean al sindicatelor, membru al 
biroului comitetului de partid, teh
nician principal la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Drobeta-Turnu 
Severin, și Ionela Zeveleanu, secre
tar 'adjunct al comitetului de partid, 
muncitor operator Ia Combinatul de 
prelucrare a lemnului Drobeta-Turnu 
Severin, în circumscripția electorală 
nr. 1 Drobeta-Turnu Severin — Est;

în județul MUREȘ — Paula Prio- 
teasa, instructor la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. în circumscrip
ția electorală nr. 4 Sighișoara ; loan 
Viorel Cerghizan, membru al Comi
siei Centrale de Revizie, directorul 
întreprinderii electrocentrale Mureș, 
și Iacob Olar, inginer, șef de secție 
la întreprinderea electrocentrale ler- 
nut, în circumscripția electorală nr. 6 
Luduș;

în județul NEAMȚ — Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, în circumscripția e- 
lectorală nr. 1 Piatra Neamț — Nord; 
Natalia Jipa, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele uniunii județene 
a cooperativelor agricole de produc
ție, in circumscripția electorală nr. 4 
Trifești;

în județul OLT — Marla Ghițulică,

membru al C.C. al P.C.R., secretar al 
comitetului județean de partid, in 
circumscripția electorală nr. 6 Stu- 
dina; Ion Teșu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., directorul institutu
lui de cercetări pentru economia a- 
grară București. în circumscripția e- 
lectorală nr. 5 Corabia;

în județul PRAHOVA — Petre 
Brâncuși, muzicolog, președintele U- 
-niunii compozitorilor și muzicolo'gilor, 
rectorul Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din București, și 
Marin Constantin, dirijorul coru
lui „Madrigal", in circumscripția elec
torală nr; 13 Urlați ; Elena Natalia 
Atanasie, vicepreședinte al comitetu
lui municipal al Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, vice
președinte ai consiliului județean ai 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, profesor la Liceul de chimie 
din Ploiești, Eugenia Voiculescu, 
membru al Comitetului municipal al 

• Organizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, profesor la Liceul indus
trial nr. 4 Ploiești, și Ioana Marilena 
Arsene, membră a comitetului mu
nicipal al Organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste, profesor la 
Liceul industrial nr. 2 Ploiești, in cir
cumscripția electorală nr. 3 Ploiești- 
Vest;

în județul SĂLAJ — loan Prunca, 
directorul fabricii de materiale izo
latoare din Șimleu Silvaniei, și Vasi
le Talpoș, membru al comitetului oră
șenesc de partid, secretar al corni-* 
tetului de partid al Fabricii de mo
bilă din Șimleu Silvaniei, în circum
scripția electorală nr. 2 — Șimleu 
Silvaniei ;

în județul SIBIU — Marin Rădoi, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
adjunct ai ministrului educației și 
învățămîntului, in circumscripția 
electorală nr. 8 Avrig ; Ana Naframi- 
ță, directorul Liceului pedagogic din 
Sibiu, și Elena Constantinescu, di
rector adjunct la Liceul industrial 
„Independența" din Sibiu, in cir- ; 
cumscripția electorală nr. 3 Sibiu- 
Nord ;

în județul SUCEAVA — general- 
maior Ilie Ceaușescu, secretar 
adjunct al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, in circumscripția 
electorală nr. 3 Șiret ; ; Trandafira, 
Cozariuc, secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii de trico
taje Rădăuți, și Aurica Olar, pre
ședintele Comitetului sindicatului de 
la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului Rădăuți, in circumscripția 
electorală nr. 2 Rădăuți ;

în județul TELEORMAN — Tudor 
Postelnicu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la Ministe
rul de Interne, în circumscripția elec
torală nr. 3 Videle ; Emilian Mihăi- 
lescu, director general la Direcția ge
nerală agricolă județeană, și Marin 
Nedea, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul S.M.A. și președintele 
C.A.P. Purani, în circumscripția elec
torală nr. 2 Drăgănești—Vlașca ;

în județul TIMIȘ — Ioana Cristu- 
rianu, directorul Filaturii de mă
tase naturală din Lugoj, și Ileana 
Tașcău, inginer-șef la întreprinderea 
de produse ceramice din Lugoj, in 
circumscripția electorală nr. 6 Lu
goj ; Nicolae Doggendorf, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul Trustului 
S.M.A. Timiș, și Herbert Riihrich, 
directorul S.M.A. Sinnicolau Mare, 
in circumscripția electorală nr. 9 
Sinnicolau Mare ;

în județul VASLUI — Aurica Be- 
jan, secretar al comitetului de 
partid pe întreprindere, tricotară la 
întreprinderea „Moldotex" din Huși, 
și Maria Mocanu, secretar al orga
nizației de bază, confecționeră la în
treprinderea „Moldotex" din Huși, in 
circumscripția electorală nr. 4 Huși ; 
general-maior Mihai Chițac, coman
dant de armă, în circumscripția e- 
lectorală nr. 8 Puiești ;

în județul VILCEA — Constantin 
Olteanu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de Stat Major al gărzilor pa
triotice, in circumscripția electorală 
nr. 3 Brezoi ;

în județul VRANCEA — Alexan
drina Mocanu, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Foc
șani, in circumscripția electorală nr. 
1 Focșani.

★
în aceeași zi au avut loc In nu

meroase localități din țară adunări 
cetățenești in care au fost desem
nați candidați! pentru alegerile de 
deputați în consiliile populare locale. 

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la stabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și Olanda. Frank 
Robert de Bruin, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Olandei la 
București, a oferit, 'miercuri, o re
cepție.

Au luat parte reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai unor instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

în alocuțiunile rostite de Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului a- 
facerilor qxterne, și Frank Robert de 
Bruin, s-au evidențiat tradițiile is
torice bogate, bazate pe stima și' prie
tenia dintre cele două popoare, dez
voltarea continuă a relațiilor româ- 
no-olandeze pe diverse planuri, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
securității in Europa și in lume, re
lații în evoluția cărora momente' im
portante le-au constituit vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Olandă 
și cea a reginei luliana în Româ
nia.

. *Intre 11—13 februarie a avut loc 
Ia București o masă rotundă româ- 
no-americană în problemele dreptu
rilor omului. în cadrul schimbului 
de păreri au fost discutate probleme 
privind asigurarea unor condiții de 
viață și de muncă demne pentru 
fiecare cetățean : garantarea deplinei

egalități în drepturi a tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționali
tate, sex, religie etc. ; drepturile și 
îndatoririle omului ca membru activ 
al comunității naționale și statale din 
care f^ce parte și participarea de
plină la viața publică, la conduce
rea societății, asigurarea cadrului 
pentru manifestarea plenară a per
sonalității umane în sfera creației 
materiale și spirituale, colaborarea 
internațională și respectarea dreptu
rilor omului.

Masa rotundă, care se înscrie in 
spiritul dialogului existent româno- 
american, s-a desfășurat într-o atmo
sferă de Înțelegere și respect reci
proc. prilejuind un schimb sincer 
de păreri. Din delegația română, 
condusă de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, au făcut parte oa
meni de știință, juriști și oficialități 
din diferite instituții. Delegația ame
ricană, condusă de Stephen Palmer, 
adjunct al asistentului secretarului 
de stat al S.U.A. pentru drepturile 
omului, a inclus reprezentanți ai a- 
paratului comisiei Congresului S.U.A., 
Departamentului de Stat și persoa
ne particulare. A luat parte, de ase
menea, ambasadorul S.U.A. Ia Bucu
rești, Rudolph Aggrey.

(Agerpres)
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LA LAKE PLACID

Deschiderea Jocurilor
NEW YORK 13 (Agerpres). — In 

stațiunea americană Lake Placid, pe 
„Stadionul de gheată", în prezenta a 
peste 20 000 de spectatori, s-a desfă
șurat miercuri festivitatea de deschi
dere a celei de-a XIII-a ediții “a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, ce 
reunește peste 1 000 de sportivi și 
sportive din 37 de țări.

Printre cele 37 de delegații care au 
defilat prin fața tribunelor s-a aflat 
și cea a României, participantă la 
întrecerile de hochei pe gheată, bob, 
săniuțe și patinaj viteză.

Sportivii au fost salutat! de pre
ședintele C.I.O., lordul Killanin, 
care le-a urat succes în aceste tradi-

Olimpice de iarna
ționăle întreceri, menite să contri
buie la ■ consolidarea mișcării spor
tive internaționale și cooperarea în
tre popoare. După o scurtă alocuțiu
ne a guvernatorului statului New 
York, vicepreședintele S.U.A.. Walter 
Mondale, a declarat deschisă cea de-a 
XIII-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă.

După cum s-a anunțat, programul 
J.O. de iarnă cuprinde in afara tur
neului de hochei pe gheată, care a 
debutat la 12 februarie, competiții de 
schi alpin, schi-fond. patinaj viteză, 
patinaj artistic, biatlon, sărituri cu 
schiurile de la trambulină, bob și 
săniuțe.

