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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu
au revenit aseară în Capitală
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într-o ambianță de caldă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă

~ Ieri s-a încheiat vizita de prietenie
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu au
revenit, joi seara, în Capitală, din
Republica Populară Bulgaria, unde
au efectuat o vizită de prietenie la
invitația tovarășului Todor Jivkov,
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost însoțit în această vizită de
tovarășii Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele
Comitetului de Stat al Planificării,

COMUNICAT

Plecarea din Voden
Joi după-amiază, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășa Elena
Ceaușescu, care, la invitația tova
rășului Todor Jivkov, prim-secre-,
tai- al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, au făcut o.
vizită de prietenie în țara .vecină
și prietenă, au plecat spre patrie.
De la reședința guvernamentală
din Voden, tovarășul Nicolae
‘aușescu și tovarășa Elena
saușescu au fost conduși la aero
port de tovarășul Todor Jivkov și
tovarășa Ludmila Jivkova.
La aeroportul din Razgrad, unde
se afla aeronava prezidențială, au
venit să-i’ salute la plecare pe înalții oaspeți români tovarășii Kiril
Zarev, membru al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Marii
Ivanov, membru al C.C. al P.C.
Bulgar, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Niko Iahiel,
membru al C.C. al P.C. Bulgar,

consilier al primului secretar al
C.C. al P.C.B., precum și reprezen
tanți ai organelor locale de partid
și de stat.
Erau prezenți, de asemenea, Pe
tre. Duminică, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia, și
Petăr Danailov, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria la Bucu
rești.
Aeroportul era' pavoazat cu dra
pelele de stat ale Republicii Socia-1
liste România și Republicii Popu
lare Bulgaria, cu portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov.
La scara avionului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu își iau rămas bun cu
sentimente de caldă' prietenie de
la tovarășul Todor Jivkov și tova
rășa Ludmila Jivkova, de la cele
lalte persoane oficiale bulgare.
Conducătorii celor două țări și
partide își string mîinile cu căldu
ră, se îmbrățișează prietenește.
însoțită de saluturile prietenești
ale celor aflați pe aeroport, aero
nava prezidențială decolează, îndreptîndu-șe spre patrie.

cu privire la vizita de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Republica Populară Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a
efectuat, la invitația tovarășului

In timpul dineului care a avut loc miercuri seara

Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, o vizită de priete
nie în Bulgaria, în perioada 13—14
februarie 1980.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, și celelalte persoane care i-au
însoțit, au vizitat, la Ruse, unita
tea bulgară a întreprinderii de
utilaje și mașini grele ce se con
struiește în comun și care consti
tuie un nou simbol al conlucrării
multilaterale româno-bulgare.
Pretutindeni, înalții oaspeți ro
mâni au fost întîmpinați de oa
menii muncii cu deosebită căldură,
stimă și respect — expresie a prie
teniei frățești existente între po
poarele român și bulgar.
între tovarășul Nicolae Ceaușescu
își tovarășul Todor Jivkov au avut
ioc convorbiri la Ruse și la Vo
den, care s-au desfășurat într-o
atmosferă cordială, de prietenie și
înțelegere reciprocă, caracteristică
întîlnirilor devenite tradiționale
dintre cei doi conducători de partid
și de stat.
Din partea română, la convorbiri
âu participat: tovarășa Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie, to
varășii Nicolae Constantin, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al
guvernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Aurel
Duma, membru al C.C. al P.C.R.,
ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, Ștefan
Bîrlea, membru al C.C. al P.C.R.,
directorul cabinetului secretarului
general al partidului și președin
telui republicii, Constantin Mitea,
membru al C.C. al P.C.R., consilier
al secretarului general al partidu
lui, și președintelui republicii, Pe

tre Duminică, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia.
Din partea bulgară : tovarășa
Ludmila Jivkova, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședinte al Comitetului pentru Cul
tură, Kiril Zarev, membru al C.C.
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării,
Marii Ivanov, membru al C.C. al
P.C.B., prim adjunct al ministrului
afacerilor externe, Niko Iahiel,
membru al C.C. al P.C.B.; consilier
al primului secretar al Comitetului
Central al P.C.B., Petăr Danailov,
membru al C.C. al P.C.B., amba
sadorul Republicii Populare Bul
garia la București.
Tovarășul Todor Jivkov a infor
mat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
asupra unor probleme actuale ale
construcției socialiste în Bulgaria,
a îndeplinirii hotărîrilor celui
de-al XI-lea Congres al Partidului
Comunist Bulgai' și a sarcinilor ul
timului an al celui de-al VII-lea
cincinal, precum și în legătură cu
pregătirea noului cincinal de dez
voltare economico-socială a țării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a
informat pe tovarășul Tddor Jivkov despre îndeplinirea prevederi
lor actualului plan cipcinal, precum
și despre preocupările privind dez
voltarea economico-socială a Româ
niei în perioada următoare, în
conformitate cu programele sta
bilite de Congresul al XII-lea al
Partidului Comunist Român.
S-a subliniat că realizările
României și Bulgariei în toate do
meniile construcției socialiste con
stituie o puternică expresie a for
ței creatoare a celor două popoare
care își făuresc în mod’ liber viito
rul, o contribuție la creșterea pre
stigiului și influenței socialismului
în lume.,
în timpul convorbirilor s-a acor
dat o deosebită atenție înfăptuirii
hotărîrilor luate la cel mai înalt
nivel privind dezvoltarea și apro
fundarea relațiilor româno-bulgare.
S-a evidențiat, cu satisfacție, că
sarcinile trasate de conducătorii

(Continuare în pag. a IlI-a)

Aurel Duma, membru al C.C. al
P.C.R., ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, Ște
fan Bîrlea, membru al C.C. al
P.C.R., directorul cabinetului secre
tarului general al partidului și pre
ședintelui republicii, Constantin
Mitea, membru al C.C. al P.C.R.,
consilier al secretarului general al
partidului și președintelui repu
blicii.
La sosire, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați de to
varășii Ilie Verdeț, Cornel Burtică,
Ion Coman, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu,
Aneta Spornic, Nicolae Giosan, Ion
Ioniță, Elena Nae, Ion Ursu,

Richard Winter, Vasile Marin, de
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.
Erau de față reprezentanți ai
Ambasadei Republicii Populare
Bulgaria la București.
Aeroportul Otopeni, unde a avut
loc ceremonia sosirii, era împodobit
cu drapelele partidului și statului.
Un grup.de pionieri a oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu.
Cei prezenți au făcut o caldă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu, exprimîndu-și satisfacția față de re
zultatele rodnice ale vizitei de prie
tenie întreprinse în Republica
Populară Bulgaria.

ÎN INTÎMPINAREA ALEGERILOR

VOTUL NOSTRU

DE LA 9MARTIS
Un vot pentru

Noua calitate
a muncii și a vieții
în ultimele trei decenii — dece
niile construcției socialiste — econo
mia românească s-a distins în pei
sajul economiei mondiale prin
ritmuri de creștere deosebit de înal
te — atinse, doar de cîteva țări ale
lumii. Aceeași caracteristică îi este
proprie României socialiste, și în vii
tor. Congresul al XII-lea al parti- '
dului a preconizat, prin programe-■
le adoptate, dezvoltarea dinamică a
economiei, ca o premisă majoră pen
tru realizarea mărețului obiectiv —.
trecerea României, la sfârșitul urmă
torului cincinal, de la stadiul de țară
socialistă în curs de dezvoltare la cel.
de tară socialistă mediu dezvoltată.
Constituie un element de ■ certă
noutate și excepțională importanță
faptul că, pe fondul ritmurilor rapi
de, accelerate, viitorul cincinal pre
vede ..trecerea la o nouă calitate a
întregii activități economico-sociale.
Referindu-se la acest imperativ, de
care depinde împlinirea deziderate
lor poporului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Trebuie
să avem in vedere că, în cincinale
le care au trecut, am acumulat, din
punct de vedere material, o bază
tehnico-materială puternică ; am rea
lizat, de asemenea, acumulări însem
nate în dezvoltarea clasei muncitoa
re — atît numericește, cît și din
punctul de vedere al pregătirii Pro
fesionale și politice — a țărănimii
noastre noi și intelectualității. Am
realizat, deci, în toate domeniile, o
puternică acumulare de forte, care
impune trecerea obligatorie Ia o nouă
calitate. Să înfăptuim această cerin
ță a dialecticii dacă dorim să mergem
inainte“.
în mod firesc, în virtutea legi
lor dialecticii, dezvoltarea pe care
o va cunoaște societatea noastră in
cursul următoarelor cincinale va îm
bina indisolubil schimbările în latu
ra cantitativă a fenomenelor, cu
schimbările în latura lor calitativă.
Dealtfel, bogatul tablou al dezvol
tării țării noastre în actualul cinci
nal evidențiază, alături de realizări
importante ce pot fi exprimate în
termeni cantitativi, semnificative
mutații de ordin calitativ deja în
făptuite sau în plin proces de afir

mare. Cincinalul următor, mal mult
ca oricare altul de pînă acum, are
drept deviză în economie preponde
renta mutațiilor de ordin calitativ.
Trecerea la. o nouă calitate a în
tregii activități economice este apre
ciată în Manifestul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste drept o
condiție de bază pentru „consolida
rea și mai puternică a modului de
producție socialist, ridicarea gradului
de civilizație a întregului popor, în
tărirea forței materiale și spiritua
le a tării, a independentei și suvera
nității României socialiste".
O nouă calitate in activitatea eco
nomică inseamnă, înainte de toate, va
lorificarea intensă, susținută, a tutu
ror. elementelor producției materiale
pentru a asigura ridicarea accelerată a
eficientei întregii activități economi
ce. .înțeleasă in această viziune, creș
terea economică rapidă apare nu atit ca o. cheltuire suplimentară, ma
sivă. de resurse — materiale, teh
nice și umane — cît mai ales ca un
act- de folosire a acestora cu chib
zuință și înalt spirit gospodăresc.
Desigur, pentru a atinge o aseme
nea performantă trebuie avute in ve
dere extrem de multe laturi ale pro
ducției .materiale. Fără-a avea pre
tenția enumerării lor exhaustive,
primordială este ridicarea nivelului
tehnic al producției, înnoirea rapidă
în pas cu exigentele progresului teh
nologic mondial, în contextul afir
mării tot mai puternice a ramurilor
și subramurilor de virf ale indus
triei. Cerința decurge nu numai din
nevoia de a valorifica tot mai te
meinic potențialul tehnic de care dis
punem, materiile prime și combus
tibilii ■ — astăzi din ce în ce mai
scumpe și mai greu de procurat —
cit și din necesitatea de a face față
exigențelor de competitivitate pe
piața mondială. Este un fapt bine
cunoscut că multe dintre țările avansate din punct de vedere eco
nomic își majorează în zilele noas
tre simțitor venitul național, tocmai
pe seama exportului produselor cu
un inalt grad de tehnicitate. Compe
titivitatea a devenit astăzi, mai mult

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a Ii-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR
O legislatură bogată în înfăptuiri, perspective și mai însuflețitoare

Ploieștenii sînt, ca întotdeauna,
mîndri de orașul lor. Dar au și de ce
Acum, la încheierea unei
legislaturi cu un strălucit
bilanț de realizări economico-sodale, am solicitat opi
nia cîtorva cetățeni din
Ploiești despre schimbările
petrecute în viata orașu
lui și a lor personal, despre
ceea ce" își propun să facă,
mai mult și mai bine, în
noua legislatură, pentru
dezvoltarea și mai puterni
că a localității în care tră
iesc și muncesc.
— Orașul nostru — ne
spune maistrul Mihai Bobocca de Ia întreprinderea
„1 Mai" din Ploiești — era
pe bună dreptate conside
rat și în trecut ca unul din
centrele economice de sea
mă ale țării. Dar cu adevă
rat o citadelă industrială
puternică și modernă abia
acum a devenit. Mă uit în
jurul meu și aș spune că
nu-mi recunosc propria-mi
uzină. Și nu exagerez de
loc — în actuala legislatu
ră, întreprinderea noastră
s-a dezvoltat foarte mult,
între alte capacități noi de
producție date în funcțiune
fn această perioadă ne-am
construit cu forte proprii —
așa cum ne-a cerut secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul unei
vizite de lucru — o mare si
modernă fabrică de mașiniunelte. Astăzi „1 Mai" este
constructoare nu numai de
utilaj petrolier, ci și de mașini-unelte, de utilaj teh
nologic pentru metalurgie
și pentru minerit. Așa că,
după opinia mea, vechiul
profil al întreprinderii, adi
că numai de constructoare
de utilaj petrolier, nu prea
mai corespunde.
Dar nu numai la noi in
Întreprindere s-au înregis
trat mari prefaceri în ac
tuala legislatură. Pe plat
formele petrochimice de la

Brazi și Teleajen s-au pus
în funcțiune noi instalații
de mare capacitate de pre
lucrare superioară a țițeiu
lui, s-au dezvoltat și mo
dernizat întreprinderea de
stofe „Dorobanțul", „Feroemail", „Flacăra" și cite
altele.
Maria Mănoiu, președinta
comitetului municipal al
femeilor, consideră că una
din realizările cele mai
marcante pe plan social-po
litic din perioada legislatu
rii actuale este puternica
afirmare a femeilor. „Cu
vreo patru ani în urmă —
ne spunea — la oficiul for
țelor de muncă se aflau
multe cereri de intrare în
cîmpul muncii, depuse mai
ales de tinere fete. Dar
o mare parte dintre ele nu
voiau decît să fie funcțio
nare, căutau muncă „de bi
rou". Am dus o susținută
activitate educativă in ria
dul acestora, le-am făcut
să înțeleagă că în orice ac
tivitate productivă femeia
poate fi egală bărbatului,
își poate afirma personali
tatea, printr-o bună pregă
tire profesională, hărnicie
și pricepere.
Astăzi, la oficiul forțelor
de muncă, tot mai multe ti
nere vin și solicită să înve
țe o meserie, să lucreze în
producție. Numai in anul
1979 s-au încadrat în acti
vitatea productivă aproape
2 600 de femei, care lucrea
ză în prezent ca strungari,
frezori, sudori, constructori
pe șantiere etc. Și trebuie
să adaug că munca lor este
tot atît de bună — uneori
chiar mai bună — decît a
bărbaților. Dar femeile din
orașul nostru au fost și sînt
prezente active și în viata
obștii, ca deputate, ca par
ticipante directe la acțiuni
le de gospodărire și înfru
musețare a cartierelor, a

străzilor unde locuiesc. Și,
firește, ele sînt, în același
timp, soții și mame... la fel
de harnice. Vorbind despre
condiția de gospodină a fe
meii, nu pot să nu arăt că
ea a fost ajutată mai mult
ca altădată prin preocupa
rea primăriei pentru lărgi-

tine-restaurant, unde iau
masa, - în condiții foar
te bune și la prețuri con
venabile, mii de oameni ai
muncii. Cantinele-restaurant de la rafinăria Ploiești-Sud, de la întreprin
derea de utilai chimic si de
la „1 Mai" au înființat mi-

deputaților în sfera servi
ciilor
către
populație :
„S-au ridicat mari com
plexe meșteșugărești în
cartierele de sud, de vest
și de nord ale orașului.
Ceea ce trebuie însă făcut
în viitoarea legislatură este
să se ajungă la un serviciu

Din înfăptuirile actualei legislaturi:
• Au intrat în funcțiune 49 noi capacități industriale.
• Producția globală industrială a crescut cu 44 la sută ;
s-au livrat la export, peste prevederi, mărfuri în valoare de
4,8 miliarde lei,
® Au fost încadrate în muncă aproape 22 500 femei, în
marea lor majoritate calificate și recalificate prin școli profe
sionale și la locul de muncă.
• Zestrea ăocial-culturală și edilitar-urbanistică s-a îm
bogățit în această legislatură cu : 12 300 apartamente, peste
2 000 de locuri în creșe și grădinițe, 58 săli de clasă, 432 locuri
în cămine studențești, 3 săli de gimnastică, 15 000 mp spații
comerciale și altele.
® Desfacerile de mărfuri au crescut cu 34 la sută.
crocantine chiar la locul de
muncă. De asemenea, pen
tru ușurarea condițiilor de
aprovizionare, la porțile
marilor unități „Doroban
țul", Combinatul petrochi
mic Brazi și altele s-au în
ființat magazine pe bază
de comandă prealabilă.
Desigur, mai sînt multe
de făcut. Mă gîndesc
la faptul că primăria poa
te să antreneze mai mult
pe cetățeni, _ mai ales pe
viitorii locatari, pentru a
da o mină de ajutor con

de calitate. în fața lucrăto
rului din atelierele mește
șugărești, oamenii ridică
pretenții din ce în ce mai
mari, cerințe noi — și pe
deplin îndreptățite. Or. din
păcate, unii meșteri mai fac
treabă de mîntuială, iar
omul este purtat zile în
tregi pe drumuri pentru
a-și repara, să zicem, fri
giderul sau televizorul".
Nicolae Bucura — de la
consiliul județean al sindi
catului : „în această legi
slatură s-au înființat 10 can

rea și diversificarea rețelei
comerciale și îmbunătățirea
aprovizionării. Desigur, nu
totul este perfect — să
menționăm că ar fi bine si
util ca edilii, direcția co
mercială. membrii echipe
lor de control al oamenilor
muncii să se ocupe mai
mult de educația lucrătoru
lui din comerț'...".
Viorica Sandu — mun
citoare
la
cooperativa
„încălțămintea" — ne-a
vorbit despre preocupările
gospodarilor orașului, ale

structorului, acțiune hotărîtoare pentru îndeplinirea
integrală a planului de lo
cuințe pe 1980, evitind si
tuația anului trecut, cind
s-au înregistrat restante
serioase".
Dar, deși au existat și mai
persistă unele restanțe la
construcția de locuințe, acestea nu umbresc, în oahii
cetățenilor, frumoasa dezvol
tare a orașului. Astfel, Ploieștiul își etalează noile și
modernele sale cartiere in
tr-un mod armonios, incit
comunele suburbane sînt
aproape unite cu orașul.
— în prezent — ne spu
ne tovarășul Vasiîe Soare,
primarul comunei suburba
ne Bărcănești — ca urmare
a creșterii nivelului de trai
și in spiritul Legii sistema
tizării, la noi se înalță nu
mai case cu cite 1 și chiar
2 etaje, precum și blocuri
pentru cadrele din agricul
tură, cele didactice și sani
tare. în felul acesta, spe
cialiștii se stabilizează în
comună, participă efectiv
Ia conducerea și gospodări
rea localității. în actuala
legislatură ne-am dezvoltat
serele legumicole, care au
ajuns la 210 hectare, cres
cătoria de animale și pă
sări, fermele pomicole și
altele, pentru a ne spori
contribuția la asigurarea
piețelor Ploieștiului cu mai
multe produse agroalimentare. Aceasta este, de fapt,
una din sarcinile de căpete
nie ale comunelor suburba
ne. Cind vom reuși — și in
această direcție trebuie să
acționăm mai mult — ca
fiecare navetist (avem vreo
3 400) să fie și un bun gos
podar la el acasă, să cultive
legume, să crească anima
le și păsări, atunci baza de
alimentație a Ploieștiului
va spori considerabil".