O frumoasă victorie a hocheiștilor noștri
ROMANIA — R. F. GERMANIA 6—4

NEW YORK 13 (Agerpres). — La 
Lake Placid (S.U.A.) a început tur
neul de hochei pe gheață din cadrul 
celei de-a 13-a ediții a Olimpiadei ' 
albe. în „grupa albastră", selecționa
ta României a repurtat o surprinză
toare, dar meritată victorie în fața 
echipei R.F. Germania, Jucind exce
lent. mai ales in ultima., repriză, ho- 
cheiștii români au tetmihat învingă
tori. cu scorul de 6-^-4 (1—1. 2—3, 
3—0). Aceasta a fost prima victorie 
obținută de echipa Rorpaniei intr-un 
meci oficial cu formația^ vestrgerma- 
nă. Jocul a avut o desfășurare pasio
nantă. Scorul a fost deschis, in minu
tul'6, de Cqstea. După, p minute. Va- 
catko a adus egalareaL îri minutuj 22, 
Trutschka a adus e.cHlpk vest-ger- 
mană în avantaj, inșă^după scurt 
timp Costea a egalat.,.', spectaculos. 
Apoi, echipa R.F. Gerriidnia a marcat 
două puncte, prin Vacatko (m’n. 27)

și Egen (min. 3S). Se părea că rezul
tatul va fi greu de modificat. Echipa 
română și-a revenit insă și. la capă
tul unor acțiuni rapide pe contraatac, 
a reușit să întoarcă rezultatul. Turea- 
nu. care a jucat excepțional în acest 
meci, a înscris trei goluri la rînd, în 
minutele 38, 45 și 47. tabela de mar
caj arătind 5—4 în favoarea hocheiș
tilor români, net superiori la capito
lul condiție fizică. Ultimul gol al în- 
tîlnirii a fost marcat, in minutul 54, 
de Olenici. Astăzi, echipa României 
intilnește formația Suediei.

Alte rezultate înregistrate in „gru
pa albastră" : Cehoslovacia — Nor
vegia 11—0 (0—0 5—0, 6—0) ; S.U.A. 
— Suedia 2—2 (1—0. 0—1. 1—1). Re
zultate înregistrate în „grupa roșie" : 
Canada — Olanda 10—1 (2—1. 2—0, 
6—0) ; Polonia — Finlanda 5—4 (1—0, 
4—3, 0—1) ; U.R.S.S. — Japonia 16—0 
(8—0, 5—.0, 3—0).Sesiunea Comitetului InternaționalOlimpic

LAKE PLACID 13 (Agerpres). — 
La Lake Placid s-au desfășurat lucră
rile celei de-a 82-a sesiuni a Comite
tului Internațional Olimpic (C.I.O.). 
în cadrul unei conferințe de presă, 
lordul Killanin. președintele Comite
tului Internațional Olimpic, a decla
rat că „toți cei 73 de membri ai Co
mitetului Internațional Olimpic 
partiripanți la cea de-a 82-a sesiune

a C.I.O. sînt unanimi în faptul că 
cea de-a XXII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice trebuie să aibă loc la Mos
cova, așa cum s-a planificat". Lordul 
Killanin a relevat năzuința mem
brilor Comitetului Internațional 
Olimpic de a întări unitatea mișcării 
olimpice, care servește cauzei păcii 
și înțelegerii reciproce între popoare.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© Sîmbătă și duminică, la Tg. 

Mureș și Cluj-Napoca se vor desfășu
ra meciurile semifinalelor „Cupei 
României"-) la handbal feminin. în 
grupa semifinală de la Tg. Mureș 
vor evolua formațiile Confecția Bucu
rești, Hidrotehnica Constanta, Știin
ța Bacău și Progresul București, iar, 
la Cluj-Napoca vor juca Construc
torul Baia Mare, Constructorul Ti
mișoara, Ferom Iași Și Rulmentul 
Brașov. Finala „Cupei României" va 
avea loc, la 24 februarie, la Craiova.

O In primul tur al turneului inter
național feminin de tenis de la Oak
land (California), jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu 6—1, 
6—3 pe Marele Louie (S.U.A.).

Alte rezultate : Evonne Goolagong 
— Sherry Acker 6—3, 6—4 ; Marina 
Navratilova — Laura Dupont 6—3,

6—2 ; Virginia Wade — Renee Ri
chards 6—3, 6—2.

© Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Belgrad. Iugo
slavul Vladimir Milici a stabilit cea 
mai bună performantă mondială a 
sezonului la aruncarea greutății, cu 
un rezultat de 21,14 m. în cursul 
acestei reuniuni, Milici a mal aruncat 
greutatea de trei ori peste 20 m 
(20,70 m, 20,71 m și 20,78 m).

© La Mielec s-a disputat lntHni- 
rea de fotbal dintre echipa locală 
Stal și formația Tractorul din Bra
șov. Fotbaliștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (0—0).

© La Coventry, intr-un meci tur 
contind pentru sferturile de finală 
ale campionatului european de fot
bal (tineret), echipa Angliei a învins 
cu 2—1 (2—0) selecționata Scoției.

cinema
o Destine : CENTRAL — 6,30:
11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 19.30.
e O nouă inimă : TIMPURI NOI 
— 15; 17,15; 19,30.a Camionul de cursă lungă : 
SALA PALATULUI — 17.15; 20,15, 
PATRIA — 9; 11; 13,15: 15.30: 17,45: 
20, FESTIVAL — »; 11.15; 13,30;
15,®: 18: 20.15, MODERN — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
S Colosul din Rhodos : BUCU
REȘTI — 9,30; 12,30; 16: 19.15. LU
CEAFĂRUL — 9: 11,45: 14,15; 17; 
19,45. FEROVIAR — 9: 11,30: 14.15; 
17; 19,45, FAVORIT — 8,45: 11,30; 
14.15; 17; 19,45.
a Cumpăna : SCALA — 9.30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30, CAPITOL

— 9; 11,1B; 13,30: 15,45; 18; 20, FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 
20.• Rug ți flacără : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.15. TO
MIS — 9; 11; 13,15: 15,30: 17.45: 20, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.O Domnul Miliard : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17,30.e Copiii Iul Sanchez : CINEMA 
studio — 10; 12; 14: 16: 18: 20.
a Prințesa pe un bob de mazăre
— 9,15; 11: 12.45, Alibi pentru un 
prieten — 14,30; 17; 19,30 : DOINA.
0 Cine mă strigă : CIULEȘTI - 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18: 20.
a Un polițist incomod : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.15,FLOREASCA — 9; 11: 13: 15,30;
17,45; 20, GLORIA — 9; .11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

© Totul pentru un cintec ; DA
CIA — 9; 11,15: 13,30; 15,4»; 18; 20. e Moarte po NU : BUZEȘTI — 
9,30; 12,30: 16; 19, VOLGA — 9; 12; 
10; 19. -o© A patra Înălțime : DRUMUL 
sării — 16;'18; 20.
a Popeye marinarul : BUCEGI — 
15,30; 17,30; 19,30.
a Nici o dovadă pentru crimă : 
FERENTARI — 15,30; 17,30: 19.30.
0 Safari Express : AURORA — 
fi; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.15.
a Răzbunarea panterei roz : LIRA 
— 10; 12; 15,30; 18:, 20, MUNCA — 
fi; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
O Chemarea primăverii : COTRO- 
CENI — 15; 17,15; 19,30.
a Doctorul Poenaru : PACEA — 
15,30: 17,30-; 19,30.
0 Omul care ne trebuie : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20, PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

e Cinci seri : POPULAR — 15.30; 
17,30; 19,30.
0 Frizerița : COSMOS — 15,30;
17.30; 19,30.
• Piedone africanul : . FLACĂRA 
— 9,30; 12; 15; 17,45; 20.

teatre
A Teatrul Național (sala micA) '• 
Un fluture pe lampă — 16,30, 20, 
(sala Atelier) : Așteptîn.du-1 pe 
Godot (premieră) — 19.
A Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Daniel Podloyski — 19.30.
A Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) ,: Concert simfonic. Di

rijor : Pletro Argento (Italia) — 
20.o Opera Română : Faust — 19.
A Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu
lan ci ra" (sala Schitu Măgureanu): 
Alibi — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.e Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
© Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
A Teatrul No tiara" (sala Maghe- 
ru) : Mița în sac — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.A Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Opinia publică — 19,30, (la uzina 
,,Semănătoarea") : Comedie fără 
titlu — 15.
© Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 18,30.