în încheierea consemnării
acestor opinii, nu puteam
să nu-i dăm cuvîntul și
tovarășului Ion Paraschiv,
primarul
municipiului :
„Actuala legislatură a fost
și pentru Ploiești cea mai
bogată în înfăptuiri din toți
anii construcției socialiste,
din întreaga sa istorie. A
cunoscut o puternică dez
voltare economia orașului,
iar consiliul popular muni
cipal a fost mai direct im
plicat in realizarea, de că
tre toate unitățile, a planu
lui in profil teritorial. Au
fost amplificate legăturile
oamenilor uzinelor cu pri
măria, s-a lărgit conlucra
rea democratică a deputa
ților cu cetățenii. Toți ac
tiviștii consiliului popular
și-au organizat in așa fel
activitatea in actuala legi
slatură, incit cea mai mare
parte din timp să se afle
printre oameni, să le cu
noască opiniile, să le rezolvo operativ cererile.
în această legislatură, am
beneficiat de activitatea
multor deputați cu tragere
de inimă, 4 cu spirit organi
zatoric, am reușit, prin exemplul lor, să atragem un
mare număr de cetățeni la
treburile obștii, la acțiunile
de muncă voluntar-patriotică, să realizăm aproape
700 000 metri pătrați de re
parații și modernizări de
străzi, să executăm 30 de
kilometri de conducte pen
tru apa potabilă, 12 kilome
tri de canalizare pe diferi
te străzi. Parcul de autobu
ze s-a mărit și el cu 200 de
mașini noi".
O muncă tenace s-a dus
și în . direcția ocrotirii me
diului înconjurător, pentru
ca orașul să fie mai curat,
mai frumos. Sigur, că, într-o asemenea activitate
vastă am avut și unele

Vom

consiliului popular jude
țean, imi vorbește despre
ce se întâmplă :
— Reconstruim acum cen
trul acestui vechi oraș.
Ne-am apucat puțin cam
tîrziu, am și fost criticați
pentru treaba asta, dar să
știți că nu-i ușor să dărîmi
și să construiești altfel toc
mai partea de oraș la care
craiovenii, din tată-n fiu,
țineau cu sfințenie. Trebuie
apoi să fiți de acord că
ceea ce construim aici, adi
că centrul unui oraș cu o
atît de bogată istorie si cu
tradiția bunului gust, e ne
cesar să dureze mult —
peste decenii și poate se-

Reportaj
din viitoarea
Piață
a Revoluției
cole — si să-și păstreze, și
față de exigentele viitoru
lui, întreaga valoare este
tică. Vorbind urmașilor, in
același timp, despre speci
ficul arhitectural, al acestui
leagăn de istorie. Iar atunci
cind in urmă cu nici un an,
ne-ăm apucat să degajăm
spațiile ce urmau a deveni
șantier,. demolînd clădirile
vechi de pe strada Unirii și
din junii ei, am simtit con
centrată. întreaga atenție a
orașului. Cind au început
să fie ' turnate primele
fundații pentru noile con
strucții, grupuri mari de
cetățeni, se adunau în jurul
constructorilor. Răspunde
re mare !
Cind primul bloc a fost
în parte gata, la primul vi
cepreședinte al consiliului
popular județean a venit in
audiență un bătrîn. „Eu nu
am nici o plîngere perso
nală — a spus el — n-am
nimic de cerut pentru mine.
Am doar ceva de spus des
pre ceea ce construit! dum
neavoastră aici, în centru".
„Luați loc !“ — i s-a spus
și, în clipa aceea, tovarășul
Găvruș și-a amintit că a
întilnit deseori figura bătrinului printre cei care au
urmărit zi de zi, ca spec
tatori interesați, noua con
strucție. „Vă ascult !“. „Am
văzut blocul ridicat aici,
alături. E frumos, e ceva
deosebit, într-adevăr. Iar

(Urmare din pag. I)
ca oricînd, un factor esențial de bu
năstare și progres.
O nouă calitate în economia noas
tră implică deopotrivă reducerea con
siderabilă a cheltuielilor de produc
ție, concomitent cu creșterea mai ac
centuată a productivității muncii. Economia noastră dispune, în momen
tul de față, de toate mijloacele pen
tru a realiza mari pași înainte în
aceste domenii vitale ale înaltei eficiențe economice : cadre cu o foar
te bună calificare, o înaltă dotare
tehnică, o bogată experiență in or
ganizarea și conducerea producției.

rești, pentru a-i conferi
cetății noi valențe de urba
nizare modernă, a asigura
concetățenilor condiții de
viață și de muncă tot mai
ridicate.

Constantin
CAPRARU
corespondentul „Scînteii
*

5000000 de participant
a la, adunările pentru depunerea
candidaturilor

eu, vă rog să mă credeți,
mă pricep, toată viața am
fost constructor. Și tocmai
pentru că mă pricep, am
și citeva observații. Mă
gîndesc, de exemplu, dacă
apartamentele or să aibă
destulă lumină... Că oame
nii astăzi au nevoie de lu
mină multă, au descoperit
lumina...".
A avut și . multe altele de
spus bătrînul. Primul vice
președinte l-a rugat să vină
și. a doua zi, la aceeași oră.
A doua zi, în același bi
rou, l-a așteptat pe bătrin
un adevărat consiliu : arhitecții, directorul trustului
de construcții, alți ingineri
constructori. Din tot acest
sfat au rezultat multe îm
bunătățiri și soluții practi
ce. „Nea Florea", bătrînul
dulgher, a devenit, din cli
pa aceea, de-al casei, s-a
oferit să-i învețe pe dul
gherii mai tineri ai șantie
rului subtilități uitate ale
meseriei lor, să conducă el,
volyntar, lucrările mai pre
tențioase...
Deloc mărunt — cum ar
părea — episodul acesta re
flectă și el aceeași stare de
responsabilitate. De partici
pare civică. A tuturor.
Dar cel mai mult și
mai îndeaproape, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a in
teresat și a acționat pentru
ca municipiul Craiova să
capete un centru pe măsu
ra faimei sale și pe măsura
viitorului ce-1 așteaptă.
Secretarul general al parti
dului, avînd multe alte tre
buri, multe dintre ele cu
mult mai importante, și-a
găsit timp și energie ca să
analizeze proiecte, să vină
lă fața locului de, nenumă
rate ori, să discute și să
dea idei și indicații — așa
cum face cu tot' ceea ce pri
vește dezvoltarea întregii
țări. „Am fost impre
sionat — istorisește ing.
Mircea Duțulescu, vicepre
ședinte al consiliului popu
lar județean — am fost im
presionat, vă spun, de pre
cizia cu care cunoaște orașul nostru, aproape casă
cu casă. A discutat cu noi
fiecare detaliu. S-a intere
sat de felul in care este
concepută revitalizarea zo
nei centrale a orașului,
ne-a dat indicații pentru o
mai mare funcționalitate a
ceea ce vom construi, pen
tru mai firești legături în
tre o zonă și alta, pentru
o concepție unitară a tra-

Realizarea unor transformări cali
tative în toate ramurile producției
materiale presupune, desigur, și utilizarea deplină a capacităților de
producție în fiecare unitate, pină la
ultimul loc de muncă, realizarea unor structuri de fabricație cit mai
avantajoase din punct de vedere econoinic, recuperarea și refolosirea
tuturor materiilor prime și materia
lelor rezultate din procesele de pro
ducție și de consum.
în concepția partidului nostru, tre
cerea la o nouă calitate în activi
tatea economică nu se limitează la
modificări in cadrul uneia sau al
teia din ramurile industriale unde se
concentrează cu precădere progrese

scăderi, neajunsuri. Mal
sint încă lucruri nerezolva
te. Experiența acumulată in
actuala legislatură este un
bun cîștigat. Noii gospodari
ai acestui mare oraș, depu
tății care vor fi aleși la 9
martie, vor putea atrage și
mai mult cetățenii la con
ducerea și rezolvarea tre
burilor
edilitar-gospodă-

- - - - - - AGENDĂ ELECTORALĂ ——

spune:
„Aceasta este
Vechiul centru al Craiovei este cuprins si el intr-o
circumscripție electorală ;
așa trebuie să fie. pentru că
circumscripțiile sint delimi
tate teritorial, intre strada
„cutare" și strada „cutare",
după numărul de alegători.
...Totuși, in cazul de față,
comisiile electorale locale,
bănuiesc, sint puse în difi
cultate : alegerile, de la 9
martie 1980 vor găsi o bună
parte a acestei zone în si
tuația de „spațiu nelocuit",
deși aici, zeci și poate sute
de ani, a fost zona cea mai
dens locuită din întregul
oraș. Cândva, după alegeri,
ea va redeveni ceea' ce a
fost...1 Dar, -să începem alt
fel.
Mă aflu în centrul Craiovei (să-i spun, mai bine,
zona centrală, pentru că nu
există aici un punct anu
me care să determine cen
trul geometric al urbei) și
hoinăresc în căutarea pri
veliștilor cu care mă obiș
nuisem in urmă cu mai
bine de un deceniu. Dar
strada pe care cel mai mult
o -căutau,, o străbăteau cu
pasul și-o însuflețeau cu
mișcarea lor craiovenii nu
mai există. De aici. din
piața cunoscutului sediu
politico-administrativ, înce
pe și se întinde în jos. spre
„Minerva", un șantier ma
siv. Clădirile din fata pa
latului au dispărut si ele.
pe locul lor — un mic parc,
în stingă lui,, pe locul, al
tor mici clădiri, masivul
cub al unui supermagazin.
în sus, în fața „Inglișparc“-u'lui, pe locul fostelor
tarabe ale pieței mari —
distinsa siluetă, nouă, mo
dernă, a Teatrului Național.
Mai jos, din fața colegiului
„Nicolae Bălceșcu". printre
macaralele unui alt șantier,
prin spațiul eliberat, de alte
vechi și anonime clădiri, se
vede, în sfirșit poate fi vă
zut în toată splendoarea lui
palatul (i-aș spune. mai
curând, castelul) Muzeului
de artă, in mod cert cea
mai orgolioasă, cea mai
„rafinată" piesă arhitecto
nică a orașului.
Centrul Craiovei, pastrîndu-și. ba chiar punindu-și abia acum în valoa
re ceea ce dobîndise valo
ros de-a lungul timpurilor,
va fi totuși altul...
De la fereastra biroului
său, privind orașul, tova
rășul Gheorghe Găvruș,
primul vicepreședinte al

O puternică dezvoltare a cunoscut in actuala legislatură
întreprinderea „1 Mai” din Ploiești, care o devenit con
structoare nu numai de utilaj petrolier, ci și de mașini
unelte, de utilaj tehnologic pentru metalurgie și minerit

„Valea Vlăicii" din zona centrală a Craiovei a și dobîndit cu totul alte volume și culori,
o structură de autentică civilizație urbană

Conform datelor centralizate Ia Comisia electorală centrală, pînă ieri
seară au avut Ioc adunări cetățenești pentru desemnarea candidaților in
circa 90 Ia sută dirt cele 62141 circumscripții electorale pentru alegerile de
deputați in Marea Adunare Națională, consiliile populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale. La aceste adunări au participat peste 5 000 000
de alegători, oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte națio
nalități, muncitori din întreprinderi, țărani, intelectuali, militari, pensionari,
gospodine, elevi și student!. în aproape 90 la sută din circumscripțiile elec
torale au fost depuse cite 2 și 3 candidaturi.
în zilele următoare, după încheierea acțiunii de desemnare a candidaților, vor începe in toate circumscripțiile întilnirile dintre alegători și
candidați.
„

CETĂȚENI! Verificați la centrele
de afișare înscrierea dumneavoastră
în listele de alegători!

O parte din macheta viitorului centru al Craiovei. Nu peste mult timp, o fotografie
din elicopter ar putea să înfățișeze transpunerea în realitate a ceea ce acum e
doar proiect și șantier

mei orașului. La una din
vizitele de lucru la Craio
va, privind de pe treptele
Universității acea parte de
oraș, ne-a spus că tot spa
țiul din fața monumentalei
clădiri va trebui să devină
viitorul centru civic al mu
nicipiului, cu o piață largă
mărginită, de construcții es
tetice, cu o arhitectură mo
dernă și că piața aceasta ar
trebui să se numească Pia
ța Revoluției, pentru ca ur
mașii să știe că noua față
a orașului este opera revo
luției noastre socialiste. Arhitecții se străduiesc acum
să proiecteze, intr-adevăr,
ceva măreț pentru aceas
tă zonă".
Am văzut machetele, de
senele, schitele de ansam
blu și de detaliu. Centrul
Craiovei va fi, cu adevărat,
ceva deosebit. Să vorbim,
spre exemplu, despre cu
noscuta stradă a Unirii —
fost și viitor loc de pro
menadă al orașului. Repre
zenta, intr-un fel, stilul,

le tehnologice ale epocii noastre, ci
cuprinde ansamblul acestei activități,
organizarea și conducerea, gestiunea
economică, promovarea largă a au-

tradițiile, viața Craiovei.
Fiecare clădire cu o altă
istorie, cu personalitatea ei,
chiar dacă nu de o foarte
mare valoare arhitecto
nică. Preluînd și stilizind elemente din vechi
le arhitecturi, clădirile noi,
fiecare cu individualita
tea sa arhitecturală, vor
crea un spațiu unitar de
armonii și culori, amintind
vechiul specific, dar aparținînd unei civilizații mo
derne. Pentru liniștea craioveanului trebuie spus că
„Minerva" rămîne, conso
lidată, restaurată, redată
funcțiilor ei de hotel și res
taurant cu iz de epocă, in
tegrată ingenios în noua
structură a zonei. Rămîne
și hotelul „Palas", rămin
clădirile Băncii Naționale,
colegiului „Nicolae Bălcescu“, bibliotecii „Aman",
„Liceului de fete", clă
direa „Ramuri", fosta pre
fectură și multe alte
le, fiind mult mal bine
puse în lumină. Vor apă

rea, în plus, un nou hotel,
o casă de cultură a sin
dicatelor, un teatru pentru
copii și tineret, un cinema
tograf, un sediu politicoadministrativ,
magazine,
blocuri frumoase.
în urmă cu 12 ani, des
pre toate acestea imi
vorbea, ca despre un vis
frumos, arhitectul Voia.
Venit atunci din facultate,
cu sufletul încărcat de
înaripate visuri, Viorel
Voia vorbea atunci, cu o
însuflețire aparte, despre
ceea ce își imagina el că
va trebui să devină cind
va, într-un viitor îndepăr
tat. noul centru al Craio
vei. Sînt nespus de bucuros
să constat că acel „viitor
îndepărtat" era grozav de
aproape și că, iată, chiar
tînărului visător de atunci
i-a fost dat să transpună
pe hîrtia milimetrică a pro
iectului, viziunea care-i înfierbîntase tinerețea.

Este de observat deci că tre
cerea la o nouă calitate este privită
de partid ca un proces global, ce
cuprinde totalitatea laturilor vieții so

După cum sîntem informați de Ia
Comisia electorală centrală, in toate
localitățile țării se desfășoară acțiu
nea de verificare a listelor de alegă
tori. Pină ieri seară, aproape 40 la
sută din totalul alegătorilor s-au
prezentat lă centrele de afișare.
Acțiunea este avansată în județele
Sălaj, Alba, Harghita, Caraș-Severin, Sibiu, Mehedinți, Prahova, Su
ceava, Vilcea și Vrancea, unde pro
centul de verificare a listelor este
cuprins între 50 și 93 la sută.
Pentru a se evita omiterea sau în
scrierea greșită a numelui alegători
lor, TOȚI CETĂȚENII CU DREPT
DE VOT SINT CHEMAȚI SĂ VERI
FICE LA CENTRELE DE AFIȘARE

ciale. Este evident că pe măsura
înaintării noastre pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, se poate și se va putea vorbi
tot mai mult despre :
o calitate nouă, superioară în con

lor in listele de

ALEGĂTORI.
Reamintim alegătorilor care știu
de pe acum că la data de 9 martie nu
vor fi in localitatea de domiciliu
(oameni ai muncii detașați pe șan
tiere sau in alte localități, elevi și
studenți aflați la studii in alte loca
lități decit localitatea de domiciliu,
cei aflați in concediu in stațiuni de
odihnă și tratament, cei internați în
spital) că au datoria să solicite con
siliilor populare din localitatea de
domiciliu eliberarea „Adeverinței
privind exercitarea dreptului de a
alege", cu care se vor prezenta la vot
în localitatea în care se vor afla la
data de 9 martie.

Cu înaltă mîndrie
patriotică și ostășească
Am satisfacția, dar
și marea răspundere si
onoare, de a vota la 9
martie in circumscrip
ția electorală nr. 1, „23
August" a municipiu
lui București. Faptul
că in această circum
scripție candidează se
cretarul
general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceausescu, care
întruchipează cele mai
alese virtuți ale fiilor
acestui pămint, stega
rul înțelept șt cuteză
tor al noilor noastre
destine, personalitate
marcantă a lumii con
temporane, reprezintă
pentru noi, ostașii
țării, un motiv de
înaltă mîndrie patrio

tică și civică. O mindrie care ne însufle
țește în munca de zi
cu zi pentru a ne for
ma ca luptători iscu
siți, apărători de nă
dejde ai cuceririlor re
voluționare, ai inde
pendenței și suvera
nității României so
cialiste.'■Cu acest sim
țământ, alături de cei
lalți militari ai uni
tății .noastre, mă an
gajez să intimpin mă
rețul eveniment de la
9 martie cu rezultate
din cele mai bune in
pregătirea de luptă, și
politică, în întreaga
mea activitate.
Pilda candidatului
nostru, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, ne
stă permanent in față,
activitatea sa prodigi
oasă consacrată înfăp
tuirii politicii interne și
externe a partidului și
statului nostru fiind
chezășia sigură a în
făptuirii Programului
partidului de ridicare
a României socialiste
pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Așa
dar,
dindu-mi din
toată inima votul meu
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, îndeplinesc
o inaltă îndatorire de
oștean și cetățean al
patriei.

Caporal
Viorel ROTARU

Mihai CARANFIL
dițiile de viață ale oamenilor, ceea
ce obișnuim să numim o nouă ca
litate a vieții, prin avintul economiei,
prin multiplele măsuri pe care pro

Noua calitate a muncii și a vieții
toconducerii muncitorești, mergînd
pină la formele de retribuire a mun
cii, in ultimă instanță restructura
rea forței de muncă, ridicarea cali
ficării profesionale a întregului per
sonal muncitor.