A Teatrul satlric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De Ia Cărăbuș Ia Savoy — 19,30, (sala Vic
toria) : Costică, ne vede lumea — 
19.30.
© Teatrul „Ion Vasilescu* : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor» 
de dragoste 19.
© Teatrul „Ion Creangă44 : Cine 
se teme de crocodil ? — 9.30, Re
creația mare — 17.
© Teatrul „Țăndărică" : Șoricelul 
și păpușa — 10, Strada prieteniei
— 17, (la Clubul T. 4) : Tigrul pur
puriu căruia-1 plăceau clătitele — 
15.
A Circul București : „Atracțiile 
circului bulgar" — 19,30.
.© Studioul de teatru al LA.T.C. : D-ale carnavalului — 19,30.

cu privire- la vizita oficială a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 

Ștefan Andrei, în Republica Austria
în perioada 11—13 februarie • 1980, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a efectuat o vizită oficială in 
Austria, la invitația ministrului fede
ral pentru afacerile externe al Repu
blicii Austria, dr. Willibald Pahr. ,

In timpul vizitei, președintele fe
deral al Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, care a transmis 
președintelui federal și doamnei Her
nia Kirchschlaeger un cald salut și 
cele mai bune urări din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu. Mulțumind, 
președintele federal dr. Rudolf Kir
chschlaeger a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu salutări 
cordiale și cele.mai bune urări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a fost 
primit de cancelarul federal dr. 
Bruno Kreisky, cu care a avut o con
vorbire privind probleme bilaterale 
și internaționale actuale de interes 
comun.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a avut o convorbire cu mi
nistrul federal. pentru comerț, mește
șuguri și industrie, dr. Josef Stari
ha ch er.

Miniștrii afacerilor externe au avut 
convorbiri oficiale, în cursul cărora 
au examinat dezvoltarea în continua
re a relațiilor bilaterale dintre cele 
două state, in concordantă cu comu
nicatul comun semnat la București, 
cu ocazia vizitei la nivel înalt din 
1978, și au efectuat un schimb de pă
reri asupra unor probleme interna
ționale.

Cei doi miniștri au subliniat marea 
Însemnătate a întîMirilor și convor
birilor la nivel înalt dintre președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
federal al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlaeger.

Ei au relevat importanta contacte
lor dintre delegațiile guvernamentale 
și parlamentare, dintre organizații și 
instituții, dintre oameni de stiintă și 
cultură, dintre cetățenii celor două 
țări.

Cele două părți au exprimat voința 
de a dezvolta și diversifica în con
tinuare relațiile lor, de a promova 
colaborarea bilaterală și multilaterală.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că volumul schimburilor comerciale 
dintre cele două țări a crescut con
tinuu în ultimii ani și că există per
spective favorabile pentru dezvolta
rea continuă a acestora pe baze re
ciproc avantajoase. Ele s-au pro
nunțat pentru intensificarea eforturi
lor in direcția îmbunătățirii structurii 
schimburilor comerciale și facilitării 
exporturilor reciproce, în vederea 
realizării unor schimburi comerciale 
la un 'nivel cit mai ridicat și echili
brat posibil.

în domeniul cooperării economice 
au fost relevate acțiunile de coope
rare realizate în diferite domenii 
între, organizații și întreprinderi. din 
cele două țări, subliniindu-se nece
sitatea sporirii eforturilor ambelor 
părți pentru realizarea acțiunilor de 
cooperare convenite cu ocazia con
vorbirilor la nivel înalt de la Bucu
rești din 1978, precum și a celor 
stabilite la ultima sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică, industrială și tehnică din 
octombrie 1979.

Cele două părți au apreciat pozitiv 
evoluția cooperării în domeniile cer
cetării științifice și dezvoltării tehno
logice, învățămîntului, artei, culturii 
și pe plan umanitar și au reafirmat 
voința de a intensifica, în continuare, 
colaborarea in aceste domenii la toate 
nivelurile.

în cadrul schimbului de vederi a- 
supra situației internaționale, cei doi 
miniștri au reafirmat politica celor 
două state de a acționa pentru res
pectarea strictă în relațiile interna

ționale a tuturor normelor dreptului 
internațional, insistind asupra ne
cesității respectării principiilor de
plinei egalități in drepturi, ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului sub orice formă în tre
burile interne, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, pentru res- 
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotări dezvoltarea în mod liber, 
așa cum o dorește.

Cei doi miniștri și-au exprimat în
grijorarea față de persistența unor 
focare de conflict și încordare, de a- 
paritia unor noi tensiuni in lume, pre
cum și față de pericolul folosirii forței 
și amenințării cu forța. Ei au sub
liniat cu tărie necesitatea respectării 
stricte a principiilor și normelor de 
drept internațional și au precizat că 
litigiile dintre state trebuie să fie 
soluționate numai pe cale pașnică, 
fără folosirea forței sau a amenin
țării cu forța, în concordantă cu 
principiile Cartei O.N.U,

Au reafirmat voința Românie! șl 
Austriei de a depune toate efortu
rile posibile pentru a împiedica evo
luțiile negative ale climatului inter
național, înrăutățirea situației inter
naționale. Cele două părți au re
afirmat hotărirea lor de a acționa 
pentru continuarea unei politici de 
colaborare, destindere și pace.

în cursul convorbirilor a fost acor
dată o atenție deosebită securității și 
dezvoltării colaborării in Europa, o 
importanță esențială revenind res
pectării și înfăptuirii tuturor preve
derilor Actului final de la Helsinki.

în acest context, au apreciat că 
reuniunea de la Madrid trebuie să 
dea un puternic impuls revitalizării 
destinderii în Europa și în lume. Cei 
doi miniștri au subliniat importan
ta unei pregătiri temeinice a aces
tei reuniuni.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea profundă cu privire la 
creșterea nestăvilită a cursei înar
mărilor, apreciind că este imperios 
necesar să se înceapă tratative care 
să se încheie cu rezultate concrete, 
pentru diminuarea și oprirea acestei 
curse, cu scopul de a se trece la mă
suri de dezangajare militară și dez
armare. în primul rind de dezarma
re nucleară. In acest sens, ele s-au 
pronunțat ferm pentru reducerea bu
getelor militare, în primul rînd ale 
statelor cel mai puternic înarmate.

Cei doi miniștri au subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor in
ternaționale _ in direcția lichidării 
subdezvoltării, pentru buna pregătire 
a sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor fi
nite consacrată noii ordini economi
ce _ internaționale, care să marcheze 
noi pași concret! de natură să favo
rizeze dezvoltarea mai rapidă a sta
telor rămase in urmă din punct de 
vedere economic, să le înlesnească 
accesul larg la cuceririle științei și 
tehnicii moderne și să asigure sta
bilitatea întregii economii mondiale.

Miniștrii de externe au evidențiat 
buna colaborare dintre delegațiile ce
lor două țări atît la O.N.U.. cit șl 
în cadrul altor organisme, conferin
țe sau reuniuni internaționale și au 
reafirmat dorința comună de a in
tensifica această cooperare. Ei au fost 
de acord să sporească eforturile in 
vederea creșterii rolului și eficien
tei O.N.U. în soluționarea probleme
lor care confruntă omenirea, lichi
dării situațiilor potential periculoaso 
pentru pacea și securitatea omenirii, 
exclusiv pe calea tratativelor.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru atmosfera prieteneas
că. sinceră și deschisă în care s-au 
desfășurat convorbirile, pentru re
zultatele fructuoase cu care s-a în
cheiat vizita.

Ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, a invitat pe ministrul fede
ral pentru afacerile externe, dr. Wil
libald Pahr, să efectueze o vizită o- 
ficială în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei'ur- 
mind a fi stabilită pe cale diplo
matică.

tv
PROGRAMUL 1

10.M Teleșcoală. Ora TV da biologia 
(consultații pentru elevi)

11,00 Documentar științific. Misterul petelor din soare
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. La temelia școlii — o concepție revoluționară
16.25 Curs de limba franceză
16,45 Curs de limba spaniolă
17,05 Reportai pe glob : Itinerar bulgar
17.25 Viața culturală
18.25 La ordinea zilei' In economie. Re

ducerea importurilor
18,35 Desene animate : Slndbad mari

narul
19,00 Telejurnal

19,20 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie

19.30 Călătorie prin țara mea (XI)
20,00 Varietăți muzical-coregraflce
20.30 Ora tineretului
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL S
17.30 Selecțluni din emisiunea „Album 

duminical"18,25 Buletinul rutier al Capitalei
18.35 Desene animate : Slndbad marina

rul
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie
18.30 Călătorie prin țara mea (XI)
■20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunll. In pauză ■: a In
stantanee bucureștene a Repor
taje, Interviuri, Informații, fapt di
vers

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 februarie. In țară : Vremea 
rece, pe alocuri geroasă noaptea, la Începutul intervalului, se Va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
precipitații izolate, mal ales sub for
mă de ninsoare. Vînt în .general slab, 
cu intensificări locale in zona de mun

te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 10 șl zero grade, mal 
coborlte în primele nopți, iar maxi
mele intre minus 6 și plus 4 grade, mal 
ridicate în a doua parte a Intervalului. 
Local, se va produce ceață. In București : Vremea va fi rece, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, favorabil ninsorii slabe. Vlnt in 
general slab. In a doua parte a inter
valului se va produce ceată. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 8 și minus 2 grade, 
iar maximele între minus 2 și plus 4 grade.

© UN GIGANT AL SI
DERURGIEI. La uzinele si
derurgice din orașul Jdanov 
(Ucraina) se construiește un la
minor uriaș (1 260 m lungime, 
350 m lățime și 50 m înălțime). 
El va produce anual 2,5 milioane 
tone de foi de oțel (cu gro
simea de 8 pină Ia 25 mm) des
tinate fabricării de țevi cu dia
metrul mare pentru conductele 
de țiței șl gaze. Noul gigant 
prezintă un avantaj important 
față de alte agregate siderur-; 
gice : pentru prima oară în 
U.R.S.S., lingă o asemenea in
stalație se construiește si o cen
trală termoelectrică, ale cărei 
generatoare (de 12 megawați 
fiecare) vor funcționa pe baza 
căldurii furnizate de cuptoarele 
în care se încălzesc (la tempe

raturi de peste 1 000 de grade) 
bramele (semifabricatele de 
oțel).

® RADAR PORTABIL 
Radarul portabil din fotografie 
(de fabricație franceză) nu cîn- 
tărește decît 2,25 kg, puțind fi 
astfel ușor de transportat. El 
poate repera cu ușurință pe

uscat, ca și pe mare, obiective 
fixe sau mobile, .aflate la dis
tanțe de la 50 pină la 2 700 
metri. Imediat ce in raza de 
acțiune a radarului intră o 
asemenea țintă, se declanșea
ză un semnal sonor: con
comitent, pe ecran se în
scriu. in cifre, distanța la care 
se află obiectivul respectiv și 
viteza .sa, în caz că este în riiiș- 
care. Radarul funcționează cu 
ajutorul unei baterii de 12 volti, 
care poate fi reincărcată.

& PALATELE DIN 
ADINCURI. Dispărutul palat 
al Cleopatrei. ca și palatul lui 
Marc Antoniu au fost descope
rite de 6 echipă de scafandri 
arheologi în rada portului 
egiptean Alexandria. Arheolo
gii au descoperit și bucăți ale

farului din Pharos, considerat în 
vechime drept una din cele 
șapte minuni ale lumii. Se apre
ciază că descoperirile de pină 
acum nu reprezintă decit „virful 
aisbergului", deoarece orașul, 
înființat în anul 331 de Alexan
dru cel Mare, rezervă desigur 
și alte surprize. Aceste comori 
arheologice au fost descoperite 
într-o zonă care constituia, odi
nioară, țărmul Alexandriei.

® ACTIVITATEA SO
LARĂ VĂZUTĂ ÎN... INE
LELE COPACILOR. In in' 
cercarea de a stabili curba 
activității 1 solare din ultimul

mileniu, cercetători ai Univer
sității Seattle (S.U.A.) au re
curs la o metodă mai pu
țin obișnuită, și anume la „ci
tirea" informațiilor cuprinse in 
inelele copacilor multiseculari. 
Astfel, pe baza variațiilor conți
nutului de carbon 14 — reflec- 
tînd diferentele de intensitate a 
radiațiilor cosmice — ei au pu
tut trage concluzia că în actua
lul mileniu au existat, pe lingă 
așa-numita „perioadă Munder" 
de minimă activitate eruptivă 
(intervalul 1645—1715). singura 
cunoscută pină acum. încă trei 
perioade în 'care erupțiile solare 
s-au situat la un nivel minim : 
între 1010—1050, 1280—1340,
1420—1530. Aceste perioade 

coincid cu o răcire a vremii !n 
emisfera nordică.

@ CEL MAI MIC 
AVION DIN LUME este 
apreciat a fi un aparat de fa
bricație australiană, „Lăcusta" 
(in fotografie), care permite su
pravegherea imenselor turme 
de oi ce străbat pășunile celui 
de-al cincilea continent. Lungi
mea avionului este de 5 metri, 
anvergura aripilor este de 8,5 
metri, iar greutatea sa de 
100 kg. El poate zbura la o 
altitudine maximă de 90 me
tri, cu o viteză de 115 km ■ pe 
oră; pentru decolare poate 
servi orice teren neted in 
lungime de 55 metri, în timp ce 
aterizarea se poate face pe o 
distanță și mai scurtă. Motorul 
în doi timpi (echivalind cu 

30 CP) îi conferă o autonomie 
de zbor de o oră și 15 minute, 
în care timp se consumă 9 litri 
de benzină. Aripile „Lăcustei" 
se pot demonta cu ușurință, 
aparatul puțind fi transportat 
cu ajutorul unui autocamion 
obișnuit

© PREVEDEREA DIN 
TIMP A PRECIPITA
ȚIILOR. în Marea Britanie 
este in curs de instalare o re
țea de dispozitive radar care va 
permite să se prevadă cu 6 ore 
înainte avansarea unui front de 
precipitații într-o zonă de 200/ 
200 Ion (40 000 kmp). Dispoziti
vele detectează primele picături 
de ploaie și transmit instanta
neu datele (respectiv, procen
tajul de precipitații) unui com
puter central, care pe baza ana
lizei acestor date calculează 
avansarea frontului de precipi
tații. în cazul cînd această pri
mă rețea experimentală se va 
dovedi eficace. întreaga tară va 
fi împînzită de rețele similare.
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La rafinăria din Karachi, construita de țara noastră

Ceremonia înmînării certificatului 
de recepție finală.

• înalte aprecieri pentru specialiștii români, pentru calita
tea acestui obiectiv industrial, exemplu concret de cooperare 

și prietenie
ISLAMABAD 13 (Agerpres). — La 

Karachi a avut loc ceremonia înmî- 
nării certificatului de recepție finală 
a rafinăriei din localitate, obiectiv 
construit și predat „Ia cheie" de 
România.

în discursurile rostite cu acest pri
lej, reprezentanții părții pakistaneze 
au dat o înaltă apreciere acestui re
zultat concret al cooperării dintre 
România și Pakistan.

Ministrul pakistanez al finanțe
lor, Ghulam Ishaq Khan, a subli
niat astfel că „buna funcționare 
a rafinăriei reprezintă o dovadă 
a capacității de proiectare, a com
petenței tehnice și tehnologice de 
care dispune România". „Rafinăria, 
a spus el, reprezintă un exemplu viu 
al conlucrării dintre țările noastre, al 
rezultatelor ce pot fi obținute, ca ur
mare a spiritului de cooperare, al în
crederii și al hotărîrilor noastre co
mune. Privim cu încredere in viitor 
și vom da o înaltă apreciere colabo

Poziția constructivă a României 
în problema dezarmării

SUBLINIATĂ DE COTIDIANUL „THE DAILY TRIBUNE" 
DIN BANGLADESH

DACCA 13 (Agerpres). — Cotidia
nul de limbă engleză „The Daily 
Tribune" din R.P. Bangladesh publi
că, sub titlul „Stop escaladării cursei 
înarmărilor", un amplu articol in 
care este prezentată poziția realistă 
și constructivă a României în pro
blema dezarmării, evidentiindu-se 
contribuția recunoscută a tării noas
tre la impulsionarea eforturilor vi
zînd trecerea Ia adoptarea de măsuri 
concrete pentru împlinirea acestui 
deziderat vital a! umanității, ca o 
expresie elocventă a atenției si spiri
tului de responsabilitate cu care 
România abordează problematica 
dezarmării. Articolul menționează 
apoi propunerile tării noastre privind 
organizarea unei conferințe speciale 
de dezarmare în Europa și încheierea 
unui pact de renunțare la forță și la 
amenințarea cu forța, de nefolosire 
a armamentelor nucleare si clasice.

Totodată, cotidianul pune accentul 
pe modul cuprinzător în care tara 
noastră abordează problema dezar-

fo spiritul dezvoltării 

relațiilor de conlucrare 

româno-mexicane
CIUDAD DE MEXICO; 13 (Ager

pres). — Președintele Statelor Unite 
Mexicane. Jose Lopez Portillo, a pri
mit pe ambasadorul Republicii So
cialiste România în Mexic. Dumitru 
C. Mihail. A avut loc o convorbire 
privind dezvoltarea continuă a rela
țiilor prietenești româno-mexicane pe 
multiple planuri, evidențiindu-'se im
portanța vizitei în Mexic a președin
telui Nicolae Ceaușescu. utilitatea 
continuării dialogului la cel mai înalt 
nivel.

ITALIA

Condiția soluționării problemelor 
majore ale țării: 

participarea comuniștilor la guvern
Votul de încredere obținut de 

cabinetul premierului Francesco Cos- 
siga nu înseamnă de fapt și'tin vot 
de încredere față de actuala for
mulă guvernamentală, ci mai mult 
amînarea unei hotărîri în legătură cu 
soarta acestuia — astfel apreciază ob
servatorii politici din Roma semni-, 
ficația atitudinii adoptate de majo
ritatea partidelor politice din țară 
cu prilejul recentelor dezbateri din 
parlament.