Înscrierea

gresul economic le va face posibile
in sfera retribuției, creșterii și di
versificării volumului de bunuri, lăr
girii serviciilor, diseminării largi a
elementelor civilizației urbane Ia
sate, îmbunătățirii condițiilor de lo

cuit, de instruire, de ocrotire a să
nătății, de petrecere a timpului liber;
o calitate nouă, superioară in via
ta politică, prin adincirea democra
ției socialiste, prin asigurarea unei
tot mai intense participări a maselor
celor mai largi la conducerea statu
lui, a treburilor obștești ;
o calitate nouă, superioară in știin
ță, invățămint, prin integrarea orga
nică cu producția, prin transpunerea
in viață a amplului program-directivă de cercetare științifică, dezvolta
re tehnologică și de introducere a
progresului tehnic.
Și. desigur, ca o premisă majoră
a trecerii la o calitate superioară in

toate aceste domenii, realizarea unei
calități noi in activitatea politicoideologică și cultural-educativă de
formare a omului nou, pentru că, în
ultimă instanță, omul nou, cu o inal
tă conștiință socialistă, cu un larg
orizont de cultură și o competență
superioară este factorul decisiv, for
ța hotărîtoare a progresului social.
Pentru calitatea nouă în activita
tea economică și în ansamblul vie
ții noastre sociale, să ne dăm vo
tul Ia 9 martie. Este, în fond, mo
dalitatea principală prin care, sub
conducerea partidului, vom realiza
viitorul de prosperitate, bunăstare,
progres la care năzuim.
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Tovarășa Elena Ceausescu a vizitat
instituții social-culturale din orașul Huse

cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria
(Urmare din pag. I)

celor două țări și partide, în cadrul
întîlnirilor de anul trecut de la Vo
den și Sinaia, privind intensifica
rea colaborării multilaterale — în
construcțiile de mașini, chimie, me
talurgie, electronică, energetică, ăgricultură, cercetările tehnico-științifice, știință și înv.ățămînt, pregăti
rea cadrelor și în activitatea cultural-artistică — se realizează cu
succes. Toate acestea contribuie la
consolidarea continuă a prieteniei
și colaborării dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Bulgaria, dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar.
Dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice bilatera
le constituie un aport concret la
progresul economic și social al
celor două țări, precum și la reali
zarea Programului complex al ță
rilor socialiste membre ale C.A.E.R.
Dînd o înaltă apreciere rezulta
telor obținute pînă acum, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Todor Jivkov și-au reafirmat ho
tărârea de a acționa în continuare
pentru dezvoltarea relațiilor dintre
cele două țări, pe baza principiilor
marxism-leninismului și solidari
tății internaționale, a egalității în
drepturi, respectării independenței
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și în! trajutorării tovărășești, în spiritul
I •
■ '
.
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___________ _

Tratatului de prietenie, colaborare
și asistență mutuală, din noiem
brie 1970.
In cursul mtîlnirii, tovarășul
Nicolae’ Ceaușescu și tovarășul
Todor Jivkov au făcut un schimb
de păreri în legătură cu unele pro
bleme actuale importante ale situa
ției internaționale și ale mișcării
comuniste și muncitorești.
Cele două părți și-au exprimat
îngrijorarea față de agravarea, din
ultimul timp, a situației interna
ționale, ca urmare a acumulării unor probleme nesoluționate, a
amestecului forțelor imperialiste
în treburile interne ale altor state,
a politicii de forță și de amenințare
cu forța, a accentuării cursei înar
mărilor — ceea ce pune tot mai
grav în pericol securitatea și dez
voltarea pașnică a popoarelor, pa
cea întregii lumi.
. A fost exprimată hotărârea Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria de a mi
lita neabătut și în viitor, împreu
nă cu celelalte țări socialiste fră
țești, cu toate forțele progresiste,
antiimperialiste, iubitoare de pace,
pentru împiedicarea agravării si
tuației internaționale și continua
rea cursului destinderii, pentru asi
gurarea păcii și securității în Eu
ropa și în lume, pentru dezvolta
rea largă și neîngrădită a colabo
rării dintre popoare.
în cadrul convorbirilor a fost

subliniată necesitatea intensificării
acțiunilor pentru pregătirea temei
nică a reuniunii de la Madrid, che
mată să dea un nou impuls înfăp
tuirii concrete în viață, ca un tot
unitar, a prevederilor Actului fi
nal al Conferinței de la Helsinki
pentru securitate și cooperare, să
contribuie la continuarea destinde
rii, la dezvoltarea colaborării în
tre toate statele participante și,
îndeosebi, la adoptarea de măsuri
eficace de dezangajare militară și
dezarmare. In acest context a fost
menționată importanța deosebită a
înfăptuirii în viață a propunerii
prezentate de statele participante
la Tratatul de la Varșovia privind
organizarea unei conferințe pentru
dezangajare militară și dezarmare
în Europa.
Cei doi conducători de partid și
de stat au subliniat importanța
marcării celei de-a XXV-a aniver
sări a semnării Tratatului de la
Varșovia pentru prietenie, colaborare și asistență mutuală, care se
va desfășura sub semnul intensificării luptei pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru dezarmare,
pentru asigurarea păcii și securi
tății în Europa și în lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Todor Jivkov și-au ex
primat solidaritatea cu mișcarea
țărilor nealiniate, cu popoarele
care luptă împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia-

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
^Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
I Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc că, în ■
| numele meu și al tovarășei mele, să vă mulțumesc încă
‘ o dată pentru primirea cordială și ospitalitatea de care
ne-ăm bucurat pe pămîntul Bulgariei prietene. _
îmi exprim convingerea că această nouă întîlnire a
noastră, convorbirile pe care le-am, purtat împreună se
vor înscrie ca co nouă și importantă' contribuție la
dezvoltarea în continuare a tradiționalelor relații de
prietenie, bună vecinătate și colaborare multilaterală

.
■■■-.■ ..
dintre țările și partidele noastre, în interesul și spre binele
celor două popoare, al cauzei generale a socialismului și
păcii, a -înțelegerii și- conlucrării pașnice - în - Balcani, în
Europa și în întreaga lume.
îmi este plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă
adresa, dumneavoastră și întregului popor bulgar, urările
noastre prietenești de sănătate și fericire, de noi succese
în construcția noii orânduiri, în înaintarea Bulgariei pe
calea progresului și bunăstării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

lismului, a rasismului și aparthei
dului, pentru libertate, independen
tă națională și progres social.
Cei doi conducători de partid și
de stat ai Republicii Socialiste
România și Republicii Populare
Bulgaria au reafirmat, și cu acest
prilej, hotărîrea de a depune eforturi susținute pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor de
prietenie și colaborare dintre sta
tele balcanice, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a
păcii trainice, a bunei vecinătăți și
înțelegerii.
In timpul convorbirilor au fost
examinate și alte probleme de in
teres reciproc.
întîlnirea celor doi conducători
de partid și de stat s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere tovărășească. Această nouă întîlnire, convorbirile
purtate și -înțelegerile la care s-a
ajuns vor contribui la extinderea
și aprofundarea în continuare a
relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Bulgaria, ceea ce cores
punde pe deplin intereselor po
poarelor român și bulgar, cauzei
socialismului, progresului și păcii
în lume.

in timpul vizitării expoziției artiștilor plastici din nordul Bulgariei

Joi -dimineața, tovarășele Elena
Ceaușescu și Ludmila Jivkova, înso
țite de Petăr Petrov, prim-secretar al
Comitetului județean Ruse al Parti
dului Comunist Bulgar, Kiril Docev,
președintele Comitetului executiv al
Consiliului, popular județean, și Ma
ria Nankova, președinta Consiliului
județean pentru artă și cultură, au
vizitat, la Ruse, obiective social-cul
turale.
Voden, 14 februarie, 1980.
La sosirea la Galeria rhunicipală,
unde este amenajată o expoziție a
celor mai reprezentative opere realizate de grupul artiștilor plastici din
nordul Bulgariei, Raicio Stoianov,
secretar pentru probleme ideologice
al Comitetului județean de partid,
A. Cendov, directorul galeriei, și Dimităr Stefanov, coordonatorul expo
ziției, au adresat calde urări de bun
venit și au ținut sâ mulțumească
Joi dimineață, tovarășul Nicolae
pentru onoarea de a primi vizita to-,
Ceaușescu, s,ecretar.,j..generâi; al: . /Varășelor Elena Ceaușescu și Ludmila’
Jivkova.’
Partidului Comunist Român, pre
■ în timpul vizitării expoziției, au
ședintele
Republicii
Socialiste
fost făcute aprecieri elogioase în le
gătură
cu valoarea operelor semnate
România, a luat parte, la invitația
de prestigioși artiști ai penelului.

Partida
de vîncLtoare

tovarășului Todor Jivkov, primsecretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, la o
partidă de vînătoare organizată în
rezervația Iri Hisar.

verzi, mulțumiri profunde pentru
printre care Alexandr Jenko, Zlatin
Boiadcev, Stoian Venev, Svedlin
onoarea ce o face municipalității
prin prezența sa la un asemenea mo
Russe — un promotor entuziast al
colaborării in domeniul artei cu prie
ment.
Tovarășa Elena Ceaușescu a vizi
tenii pictori din România — Vasil
tat apoi grădinița de copii purtînd
Borakov, autorul unor reușite ta
numele „Mara Maleeva Jivkova".
blouri infățișind peisaje Românești.
Copiii, toți cei 220 membri ai acestei
Tovarășa Elena Ceaușescu a adre
frumoase familii au alăturat cîntesat felicitări organizatorilor expozi
cului și urărilor lor sentimentele de
ției pentru preocuparea de a pune in
înaltă stimă și bucurie de a fi mar
valoare creația grupului artiștilor
torii unei asemenea prestigioase vi
plastici din Ruse și din ținuturile
bulgare apropiate de Dunăre, apre
zite, cărora le-a dat glas directoarea
complexului, Elka Pavlova. Cu de
ciind, totodată, dorința și acțiunile
întreprinse pentru dezvoltarea per
osebit talent, copiii au interpretat
cîntece și poezii dedicate prieteniei
manentă a colaborării româno-bul
româno-bulgare, copilăriei lor feri
gare în domeniul artei și culturii.
cite în cele două țări prietene, după
în continuare, tovarășa Elena
Ceaușescu. Împreună cu tovarășa
care ei au oferit tovarășelor Elena
Ceaușescu și Ludmila Jivkova bu
Ludmila Jivkova au participat la-o
frumoasă ceremonie, tradițională
chete de ghiocei.
Pretutindeni în locurile vizitate,
pentru aceste ținuturi, do atribuire a
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună
numelui unui nou membru al famitovarășa Ludmila Jivkova au fost
lliei Lisicikav, care trăiește.mun '.. cu
salutate cu deosebită căldură de lo
cește la’ Rusă. Intîmpinînd pe distinsă
cuitori ai orașului, care au dat ast
oaspete din România, ofițerul stării
fel expresie sentimentelor de priete
civile, Anka Mateva, a alăturat ofe
nie, stimă și respect ce animă cela
două popoare.
ririi frunzelor de „zdravet", veșnia
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„Contribuție de seamă la extinderea și aprofundarea

relațiilor de prietenie și colaborare româno-bulgare
SOFIA 14 (Agerpres). — întreaga presă de joi, apărută la Sofia,
consacră spatii ample pe primele pagini reportajelor însoțite de foto
grafii, infățișind aspectele primei zile a vizitei de prietenie pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, .președintele
.
_ ....... Socialiste
~ ... ■ Romania,
...
.... .
împreună
cu
Republicii
tovarășa Elena Ceaușescu, o efectuează in Republica Populară
Bulgaria.

Relatările presei bulgare sint in■ titulate sugestiv „Dezvoltarea ascendentă a prieteniei bulgaro-române. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a,' sosit intr-o vizită de prietenie.
Intimpinare cordială la Ruse. Au
început convorbirile româno-bulgare. Întîlnirea tovarășului Todot
Jivkov cu înaltul oaspete român"
(ziarul. „KOOPERATIVNO SELO");
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu a so
sit într-o vizită de prietenie. Con
vorbiri româno-bulgare" („RABOTNICESKO DELO", „ZEMEDELSKO
ZNAME", „NARODNA MLADEJ").
Se scoate în evidență faptul că dis
tinșilor oaspeți români li s-a făcut
o primire caldă, plină de cordialita
te și stimă. Mii de oameni ai mun
cii, purtînd portretele tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,
au salutat cu căldură pe conducăto
rii de partid’ și de stat ai celor două
țări.
„Actuala întîlnire dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor
două țări socialiste vecine repre
zintă o continuare a întîlnirilor și

De mai-multi ani, harnicul colectiv
al întreprinderii miniere Lupeni se
poate mindri cu rezultate deosebite
în producție. Iată doar citeva dintre
cele obținute anul trecut și care au
fost prezentate, recent. în fata adună
rii generale a oamenilor muncii : o
producție suplimentară de 60 728
tone cărbune cocsificabil, o înaltă
productivitate a muncii, însemnate
economii de combustibil, lemn de
mină, energie electrică. Acestora li se
adaugă intr-un frumos șir al succe
selor realizările din acest an, cind
s-au extras în plus față de preve
derile de plan peste 9 411 tone căr
bune cocsificabil.
Existau, deci; toate motivele ca
adunarea generală, dezbaterile ce au
avut loc să se desfășoare într-o
atmosferă călduță, de automultumire.
Dar n-a fost așa. Darea de seamă
prezentată de ing. Gheorghe Marchiș,
directorul întreprinderii, toti cei care
au participat la dezbateri au subliniat
că realizările din anul trecut nu sint
decit un pas din lungul drum ce
trebuie să-1 parcurgă colectivul minei
în sporirea, an de an. a producției de
cărbune.
Așa ctim se arăta în darea de sea
mă, minerii din Lupeni au de reali
zat în acest an cu 330 000 tone căr-

convorbirilor devenite tradiționale
dintre tovarășii Todor Jivkov și
Nicolae Ceaușescu. Aceste întilniri
au dat întotdeauna un puternic im-

poare contribuie la întărirea securi
tății, prieteniei și colaborării in
Balcani, în Europa și în lume". Se
informează, de asemenea,
____ că
... s-a '
efectuat un schimb de opinii asupră unor probleme ale vieții politice internaționale, subliniindu-se
spiritul prieteniei și stimei reciproce în care s-au desfășurat convor
birile.
Presa relatează că. efectuîndu-se
„ o informare reciprocă asupra rea-

REVISTA PRESEI BULGARE
puls dezvoltării relațiilor dintre
Partidul Comunist Bulgar si Parti
dul Comunist Român, dintre Bulga
ria și România, prieteniei • dintre
popoarele bulgar și român" — scrie
ziarul „Rabotnicesko Delo".
„La această nouă întîlnire —
se relevă intr-o corespondență a
agenției B.T.A.. reluată de zia
rele centrale bulgare — condu
cătorii celor două țări examinează
principalele probleme legate de
adâncirea și extinderea pe mai de
parte a colaborării reciproc avan
tajoase bulgaro-române, Dezvoltarea
ascendentă a prieteniei și bunei ve
cinătăți între cele două țări și po-

bune mai mult decit in anul trecut.
O creștere însemnată, care, pentru a
fi realizată, impune folosirea la în
treaga capacitate a utilajelor, in
stalațiilor și mașinilor miniere,
respectarea strictă a tehnologiilor de
lucru în subteran.
— Sectorul IV al minei noastre, pe
care îl reprezint, este fruntaș pe în
treprindere și pe întregul bazin car
bonifer al Văii Jiului, spunea șeful
de brigadă Teodor Boncalo. Rezul
tatele obținute se datoresc bunei ex
periențe pe care am acumulat-o in
folosirea complexelor mecanizate.
Ne-am convins că îngrijind cu pri
cepere acești coloși mecanici, nu
numai că munca ne este mai ușoară,
dar ne ajută să sporim mult produc
tivitatea pe post, să realizăm insemnate cîștiguri. Iată de ce brigada
noastră răspunde cu multă înflăcăra
re, în spirit mineresc îndemnului cu
noscutului șef de brigadă Constantin
Lupulescu, ca la termenul scadent,
cînd complexul trebuie scos din
mină, să-1 mai folosim, introducindu-1 într-o altă felie de cărbune, să
dăm. producție. Acest lucru, afirm cu
toată răspunderea, este pe deplin po
sibil. Avem un complex bun. îngrijit
ca ochii din cap. Dacă toti am pro
ceda astfel, mina noastră ar econo-

lizării sarcinilor privind dezvolta
rea economico-socială a celor două
țări", au fost examinate, de aseme
nea, probleme referitoare la dez
voltarea in continuare a prieteniei
și colaborării dintre cele două par
tide, țări și popoare vecine. S-a
analizat stadiul îndeplinirii înțele
gerilor convenite în cursul întâlni
rilor anterioare de la Voden și Si
naia și a convențiilor privind ex
tinderea și dezvoltarea colaborării
economice între cele două țări.
„S-a constatat cu satisfacție — scrie
„Zemedelsko Zname" — că aceste
înțelegeri se realizează în practică
cu succes, colaborarea economică,
cooperarea in producție si schimbu-

rile de mărfuri între Bulgaria
România cunoscând o dezvoltare
rapidă, ascendentă. A fost subli
niată eu acest prilej hotărârea ca
obiectivele ce se construiesc în co
mun să fie finalizate la termenele stabilite, exiprimîndu-se încrederea
că întilnirile și convorbirile actuale
vor da un nou si puternic impuls
adâncirii continue a colaborării re
ciproc avantajoase în domeniul eco
nomic, întăririi prieteniei între cele
două țări și popoare".
Relatînd vizita făcută la unitatea
întreprinderii comune pentru con
strucții de mașini și utilaje grele
Giurgiu-Ruse, presa relevă colabo
rarea strânsă dintre proiectantil si
constructorii bulgari și colegii lor
români de la unitatea amintită.
Toate ziarele bulgare publică, sub
titlul „Dineu oficial în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu si a
tovarășei Elena Ceaușescu". toastu
rile rostite cu acest prilej de con
ducătorii de partid si de stat ai
României și Bulgariei.
în emisiunile lor din cursul zile
lor de miercuri și joi, POSTURILE
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE bul
gare au informat pe larg de'spre vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu,
subliniind importanța deosebită a
noii întilniri la nivel înalt bulgaroromână pentru impulsionarea rela
țiilor bilaterale în toate domeniile.
Tovarâșa Elena Ceaușescu a fost întîmpinatâ cu căldura la grădinița de copii din Ruse

din Lupeni au suplimentat
angajamentul anual la 25000 tone de cărbune
misi multe milioane de Iei intr-un
an ! Și pentru că in acest an avem
de realizat o însemnată producție su
plimentară, am hotărit ca angaja
mentul luat in adunarea pe sector
de a da peste plan 1 000 tone căr
bune să-1 majorăm la 2 000 tone.
Acest exemplu a fost urmat de un
mare număr de brigăzi, care și-au
suplimentat angajamentele. Șefii de
brigăzi care au participat la dezba
teri : loan Dviriceanu, de la secto
rul I. loan Kacso, sectorul IV, loan
Gîrea, sectorul III, Nicolae Vărzaru,
sectorul II, Ioan Rotaru, sectorul VII,
s-au angajat să extragă peste plan
importante cantități de cărbune.
Șeful de brigadă loan Kacso, de pil
dă, s-a angajat ca împreună cu or
tacii lui să extragă în acest an. peste
plan, 5 000 tone cărbune cocs-ificabil.

ADUNĂRI GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII
In cuvîntul lor, minerii s-au oprit
și asupra unor deficiențe care mai
persistă în unele locuri de muncă.
Ei s-au declarat, pe bună dreptate,
nemulțumiți de faptul că nu in toate
formațiile de lucru se acordă aten
ția necesară stabilizării forței de
muncă, creșterii cu răbdare a tine
rilor mineri, îndrumării lor în mun
că și in viață pentru a deveni oa
meni de nădejde. în unele brigăzi,
noii veniți nu mai sint dati. așa cum
se proceda în urmă cu 2—3 ani, in

grija unor mineri cu experiență, cu
comportare exemplară în muncă, so
cietate și familie.
Succesele de ansamblu nu au con
stituit un paravan pentru unele neîmpliniri. Anul trecut, 11 brigăzi de
mineri n-au reușit să-și realizeze
sarcinile de plan. S-a pus întrebarea:
care a fost sprijinul dat de organi
zațiile de partid, de sindicat, de con
siliul oamenilor muncii și conduce
rile sectoarelor care au răspuns de
brigăzile respective ? Iată de ce s-a
hotărit ca în acest an nici o brigadă
să nu fie cu planul neîndeplinit. Dar
pentru aceasta, au subliniat vorbi
torii. trebuie acționat cu mai multă
fermitate pentru stabilizarea forței
de muncă, omogenizarea fiecărei for
mații de lucru, extinderea mecani
zării. Inginerul Costache Titus, di-

rector tehnic
întreprinderii,
neobosit inovator, autor al unor im
portante dispozitive și instalații mi
niere, s-a referit pe larg la necesi
tatea folosirii cu randamente înalte
a fiecărui utilaj.
— Avem în prezent în dotare 7
complexe de susținere mecanizată de
mare randament, 22 combine de aba
taj, 9 combine de înaintare. 21 mașini
de încărcat și alte importante utilaje
pentru transportul cărbunelui, a
spus vorbitorul. Această forță a mi
nei noastre — mecanizarea — va da
rezultate scontate numai dacă se va
urmări cu exigență și răspundere
executarea la timp a reviziilor și re
parațiilor, astfel incit să se prevină
defecțiunile și stagnările accidentale.
Din păcate, mai sint încă specialiști
și muncitori care nu acordă atenția
cuvenită întreținerii utilajelor din
dotare. Adeseori, la cea mai mică
defecțiune se solicită schimbarea
pieselor, deși acestea pot fi ușor re
condiționate chiar în atelierele orga
nizate în subteran. Trebuie ca fiecare
dintre noi să dea dovadă de mai,
mult simt de răspundere în îngriji
rea și păstrarea bazei tehnice, să nu
tolereze nici o abatere de la discipli
na de plan.
Adunarea generală a oamenilor

muncii a făcut o analiză amănunțită
asupra felului în care se realizează
lucrările de pregătire și deschidere a
noi fronturi de lucru — condiție ho
tărâtoare pentru îndeplinirea preve
derilor de plan în acest an. Astfel,
s-a insistat in mod deosebit asupra
măsurilor necesare pentru asigurarea
capacităților de producție, creșterea
vitezelor de avansare în abataje la
lucrările de deschideri, scurtarea
duratei de introducere și punere in
funcțiune a complexelor mecanizate,
creșterea indicilor de utilizare si a
randamentelor pe fiecare post, asigurarea unei aprovizionări tehnicomateriale corespunzătoare, constante,
reducerea numărului de personal
auxiliar.
Reprezentanții oamenilor muncii,
’dînd glas voinței și însuflețirii una
nime ale minerilor din Lupeni, au
hotărit să răspundă chemării la în
trecere lansate de colectivul de la
Petrila, majorând angajamentul ini
țial, care era de 10 000 tone, la 25 000
tone cărbune cocsificabil extras peste
plan. Și minerii din Lupeni isi vor
respecta cuvîntul, cum au făcut-o
de fiecare dată.

Sabin CERBU
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FAPTUL
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Inventivitate
pioniereasca
„De la mic la mare, toți trebule să economisim energia" —
iată o cerință față de care nici
copiii nu se lasă mai preics.
Printre cei care au răspuns
„prezent la apel" se numără și
membrii laboratorului de elec
tronică al Casei , pionierilor și
șoimilor patriei din Piatra
Neamț. Ei atu reușit să reali
zeze un ingenios dispozitiv care
se montează la întrerupătoarele
de iluminat. Dispozitivul reglea
ză intensitatea luminii becurilor
după nevoile fiecăruia și le intreru'pe alimentarea, in funcție
de m program dinainte stabilit.
De dimensiuni reduse, ușor și
ieftin de construit, dispozitivul
creat &e pionierii din Piatra
Neamț i-a surprins prin inge
niozitatea lui vină și ne specia
liștii in materie, care studiază
acum posibilitatea producerii lui
în serie.

Iepuri care
vîneazâ... trofee
Medicul veterinar Mircea Bi
ll us. un crescător de iepuri din
Suceava, s-a întors de la expo
ziția națională de la Timișoara
cu marele premiu conferit pen
tru cei patru iepuri mari ai săi.
Iepurii fac parte din rasa
„Uriaș-Gri“. Pînă . aici, nimic
neobișnuit, dacă avem, in vedere
faptul că suceveanul este de
mai multi ani autorul unor
recorduri naționale și europene
cu iepurii săi. Noutatea constă
in faptul că în „colecția" lui
și-au făcut apariția și iepuri li
liputani, care la maturitate nu
ating o greutate mai mare de...
citeva sute de grame. Este vorba
de o nouă specie foarte rezisten
tă. prolifică și dătătoare fie pielicele extrem de frumoase.

I câ v-arât eu!"
I
I
I
I
I
I
I
I
să-i
I Au rămas...
I tablou!
I
I
I
I
I
I
I Dacâ-I mtîlhiți...
I
I
I
I
I
!
I
I
I Mâi Ionele,
I tu erai?"
I
I
I
I
I
I
I Petre POPA

Intre el și soție, pe de o parte,
și intre el și soacră, pe de altă
parte, s-a ajuns la o discuție
aprinsă. Nu se știe cine a sărit
mai intii cu gura. Cert este că
el. Ion Mureșan, s-a certat rău
cu soția și cu soacra. Neputîndu-le dovedi cu vorba, a tre
cut la amenințări: „Lasă că
v-arăt eu '!“
S-a. dus glonț la garaj, a ur
cat la volanul automacaralei de
26 de tone 31-DJ-4287 a Stației
de utilaj greu Craiova si a por
nit-o la drum..
Ce s-a întâmplat este greu de
imaginat. Să-i dăm cuvintul ofi
țerului de miliție Paul Dobrescu : „Ion Mureșan s-a îndrep
tat cu ditamai automacaraua
spre casa soacrei sale. Ajuns
acolo a dat. buzna cu toată
greutatea celor 26 de tone în
pereții casei, avariindu-i. Din
fericire, persoanele aflate înăun
tru s-au ales numai cu spaima.
Acum e rindul legii
„arate" și lui ce poate.

Un anume Constantin Richițeanu din comuna Topana, ju
dețul Olt, s-a instalat intr-o ca
meră confortabilă de la hotelul
„Parc" din Slatina, după care a
început să dea sfoară in dreapta și-n stingă precum că e pictor și că «he nevoie de llniște,
cit mai multă liniște, pentru
meditație și... inspirație. Nimeni
nu-i văzuse insă nici pensula
și paleta, nici măcar vreun ta
blou, dar toți au rămas... ta
blou cind au auzit că „picto
rul" se strecura prin camerele
hotelului, unde sustrăgea bani
și obiecte de la oaspeții acestuia.
Acum, în fața anchetatorilor
„pictorul" își face... autopor
tretul.

Se numește Neculai Petrariu,
născut la 17 decembrie 1938. in
comuna Coțușca — Botoșani, cu
domiciliul in comuna Berzasca,
județul Caraș-Severin. „Domici
liu" e un fel de a spune, fiind
menționat in buletinul de identi
tate, dar in realitate N. P. a
plecat de ani de zile de acasă
fără adresă. In tot acest timp,
pe cei doi copii minori ai săi nu
i-a învrednicit cu nici un leu din
pensia de întreținere pe care e
obligat s-o achite. Intr-o adresă
primită de la Miliția județului
Caraș-Severin se arată : „Cu
toate investigațiile întreprinse
de noi, nu am reușit pînă acum
să-i dăm de urmă. Cineva, din
comuna natală, ne-a spus că ar
fi auzit că lucrează pe undeva,
pe la Canalul Dunărea—Marea
Neagră. Citind aceste rinduri,
poate că rudele, prietenii sau
cei care-l cunosc își vor pune la
inimă rugămintea celor doi co
pii de a le da un semn de viață, de omenie, de tată".

Cu toate că saivanele fermei
l.A.S. Săliște-Sibiu se aflau la
adăpost de fiarele pădurii din
apropiere, de la un timp în
coace începuseră să dispară ba
cite o oaie, ba cite un miel. In
trucit de lup nu putea fi vor
ba, bănuielile s-au îndreptat
asupra lui Ionel Giurescu, de fel
din Boișoara, judelui Vilcea,
care fusese zărit, la căderea serii, prin preajma salvanelor.
— Măi Ionele, tu erai 1 l-au
întrebat oamenii.
— Eu ? Vai de mine și de
mine, nu vă e bine? Mă jur că
nu sint eu ăla...
De jurat se jura, dar el era
„ăla".
Rubrică realizată de
și corespondenții „Scînteii"

I SATUL IN ACESTE ZILE-UN „ȘANTIER” AL PREGĂTIRII RECOLTEI!
I
LA C.A.P. ROZNOV-NEAMȚ
I
Bine față de anul trecutj dar
I
nu prea bine față de sarcinile acestui an
I
I
LA C.A.P. VÎNĂTORI-GALAȚI
I
I Vine, vine primăvara, dar cocenii
de astă-toamnă sint în cîmp..B
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Printr-o activitate mai bine organizată, la întreprinderea metalurgică din Bacău
DE LA C. E. C.
I
La sate, spiritul gospodăresc se măsoară acum, zi de zi, prin ceea
ce se face, pentru buna pregătire a campaniei agricole de primăvară.
Și sint multe de făcut: trebuie încheiate reparațiile la tractoare și
mașini agricole, trebuie intensificate lucrările de fertilizare a
solului cu îngrășăminte naturale, intrucit există mari întirzieri
atit in întreprinderile agricole de stat, cît și în cooperativele agricole.
La ordinea zilei sint și alte lucrări : pregătirea solariilor, a răsadurilor
pentru legume, asigurarea și condiționarea semințelor. Tocmai de
aceea, întreaga activitate din unitățile agricole trebuie să fie bine
organizată, pe bază de programe precise dc lucru. Concret, care este
programul de lucru Ia sate în aceste zile ? Cum este îndeplinit și, dacă
nu, care sint cauzele? Pentru a afla răspuns Ia aceste întrebări, co
respondenții noștri din județele Galați și Neamț au făcut „radiografia1*
unei zile de lucru în citeva unități agricole.

Zi bună de lucru și într-o comună
din vecinătatea Galațiului, Vînători.
Ne interesează 'activitatea din agri
cultură in aceste zile dinaintea de
clanșării campaniei de primăvară.
Vremea s-a mai încălzit, o ceată den
să persistă peste comună, drumurile
sint acoperite cu mîzgă. Aceasta ar fi
o primă imagine. Ia care adăugăm și
existența celor 1 200 navetiști la Ga
lați, din totalul de 3 800 de locui
tori ai comunei. Cind ne-a comuni
cat aceste cifre, primarul comunei,
Alexandru Simion, a zimbit cu sub
înțeles, lăsînd să se înțeleagă că tre
burile din cooperativă le efectuează
mai mult femeile, de unde și un
ghiul din care crede că trebuie privi
tă problema...
Intrăm în discuție cu inginerul
Nicolae Litvinenco, șeful fermei nr.
2 din satul Odaia Manolache a co
operativei de aici. „Astăzi, ne spune
el. am făcut tăieri în livadă Ia peste
1 000 de pomi lucrînd cu cite 22 de
oameni și am transportat pe cimp
100 tone gunoi de grajd cu 3 trac
toare cu remorci. In rest, am mai
adus din cimp, de la marginea tarla
lelor, cocenii adunați in glugi ăstătoamnă...11.
Oprim aici înșiruirea pentru a
calcula împreună cu șeful fermei
numărul oamenilor care participă la
lucru în fiecare zi. El trece de 50,
din 150 cîți sint repartizați la această
fermă. Sămînța n-a ajuns încă în
cooperativă. „Abia în ziua de 8 fe
bruarie a venit repartiția, iar acum
am început s-o ridicăm11.
Șeful fermei nr. 1 Vînători, Ștefan
Hulea, socotește că, în cursul zilei,
s-au cărat în cimp aproape 100 tone
gunoi de grajd, lucrîndu-se și aici
la transportul cocenilor din cimp.
în plus s-a lucrat în legumicultură la pregătirea răsadnițelor, la
repararea solariilor. în total, oa
menii prezenți se ridică la 24, din
110 cîți sînt la această fermă. Dis
cutăm mai în amănunt despre fer
tilizarea cu gunoi de grajd a te
renurilor. La C.A.P. Vînători, care
are și fermă zootehnică, există can-

tități mari de gunoi cu care ar putea
fi fertilizată întreaga suprafață
arabilă de peste 2 000 hectare a
cooperativei. Nu se poate însă
transporta gunoiul decît pe 200 hec
tare din cauza mijloacelor de trans
port. Care mijloace de transport,
observăm noi. sint acum folosi
te în bună măsură Ia căratul din
cimp al cocenilor adunați în glugi
toamna trecută. Este adevărat, au
existat greutăți legate de aprovizio
narea cu motorină, dar printr-o mai
judicioasă organizare a muncii n-ar fi
existat acum o problemă a cocenilor,
ci toate mijloacele de transport ar fi
fost îndreptate spre transportul can
tităților mari de gunoi de grajd în
cimp.
N-ar fi completă imaginea acti
vității la zi din comuna Vînători,
dacă n-am vorbi și despre asocia
ția economică intercooperatistă viti
colă cu sediul în această locali
tate. Inginera Rodica Spiridon fi
xează citeva repere specifice acum
muncii in vie. Referindu-se doar
la fermele de pe raza comunei, ingi
nera precizează că in ziua respectivă
s-au fertilizat 0,5 hectare de vie cu
îngrășăminte naturale la ferma II
Odaia Manolache și cu îngrășăminte
chimice un hectar la ferma nr. 1
Satu Costi. S-au ridicat și înlocuit
spațieri, s-au executat tăieri in
vie pe 10 ha la ferma 1 și pe tot
atîtea hectare Ia ferma a Il-a. în
timp ce, observăm noi, la ferma nr. 5
a asociației, situată într-o comună
învecinată, Frumușița, suprafața tă
iată în vie s-a ridicat la 35 hectare I
Motivația a sunat astfel : „Suprafața
tăiată este și în funcție de oamenii de
care dispune fiecare fermă11. Cum am
văzut insă ceva mai înainte. în co
muna Vînători ar fi destui oameni
disponibili și pentru finalizarea lu
crărilor în vie. Trebuie doar mai
multă organizare, o riguroasă pla
nificare a forțelor.
corespondentul
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Cooperativa agricolă de producție
din Roznov, județul Neamț. Aflăm
că în adunarea generală care a avut
loc recent, între cele mai prețioase
și eficiente hotărîri adoptate s-a aflat
cea cu privire la folosirea fiecărei
zile, indiferent de anotimp, pentru
efectuarea de lucrări care contribuie
la asigurarea sporirii producțiilor.
Cum se aplică, practic, această mă
sură ?
Zorii zilei ne găsesc la sectorul le
gumicol. La răsadnițe, o echipă de 15
cooperatori preparau amestecurile
nutritive, iar alții reparau ramele.
— Vrem ca în următoarele două
zile să însămînțăm varza timpurie ;
avem asigurată sămînța — ne spune
ing. Elena Binder, șefa fermei hor
ticole.
Mergem apoi pe tarlaua Bahna, însămînțată cu grîu. Două semănători
adaptate spre a fi folosite pentru ad
ministrarea îngrășămintelor chimice,
erau purtate încă din zorii zilei de
tractoare pe ogorul alb, administrînd
azotatul de amoniu. Fuseseră ferti
lizate peste 400 din cele 640 hectare
cu grîu, iar ritmul cu care se efec
tuează lucrarea atinge zilnic 30 ha.
Acest ritm este asigurat și prin
folosirea continuă a 3 atelaje și a
oamenilor necesari pentru transpor
tul și manipularea îngrășămintelor.
Tot în aceeași zi, pe tarlaua Lunca
Bistriței, unde urmează să fie însămînțată sfeclă de zahăr, cooperatorii
împrăștiau pe ogor gunoi provenit de
la ferma de păsări, adus cu 8 căruțe.
Pină în jurul prînzului, fiecare făcuse
cite trei curse. Alte două atelaje du
ceau îngrășăminte organice la livada
de la Chintinici, unde erau împrăș
tiate la rădăcinile pomilor de pe cele
50 hectare de meri, peri și pruni.
Tot aici, pe ultimele hectare de li
vadă se executa a doua stropire.
Spre seară, ne îndreptăm spre sai
vanele de oi. îl întîlnim aici pe teh
nicianul veterinar Gheorghe Pojoga
preluind schimbul de noapte la su
pravegherea saivanelor, întrucît a
început perioada de fătare a oilor,
iar conducerea fermei a hotărît ca
specialiștii să fie prezenți aici zi și
noapte.
încheiem ziua Ia sediul cooperati
vei, unde avem o discuție cu tova
rășul Gheorghe Binder, inginerul șef
al unității :
— Sînt mulțumit de bilanțul zilei,
numai în măsura în care îl compar
cu cel al unei zile din februarie anul
trecut. Dacă atunci- nu aș fi avut
seara cine știe ce lucruri de trecut
la realizările zilei, astăzi pot trece
in bilanț, ca urmare a muncii celor
peste 200 de cooperatori prezenți la
lucru, transportul și administrarea a

Restanțele la producția fizică
au fost recuperate
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Debutul activității productive în
prima lună a acestui an la întreprin
derea metalurgică din Bacău a fost
mult sub așteptări. Aici s-a înregis
trat — numai în două decade din ia
nuarie — o restanță la. producția fi
zică de 140 tone armături industriale
din fontă : vane, robineți, piese de
schimb etc. Minusuri însemnate care
au generat greutăți unor șantiere
de construcții și de irigații, unor în
treprinderi de gospodărie comunală
din țară in realizarea sarcinilor pe
care le au, știut fiind că produsele
întreprinderii băcăuane sînt intens
solicitate.
Care sint cauzele acestor restanțe?
Inginerul Sorin Butnaru, directorul
unității, ne-a informat : „întreprin
derea s-a confruntat și se confruntă
cu o seamă de greutăți în aprovizio
narea cu unele materii prime și piese
de schimb. Este vorba, in primul
rind, de fontă, precum și piese de
schimb pentru benzile transportoare
și instalațiile de amestec de pămint,
pe care întreprinderile „Unio11 din
Satu Mare șl „Independența“-Sibiu
trebuiau să le livreze încă din anul
trecut. Nu putem, desigur, trece cu
vederea o seamă de deficiențe inter
ne, cafe’ nu depind de nimeni
din afară. Atît la turnătorie, cit
și în celelalte secții de producție
s-au făcut simțite încălcări ale dis
ciplinei în' muncă, nu s-au realizat
indicii de folosire a timpului și nici
cei de utilizare a mașinilor si utila
jelor. Faptul că unele lucrări de re
vizii și reparații au fost executate de
mîntuială a făcut ca cele două linii
automate ,de formare și turnare să
stagneze în primele 20 de zile cite
80—90 de,ore fiecare11.
Un „ghem11 de neajunsuri care
s-au acumulat, în bună parte, dato
rită toleranței cu care au fost tratate.
Pentru că atit problemele referitoare

Pentru cetățeni,
cu ajutorul
cetățenilor
Verificînd la fața lo
cului scrisoarea cores
pondentului voluntar
Ion P. Barbu din co
muna Potcoava, refe
ritoare la desfășurarea
lucrărilor de execuție
a unor obiective edilitar-gospodărești. Co
mitetul executiv al
Consiliului popular al
județului Olt ne-a co
municat un răspuns
detaliat, bine docu
mentat. Se precizează,
astfel, că amenajarea
băilor termale din co
muna Potcoava se
execută de I.J.G.C.L.Olt (instalațiile elec
trice și sanitare) și
de I.J.C.M.-Olt
(ca
nalul termic, extinde
rea centralei termice,
stația de pompare și
montarea integrală a
conductei de aducțiune
a apei termale). S-a

Ia disciplină, folosirea utilajelor, cît și
repararea lor corespunzătoare puteau,
trebuiau să fie rezolvate Ia timp dc
colectivul uzinei, nu de altcineva. Im
portant este că s-au tras învățămin
tele cuvenite și, mai ales, s-a acțio
nat energic pentru recuperarea res
tanțelor.
Concret, ce s-a întreprins ? Analizind situația creată, comitetul de par
tid și consiliul oamenilor muncii au
aplicat' o serie de măsuri, toate vizind același scop : recuperarea neîntîrziată a restanțelor la producția fi
*
zică. Cum s-a acționat ? „Din mers11
au fost completate toate formațiile
de lucru eu tehnicieni și oameni cu o
înaltă calificare în vederea asigurării
asistenței tehnice necesare in toate
schimburile. în locurile de muncă cu
probleme mai dificile, cum sînt sec
toarele de elaborare a fontei și
de preparare a amestecurilor de
pămint, de mai mult timp adevărate
puncte nevralgice ale procesului de
producție în turnătorie, au fost re
partizați să lucreze comuniști cu ex
periență, oameni cu munci de răs
pundere în întreprindere. Măsurile
organizatorice au fost însoțite de mă
suri tehnice. Astfel, pentru reduce
rea stagnărilor și creșterea producti
vității muncii, inginerul Radu Dru
gan, maistrul Constantin Uricaru, șe
ful de echipă Vasile Șerbănescu, îm
preună cu oamenii pe care îi conduc
au lucrat zi și noapte pentru a ter
mina reparațiile la transportorul cu
plăci de la linia I automată de for
mare și turnare. In cele trei zile cîștigate s-au recuperat 40 de tone de
produse.
Un sprijin prompt și eficient a fost
dat de colectivul sectorului de con
cepție, care a „coborit11 și în atelie
rele de fabricație. împreună cu oa
menii din producție au fost concepute
și asimilate în fabricație, în timp

stabilit cu conducerile
celor două întreprin
deri să impulsioneze
lucrările la acest obiectiv, pentru a fi dat
în folosință în cel mai
scurt timp. Noul pod
ce se construiește pes
te pîriul Plapcea va
fi gata în luna iu
lie a.c., cînd va fi dat
in folosință. Referitor
la drumul județean ce
face legătura cu sta
ția C.F.R. Potcoava,
in răspuns se preci
zează că biroul execu
tiv
al
consiliului
popular comunal, îm
preună cu direcția ju
dețeană de drumuri și
poduri și conducerea
Schelei petroliere Ciu-.
rești, au luat măsuri
pentru întreținerea și
modernizarea acestuia.
La realizarea obiecti
velor aflate în con
strucție. se menționea
ză în finalul răspun
sului, sint atrași toți
locuitorii comunei.