Așa cum este știut, votul a fost so
licitat de' primul ministru cu scopul 
de a se infringe pozițiile obstrucțio
niste ale partidului radical față de 
decretul privind combaterea teroris
mului. Prezentarea de către radicali 
a nu mai puțin de 7 500 de amenda
mente, precum și discursurile-mara- 
ton ale acestora urmăreau să ducă, 
practic, la depășirea datei limită de 
14 februarie și, deci, la scurgerea ce
lor 60 de zile, dujîă care, potrivit le
gislației italiene, orice proiect de lege 
decade în mod automat.

Votarea moțiunii de incredere a 
permis sistarea discuțiilor și aproba
rea decretului, în favoarea căruia s-au 
pronunțat partidele democrat-creștîn, 
comunist, socialist, socialist-democra
tic, republican și liberal, altfel spus, 
toate formațiile politice din așa-nu- 
mîtul „arc constituțional". Aceste 
partide, înțelegind necesitatea com
baterii cit mai eficace a terorismului
— inamicul public nr. 1 al so
cietății italiene, care, mai ales după 
răpirea și asasinarea lui Aldo Moro, 
s-a activizat pentru a crea o atmo
sferă de haos și dezordine — au dat 
dovadă de spirit de responsabilitate 
în împrejurările existente. Dacă de
cretul n-ar fi fost aprobat, teroris
mul — după cum scria „II Giorno"
— ar fi fost încurajat. Mai mult de- 
cit atît, o respingere a moțiunii de 
încredere ar fi dus la declanșarea 
unei crize de guvern, tocmai intr-un 
moment in care, deși principalele 
formațiuni politice din țară încearcă 
să-și clarifice din nou raporturile 
dintre ele, nu s-a conturat încă o so
luție de schimb.

După cum se știe, actualul cabinet 
minoritar, constituit in urma alege
rilor anticipate de anul trecut, a fost 
conceput, printr-o înțelegere între 
principalele partide, pe un timp de

rării și tn alte domenii industriale" 
cu România.

La rîndul său, Mohammad Salim, 
‘președintele Corporației de stat pen
tru rafinarea petrolului și petrochi
miei, a menționat : „Declar ferm 
convins că încheierea cu succes a lu
crărilor la obiectivul Rafinăria națio
nală Karachi și funcționarea cu suc
ces a acesteia, de la darea în exploa
tare, din ianuarie 1978, și pînă in 
prezent, constituie un exemplu con
cret și solid al relațiilor de cooperare 
și prietenie în domeniul economic și 
tehnic între țările noastre". De ase
menea, el a scos in ' evidență faptul 
că acest obiectiv a adus o însemnată 
contribuție la dezvoltarea economică 
a țării sale,, exprimindu-și, totodată, 
satisfacția pentru competența’tehnică 
a muncitorilor și specialiștilor români, 
precum și dorință dezvoltării în’ con
tinuare a bunelor relații de conlucrară 
româno-pakistaneze.

o
mării, interpretată în ansariîblul pro- 
beselor și fenomenelor ce caracteri
zează epoca actuală și ca element 
indisolubil legat de înfăptuirea altor 
comandamente majore ale contempo
raneității. România — se arată în 
articol — este convinsă că adoptarea 
unor măsuri concrete de limitare a 
cursei înarmărilor va crea condițiile 
necesare pentru edificarea unei secu
rități reale, pentru impulsionarea 
cooperării înțre națiuni, creîndu-se 
astfel cadrul necesar pentru ca fie
care popor să-și adjică propria con
tribuție la progresul, bunăstarea și 
înflorirea civilizației umane.

în încheiere se relevă conexiunea 
organică dintre politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru, 
menționîndu-se că activitatea inter
națională a României reprezintă, și 
în ceea ce privește abordarea proble
maticii dezarmării, reflectarea fireas
că a eforturilor poporului român 
pentru continua dezvoltare si înflori
re a patriei.

Expoziție românească 
la Madrid

MADRID 13 (Agerpres). — în să
lile Centrului cultural din Madrid a. 
fost inaugurată expoziția „Româ
nia — artizanat, folclor și cultură".

De un interes deosebit se bucură 
în cadrul expoziției lucrările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, traduse in 
limba spaniolă.

Sint prezentate, de asemenea, lu
crări consacrate culturii și civilizației 
geto-dacice din epoca lui Burebista. 
Expoziția, una dintre cele mai re
prezentative de acest gen organizate 
peste hotarele tării, mai cuprinde al
bume, discuri, filatelie, produse arti
zanale, ceramică, cristal, broderii, co
voare, costume naționale românești, 
obiecte din piele și lemn, împletituri.

___________________________ ._____ ■ ____________________________________ »_____

....- (mn^actualîțăteă filfmfa)

terminat: pînă la sfirșitul anului 1979 
sau pînă la congresul Partidului De- 
mocrat-Creștin, ale cărui lucrări ur
mează să înceapă la 15 februarie.

De-a lungul celor șapte luhi de 
existență, , cabinetul a fost criticat 
atit de către partidele de opoziție, 
cit și de către acele formații care îl 
sprijină în mod direct. Motivul ? 
Persistența și chiar adincirea multi
plelor probleme cu care este - con
fruntată țara — de la aprovizionarea 
cu petrol la șomaj și inflație, de la 
situația regiunilor din Mezzoggiorno 
la fenomenul terorismului, care și în 
perioada de la începutul acestui an a 
făcut numeroase victime.

în aceste condiții, a apărut și mai 
clar că rezolvarea trainică a dificultă
ților serioase cu care.este confrunta
tă în prezent Italia nu este posi
bilă fără alcătuirea unui ca
binet de solidaritate națională din 
care să facă parte toate forțele pro
gresiste și democratice din tară, in
clusiv comuniștii, formație politică de 
bază care a întrunit constant sufra
giile unei însemnate părți a electora
tului..

Ținînd seama de această realita
te, Partidul Socialist a hotărît, cu 
prilejul ultimei reuniuni a Comitetu
lui Central, să rupă „armistițiul poli
tic" încheiat cu actualul guvern, prin 
abținerea de la vot. în parlament. Tot
odată. socialiștii au propus ca. după 
congresul. Partidului Democrat-Creș
tin, să se constituie un cabinet de ur
gență, din care să facă parte toate 
formațiile democratice și progresiste, 
inclusiv Partidul Comunist, și care să 
fie dotat cu un program în măsură 
să răspundă problemelor acute ale 
țării.

De necesitatea ca în viața politică 
a Italiei să se deschidă o nouă etapă 
sînt convinse și alte partide. Astfel, 
republicanii au propus,recent organi
zarea. după congresul P.D.C., a unor 
consultări între toate partidele poli
tice din tară pentru elaborarea unui 
program comun de guvernare. La rîn
dul lor. și liberalii s-au arătat dispuși 
să angajeze un dialog cu comuniștii 
în vederea formării unui nou guvern. 

■ Congresul Partidului Democrat- 
Creștin. ale cărui lucrări urmează să 
se deschidă vineri Ia Roma, se 
află, așadar, din nou în fața

Imperativul unei noi ordini economice 
și politice mondiale

Raportul Comisiei independente pentru problemele 
dezvoltării internaționale

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — Willy Brandt, președintele 
Comisiei, independente pentru pro
blemele dezvoltării internaționale, a 
prezentat- secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, raportul comisiei, intitu
lat „Nord-Sud, un program de su
praviețuire", în care este propus un 
program urgent de reforme econo
mice și sociale la scară mondială, 
pentru anii 1980—1985.

Documentul cheamă oamenii poli
tici responsabili din țările industriali
zate și din țările în curs de dezvol
tare să elaboreze în comun o nouă 
ordine internațională, mai echitabilă, 
pentru lichidarea foametei și a mi
zeriei și pentru asigurarea păcii. Co
misia recomandă ca o conferință la 
pivei/înalt N.ord-Sud să fie convocată 
cit mai curînd posibil pentru a în
treprinde primii pași concreti in a- 
ceastă direcție și pentru a elabora 
un program de urgență de soluțio
nare a problemelor celor mai arză
toare în domeniile alimentației și 
energiei. Nu este vorba în primul 
rind de ajutorul pentru țările în curs 
de dezvoltare.- specifică raportul, ci 
de „modificări radicale în economia 
mondială". „Este și în interesul țări
lor industrializate ca, în perspectivă, 
țările în curs de dezvoltare să fie 
puse in situația de a trata pe bază 
de egalitate cu țările bogate, de a 
obține un preț echitabil pentru pro
dusele lor și de a participa la con-

Dificultățile economice și sociale 
ale țârilor din Piața comună 
ÎN DEZBATEREA PARLAMENTULUI (VEST ) EUROPEAN

STRASBOURG 13 (Agerpres). — 
într-o alocuțiune rostită la Stras
bourg, în cadrul sesiunii Parlamen
tului (vest-) european, Roy Jenkins, 
președintele Comisiei C.E.E., prezen- 
tînd un program economic și social 
de perspectivă eșalonat pe zece ani, 
a afirmat că anii ’80 vor fi destul de 
sumbri pentru „cei nouă". în decurs 
de un deceniu, a spus Jenkins, am 
asistat la deteriorarea progresivă a 
stabilității monetare. „Am construit 
societatea noastră industrială pe baza 
consumului de combustibili fosili și, 
dacă nu vom schimba sistemul cit 
mai dispunem încă de timp (și 1980 

'ar putea fi ultima ocazie), societatea 
noastră riscă să se prăbușească".