Sesizare
„pasată"
celor vizați
La
întreprinderea
„Hidromecanica11 din
Brașov — se semnala
într-o scrisoare — unele ateliere nu sint
aprovizionate la înce
putul lunii cu mate
riile prime și materia
lele ■ necesare.
în
schimb, spre sfîrșitul
lunii volumul de mun
că este foarte mare, se
lucrează în asalt și nu
se poate face fată sar
cinilor de plan.
Sesizarea a fost tri
misă spre soluționare
Comitetului municipal
Brașov al P.C.R. La
redacție am primit însă
un răspuns din partea
întreprinderii „Hidro
mecanica11, semnat de
directorul adjunct al
acesteia, ing. Victor
Bocioagă. în loc ca această scrisoare să

record, o seamă de repere și piese
de schimb care pînă acum erau aș
teptate de la alte unități din țară.
Inginerul Gheorghe Rădăvoi împreu
nă cu maistrul Ion Mutică, bunăoară,
au realizat rolele și tamburii pentru
benzile transportoare, precum și
unele piese de schimb pentru mași
nile de sablat.
Alte semne optimiste că oamenii
acestei unități nu se împacă deloc cu
restanțele la producție : zilnic, Ia con
ducerea întreprinderii se urmăresc
realizarea producției fizice, apro
vizionarea cu materii prime și ma
teriale, indicii de utilizare a ma
șinilor și utilajelor. La rindul lor, or
ganizațiile de partid, de sindicat și
tineret, organizațiile democrației și
unității socialiste din întreprindere
și-au intensificat activitatea pentru
mobilizarea forțelor la îndeplini
rea și depășirea planului zilnic :
propaganda vizuală, întreaga muncă
politică de masă au drept scop întă
rirea disciplinei în producție, crește
rea eficienței activității economice.
Și rezultatele nu au întîrziat. Avînd
și sprijinul centralei industriale,
metalurgiștii băcăuani au reușit
pînă la sfîrșitul lunii ianuarie să
recupereze cea mai mare parte din
restanțele înregistrate în primele
două decade la producția fizică. Di
rectorul întreprinderii a ținut să ne
asigure că in prima decadă a lunii
februarie restanțele vor fi recuperate
în întregime.
într-adevăr, pînă la sfîrșitul primei
decade a lunii februarie, restanțele
au fost recuperate integral și s-au
realizat în plus, Ia producția fizică,
42 tone de armături industriale din
fontă.

Gheorghe BALTA

corespondentul „Scînteii"

constituie un prilej de
analiză
aprofundată,
principială, care să fie
urmată de măsuri con
crete, de natură să
înlăture neajunsurile
și să asigure o apro
vizionare ritmică a
locurilor de muncă, ea
a fost „pasată11, pur și
simplu, de comitetul
municipal de partid
chiar unității vizate,
contravenindu-se pre
vederilor legale privind
soluționarea scrisorilor
oamenilor muncii. Așa
se și explică de ce în
răspuns — după ce se
menționează că lacu
nele in aprovizionare
sint generate de nelivrarea la timp a unor
repere, mai ales semi
fabricate din fontă și
neferoase, de către o
serie de furnizori —
se încearcă justificarea
neajunsurilor respec
tive și nu se suflă o
vorbă despre modul in
care se va acționa
pentru asigurarea la

120 tone de îngrășăminte chimice și
naturale, amenajarea a 300 mp de
răsadnițe, stropirea a 6 ha de livadă,
în afara treburilor curente din ferma
zootehnică și cea avicolă. Dar nu sint
mulțumit, fiindcă puteam face și mai
mult, mai cu seamă că pină la în
ceperea campaniei de primăvară
timpul se scurtează din ce în ce.
— Ce trebuie făcut pentru ca zilele
.următoare să fie și mai rodnice ?
— Trebuie intensificată acțiunea
de fertilizare. Dacă gunoiul de la
grajdurile de vite l-am transportat
și împrăștiat în întregime, pe cel
de la ferma de păsări încă nu
l-am folosit în totalitate. Mai avem,
de asemenea, în depozite, citeva zeci
de tone de îngrășăminte chimice. Cu
atelajele cooperativei putem asi
gura un astfel de ritm încit să facem
fertilizarea cît mai repede, folosind
bine mustul zăpezii. Ritmul trans
portului și administrării îngrășămin
telor ar putea fi mai mare, dacă
am organiza mai bine folosirea
atelajelor pe care le avem. Din pă
cate, chiar astăzi. 5 atelaje au stat în
remize, iar altele două au fost închi
riate, după părerea mea, nejustificat,
unor unități din comună.
— Cum apreciați activitatea de as
tăzi a specialiștilor cooperativei ?
— După cum ați constatat, unii au
lucrat în mijlocul oamenilor, au re
zolvat probleme ale muncii din ferme.
Din păcate însă, nu toți. Inginera
Elena Ecaterinescu, șefa fermei nr. 1
vegetală, a lucrat azi la definitivarea
planului de producție al fermei, lu
crare care de fapt trebuia încheiată
de mult. Tot ea, ca și tehnicianul Va
sile Gafton s-au ocupat de încheie
rea angajamentelor de acord global
ale cooperatorilor, treabă pe care ar
fi trebuit să o facă, de fapt, conta-,
bilii și economiștii cooperativei agri
cole, iar specialiștii să-și rezolve sar
cinile cu care sint. învestiți prin na
tura funcției lor. Am notat și acest
aspect în agenda problemelor pe care
consiliul nostru de conducere le mai
are încă de rezolvat.
Trebuie așteptată o ședință de con
siliu pentru ca specialiștii cooperati
vei să desfășoare o susținută activi
tate practică pe teren ?
Hotărîreâ cooperatorilor din Roz
nov ca fiecare zi să fie bine folo
sită pentru desfășurarea lucrărilor
trebuie urmată de măsuri practice
pentru mutarea centrului de greutate
a muncii specialiștilor, a tuturor ca
drelor de conducere pe teren, acolo
unde se pun bazele recoltei.

corespondentul „Scînteii"

Administrația Asigurărilor de
Stat recomandă fiecărui automo
bilist să contracteze „asigurarea
facultativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme si a
altor persoane aflate în autotu
risme11. Această asigurare aco
peră, în limita numărului de
locuri admis la transport, conse
cințele accidentelor întîmplate
persoanelor, nenominalizate, aflate în autoturisme. Primele anuale de asigurare sînt intre 80
lei și 240 lei.
Informații suplimentare și con
tractarea de asigurări la res
ponsabilii cu asigurările din uni
tățile socialiste, agenții și inspec
torii de asigurare, filialele A.C.R.
sau, direct, la oricare unitate
ADAS.

Ou ilustru reprezentant al gmdirii
și cercetării sociologice
Se împlinesc 100 de ani de la naș
terea lui Dimitrie Guști, personalita
te complexă și multilaterală, fonda
tor de școală științifică, creator al
unei opere de mare întindere, diver
sitate și originalitate, intelectual pa
triot, una dintre cele mai proeminen
te figuri ale vieții științifice, cultura
le și publice românești din prima ju
mătate a secolului nostru. Este sem
nificativ pentru valoarea științifică a
operei și activității sale faptul că ele
s-au bucurat de timpuriu de o largă
recunoaștere internațională, sociolo
gul român fiind membru al mai mul
tor societăți și institute ’ științifice,
universități de prestigiu de peste ho
tare. Astăzi, omagierea lui D. Guști
este înscrisă in calendarul UNESCO
dedicat figurilor și momentelor de
seamă din istoria și viata popoarelor.
Născut la Iași, unde a urmat și stu
diile pe care le-a continuat apoi cu
aceeași strălucire la Leipzig și Berlin,
în alte centre universitare și științi
fice de renume, D. Guști a îmbrăți-,
șat în 1910 cariera universitară, funcționînd ca profesor universitar la
Iași, apoi la București.
Minte creatoare, stăpînită de pato
sul cunoașterii și acțiunii sociale,
D. Guști și-a manifestat in multiple
ipostaze capaci
tățile sale : a ela
borat un sistem
sociologic carac
terizat
printr-o
pronunțată origi
nalitate metodo
logică — sistemul
analizei și cer
cetării monogra
fice, în spirit pluridisciplinar, al rea
lităților sociale ; ca profesor și savant
a întemeiat o școală științifică bine
cunoscută în cercurile de specialitate
internaționale sub numele de „Școala
sociologică de la București11.
Teoria, metodologia și organizarea
„monografiilor sociologice11 formează
cea mai importantă contribuție știin
țifică a sa, recunoscută ca o prioritate
românească în sociologia mondială,
înțeleasă ca un studiu integral și
multidisciplinar al unităților, relații
lor și proceselor sociale, al manifes
tărilor sociale, monografia sociologi
că, in concepția lui D. Guști, era me
nită să surprindă realitatea în mul
tiple dimensiuni, laturi și manifestări
care se cereau cunoscute în totalita
tea și întrepătrunderea lor concretă.
Meritul său, în raport cu mișcarea so
ciologică a vremii, a fost acela de a
fi elaborat metodologia și de a fi or-,
ganizat campaniile de cercetări mo
nografice in echipe multidisciplinare,
care cuprindeau specialiști din cele
mai diferite domenii, liantul acestor
formații pluridisciplinare constituindu-1 perspectiva sociologică care in
tegra datele obținute într-o viziune
unitară.
îmbinînd armonios valențele uni
versitarului pasionat cu cele ale orga
nizatorului și omului de acțiune,
D. Guști a fost inițiatorul și organiza
torul unei acțiuni la scară națională
de cercetare a realităților sociale ale
țării sub formă de monografii socio
logice — cunoscutele campanii mo
nografice care au început la Goicea
Olteniei în anul 1925 — acțiune fără
precedent în țară și chiar pe plan in
ternațional, ca anvergură, concepție
și metodologie.
De o deosebită actualitate se dove
dește principiul pe care Guști l-a
promovat cu asiduitate — cel al fina
lizării cunoașterii în acțiune concre
tă. „Cunoașterea realității — sublinia
el — este nerodnică și neputincioasă
dacă nu este încununată de acțiune,
iar acțiunea este sterilă și aventuroa
să dacă nu este întemeiată pe cunoaș
tere11. Lui i se datorește introducerea
Ia noi în țară a unei concepții mo
derne, originale privind organizarea
învățămintului științelor sociale și a
cercetării sociale intr-un spirit multi
și interdisciplinar, inițierea unei ac
țiuni sistematice pentru realizarea
unei conexiuni programatice intre
universitate, cercetarea socială și so
cietatea vremii sale, in scopul trans

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA
LUI DIMITRIE GUȘTI

ROMĂNIAFILM PREZINTĂ :

o producție a Casei de filme Trei

Scenariul : Titus Popovici ; decoruri :
Nicolae Drăgan, Nicolae
Șchiopu ; costume : Hortensia Georgescu ;
: Adrian Enescu ; imaginea : Călin Ghibu ; Regia : Mircea Veroiu. ln distribuție : Ilarion Ciobanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Mircea
Rodica Tapalagă, Mircea
Albulescu, Traian Costea, Elbd Kiss, Ioana
Mihai Oroveanu,
Tatiana Filip și Ahmed Gabbany.
Film, realizat in studiourile Centrului
producție cinematografică
„București".

Are și n-are
dreptate
Francisc Frîncu din
comuna Săbăoani, ju
dețul Neamț, sesiza
intr-o scrisoare că Fa
brica de zahăr Pașcani
nu-i eliberează carne
tul de muncă, deși
contractul său cu '■această unitate a înce
tat.
Consiliul jut țean al
sindicatelor Ia i, unde
redacția a
sesizarea spre

re și soluționare, ne-a
trimis un răspuns din
care rezultă că semna
tarul scrisorii a fost
școlarizat pe cheltuiala
Fabricii de zahăr Paș
cani și. potrivit legii,
avea obligația să lu
creze în această unita
te o perioadă de 5 ani
după terminarea școlii.
Cum el nu a lucrat decit 3 ani. nerespectindu-și obligația din
contractul
incheiat,
unitatea i-a solicitat
restituirea sumei de
3 200 lei, reprezentînd
diferența cheltuielilor
de școlarizare. Intrucit
el nu a achitat acești
bani, conducerea între
prinderii a refuzat să-i
dea carnetul de mun
că. Refuzul este însă
neîntemeiat, deoarece
unitatea avea la îndemină alte căi legale —
angajamentul de plată
ori acțiunea la organul
de jurisdicție a muncii
— pentru recuperarea
prejudiciului. Pe de
altă parte. Codul mun

cii prevede expres obligația unității de a
restitui carnetul de
muncă, completat cu
toate datele necesare,
în cazul încetării ra
porturilor de muncă.
De aceea, s-a interve
nit la conducerea Fa
bricii de zahăr Pașcani
pentru a elibera celui
în cauză carnetul de
muncă șl nota de li
chidare, urmind ca el
să plătească debitul
stabilit. Sigur, unitatea
își va recupera pagu
ba. Nu trebuie însă
trecut cu vederea nici
modul incorect in care
a procedat F. Frincu,
care a beneficiat de
școlarizare, de pregă
tire profesională și,
cind unitatea avea ne
voie de serviciile sale,
a părăsit locul de
muncă
înainte
de
expirarea termenului
prevăzut în contract,
în astfel de cazuri, obligatiile sint reciproce
și trebuie respectate
de ambele părți.

Prof. univ. dr. Ion DRAGAN

lucrări bibliografice

„Artista, dolarii și ardelenii*

timp și de calitate co
respunzătoare a piese
lor turnate. Ce-i drept,
în finalul răspunsului
se arată că această
problemă se află în
atenția conducerii în
treprinderii, care va
urmări ca greutățile
existente să fie depă
șite.
O situație care im
pune mai mult sprijin
și din partea organe
lor locale de partid.

formării științelor sociale într-un
mijloc de cunoaștere și acțiune socia
lă, într-o pirghie de modernizare a
sistemului de instituții sociale și cul
turale ale țării. A întemeiat invățămintul modern și sistematic al socio
logiei și al științelor sociale înrudite
cu aceasta, a fondat și a condus re
viste de sociologie, precum și primul
institut modern de cercetare socială
pluridisciplinară a realităților sociale
din România — Institutul Social
jRomân, cu filiale puternice în toate
provinciile istorice ale țării, transfor
mat apoi în Institutul de științe so
ciale al României.
Vocația sa de organizator s-a ilus
trat deopotrivă pe planul mai larg
al culturii naționale, activitatea sa in
această direcție evidențiind patriotis
mul nedezmințit al lui Guști, atașa
mentul său față de ideea ridicării
materiale și culturale a poporului.
D. Guști a inițiat înființarea a o se
rie de instituții sociale și culturale,
între care Muzeul satului (1936), Uni
versitatea radio ; a contribuit la rea
lizarea recensămîntului național cu
metode moderne, precum și la pregă
tirea și editarea „Enciclopediei
României11, lucrare fundamentală, de
mare interes social și științific ; a în
drumat și condus
Casa culturii po
porului, a militat
pentru înființa
rea căminelor cul
turale, ca orga
nisme ale acțiunii
de
culturalizare
la sate.
După eliberarea țării, D. Guști a
fost președinte al Academiei Române
(1944—1946) și unul dintre cei mai
activi promotori ai înființării Consi
liului național de cercetări științifice
(1945), instituții pe care marele so
ciolog s-a străduit să le orienteze in
direcția participării la opera de re
construcție și de reînnoire democra
tică a tării.
Opera științifică a lui D. Guști
poartă amprenta unor anumite limi
te ale gîndirii sale : concepția teore
tică de esență idealist-voluntaristă ;
iluziile reformiste, convingerea că ști
ința cunoașterii sociale dedicată unor
țeluri de reforme sociale ar oferi so
luția problemelor de bază ale socie
tății românești ; orientarea unilatera
lă spre monografii rurale, într-o pe
rioadă in care problemele muncii in
dustriale și ale urbanizării începeau
să se impună pe primul plan in cer
cetarea sociologică modernă. Faptul
că marea bogăție de date acumulate
despre fenomene sociale din mediul
rural, interpretarea lor de ansamblu
au fost lipsite de o perspectivă știin
țifică l-a împiedicat pe D. Guști să
identifice soluțiile reale, de fond ale
problemelor economice și sociale ale
României interbelice.
Indiscutabil însă, în pofida aces
tor limite, școala sociologică forma
tă de D. Guști a creat o veritabilă
tradiție a cercetării sociale moderne,
a întrepătrunderii cunoașterii și ac
țiunii sociale, mareînd o etapă nouă
în învățăminte!, știința și cultura ro
mânească, o contribuție de răsunet
internațional în mișcarea științifică a
vremii. în cadrul ei s-au format
personalități științifice, o pleiadă do
jnteleotuali și specialiști care, încă în
perioada interbelică _ și apoi după
eliberarea țării, s-au alăturat luptei
revoluționare conduse de P.C.R. pen-,
tru profunde transformări economico-sociale.
'
Valorificarea filoanelor pozitive ale
concepției lui Dimitrie Guști, îmbo
gățirea și dezvoltarea lor la nivelul
exigențelor actuale reprezintă o în
datorire pentru specialiștii în științe
sociale, o modalitate de a perfecționa
cercetarea în acest domeniu, de a-1
spori contribuția la aprofundarea,
potrivit concepției prospective, revo
luționare și. veritabil acționale elabo
rate de partidul nostru, a probleme
lor teoretice și practice ale dezvol
tării societății noastre.

"

Bibliografii, ghiduri și repertorii bi
bliografice, materiale metodice in
domeniile literaturii, lingvisticii, is
toriei, filozofiei, matematicii, astro
nomiei, geografiei, iată citeva din re
centele lucrări documentare întocmi
te de Biblioteca Centrală Univer
sitară din București.
Problemati
ca abordată tratează, între al
tele, „Romantismul în literatura
română11, „Ortografia, morfosinteza și
dialectologia limbii române11, „Noi
teorii și curente în filozofia și so
ciologia contemporană11, „Utilizarea
teoriei și metodei în investigațiile is
torice11, aceasta din urmă fiind rea
lizată pentru participanții la Con
gresul mondial al istoricilor, care va
avea loc, în cursul anului 1980, la
București.
Diferitele aspecte ale perfecționării
acțiunilor cu caracter didactic și pe
dagogic sînt reprezentate de valo
roase documentare, dintre care amin
tim pe cele intitulate „Teze de doc
torat românești11, unde sînt expuse,
succint, principalele lucrări de acest
gen, și „Bibliografia manualelor11,
tratatelor și cursurilor universitare
apărute în țara noastră.
(Agerpres)

Spicuiri din răspunsuri

0 Consiliul Culturii și Educației Socialiste : Ca
urmare a analizării scrisorii adresate redacției
de Lazăr Macrea și Ion Solomiu, s-a dat acor
dul de principiu pentru realizarea în satul Topircea, județul Sibiu, a unui obelisc, care să
eternizeze memoria eroilor ce s-au jertfit pentru
independenta și libertatea patriei.

• Comitetul executiv al Consiliului popular al
municipiului București ; în vederea înlăturării
zgomotelor produse de agregatele frigorifice ale
cofetăriei „Scala11, care afectau liniștea locatari
lor din bloc, s-a dispus conducerii întreprinderii
de cofetării și răcoritoare nr. 1 să ia măsuri de
izolare cu covor de cauciuc a agregatelor frigo
rifice și compresoarelor și de montare a unor
pufere de cauciuc la picioarele meselor si scau
nelor.
® Comitetul municipal Turnu Măgurele al
P.C.R. : Verificindu-se la fața locului sesizarea
adresată redacției de Grigore Ciotec s-a constatat
că, într-adevăr, strada Ion Creangă din munici
piu are multe denivelări. S-au luat măsuri ca
aceasta să fie reparată în cel mai scurt timp, iar
în trimestrul al II-lea al anului în curs să fie
betonată.

Gheorghe PÎRVAN
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In Întreaga

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

țară continuă să se desfășoare

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să-mi exprim aprecierea pentru amabilul dumneavoastră mesaj
de felicitare cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Islamice Iran.
Mă folosesc de această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate poporului
român.