Indicatorii economici, a relevat în 
continuare vorbitorul, sînt negativi : 
rata de dezvoltare economică, care a 
fost anul trecut de 3,3 la sută, ar pu
tea coborî anul acesta sub 2 la sută. 
Rata șomajului a evoluat de la 3 la 
sută, în 1970, la ii,6 la sută- în 1979, 
și se estimează că va depăși 6 la sută 
în acest an. Inflația, a cărei rată a 
fost de 9 la sută anul trecut, va atin
ge 11,5 la sută anul acesta. Se va 
agrava, de asemenea, deficitul ba
lanței comerciale a C.E.E.. . care va 
spori de Ia 8 miliarde dolari in 1979, 
la peste 20 miliarde dolari în 1980, 
între altele și ca urmare a impactu
lui provocat de creșterea cu 65 la 
sută a prețurilor la petrol în cursul 
anului trecut.

Pentru a depăși această situație 
critică, a, arătat' Roy Jenkins, la baza 
politicii economice a țărilor vest-cu- 
ropene trebuie să se afle mai ales 
conservarea energiei. în viitoarele 
două decenii, cu tehnologia actuală 

problemei-cheie a participării co
muniștilor la conducerea trebu
rilor țării — chestiune de care depin
de, în mod hotărîtor, evoluția so
cietății italiene. Este știut că in 
ultimii ani au existat nu puține 
momente cînd s-a văzut clar că dife
rite forțe interne și externe privesc 
cu ostilitate ideea formării unui gu
vern cu participare comunistă. Nu o 
dată s-au făcut — și. dealtfel, conti
nuă să se facă — presiuni pentru a 
nu se ajunge la o asemenea solu
ție. Dar întreaga evoluție a situației 
politice italiene a pus in evidență rolul 
crescînd al Partidului Comunist — 
puterea de atracție a politicii sale și 
a propunerilor sale pentru ieșirea din 
criză. Este o influență tot mai evi
dentă nu numai în rîndurile clasei 
muncitoare, ci și ale păturilor mijlocii, 
intelectualității, precum și ale altor 
straturi și grupări sociale. Opinia 
publică italiană se convinge tot mai 
mult de faptul că instabilitatea poli
tică actuală, perpetuarea ei se dato- 
resc tocmai orientării discrimina
torii față de comuniști, iar pături 
tot mai largi consideră că a sosit de

GUATEMALA

Escaladarea violentei-un scut
al privilegiilor

Evenimentele petrecute, recent, la 
Ambasada Spaniei din Ciudad de 
Guatemala, gravitatea și implica
țiile lor au readus această tară în 
atenția opiniei publice. După cum 
s-a anunțat, un grup de țărani, depo
sedați de pămînt, din provincia Qui
che, din nordul țării, au pătruns în 
incinta Ambasadei Spaniei pentru a 
denunța abuzurile la care sint supuși. 
Ei cereau inițierea unei anchete in
ternaționale in legătură cu represiu
nile declanșate de armată și grupuri
le paramilitare de extremă dreaptă 
împotriva populației din zonele rura
le ale țării, a persoanelor cu vederi 
democratice. în timp ce funcționarii 
spanioli discutau cu reprezentanții ță
ranilor. poliția guatemaleză a luat cu 
asalt ambasada. Acțiunea polițieneas
că a dus la declanșarea unui incen
diu de mari proporții, soldat cu 40 de 
victime. în urma acestui fapt, guver
nul spaniol a rupt relațiile diploma
tice cu Guatemala.

Pentru multi observatori din zonă, 
aceste acte de violență nu sint 
decît un reflex al puternicelor 
convulsii social-politice prin care 
trece, de mai mult timp, mica 
țară din America Centrală. 

trolul și conducerea instituțiilor in
ternaționale" — se arată în raport. 
Totodată, se subliniază că îmbunătă
țirea relațiilor Nord-Sud depinde in 
esență de progresele realizate in po
litica de destindere.

Comisia a avansat și o serie de 
propuneri. Astfel, in ce privește aju
torul pentru dezvoltare, s-a arătat 
că sarcinile ce trebuie îndeplinite ne
cesită cel puțin o dublare la 40 mi
liarde de dolari anual. Țările indus
trializate bogate — consideră comi
sia — trebuie să sporească acest aju
tor la 0.7 la sută din produsul lor 
social brut în 1985 și la unu la sută 
în anul 2000.

în domeniul alimentației, raportul 
preconizează un program de urgentă 
vizînd sporirea producției de alimen
te în țările cele mai sărace, care ar 
urma să beneficieze de investiții de 
cel puțin 4 miliarde dolari pe an și 
de un ajutor de aproximativ 8 mi
liarde de dolari pe an în domeniul 
agricol. In ce privește energia, co
misia consideră că majorarea pretu
rilor la carburanți ar trebui să fie 
„previzibilă și treptată".

în forurile de decizie ale politicii 
financiare și monetare mondiale, pre
cum și la Banca Mondială și F.M.I., 
structurile trebuie să fie modificate 
în favoarea unei participări adecvate 
a țărilor in curs de dezvoltare. Co
misia se pronunță, de asemenea, pen
tru instituirea unui nou fond pentru 
dezvoltarea mondială, 

disponibilă, se va putea face o eco
nomie de energie de 20—35 la sută, 
în sectorul transporturilor ; de 15—35 
la sută in industrie și agricultură și 
de pînă la 50 la sută în sectorul locu
ințelor și serviciilor publice. Potrivit 
programului Comisiei C.E.E., pînă în 
1990 _ s-ar putea economisi o canti
tate "de energie echivalentă cu 100 
milioane tone petrol, ceea ce repre
zintă 20 la sută din importul actual 
al „celor nouă". Paralel, țările mem
bre ale Pieței comune trebuie să pro
cedeze la modernizarea exploatării 
cărbunelui, la dezvoltarea energiei 
nucleare, precum și a. surselor ener
getice alternative, a subliniat vorbi
torul.

SPANIACereri privind interzicerea activității grupurilor teroriste
MADRID 13 (Agerpres). — Grupul 

parlamentar al Partidului Comunist 
din Spania a cerut adoptarea unor 
măsuri adecvate pentru curmarea ac
tivității bandelor teroriste extremis
te și pentru arestarea membrilor și 
colaboratorilor lor. Interzicerea or
ganizației fascjstq spaniole „Fuerza 
Nueva" a fost cerută, de asemenea, 
de mai multe partide, între care 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol, precum și de organizațiile sin
dicale și reprezentanți ai opiniei pu
blice progresiste a țării.

După cum se știe, în ultimele zile 
elemente teroriste de dreapta, fâcînd 

mult timpul să se asigure participa
rea comuniștilor la conducerea tării.

O serie de luări dje poziție ale unor 
lideri democrat-creștini apărute in 
ultimele zile in ziarul „II Popolo"’ 
lasă să se înțeleagă că însuși- Parti
dul Democrat-Creștin n-ar fi împo
triva organizării, după "congres, a 
unor consultări cu celelalte forțe po
litice in scopul formării unui nou 
guvern. Nu se precizează însă despre 
ce fel de guvern este vorba. De răs
punsul pe care democrat-creștinii îl 
vor da la această întrebare, depinde, 
fără îndoială, dacă în fata tării se 
vor deschide perspectivele depășirii 
crizei actuale sau dacă se va apropia 
din nou momentul reîntoarcerii anti
cipate la urne. în ce-i privește pe co
muniști, secretarul general al Parti
dului Comunist Italian, Enrico Ber- 
linguer, a reafirmat că partidul 
său ■ „nu va lua parte la aseme
nea negocieri, dacă ele nu vor avea 
în vedere participarea P.C.I. la un 
viitor guvern, pe bază de egalitate cu 
celelalte partide prezente la procesul 
consultărilor".

Radu BOGDAN

Așa cum scria nu de mult revista 
americană „NEWSWEEK", în Guate
mala „violența politică a provocat 
pierderea multor vieți omenești. Unii 
au fost împtișcați. iar alții măcelăriți 
sau arși de vii. Forțele de stingă nu 
sint singurele care suferă prigoana 
represiunii in Guatemala. Chiar 
oameni politici care adoptă calea de 
mijloc nu se află într-o situație mai 
bună".

De mai bine de douăzeci de ani, în 
Guatemala domnesc teroarea și arbi- 
trariul. La fiecare patru ani, la cîrma 
tării un militar de dreapta îi urmează 
altui militaț de dreapta, ei nefiind 
insă decît instrumentele oligarhiei 
financiare ce domină toate sectoare
le vieții economice și sociale. în 
aceste condiții, armata, politia, ca și 
organizațiile paramilitare de dreapta 
— Armata secretă anticomunistă, 
Escadronul mortii. Mina albă, bande
le de „pistoleros" plătite de marii 
latifundiari — se dezlănțuie nestin
gherit împotriva conducătorilor și 
militantilor mișcării muncitorești, ai 
țăranilor, intelectualilor, împotriva 
liderilor partidelor politice democra
tice. Fostul primar al capitalei guate
maleze, Manuel’ Colom Argueta,

Interes sporit pentru
* reluarea convorbirilor

intercipriote
NICOSIA — 13 (Agerpres). — Mi

nistrul cipriot de externe,. Nikos Ro- 
landis, a conferit cu Reinaldo Galin
do Pohl, reprezentantul special în 
Cipru al secretarului general al 
O.N.U., în cadrul contactelor privind 
reluarea convorbirilor intercomuni
tare, "informează agenția cipriotă de 
presă, C.N.A., citind un purtător de 
cuvînt al guvernului. La întîlnire a 
participat și Gheorghios Ioannides, 
negociator al părții cipriote grecești 
la convorbirile intercomunitare.

Potrivit purtătorului de cuvînt al 
guvernului cipriot, în urma convorbi
rilor pe care ministrul de externe 
Nikos Rolandis le-a avut la New 
York, Washington si Londra, unde a 
efectuat recent vizite, s-a manifes
tat un interes sporit pentru reluarea 
convorbirilor intercomunitare. care au 
fost întrerupte în. iunie anul trecut.

Poziția guvernului american 
față de implantările 

israeliene in Cisiordania
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvint al Departamen
tului de Stat al S.U.A.. Hodding 
Carter, a dat publicității o declarație 
a guvernului american, în care aces
ta își exprimă opinia în legătură cu 
recenta hotărire a guvernului israe- 
lian de intensificare a implantărilor 
israeliene în teritoriul ocupat al Cis- 
iordaniei? „Trimiterea de coloni is- 
raelieni in Hebron, se spune in de
clarație, constituie un pas înapoi 
pentru procesul de negocieri și ar 
putea avea grave consecințe pentru 
convorbirile asupra autonomiei teri
toriilor ocupate". „Implicațiile acestei 
decizii sînt grave și de mare impor
tanță și ele preocupă în mod serios 
guvernul S.U.A.", a arătat Hodding 
Carter, precizind că această declara
ție a fost remisă pe cale diplomatică 
guvernului israelian.

Protocol comercial 
româno-ungar .

BUDAPESTA- 13 (Agerpres). — Cu 
prilejul intilnirii de lucru dintre 
Nicolae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior al 
României, și Vilmos Saghy, ministrul 
comerțului interior al Ungariei, la 
Budapesta a fost'semnat protocolul 
privind schimbul de mărfuri dintre

• Cele două ministere pe anul 1980, 
care prevede o creștere de peste 1,5 
ori în comparație cu anul 1975.

parte din „Fuerza Nueva", au comis 
mai multe acte de violență. Astfel, 
duminica trecută, ele au asasinat un 
tinăr muncitor și au rănit grav alte 
cîteva persoane.

★
Comitetele de coordonare pe plan 

național din învățămîntul secundar și 
superior din Spania au lansat un apel 
vizind organizarea la Madrid, la 18 
februarie, a unei zile antifasciste in 
semn de protest împotriva asasină
rii, recent, a unei studente de către 
membri ai grupării de extremă 
dreaptă „Fuerza Nueva", informează 
agenția France Presse.

conducătorul Frontului Unit Re
voluționar (F.U.R.), declara că re
gimul „folosește metode de represiu
ne de tip fascist, legi excepționale 
pentru a lichida definitiv libertățile 
civile și politice". La putină 
vreme după aceasta, Manuel Co
lom, al cărui partid obținuse în
scrierea în registrul electoral în 
vederea alegerilor prezidențiale din 
1982, muțea asasinat in plin centrul 
capitalei de grupuri paramilitare de 
extremă dreaptă. „Circa 40 000 de 
persoane cu vederi democratice — 
estimează revista italiană „GIORNI" 
— au fost lichidate in timpul guver
nării militare in Guatemala". La 
lunga listă a personalităților politice 
lichidate s-au mai adăugat recent 
încă două nume cu rezonantă în 
viața publică națională. Este vorba de 
fostul ministru guatemalez de ex
terne, Adolfo Molina, și fostul vice
președinte al tării, Eduardo Caceres.

Climatul de violentă și represiuni 
din Guatemala este expresia unei 
prelungite crize politico-economice și 
sociale,' generate de perpetua con
fruntare dintre oligarhia autohtonă, 
aliată a monopolurilor străine, intere
sate în menținerea structurilor ana
cronice și, pe de altă parte, masele 
populare, care luptă pentru drepturi 
și libertăți democratice. Această con
fruntare devine tot mai acută într-o 
tară unde 2 la sută din proprietari 
stăpînesc trei sferturi din terenurile 
cultivable ; în ultimii 25 de ani, in
dienii. care alcătuiesc majoritatea 
populației rurale, au fost deposedați 
de peste trei milioane de hectare.

în ciuda promisiunilor actualului 
președinte, generalul Romes Lucas 
Garcia, de a pune capăt violenței și 
a promova „anumite reforme demo
cratice". realitățile . arată că situația 
nu a făcut decît să se înrăută
țească. Se va dovedi, în cele din 
urmă, escaladarea violentei — cate se 
manifestă tot mai insistent — un 
scut al privilegiilor ? Un scut se în
cearcă să fie. Dar, așa cum au d'ove- 
dit-o atitea -alte împrejurări, scutu
rile de acest fel sînt mai mult decît 
fragile.

înăsprirea măsurilor represive ale 
cercurilor reacționare din Guate
mala este, totodată, o consecință a 
vict'oriși forțelor democratice din Ni
caragua împotriva dictaturii somo- 
ziste, eveniment care, a trezit, un 
puternic ecou în întreaga Americă 
Centrală. Acțiunea țăranilor din 
Quiche, ca și alte manifestări de 
revoltă ale maselor guatemaleze, 
arată că poporul acestei republici, 
ridieîndu-se curajos împotriva opre
siunii, își intensifică acțiunile de 
luptă pentru realizarea aspirațiilor 
sale de libertate și progres.

Valentin PĂUNESCU

Congresul Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez

VARȘOVIA 13 — Trimisul Ager
pres, Gh. Ciobanu. transmite : 
Miercuri', lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, au continuat în 
cele 18 comisii de lucru constituite 
pe probleme ale activității de' partid, 
de stat, ale dezvoltării economice. 
Vorbitorii — activiști de partid si ob
ștești, muncitori, oameni ai muncii 
de la sate, conducători ai unor între
prinderi industriale, intelectuali, per
sonalități de frunte ale vieții sociăl- 
economice poloneze — au dezbătut 
probleme legate de dezvoltarea mul
tilaterală a Poloniei, referitoare la

Miting al prieteniei româno-polone
VARȘOVIA 13. — Delegația Parti

dului Comunist Român, condușă 
de tovarășul Virgil Cazacul mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările celui de-al 
VlII-lea forum al comuniștilor polo
nezi, a fost miercuri oaspete al în
treprinderii mecanice „URSUS". una 
din cele mai mari unități industriale 
ale capitalei Poloniei socialiste.

Delegația a fost întîmpinată de 
Tadeusz Skoczylas, prim-secretar al* 
comitetului de partid al întreprinde
rii, de reprezentanți ai Comitetului 
voievodal Varșovia al P.M.U.P., de 
numeroși oameni ai muncii repre- 
zentind acest harnic colectiv care nu
mără peste 16 mii de muncitori.

Directorul general al întreprinderii, 
Henryk Zbigniew Wilk, a invitat pe 
oaspeți să viziteze halele de produc
ție și muzeul întreprinderii.

Oaspeții români au participat apoi 
la un miting al prieteniei româno- 
polone desfășurat in sala de festivi
tăți a întreprinderii. Luînd cuvîntul, 
Tadeusz Skoczylas a adresat un calci 
salut delegației Partidului Comunist 
Româp. „Sintem convinși că vizita de
legației Partidului Comunist .Român 
frățesc în întreprinderea noastră va 
constitui o contribuție la dezvoltarea 
continuă a relațiilor prietenești și a 
colaborării dintre partidele și popoa
rele polonez și român".

Mulțumind pentru primirea priete

DEPUNERE DE COROANE DE FLORI LA BUDAPESTA. Cu prilejul I 
celei de-a 35-a aniversari a eliberării Budapestei de sub dominația fas- • 
cistă, Victor Bolojan, ambasadorul Republicii Socialiste România in R.P. 
Ungară, a depus o coroană de flori la mormintul eroilor români din ci- I 
mitirul Rakosliget. La ceremonia depunerii de coroane au asistat repre- • 
zentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și alte persoane oficiale. La 
mormintul ostașilor români a fost aliniată o gardă militară.