Adunări pentru desemnarea candidaților Frontului Democrației
și Unității Socialiste în alegerile de deputați
pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare
Joi au continuat să se desfășoare
în numeroase județe ale țării adunări
cetățenești pentru desemnarea can
didaților Frontului Democrației și
Unității Socialiste în vederea alege
rilor de deputați în Marea Adunare
Națională care vor avea loc la
5 martie.
In municipiul BUCUREȘTI — Voicu Tache, membru al C.C. al P.C.R.,
secretarul Comitetului de partid, de
can, Institutul politehnic Bucu
rești, și Rodica Dima Vilcu, membru
supleant al C.C. al P.C.R., prorector
ai Institutului politehnic București,
în circumscripția electorală nr. 20
Giulești ; Ioviț Ioan Popescu, direc
tor al Institutului de fizică și tehno
logia aparatelor cu radiații, și Ion
Anghel, prorector ai Universității din
București. în circumscripția electo
rală nr. 13 Rahovei ; Iou Lăncrănjan,
scriitor, membru al Uniunii scriito
rilor, și Constantin Chiriță, scriitor,
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor,
in circumscripția electorală nr. 25
Băneasa — Pipera ; Mariana Beliș,
vicepreședinte al Biroului Comitetu
lui Central al Organizațiilor Demo
crației și Unității Socialiste, pre
ședintele Comitetului municipal al
Organizațiilor Democrației și Unității
Socialiste, conferențiar universitar la
Institutul politehnic București, Euge
nia Mihăilcscu, vicepreședinte al Co" itetului municipal al Organizațiilor
mocratiei și Unității Socialiste, pro
fesor la Liceul industrial nr. 1 Bucu
rești. și Doina Benea, secretar al Bi
roului Comitetului Central al Orga
nizațiilor Democrației și Unității So
cialiste, judecător la Tribunalul mu
nicipal, în circumscripția electorală
nr. 32 Iancului ;
în județul ALBA — Ana Hațegan,
secretar al Comitetului de partid al
C.A.P. Cugir, Maria Hermezan, se
cretar al Comitetului de partid al
C.A.P. Vințu de Jos, și Ana Ghibu,
secretar al Organizației de partid de
la C.A.P. Pianu de Sus, în circum
scripția electorală nr. 2 Sebeș ;
în județul ARAD — Nicolae Iosif,
membru al C.C. al P.C.R.. directo
rul întreprinderii de vagoane Arad,
Maria Rujan, inginer-șef la între
prinderea textilă Arad, și loan Blăgăilă, membru al Comisiei Centrale
de Revizie, directorul întreprinderii
de strunguri din Arad, în circum
scripția electorală nr. 5 Chișineu
Criș ;
în județul ARGEȘ — Mihail FIorescu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei chimice, în circum
scripția electorală nr. 5 Curtea de
Argeș ;
în județul BACĂU — Maria Ioncscu, membru supleant al C.C. al
P.C.R., director la Direcția tehnică
din Ministerul Industriei Chimice, și
Diamanta Laudoniu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., directorul
întreprinderii de cercetare și produc
ție materiale semiconductoare Bucu
rești. in circumscripția electorală nr.
6 Sascut ;
în județul BIHOR — general-locotenent Iulian Topliceanu, membru
supleant al C.C. al P.C.R.. coman
dant de armată, în circumscrip
ția electorală nr. 9 Beiuș ;
în județul BRAȘOV — Dezideriu
Szilagyi, membru al C.C. al P.C.R.,
redactor-șef al ziarului Elore, și Iuliu Furo, vicepreședinte al Consiliului
Național al Organizației Pionierilor,
în circumscripția electorală nr. 10
Rupea ;
în județul BRĂILA — Ioana Zainea, președintele C.A.P. Movila Miresii. și Neaga Voiculeț, președinte
le C.A.P. Gemenele, în circumscrip
ția electorală nr. 5 Ianca ;
în județul BUZĂU — Georgeta
Ana Druiu, directorul Întreprinderii
de tricotaje din Buzău, Valentin Dihonu, directorul tehnic al întreprinii de sirmă și produse din sirmă
Buzău, și Ion Haralambie Cris
tian Gonțescu, directorul întreprin
derii de contactoare din Buzău, in
circumscripția electorală nr. 2 Buzău
Nord-Vest ;
In județul CARAȘ-SEVERIN —
Gheorghe Potoceanu, secretar al Co
mitetului de partid al întreprinde

cinema
O Destine :
CENTRAL —
9,30;
11,30; 13.30; 15.30; 17,30; 19,30.
• O nouă inimă : TIMPURI NOI
— 15; 17,15; 19,30.
• Camionul de cursă lungă : PA
TRIA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30;
1'5,45; 18; 20,15, MODERN —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Lanțul amintirilor : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
17,30.
• 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.
o Cumpăna :
SCALA — 9,30;
11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30, CA
PITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA
— 9; 11;
13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Rug și flacără ;
EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
TOMIS — 9; 11; 13,15; 15,30 M7.45;
20, VICTORIA — 9; 11,15:
13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Copiii lui Sanchez :
CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
o Prințesa pe un bob de mazăre
— 9,15; 11; 12,45, Alibi pentru un
prieten — 14,30; 17; 19,30 : DOINA.
• Cine mă strigă : GIULEȘTI —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 2Q, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Un polițist incomod : GRIVIȚA

• ROBOT MULTI
FUNCȚIONAL. Sudarea ca
binelor de tractoare de la Uzi
nele de tractoare din Minsk,
U.R.S.S., va fi preluată în curind de o generație de roboți
denumită ITEKAR. Automatul,
constituit dintr-un manipulator
ghidat cu ajutorul unui ordina
tor se deplasează și poate func
ționa in cel puțin cinci planuri.
ITEKAR-ul are o bună memo
rie. descoperind rapid pe masa
de lucru piesele necesare și acționirid 2—3 mașini-unelte si
multan. Cu funcții multiple, el
poate înlocui nu numai munca
sudorului, ci și a vopsitorului și
a oamenilor din secțiile în care
se utilizează substanțe nocive,
în viitorul apropiat, proiectanții

rii miniere Bocșa, Erou al Muncii So
cialiste, și David Brinzei, membru
al Comitetului județean de partid,
directorul întreprinderii miniere Boc
șa, in circumscripția electorală nr. 3
Bocșa ;
în județul CLUJ — Nicolae Chertes,
directorul general al Regionalei C.F.R.
Cluj, și Gavrilă Gurzău, director ge
neral adjunct al Regionalei C.F.R.
Cluj, în circumscripția electorală
nr. 10 Apahida;
în județul CONSTANȚA - Emil
Drăgănescu, membru al C.C. al P.C.R.,
ministrul turismului și sportului. în
circumscripția electorală nr. 5 Eforie;
în județul COVASNA — loan Dragoș, prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular
județean, in circumscripția electorală
nr. 3 întorsura Buzăului;
în județul DÎMBOVIȚA — Alexan
dru Ionescu, membru al C.C. al
P.C.R., directorul general al Radioteleviziunii Române, in circumscripția
electorală nr. 8 Nucet;
în județul DOLJ — Eugen Florescu, membru supleant al C.C. al
P.C.R., adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 11 Birca; Virginia Gemescu, director adjunct la întreprin
derea „Electroputere", și Niculina
Beucă, șef de birou la întreprinderea
„Electroputere", în circumscripția eiectorală nr. 4 Craiova-Vest ;
în județul GALAȚI — Adela Vasilican, membru în Comitetul jude
țean al Organizațiilor Democrației și
Unității Socialiste, șef de lucrări la
Universitatea din Galati, Maria Boiciuc, președintele Comitetului jude
țean al Organizațiilor Democrației și
Unității Socialiste, șef de secție Ia
Spitalul județean, și Cornelia Epure,
membru în Biroul Comitetului jude
țean al Organizațiilor Democrației și
Unității Socialiste, inginer la Institu
tul de proiectări și cercetări — aco
periri metalice, în circumscripția electorală nr. 9 Tîrgu Bujor;
în județul HUNEDOARA — Mihai
Niculescu, director la IPROMET
București, și Cornel Rizescu, director
adjunct științific la Institutul de cer
cetări metalurgice București, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Hunedoara-Est;
în județul IALOMIȚA — Ion To tu,
merrțbru al C.C. al P.C.R., directorul
general al Institutului central de
cercetări economice București, în
circumscripția electorală nr. 5 Dragalina ;
în județul IAȘI — Lidia Orădean,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
secretar, de stat la Ministerul Sănă
tății, în circumscripția electorală nr.
12 Țibănești ; Maria Asaftei, preșe
dintele C.A.P. Lungani, și Maria Âltam, membră a Consiliului Național
al U.N.C.A.P., președintele C.A.P.
Tîrgu Frumos, în circumscripția electorală nr. 6 Tîrgu Frumos ;
în județul ILFOV — Tiberiu Mureșan, membru al Comisiei Centrale
de Revizie, rectorul Institutului agro
nomic București, și Costică Bărbulescu, profesor universitar la Insti
tutul agronomic București, în circum
scripția electorală nr. 12 Budești ;
în județul MARAMUREȘ — Iosif
Bercîa, directorul general al Institu
tului central de cercetări pentru
industria extractivă București, și
Petre Marius Visarion, director ad
junct științific la Institutul de geo
logie și geofizică București, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Tîrgu
Lăpuș ;
în județul MUREȘ — Ion Boitan,
directorul Combinatului chimic Tîrnăveni, Iovuța Blenchea, secretar ad
junct al Comitetului de partid pe
combinat, inginer chimist, șefa Fa
bricii de faianță de la Combinatul
chimic Tîrnăveni, și Maltei Hurubean, director adjunct tehnic la Com
binatul chimic Tîrnăveni, în circum
scripția electorală nr. 5 Tîrnăveni ;
în județul NEAMȚ — Valeriu Du
mitru Cristescu, directorul general al
Institutului central de cercetare, pro
iectare și difectivare în construcții
București, și Petru Vernescu, direc
torul Institutului de proiectare pen
— 9; 11,15; 13,30; 16,45: 18; 20.15,
FLOREASCA — 9; 11; 13;, 15,30;
17,45; 20, GLORIA — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
o Totul pentru un cîntec î DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Moarte pe Nil : BUZEȘTI
—
9,30; 12,30; 16; 19, VOLGA — 9; 12;
16; 19.
• A patra înălțime : DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20.
O Popeye marinarul — BUCEGI
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Nici o dovadă pentru crimă :
FERENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Safari Express î AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
e Răzbunarea panterei roz : LIRA
— 10; 12; lo,30; 18; 20, MUNCA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Chemarea primăverii : COTROCENI — 15; 17,15; 19,30.
• Doctorul Poenaru : PACEA —
15,30; 17,‘3O; 19,30.
• Cinci seri î POPULAR — 15,30;
17,30; 19,30.
X

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
A treia țeapă — 19,30, (sala Ate
lier) : Așteptindu-l pe Godot — 19.
• Filarmonica „George
Enescu"
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab —
19,30, (sala Studio) :
„Treptele
afirmării artistice". Erika Korody
— pian, Rodica Marin — vioară —
18.

vor învăța robotul să „vadă".
Pentru aceasta, pe automat se
va monta un obiectiv de tele
viziune sau o instalație cu raze
laser.

• VULCANII : URIA
ȘĂ SURSĂ DE ENERGIE,
în Canare, Camerun, Insulele
Capului Verde. Zair, Algeria și
Mauritania craterele vulcanilor
atrag în fiecare an numeroși tu
riști din toate colțurile lumii.
Relativ tineri, 20—30 milioane de
ani. vulcanii africani sint sus
ceptibili de a se trezi pe neaș
teptate. Tocmai datorită „virStei" lor, cei 9 000 de vulcani inventariați pe continentul afri
can sint considerați o uriașă
sursă de energie. Se știe că ra
dioactivitatea naturală din sub

tru construcții tipizate București, în
circumscripția electorală nr. 9 Bicaz ;
în județul OLT — Ioana Petrică,
secretar adjunct al Comitetului de
partid, maistru la întreprinderea de
tricotaje „Romanița" din Caracal,
Ion Morarii, secretar adjunct al Co
mitetului de partid, maistru lăcătuș
la întreprinderea de vagoane din Ca
racal, și Marin Roșu, secretar al or
ganizației de bază nr. 17, strungar la
întreprinderea de vagoane din Ca
racal, în circumscripția electorală nr. 7
C-aj'âcal ***
în județul PRAHOVA — Ion Cîrcei,
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de
partid, în circumscripția electorală
nr. 7 Băicoi; Stelian Teodorescu,
directorul întreprinderii „1 Mai“
Ploiești, și Constantin Marinescu,
inginer-șef sectoare calde, întreprin
derea „1 Mai" Ploiești, în circum
scripția electorală nr. 5 Ploiești-Est;
în județul SATU MARE — Daloczki
Iosif Geza, președintele C.A.P. Tiream, Iosif Varga, președintele C.A.P.
Pir, și Fiacsko Karol, președintele
C.A.P. Dobra, in circumscripția elec
torală nr. 5 Tășnad ;
în județul SIBIU — Miron Negrilă,
membru al C.C. al P.C.R., directorul
întreprinderii „Independenta" din
Sibiu, și Lucică Aurel Ocoș, directo
rul întreprinderii „Balanța" din Sibiu,
în circumscripția electorală nr. 1
Sibiu-Sud :
în județul SUCEAVA — loan Sălăjan, membru supleant al C.C. al
P.C.R., președintele Tribunalului Su
prem, și Gheorghe Chivulescu. mem
bru al C.C. al P.C.R., instructor la
C.C. al P.C.R., în circumscripția
electorală nr. 11 Verești ;
în județul TELEORMAN — Elena
Gâdea, vicepreședintă a Comitetului
județean al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, medic spe
cialist la spitalul județean, Cornelia
Nicolescu, membră a Biroului Comi
tetului județean al Organizațiilor
Democrației și Unității Socialiste,
medic la Spitalul din Alexandria, și
Violeta Iuliana Marinescu, membră a
Comitetului județean al Organizații
lor Democrației și Unității Socialiste,
medic la Policlinica din Alexandria,
in circumscripția electorală nr. 1
Alexandria ;
în județul TIMIȘ — Emilia Sonea,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 7 Deta ;
în județul TULCEA — Vasilica
Vlad, membru al Comisiei Centrale
de Revizie, secretar al comitetului de
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea
de industrializare a peștelui Tulcea,
și Lenuța Tranulea, președintele Co
mitetului sindicatului de la Între
prinderea de industrializare a pește
lui, în circumscripția electorală nr. 2
Babadag ;
în județul VASLUI - Costică.
Foarfecă, secretar al Comitetului de
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea
de rulmenți Birlad, și Gheorghe
Ifrim, secretar al Comitetului de
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea
de elemente pneumatice, aparate de
măsură și control Birlad, în circum
scripția electorală nr. 2 Birlad ;
în județul VÎLCEA — Ioan Aslan,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
directorul I.A.S. Drăgășani, si Nicolae
Ciocîrlan, secretarul Comitetului de
partid, subinginer viticol la I.A.S.
Drăgășani, in circumscripția electo
rală nr. 7 Drăgășani ;
în județul VRANCEA — Aurel
Duma, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe, în circumscripția
electorală nr. 4 Adj ud.

ABOLHASSAN BANISADR
Președintele Republicii Islamice Iran

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

o Opera Română : Primăvara —
19.
• Teatrul de operetă : Vtnzătorul
de păsări — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măgureanu):
Floriile unul geambaș —
19,30,
(sala Grădina Icoanei) : Cum se
numeau cei patru Beatles — 15,
Infidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Minettl — 19.30,
(la Casa de cultură a sectorului
2) : Zbor do sticleți — 15,30.
O Teatrul Foarte Mic : O
șansă
pentru fiecare — 20.
o Teatrul de comedie : Cinema —
19,30.
o Teatrul „Nottara" (sala Studio):
Craii de curtea veche — 19.
e Teatrul Giulești (sala Majestic):
O noapte furtunoasă — 19,30, (sala
Giulești) : Haina cu două fețe —
19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Victo
ria) : Boema ride, clntă și dan
sează — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasliescu" : Para
dis de ocazie — 19,30
e Ansamblul
artistic „Rapsodia
română" (sala Studio) : De dor,
de dragoste — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Vivat
premianții — 17.
• Teatrul „Țăndărică11 :
Strada
prieteniei — 10, Jocuri de poeți
— jocuri de copii — 17.
• Circul București : Atracțiile cir
cului bulgar — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. :
Trandafirul și coroana — 19,30.

sol ridică temperatura rocilor
pină la 2 000° C, provocind liche
fierea acestora. Efectuînd foraje,
omul poate capta căldura mag
mei. transformind această masă
incandescentă intr-o inestimabi
lă sursă de energie. Specialiștii
au calculat că geotermia ar pu
tea furniza anual populației africane o energie de 100 miliarde
de kWh energie electrică.

© BARIERĂ ÎN CA
LEA NISIPURILOR. Cel
mai mare deșert din lume, Sa
hara. continuă să-și lărgească
granițele, cucerind anual mii
de kilometri pătrați de pămfnturi arabile. Țările ame
nințate au întreprins in ultimii
ani, cu sprijinul O.N.U. și al
organizațiilor sale specializate,

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Ilie Verdeț, a primit succesiv, in
cursul zilei de joi, în vizită proto
colară de prezentare, pe noii amba
sadori ai Republicii Islamice Iran —

Pourang Baharlu, și Republicii Isla
mice Mauritania — Mohamed El
Mehdi Ould Aweissi.
Cu acest prilej au avut ioc con
vorbiri, care s-au desfășurat intr-o
atmosferă cordială.

Semnarea Protocolului privind schimbul de mărfuri

și plățile între Republica Socialistă România
și Republica Populară Ungară pe anul 1980

Jocurile Olimpice de iarnă
NEW YORK 14 (Agerpres). — La
Lake Placid, pe pista de la Van
Hoevenberg, in cadrul Jocurilor
Olimpice de Iarnă, s-a disputat pri
ma manșă a competiției de sanie.
La feminin, conduce Vera Zozulia
(U.R.S.S.), care a Înregistrat, pe o
pirtie de 750 m, timpul de 38”988/l 000
Sportivei^ românce Elena Stan și
Maria Maioru ocupă locurile 21 și,
respectiv, 25 cu timpurile de 40”852/
1000 și respectiv 41”071/1000. în con
cursul masculin, lider al clasamentu
lui după prima manșă este Giinther
Dettlef (R.D. Germană) cu 43”199/1000.
Principalul favorit, italianul Karl
Brunner, campion al Europei, s-a răs
turnat la ultimul viraj.
Proba masculină de 30 km. care a
deschis întrecerile de schi-fond, s-a
disputat pe un traseu de la poalele
munților Adirondack, unde prima
medalie de aur atribuită la actuala
ediție olimpică de iarnă a fost ciștigată de concurentul sovietic Nikolai
Zimiatov, cronometrat cu timpul de
lh27’02”80/100.
Concursul feminin de patinaj vi
teză a debutat cu o surpriză, titlul de
campioană olimpică in proba de 1 500
m a revenit olandezei Annie Borc-

king, cronometrată cu timpul de
2’10”95/100. Medaliile de argint și
bronz au fost cucerite de Ria Visser
(Olanda) și Sabine Becker (R.D. Ger
mană).
Disputată pe pirtia de la White
face Mountain, pe o pirtie în lungi
me de 3 009 m și o diferență de nivel
de 832 m cu 34 de porți, pe ninsoare
și ceață în partea superioară a par
cursului, proba masculină de coborîre a confirmat valoarea schiorilor
alpini austrieci ilustrată la trecutele
Olimpiade de un Toni Sailer. Karl
Schranz sau Egon Zimmerman, Lau
reatul olimpic, Leonhard Stock, un
tînăr austriac în vîrstă de 21 de ani,
cu un stil aerodinamic și o tehnică
perfectă, în condiții de concurs de
loc ușoare, a realizat un timp excep
țional : 1’45”50/100, victorie clară față
de compatriotul său Peter Wirnsberger — l’46”12/100 și canadianul Steve
Podborski — l’46”62/100.
în turneul olimpic de hochei pe
gheață, s-a disputat meciul dintre echipele României și Suediei. Partida
s-a încheiat cu scorul de 8—0 (3—0,
4—0, 1—0) în favoarea hocheiștilor
suedezi.

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, a primit
joi pe Vas Janos, adjunct al.minis
trului comerțului exterior al R. P. Un
gare.
Cu acest prilej au fost abordate
probleme de interes reciproc privind
dezvoltarea schimburilor de mărfuri
și colaborării economice dintre cele
două țări.

★
La 14 februarie a fost semnat la
București Protocolul privind schimbul
de mărfuri și plățile între Republica
Socialistă România și Republica
Populară Ungară pe anul 1980. Volu
mul livrărilor reciproce de mărfuri
marchează o creștere față de anul
1979. România va livra mașini-unelte
pentru prelucrarea metalelor și lem
nului, utilaj petrolier, utilaje pentru
construcții, tehnică de calcul, rul
menți, aparate de măsură, și control,
elemente de automatizare, vagoane de
marfă, locomotive Diesel hidraulice,
mijloace de transport auto, produse

chimice, materiale pentru construcții,
sare, bunuri de larg consum și alte
mărfuri.
La rindul său, R. P. Ungară va li
vra in România mașini-unelte. utilaj
metalurgic, mașini și utilaje pentru
industriile ușoară, alimentară, chimi
că, echipamente de telecomunicații, aparate de măsură și control, rulmenți,
motoare Diesel și alte subansamble
auto, laminate din otel și aluminiu,
produse chimice, materiale refrac
tare, bunuri de larg consum etc.
Protocolul a fost semnat de Marin
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și de Vas Janos,
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al R. P. Ungare.
La semnare au participat Cornel
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior
și cooperării economice internaționa
le, Maria Groza, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane
oficiale.
A fost de față Sandor Rajnai, am
basadorul R. P. Ungare la București.
(Agerpres)

In cadrul „Daciadei" — „Cupa U.G.S.R. la schi"

0 competiție cu peste 30000 de participanți
„Hai Prahova!", „Hai Suceava!",
la fond, de județe ca Argeș și, mai
„Hai Oradea!". De mai bine de cinci
ales, Teleorman, care au știut să
ore încurajările celor cîteva mii de
profite din plin de condițiile oferite
turiști și localnici, care au invadat
de această iarnă.
împrejurimile pirtiei Dealu Negru
Paralel cu aceasta, întrecerile ac
din frumoasa stațiune balneoclimate
tualei ediții au arătat că de la an la
rică Vatra Dornei, nu mai contenesc.
an crește tot mai mult pregătirea
Concurent», în număr de aproape
tehnică a participanților, aceștia stă200, de la asociațiile sportive ale sin
pînind mai bine elementele de bază
dicatelor de întreprinderi și insti
ale practicării schiului. In același
tuții din 36 de județe ale tării, ciștitimp, organizațiile sindicale si aso
gători ai fazelor locale, își dispută
ciațiile sportive din întreprinderi și
titlurile de campioni ai celei de-a
instituții din multe județe si-au îm
XlI-a ediții a „Cupei U.G.S.R." la
bogățit continuu baza lor materială
schi fond și alpin.
pentru sporturile de iarnă, fiind sti
Concepută chiar de la începutul
mulate în această direcție tocmai de
existenței sale ca o acțiune menită
numărul mare de muncitori, tineri
să stimuleze cit mai mult practicarea
și vîrstnici, dornici să învețe tainele
schiului în rîndurile oamenilor mun
schiului și să-1 practice în timpul lor
cii, „Cupa U.G.S.R." s-a transformat
liber.
în prezent în cea mai largă întrecere
Aceste lucruri s-au văzut cum nu se
de masă Ia schi alpin și fond din
poate mai. bine din întreaga desfășu
cadrul marii competiții sportive na
rare a fazei finale a „Cupei U.G.S.R."
ționale „Daciada". „Dacă în urmă cu
de la Vatra Dornei, transformată,
12 ani — ne spunea tovarășul Efrim
datorită eforturilor comune ale spor
Cherteș, șeful Comisiei sport-turism
tivilor și organizatorilor, într-o admi
a Consiliului Central al U.G.S.R. — . rabilă
sărbătoare a sportului munci
la faza de masă a competiției au
toresc.
luat parte doar 1 500 de oameni ai
Atit probele de fond (3 000 m fete
muncii, ediția din acest an. a înre
5 000 m băieți), cit și cele două
gistrat cifra record de peste"30 000 de ' șt
manșe
ale probei de slalom âu' dat
participanți. O cifră care in anii vii
naștere unor pasionante dispute,
tori va crește, desigur, din ce în ce
cîștigătorii fiind cunoscuți abia la
mai mult".
'sfirșitul concursului. După felul în
Sutele de concursuri desfășurate in
care s-au comportat în concurs nu
acest an în cadrul etapei de masă din
ne-ar miră ca o parte din tinerii eviîntreprinderi și instituții, ca și a
dențiați la „Cupa U.G.S.R." să-și în
etapelor . județene, au evidențiat riu
drepte în viitor pașii spre schiul de
numai o creștere a numărului iubi
performanță, dovedind încă o dată
torilor de schi în rîndurile oamenilor
că întrecerile din cadrul „Daciadei"
muncii, ci și o răspîndire a acestui
oferă nu numai prilejul organizării
sport în zone care n-au avut și nu
celor mal largi competiții de masă,
au încă o tradiție in sporturile de -dar
și al depistării talentelor pentru
iarnă. Dacă era firesc ca județe cum
practicarea
sportului de performanță.
sînt Prahova, Brașov, Alba, Suceava
în clasamentul pe județe, primele
și Maramureș să înregistreze o parti
trei locuri au fost obținute de Praho
cipare masivă in întreceri, atît la
va, Brașov și, respectiv. Suceava.
fond, cit și la alpine, se cuvin, in
schimb, remarcate „performantele"
B. RADU
realizate în faza de masă, îndeosebi

★
în aceeași zi au avut loc. de ase
menea, în municipii, orașe și comune
adunări cetățenești, in cadrul cărora
au fost desemnați candidați pentru
alegerile de deputați în consiliile
populare locale.
(Agerpres)

Primiri la primul ministru al guvernului

)ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In localitatea Alcala de Hanares, în apropiere de Madrid, s-a dis
putat întîlnirea amicală de fotbal
dintre echipele de juniori ale Spani
ei și României. Partida s-a încheiat
cu un rezultat de egalitate : 0—0.
• Peste 30 000 de spectatori au ur
mărit la Malaga meciul amical de
fotbal dintre echipele Spaniei și R.D.
Germane. Oaspeții au repurtat vic
toria cu scorul de 1—0 (0—0) prin
golul marcat in minutul 56 de Streich.
• Selecționata olimpică de fotbal a
R.D. Germane a susținut la Erfurt un
joc amical în compania reprezenta
tivei secunde a Spaniei. Partida, care
a fost urmărită de aproape 45 000 de
spectatori, s-a încheiat cu scorul de
1—0 in favoarea gazdelor.

• Duminică, pe stadionul Republi
cii, va avea loc un interesant meci
amical între echipa Rapid si cunos
cuta formație poloneză Gwardia Var
șovia. Jocul va începe la ora 11.
• La Belfast, s-au întiinit intr-un
meci pentru campionatul european
de tineret, echipele de fotbal ale
Irlandei de Nord și Tării Galilor.
Fotbaliștii irlandezi au ciștigat cu
scorul de 2—0.
• La Toulouse, în prezența a peste
15 000 de spectatori, a avut loc intilnirea de fotbal dintre echipele de
juniori ale Franței si Irlandei din ca
drul turneului U.E.F.A. Fotbaliștii
francezi au terminat invingători cu
scorul de 2—0 (1—0).

programe de împăduriri rapide.
Antrenați în acțiunea de extin
dere a „barajului verde" în ca
lea nisipurilor, școlarii senegaiezi plantează puieți de filao, un
copac care rezistă la cele mai
grele condiții de climă. Peste 15
ani, acești puieți vor deveni o
puternică centură de protejare
a zonelor agricole senegaleze
amenințate de extinderea de
șertului.

• MAI MULȚI AS
TROLOGI DECÎT ME
DICI... Presa pariziană a pu
blicat recent o

surprinzătoare

Cotidianul ,,International Herald Tribune" publică un amplu articol
în legătură cu situația, in continuă înrăutățire, a muncitorilor emigranți,
cei mai afectați de pe urma actualei crize economice din lumea occi
dentală.
Emigrația mîinii de lucru care în
trecut apărea a fi o modalitate les
nicioasă de a pune în mișcare „ro
țile" țărilor industrializate — asigurîndu-le forță de muncă ieftină, in
timp ce pentru țările „lumii a treia"
apărea ca o supapă de siguranță în
scopul de a se face fată problemelor
demografice — impune în prezent o
optică cu totul nouă, care răstoarnă
o asemenea interpretare a datelor.
Intr-adevăr, se constată tot mai mult
că in țările gazdă muncitorul imi
grant este supus discriminărilor de
tot felul și exploatări» uneori de-a
dreptul brutale,, constituind, in același
timp, ■ pentru- populația muncitoare
locală uri factor' de menținere a șo
majului. în ce privește țările de
unde emigrează acești muncitori, se
constată că exodul de forță de
muncă — în unele cazuri chiar cu
un grad mai ridicat de calificare —
departe de a rezolva problemele de
mografice, îngreunează realizarea
acelor schimbări structurale de care
au nevoie țările respective. într-un
cuvînt, în prezent se impune o re
vizuire radicală a aspectelor emigra
ției mîinii de lucru.
Prima țară unde s-a înregistrat o
emigrare masivă a fost Irlanda, ca
urmare a persecuțiilor politice, și
mai ales, a marii foamete din 1845—
1849. în numai cițiva ani și-au părăsit
tara peste un milion de locuitori. Or,
efectele acestui exod continuă să se
resimtă puternic și astăzi la distantă
de peste 130 de ani. Și ulterior, în
cazul celorlalte țări, in special din
„lumea a treia", unde s-au înregis
trat, cu precădere, după cel de-al
doilea război mondial exoduri simi
lare, s-a dovedit că emigrarea nu
constituie acea soluție mult dorită a
problemelor țărilor in curs de dez
voltare.
După ce un număr de ani țările
care au primit mină de lucru emi
grantă au avut o serie de avantaje
de pe urma ei, in prezent situația
s-a schimbat. Ca atare, în loc să mai
încurajeze asemenea tendințe, un șir
de țări, cum ar fi R.F.G., Franța și
altele, au adoptat măsuri drastice
pentru stăvilirea forței de muncă
emigrante, inclusiv prin expulzarea

PROGRAMUL 2

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16,
17 și 18 februarie. In țară : Vremea in
general rece la începutul intervalului,
se va încălzi treptat. Cerul va ti varia
bil. Vor cădea precipitații izolate, în
deosebi în a doua parte a intervalului.
Vint slab pinfi la moderat, cu intensifi
cări în zona de munte din
sectorul
vestic. Temperaturile minime vor ii cu
prinse între minus 12 și minus 2 grade,
mal coborîte in depresiuni, iar cele
maxime între minus 4 șl plus 6 grade.
Ceață locală. In București : Vrmea va
ii in general frumoasă, dar răcoroasă
în primele nopți. Cerul va fi variabil.
Vint, în general slab. Dimineața și sea
ra, ceață. Tempratura în creștere. Mi
nimele vor ii cuprinse intre minus 7 și
minus 2 grade, iar maximele între zero
$1 plus 4 grade. (Corneliu Pop, meteo
rolog de serviciu).

Muncitorul emigrant, un „paria"
al societății de consum

PROGRAMUL 1
16,00
16,05
16,30
18,25
18.35

18,50
19,00
19,20
19.35
20,05

21,45

Telex
In direct, de Ia Politehnică
Emisiune în limba germană
Rezultatele tragerii Loto
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
1001 de seri
Telejurnal
tn actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie 1
Călătorie prin țara mea (XII)
Film artistic : „întrebarea". Pre
mieră pe țară. (Producție a stu
diourilor franceze). în distribuție :
Jacques Denis. Nicole Garcia,
Jean-Plerre Șantier, Christian Rita,
Marion Caldera. Regia : Laurent
Heynemann
Telejurnal

informație ce dezvăluie o situa
ție greu de crezut pentru epoca noastră, caracterizată prin
avîntul atit de impetuos al
științei. Statisticienii au calcu
lat citi magi și astrologi își
desfășoară activitatea la Paris,
în comparație cu medicii. Din
calcule reiese că în capitala
Franței revine un „specialist" în
magie sau astrologie Ia 120 de
locuitori, in timp ce un medic
revine la 500 de locuitori. Cu
alte cuvinte, magii, ghicitorii și
astrologii sint în număr de pa
tru ori mai mare decît medicii.
Inutil a mai preciza ce sume
exorbitante ciștigă aceștia prin
specularea credulității...

16,00 „Dragi ml-s cîntecele noastre" —
melodii populare
16.20 O viață pentru o Idee : acad. Dimitrie Guști (1880—1955)
16.50 Din creația corală a compozitoru
lui Mircea Neagu
17,05 Blocnotes — informații utilitare
17,25 Muzică ușoară
17.50 Dicționar cinematografic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 în actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie !
19,35 Călătorie prin țara mea (XII)
20,05 Radar pionieresc
20,23 De pretutindeni. Alberto Juantorena — un campion al voinței de
a învinge
20.50 Studio liric ’80. Opereta
româ
nească contemporană.
„Eternele
iubiri" de George Grigoriu (partea
a H-a)
21,45 Telejurnal

• SATELIT PENTRU
STUDIEREA ERUPȚIILOR
SOLARE. Agenția spațială

nice erupții solare degajă o
energie echivalentă cu explozia
a 10 000 miliarde bombe cu hi
drogen de o megatonă.

americană N.A.S.A. a anunțat
lansarea unui satelit destinat stu
dierii erupțiilor solare, fenomen
neelucidat încă. Acest proiect,
denumit „misiunea maximului
solar", a fost prevăzut să co
incidă cu faza de activitate ma
ximă a Soarelui, care se produce
la fiecare 11 ani și care a început
luna aceasta, urmînd să dureze
pină in februarie 1981. în aceas
tă fază, erupțiile solare, care au
loc într-o zonă de pină la 8 000
kilometri distantă de suprafața
Soarelui, unde temperatura este
de aproximativ două milioane
de grade Celsius, sînt deosebit
de frecvente. Cele mai puter

•
CÎND
CRESC ÎN...

ROȘIILE
COPAC.

După îndelungate cercetări, se
lecționerii niponi au creat o va
rietate de pătlăgele roșii care
dă o recoltă record — 3 000 de
fructe pe o singură tulpină. E
adevărat însă că „tulpina" are
o inăltime de trei metri și dia
metrul de 15 cm. Noua varietate
de roșii se cultivă in sere prin
metoda hidroponică : rădăcinile
sale se dezvoltă intr-o soluție
nutritivă bogată in săruri mi
nerale, iar întreaga „roșie-copac" este sprijinită printr-un
sistem special de spaliert

muncitorilor străini, prin restricții in
ce privește eliberarea de permise de
lucru, prin înăsprirea reglementări
lor de trecere a frontierelor etc. Ca
urmare a unor asemenea măsuri,
astăzi numărul muncitorilor emigranți din R.F.G. a scăzut cu 20 la
sută, iar in Franța cu 16 la sută, în
comparație cu situația existentă în
1974.
Trebuie spus că paralel s-a dezvol
tat o rețea ilegală, prin care munci
torii străini continuă să intre in
aceste țări, situația acestor „ilegali"
fiind însă chiar și mai proastă, dacă
se poate spune așa, decît cea a mun
citorului care emigrează în mod le
gal. Concludent este din acest punct
de vedere exemplul Statelor Unite,
unde există în momentul de fată
între 4 pină la 12 milioane de mun
citori (in special mexicani), care au
intrat in mod ilegal.
Indiferent de împrejurările care
l-au determinat să ia calea pribegiei,
situația muncitorului emigrant este
aceeași : el este silit să muncească
mult mai multe ore în condiții :din
cele mai dificile, să se mulțumească
cu slujbele cele mai neplăcute și cele
mai prost plătite, fără a beneficia; de
nici un fel de drepturi pe linia asi
gurărilor sociale. Muncitorului imi
grant îi sînt „rezervate" asemenea
slujbe, cum ar fi spălatul vaselor șau
al podelelor, întreținerea conductelor
de canalizare ș.a. Dacă în timpuri
normale imigranții găseau uneori de
lucru pe măsura calificării lor, astăzi
nu mai sînt disponibile pentru ei
decît asemenea slujbe de mina a
treia și a patra.
Ca și imigranții irlandezi cu peste
o sută de ani în urmă, noii imi
granți au ales calea exodului in
căutarea unei vieți mai bune. Reali
tatea arată că această speranță nu
și-a găsit împlinirea. Uneori s-a
adus ca argument că o bună parte
din cîștigurile muncitorilor emigrant!
se întorc in țările de origine, ceea ce
contribuie la bunul mers al econo
miilor acestor țări. Nici în aceas
tă privință lucrurile nu stau toc
mai așa. Un recent raport al
Băncii Mondiale subliniază cu clari
tate : „Numai o mică parte a cîștigurilor muncitorilor emigranți a luat
drumul unor investiții productive în
țările de origine. Cea mai mare
parte a acestor cîștiguri este chel
tuită pentru Întreținerea proprie, in
clusiv cheltuielile de cazare (este
vorba despre specula cu locuințe pe
spinarea muncitorilor imigranți, sur
să de mari profituri pentru așa-zisii
„negustori de somn" — n.r.). S-a
dovedit că pentru țările în curs de
dezvoltare politica de încurajare a
emigrării este nerealistă, că ea nu
contribuie la rezolvarea problemelor
șomajului local sau a problemelor de
ordin demografic, că depunerile va
lutare din străinătate sint reduse și
că în loc de a se îmbunătăți, balanța
de plăti înregistrează noi deteriorări".
Iată tot atîtea considerente în baza
cărora se poate afirma că datele
problemei s-au schimbat și că atit
tarile dezvoltate, care au utilizat
pină acum mină de lucru emigrantă,
cit și țările lumii a treia trebuie să
găsească o modalitate de a pune
capăt tendințelor de pină acum —
încheie articolul.

® ORAȘUL UITAT. In
timpul unor cercetări, un grup
de scafandri au descoperit
pe fundul apei. în apro
pierea coastei poloneze, în
golful Balticii, rămășițele unui
oraș necunoscut. Arheologii în
cearcă să întocmească planul
general al misterioasei așezări
maritime, despre care istoria nu
a lăsat, cel puțin din cite se
cunoaște la ora actuală, nici un
fel de dovezi scrise. Peste Cîte
va luni, odată cu îmblînzirea
vremii, în sprijinul arheologilor
va veni aviația. Expert» consi
deră că fotograflind din avion
locul respectiv, vor putea sta
bili mai exact contururile anti
cei așezări înghițite de apele
mării, iar cercetările ulterioare
vor dezvălui taina ce o acoperă
de nenumărate secole.

Tovarășul E. Gierek a primit
pe conducătorul delegației P. C. R.
VARȘOVIA 14 — Trimisul Ager
pres, Gh. Ciobanu, transmite : în
cursul zilei de joi, tovarășul Edward
Gierek, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., l-a primit pe tovarășul
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., conducătorul delegației
P.C.R. la cel de-al VIII-lea Congres
al P.M.U.P.
în timpul întrevederii a fost
transmis din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu
un cald salut prietenesc și cele, mai
bune urări de sănătate si fericire
tovarășului Edward Gierek și to
varășei Stanislawa Gierek, urări
de noi și însemnate succese în acti
vitatea P.M.U.P., a poporului prie
ten polonez, în edificarea societății
socialiste dezvoltate.
Mulțumind
călduros,
tovarășul
Edward Gierek a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu un salut
călduros, prietenesc și cele mai bune
urări de sănătate și fericire din
partea sa și a soției sale, împreună
cu urări de noi și țo't mai mari suc-

cese Partidului Comunist Român,
poporului român prieten, în transpu
nerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., în
înfăptuirea Programului de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate în România.
Au fost evocate cu satisfacție bu
nele raporturi de prietenie si colabo
rare statornicite între P.C.R. și
P.M.U.P., intre România si Polonia,
între popoarele român și polonez,
care se dezvoltă continuu, în confor
mitate cu hotărîrile și înțelegerile
convenite cu prilejul întîlnirilor la
cel mai înalt nivel. . Totodată, s-a
subliniat hotărîrea comună de a dez
volta și a diversifica în continuare
colaborarea și cooperarea bilaterală,
în interesul celor două popoare, al
cauzei generale a socialismului și
păcii în lume.
Au fost abordate de asemenea
unele aspecte ale situației interna
ționale.
A luat parte Ion Cozma. membru
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Varșovia.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă tovărășească, de caldă
prietenie.