REPREZENTANȚII UNIUNILOR 
| TEHNICO-ȘTIINȚIIICE DIN BUL- 
i GARIA s-au întîlnit la Sofia, in 

cadrul unei reuniuni naționale, 
I dezbătînd probleme legate de ela

borarea și aplicarea unor tehnologii 
I moderne, depistarea de noi rezerve 

în economisirea resurselor de mun
că și materiale, îmbunătățirea sis- 

I tematică a calității producției, uti
lizarea eficientă a experienței înain
tate. La întîlnire a luat cuvîntul 

I Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de stat al R. P. Bulgaria.

COMUNICATUL COMUN IRA- 
I KIANO-SPANIOL, dat publicității 

la Bagdad, cu prilejul vizitei ofi- 
I ciale întreprinse de președintele 
I guvernului spaniol, Adolfo Suarez, 

menționează că în cursul convorbi- 
, rilor cu președintele Saddam Hus

sein au fost abordate probleme 
I privind cooperarea dintre cele două 

țări în diferite domenii.
ÎNTREVEDERE IRANIANO-PA- 

LESTINIANA. Președintele Iranu- 
I lui, Abolhassan Banisadr, a avut o 

întrevedere cu președintele Comite- 
1 tului Executiv al Organizației pen- 

tru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, aflat in vizită la Teheran la 

l invitația guvernului iranian, pen
tru a participa la festivitățile mar- 

| cînd prima aniversare a revoluției 
| islamice iraniene. In cadrul convor

birilor au fost abordate probleme 
I de interes comun și relațiile dintre 

Iran și O.E.P.
DANEMARCA NU VA SFORI CHELTUIELILE MILITARE. Ministrul 

apărării al Danemarcei, Foul Soegaard. a reafirmat intenția guvernului 
de a nu spori în viitorii patru ani cheltuielile militare, menționind că 
situația economică a tării, care a necesitat reduceri bugetare drastice în 
multe domenii, nu permite acest lucru.

Intensă activitate politică în preajma 
alegerilor din Rhodesia

• Noi măsuri restrictive luate de guvernatorul britanic 
® întîlnire Mugabe — Nkomo • O.U.A. cere respectarea 

strictă a acordurilor de Ia Londra
SALISBURY’ 13 (Agerpres). — Gu

vernatorul britanic al . Rhodesiei, 
lordul Soames, și-a asumat atribuții 
sporite în ce privește desfășurarea 
viitoarelor alegeri, atribuții ce îi per
mit să intervină în desfășurarea scru
tinului in circumscripțiile unde consi
deră că nu sînt îndeplinite condițiile 
necesare . informează agențiile 
U.P.I., France Presse și Reuter. Un 
purtător de cuvînt al guvernatorului 
a precizat că lordul Soames intențio
nează să utilizeze prerogativele sale 
numai in cazul unor incidente grave 
în regiunile in cauză și că nu le va 
pune, în aplicare decît pînă în ajunul 
alegerilor, care urmează să înceapă 
la 27 februarie. Această decizie, men
ționează " agenția France Presse. in
tervine la o s.ăptămină după ce lordul 
Soames își atribuise noi prerogative, 
printre care și interzicerea participă
rii la campania electorală a unor 
oameni politici rhodesieni. sau inter
dicția pentru anumite partide de a 
prezenta 'candidați in unele circum
scripții. „

*
Joshua Nkomo. președintele Uniunii 

Poporului African Zimbabwe (ZAPU). 
și Robert Mugabe, președintele Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe 
(ZANU), s-au întilnit, miercuri, la 
Salisbury, pentru prima dată de la 
reîntoarcerea lor în Rhodesia, in
formează agențiile United Press In
ternational și France Presse.

Potrivit declarației lui Joshua 
Nkomo, aii fost examinate, cu acest 
prilej, o serie de probleme privind 
evoluția situației din Rhodesia, unde, 
în ulnma perioadă, de timp, elemen

creșterea continuă a nivelului de trai 
al poporului, a rolului partidului în 
toate sferele de activitate.

Participanții la dezbateri au evi
dențiat că îndeplinirea cu succes a 
noilor sarcini cuprinse în documen
tele programatice ale celui de-al 
VlII-lea Congres va asigura succesul 
continuu al operei de edificare a so
cietății socialiste .dezvoltate in Po
lonia. Concluziile comisiilor vor fi in
cluse în documentele ce urmează a" fi 
adoptate de congres.

Lucrările forumului comuniștilor ' 
polonezi continuă.

nească, tovarășul . Virgil Cazacu a 
transmis tuturor comuniștilor, și oa
menilor muncii de la inireprinderea 
mecanică „URSUS""-’un cald salut to-, 
vărășesc din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu sentimentele de prietenie și 
solidaritate ale muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din industria con
structoare de tractoare, ale comuniș
tilor și tuturor oamenilor muncii din 
România. Vorbitorul a arătat că în
tregul popor român urmărește cu viu 
interes și caldă simpatie activitatea 
creatoare desfășurată de poporul fra
te polonez, sub conducerea P.M.U.P., 
pentru înfăptuirea’ vastei opere de 
edificare a noii orinduiri. se bucură 
din toată inima de succesele sale, pe- 
care le apreciază ca o contribuție im
portantă la cauza generală a socialis
mului. progresului și păcii in lume.

Tovarășul Virgil Cazacu a relevat 
că un rol determinant in întărirea și 
adincirea legăturilor româno-polone, 
în evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și solidaritate între P.C.R. 
și P.M.U.P. l-au avut întilnirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, care de fiecare dată 
au dat puternice impulsuri dezvoltă
rii pe multiple planuri a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

: PRESĂ ,

PLAN DE DEZVOLTARE A ECO
NOMIEI ȘI CULTURII. Adunarea I 
Populară a R.P.S. Albania, întruni- I 
tă in sesiune la Tirana, a adoptat 
legea cu privire la planul de dez- I 
voltare a economiei și culturii și I 
bugetul de stat pe anul 1980 - re
latează agenția A.T.A. Potrivit pre- I 
vederilor, în acest an producția in- I 
dustrială va crește, comparativ cu 
anul trecut, -cu 10,2 la sută, pro- I 
ducția agricolă - cu 17,8 la sută, | 
volumul investițiilor - cu 7,6 la sută.

AMÎNAREA ALEGERILOR PARLA- | 

MENTARE DIN IRAN. Primul tur de 
scrutin al alegerilor legislative din I 
Iran a fost aminat cu o săptămî- | 
nă, urmînd să se desfășoare la 14 
martie — a anunțat Hassan Habibi, < 
purtătorul de cuvjnt al Consiliului 
Revoluționar. Cel de-al doilea tur * 
de scrutin se va desfășura, după . 
cum a menționat el, ;„cu două sau I 
trei săptămîni' mai tîrziu". . ’

VICTORIA GREVIȘTILOR DIN I 
SAINT LOUIS. Greva de peste cinci • 
luni a 1 500 de muncitori de la u- ' T 
zina petrochimică din Saint Louis I 
(Missouri — S.U.A.) a luat sfîrșit | 
cu victoria greviștilor, care reven
dicau îmbunătățirea condițiilor de i 
muncă și de viată. Administrația a I 
fost nevoită să accepte încheierea • 
unui nou contract de muncă, cu . 
clauze mai avantajoase pentru lu- I 
crători. ’

te ce sprijină fostele autorități rasiste 
de la Salisbury au declanșat o cam
panie de intimidare împotriva patrio- 
ților Zimbabwe, recurgînd și la aten
tate criminale împotriva liderilor a- 
cestora.

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — 
In rezoluția adoptată prin con
sens la sfirșitul dezbaterilor din ca
drul reuniunii Consiliului Ministerial 
al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), participanții au condamnat 
încălcarea acordurilor.'de la Londra 
în problema rliodesiană și au lansat 
un apel tuturor statelor de a acționa 
în vederea strictei lor respectări, ast
fel incit să se creeze condițiile ne
cesare pentru desfășurarea unor ale
geri cu adevărat libere și echitabile 
în această tară. Rezoluția cere, tot
odată. retragerea tuturor trupelor 
sud-africane și a mercenarilor care 
se mai află pe teritoriul rhodesian, 
asigurarea liberei reîntoarceri a tu
turor rhodesienilor în patria lor și 
propune secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, să inițieze o 
anchetă în legătură cu regimul la care 
sint supuși în prezent refugiații re
veniți în {ară.

Arătînd că statele O.U.A. condițio
nează recunoașterea viitorului guvern 
de la Salisbury de modul în care se 
vor desfășura alegerile, rezoluția sub
liniază că „Marea Britanie trebuie să 
decolonizeze Rhodesia pe baza unor 
alegeri libere și democratice".

Tn încheiere; se cere statelor mem
bre. ale organizației să acorde tot 
sprijinul material posibil reprezen
tanților forțelor patriotice. în cadrul 
campaniei electorale.
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