Întrevederi ale ministrului de externe
al României în Liechtenstein și Elveția
VADUZ 14 (Agerpres). — Tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe al României, a făcut la
14 februarie o scurtă vizită de lucru
in Principatul Liechtenstein.
Cu această ocazie, ministrul român
a fost primit de către prințul Franz
Josef al. II-lea, șeful statului Liech
tenstein, căruia i-a transmis din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, un mesaj de salut, împreu
nă cu cele mai bune urări de pace
și prosperitate pentru populația , din
Liechtenstein.
Șeful statului Liechtenstein a mul
țumit pentru mesaj și, la rîndul său,
a rugat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale și
urări de fericire, urări de progres
poporului român.
în cadrul convorbirilor au fost abordate probleme actuale de interes
comun pentru România și Principa
tul Liechtenstein.
în cursul vizitei, ministrul de ex
terne român a purtat convorbiri cu
șeful - guvernului din Liechtenstein,
Hans Brurihart, în cadrul cărora s-a

★

făcut un schimb de păreri cu privire
la situația internațională actuală.
Ca state semnatare ale Actului fi
nal al Conferinței de la Helsinki, cele
două țări au subliniat necesitatea de
a se depune toate eforturile pentru
oprirea și eliminarea actualelor ten
dințe de agravare a situației interna
ționale, pentru stingerea focarelor de
conflict și tensiune, pentru continua
rea politicii de destindere, colaborare
și pace în Europa și în lume, pe baza
deplinei egalități în drepturi și res
pectării independenței și suveranită
ții naționale a tuturor statelor.
A fost relevată importanța deose
bită pe care o acordă România și
Liechtenstein unei cit mai bune pre
gătiri a reuniunii de la Madrid, ți
nerii ei la data convenită și asigură
rii condițiilor ca ea să se soldeze cu
măsuri cit mai substanțiale, pentru
consolidarea securității și cooperării
in Europa și, în primul rînd, pentru
realizarea dezarmării și dezangajării
militare fără de care nu este de con
ceput o securitate reală în Europa și
în întreaga lume.

*

BERNA 14 (Agerpres). — Joi dupăamiază, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, a avut, la Zurich, o întîlnlre de
lucru cu Pierre Aubert, ministrul
afacerilor externe al Elveției. Au
fost abordate probleme ale evoluției
relațiilor românp-elve,ție!te.,,,J....., .....
în cadrul schimbului ele păreri pri
vind viața internațională' s-a eviden
țiat necesitatea de a se acționa ferm
și în mod responsabil pentru stopa
rea cursului de agravare a situației
internaționale actuale, împotriva restringerii7 și împietării raporturilor
dintre state, pentru rezolvarea exclu
siv be cale politică, prin negocieri, a
focarelor de tensiune și război, a liti
giilor dintre state, pentru dinamiza
rea negocierilor în domeniul dezar
mării, și în primul rînd al dezarmă
rii nucleare, pentru orientarea pe o
cale rodnică a dialogului in vederea
instaurării unei noi ordini economi
ce in lume, pentru continuarea poli
ticii de pace, colaborare și destindere,
bazată pe egalitate in drepturi, pe
respectarea independenței și suvera
nității naționale, pe neamestec din
afară în treburile altor state.
în acest spirit s-a reafirmat hotărirea celor două țări de a milita și de
a acționa pentru continuarea și am-

La New Delhi și-a încheiat lucrări
le — după trei săptămîni de dez
bateri și negocieri strînse, punctate
adesea cu momente de puternice con
troverse — cea de-a treia Confe
rință generală a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare
Industrială (O.N.U.D.I.), care a reu
nit pe reprezentanții a circa 140 de
state, inclusiv România, pentru a
face bilanțul progreselor realizate
pe calea transpunerii în viață a De
clarației și Programului de acțiune,
adoptate la Lima in 1975, și pentru a
decide noi măsuri concrete privind
industrializarea țărilor în curs de
dezvoltare.
Reuniunea a pus puternic în
evidență necesitatea întăririi coo
perării dintre state, în scopul ac
celerării industrializării țărilor in
curs de dezvoltare. Așa cum,
au arătat majoritatea vorbitorilor,
interdependența proprie economiei
mondiale — in virtutea căreia crește
rea economică a țărilor ■ dezvoltate
și cea a celor nedezvoltate depind
una de alta — este însăși baza pro
gresului general. Cu alte cuvinte,
este in interesul tuturor statelor să
se adopte măsuri eficiente de stimu
lare a procesului industrializării țări
lor în curs de dezvoltare,
în ce le privește, țările în curs de
dezvoltare, membre ale „Grupului
celor 77“, inclusiv România, au pre
zentat conferinței proiectul „Declara
ției și Programului de acțiune de la
New Delhi", document care, subli
niind necesitatea efortului propriu al
fiecărei țări, preconizează un ansam
blu de măsuri și acțiune concrete,
menite să pună bazele unei cooperări
reciproc avantajoase și durabile intre
toate statele lumii, in vederea accele
rării ' procesului de industrializare în
țările rămase în urmă, în contextul
operei de edificare a noii ordini eco
nomice internaționale. Totodată, „Gru
pul celor 77“ a militat pentru a se
asigura .realizarea unui important
transfer de resurse financiare și
tehnologice către țările în curs de
dezvoltare, pentru lărgirea accesu
lui produselor manufacturate din
aceste țări la piețele țărilor dezvol
tate și sporirea ajutorului în for
marea de cadre necesare industria
lizării. în același timp. „Grupul celor
77“ s-a pronunțat pentru eliminarea
barierelor care îngustează aria coope
rării economice, comerciale, tehnicoștiințifice și financiare, urgentarea
elaborării codului de conduită a so
cietăților transnaționale.
Propunerile țărilor în curs de dez-

plificarea eforturilor consacrate bunei
pregătiri și ținerii la data convenită
a reuniunii de la Madrid, care să
ducă la impulsionarea traducerii in
viață a. prevederilor Actului final de
la Helsinki, ca un tot unitar, și, in
mod deosebit, la adoptarea. de mă
suri, .concrete în domeniul dezarmării,
dezangajării militare..sj:la ijezygl^.ea
relațiilor de încredere și conlucrare
dintre toate statele participante la
Conferința general-europeană, în in
teresul popoarelor respective, al cau
zei păcii, destinderii și înțelegerii în
întreaga lume.

Lucrările Congresului P. M. U. P.
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Joi
dimineața, la Palatul științei si cul
turii din Varșovia au fost reluate
lucrările în plen ale celui de-al
VIII-lea 'Congres al P.M.U.P. Dele
gații au fost informați că in cadrul
celor 18 comisii au luat cuvîntul 677
de delegați, iar alți 800 au prezen
tat propuneri in scris.
în centrul dezbaterilor congresului

Comunicat privind starea sânătâții
președintelui I. B. Tîto
LIUBLIANA 14 (Agerpres). — După
cum anunță agenția Taniug, starea
sănătății președintelui Tito a fost cri
tică în cursul nopții de miercuri spre
joi. Măsurile de terapie intensivă au

dus la o oarecare ameliorare, dar si
tuația continuă să fie foarte gravă.
Se iau în continuare măsurile -medi
cale necesare.

Evoluția problemei rhodesiene
Demersul Tanzaniei Ia O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Președintele Tanzaniei, Julius
Nyerere, a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, o scri
soare prin care solicită deplasarea
imediată a acestuia in Rhodesia pen
tru efectuarea unei anchete în legă
tură cu modul în care Marea Britanie, în calitate de putere administrantă, desfășoară pregătirile în vederea
accesului la independență -al acestui
teritoriu
a anunțat, la New York,
un purtător de cuvint al Națiunilor
Unite.
Potrivit agenției United Press In
ternational, în această scrisoare, care
a fost dată publicității la Dar esSalaam, șeful statului tanzanian acu
ză guvernul britanic de nesocotire a
rezoluției adoptate în urmă cu zece
zile de Consiliul de Securitate prin

care se cerea Marii Britanii să res
pecte întocmai acordul de lâ Lancas-.
ter House privind Rhodesia.

LONDRA 14 (Agerpres). — Guver
nul de la Londra a hotărît să trimită
în Rhodesia 500 de reprezentanți bri
tanici, inclusiv polițiști, pentru a su
praveghea desfășurarea procesului
electoral din această țară. Potrivit
agenției Reuter, hotărîrea a fost
adoptată în urma agravării situației
din Rhodesia, provocată de numeroa
sele atentate și incidente înregistrate
în ultimul timp.
Totodată, se precizează că cei 500
de britanici vor avea numai misiu
nea de observatori, și nu de supra
veghere a respectării încetării focu
lui.

Revista indiană „East European Trade" evidențiază

Contribuția României la promovarea
cooperării internaționale
DELHI 14 (Agerpres). — Revista
indiană „EAST EUROPEAN TRADE"
publică, în ultimul său număr, un
amplu articol intitulat „Prezența
României in relațiile economice in
ternaționale", in care se scoate în
evidență evoluția dinamică, perma
nent ascendentă, a comerțului exte
rior românesc, apreciată ca „o con
secință , directă a progresului și mo
dernizării economiei" țării noastre.
Relevind politjca de largă des
chidere internațională promovată
consecvent de partidul și statul nos
tru, articolul subliniază că „Româ
nia acordă o deosebită atenție pro
movării cooperării economice și
tehnico-științifice, dezvoltării rela
țiilor de prietenie, solidaritate și
colaborare cu toate statele lumii,
aducind o amplă contribuție la con
solidarea raporturilor sale
econo
mice cu țările in curs de dezvoltare.
Prin această politică — se mențio
nează. in articol — România, este „un
adgv.ărat „exemplu in . cadrul,■ rulați,-:
ilor' internaționale". în continuare
este exemplificată cu date intensi
ficarea raporturilor de cooperare ale .
țării noastre cu statele socialiste, cu
cele în curs de dezvoltare, neali
niate, cu celelalte țări ale lumii.

^AGENȚIILE de presă

s-au aflat probleme înscrise în cele
două documente principale prezenta
te congresului — Raportul-program
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.,
care trasează direcțiile de dezvolta
re ale tării pe anii 1981—1985. și Ra
portul
Comitetului
Central
al
P.M.U.P. privind activitatea desfășu
rată între cele două congrese.
Lucrările congresului continuă.

„Datorită dezvoltării multilaterale
în ritm susținut a economiei națio
nale — se arată în încheiere —
România se afirmă, în prezent, ca
un participant activ la diviziunea in
ternațională a muncii, la promova
rea noilor forme ale cooperării eco
nomice bilaterale și multilaterale —
contribuind, prin aceasta, la destin
derea mondială,, la înțelegerea și
apropierea între țări și popoare, la
eforturile pentru asigurarea păcii
și progresului social".

scurt
VIZITĂ IN R.D.G. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit, joi, pe Veseiin
Giuranovici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.
In cursul convorbirii, precizează agenția A.D.N., s-a relevat că relațiile
dintre cele două țări cunosc o evoluție pozitivă. In aceeași zi s-au în
cheiat convorbirile dintre Veseiin, Giuranovici și Willi Stoph, președintele
Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.

CONTACTE FRANCO-FINLAN' DEZE. Ministrul de externe al
Franței, Jean Franțois-Poncet, a
I . sosit la Helsinki,- intr-o vizită ofiI cială de două zile. Agenția France
Presse informează că, în cadrul con| vorbirilor pe. care oaspetele francez
le va avea cu șeful diplomației
1 finlandeze, Paavo Vayrynen, . și cu
( alte oficialități ale țării-gazdăj vor
fi abordate probleme referitoare. la
I . securitatea pe continentul nostru si,
în acest context, la viitoarea,, reu| niune de la Madrid a statelor parti| cipante la Conferința pentru' secu
ritate și cooperare în Europa, relaI țiile Est-Vest și . dialogul dirître ță
rile în curs de dezvoltare și .cele oc' cidentale industrializate.
•

ȘOMAJUL a înregistrat o crește
re în Suedia, anunță Biroul de sta
tistică din această țară. în luna, ia
nuarie, 94 000 de persoane se aflau
în căutarea unui loc de . muncă, Țață
de 74 000 in decembrie.

LA AMBASADA ROMÂNĂ DIN
LONDRA a avut loc o recepție, cu
ocazia împlinirii a 100 de ani de la
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre România și Marea Britanie. Au
participat lordul Carrington, secre
tar de stat pentru afacerile externe
și ale Commonwealth-ului. Peter
Blaker și Cecil Parkinson, miniștri
de stat, membri ai guvernului, li
deri ai partidelor politice, parla
mentari, oameni de afaceri, ziariști.
MANIFESTARE. In cadrul mani
festărilor prilejuite de aniversarea
centenarului stabilirii relațiilor di
plomatice între România si Olanda,
ambasadorul țării noastre la Haga,
Traian Pop, a oferit un cocteil, la
care au participat Frans Andriessen, ministrul finanțelor, alte ofi
cialități guvernamentale, parlamen
tari, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Minis
terul Afacerilor Economice.

INFLAȚIE LA COTE RIDICATE.
Rata anuală a creșterii prețurilor
la bunurile de consum, în cele 24
de state membre ale Organizației
pentru cooperare economică și dez
voltare (O.E.C.D.), a ajuns la 12 la
sută — se arată într-un raport al
O.E.C.D. Cele mai mari majorări
de ■ prețuri s-au înregistrat în Statele Unite și Japonia. Raportat la
o bază anuală, inflația a atins în
1979 cote deosebit de ridicate, cum
ar fi : 17,2 la sută în Marea Bri
tanie, 13,3 la sută în S.U.A. și 9,8
la sută in Canada.
AUTORITĂȚILE SPAȚIALE JA
PONEZE au amînat, pentru a doua
oară, lansarea satelitului geostaționar de telecomunicații „E.C.S.-B",
deoarece, în cursul pregătirilor pentru start pe poligonul din insula
Tanegashima, au fost
descoperite
defecte la mecanismul de orientare.

VULCANUL KAFTA din nordestul Islandei a reintrat in activi
tate, punînd in pericol
funcționarea centralei geotermice construite
in 1D74 in această zonă. Frecventa
seismelor provocate de reactivarea
vulcanului a atins 10 pe minut. Ex
perta apreciază că in interiorul pulcartului s-a format o pungă de lavă,
care poate să se reverse în orice
moment.
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Preocupări energetice

Convorbiri
siriano - libaneze

îndemn la economisirea combustibililor

DAMASC 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a
primit pe primul ministru libanez,
Selim Al-Hoss. S-a discutat, relatea
ză France Presse, „ansamblul situa
ției din Liban și importanta realiză
rii unei înțelegeri naționale"..
Referitor la regruparea contingen
tului sirian care acționează in cadrul
Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.)
și retragerea sa de la Beirut, Hafez
Al-Assad a.afirmat,: potrivit agenției
citate, că „această operațiune este
datorată unor motive speciale legate
de ansamblul situației' din regiune.
Ea este de natură să-i ajute ne liba
nezii interesați să promoveze procesul
de înțelegere națională", a 'arătat el.

STRASBOURG 14 (Agerpres). Luind cuvîntul în cadrul sesiunii
Parlamentului vest-european de la
Strasbourg, președintele Comisiei
C.E.E., Roy Jenkins, a opinat că, pen
tru depășirea actualei lor situații cri
tice pe plan economic, „cei nouă"
trebuie să procedeze la o drastică
economie de energie, țările comuni
tare fiind în mare măsură dependen
te de importurile de produse petro
liere, în condițiile în care prețurile
produselor petroliere au crescut pe
piața internațională numai anul tre
cut cu 65 la sută.
Comisia C.E.E., a spus Jenkins, a
elaborat un plan de economisire a
energiei. Astfel, în anii’ '80, cu teh-

nologia disponibilă, se va putea facă
o economie de energie de 20—35 la
sută in sectorul transporturilor ; do
15—35 la sută în industrie și agri
cultură, și de pînă la 50 la sută în
sectorul locuințelor și serviciilor pu
blice. Potrivit planului comisiei, pînă
în 1990 s-ar putea economisi o can
titate de energie echivalentă cu 100
milioane tone de petrol, ceea ce reorezintă aproximativ 20 la sută din
importul actual al „celor nouă".
Pe de altă parte, țările membre
ale C.E.E. vor trebui să procedeze
la modernizarea exploatării cărbune
lui, la dezvoltarea energiei nucleare,
precum și a surselor energetice al
ternative.

Se intensifică forările în Marea Nordului
OSLO 14 (Agerpres). - Anul tre
cut, prospecțiunile efectuate în zona
norvegiană a platoului continental al
Mării Nordului pentru căutarea de
petrol și gaze naturale au fost puterrtic intensificate, în total fiind efecttldte 28 de forări — cel mai mare
număr de forări realizat într-un an
în această zonă.

Producția de țiței și gaze natura
le a Norvegiei a fost, în 1979, de
39,6 milioane tone echivalent de pe
trol, ceea ce reprezintă o creștere
de 27,3 la sută față de 1978. Nu
mai din marele zăcămînt Ekofisk au
fost extrase 18,6 milioane tone echi
valent de petrol.
țe .

Președintele Boliviei l-a primit pe ambasadorul României
LA PAZ 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Boliviei, Lidia Gueiler Te
jada, l-a primit pe ambasadorul ro
mân,' Nicolae Ghenea.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele
României, a fost transmis un mesaj
de prietenie și cele mai bune urări
de prosperitate poporului bolivian,
fiind, totodată, exprimată dorința ță
rii noastre de a intensifica relațiile
de colaborare dintre România și Bo-

livia, conlucrarea dintre cele două
țări în organismele internaționale, în
cadrul „Grupului celor 77".
Mulțumind călduros pentru mesaj,
președintele Boliviei, Lidia Gueiler'
Tejada, a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu calde
salutări, împreună cu urări de noi
succese poporului român.
în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate posibilitățile de dezvoltare
a relațiilor dintre cele două țări.

voltare vizau, de asemenea, soluțio
narea problemelor legate de criza
energetică, în special de conserva
rea resurselor clasice care se epui
zează rapid și căutarea altora noi,
regenerabile. Așa cum s-a relevat in
cursul dezbaterilor, nici o soluție
viabilă nu va putea fi găsită actualei
crize economice mondiale în absența
valorificării uriașului potential ma
terial și uman al țărilor rămase in
urmă.
Se poate deci afirma că propune
rile „Grupului celor 77“ constituiau
un program cuprinzător de măsuri de

Declarațiile de principiu ale țărilor
dezvoltate nu angajează cu nimic
aceste state, care nu au dat dovadă,
nici de această dată, de voința po
litică necesară stimulării procesului
de industrializare a „lumii a treia".
Totodată, nu s-a putut cădea de
acord nici cu privire la adoptarea
unor măsuri concrete în probleme'
esențiale aflate pe ordinea de zi,
cum ar fi cele legate de finanțarea
dezvoltării industriale, comerțul cu
produse manufacturate, restructura
rea industriei mondiale și altele.
Cantonindu-se pe poziții menite să

In goana după profit

In diverse orașe ale Italiei au loc ample manifestații, în cursul cărora parti
cipant condamnă cu fermitate escaladarea actelor de terorism. Fotografia
înfățișează o demonstrație contra terorismului, desfășurată la Genova

rale a O.N.U. din luna august, con
sacrată noii ordini economice. Trăg'ind.u-se învățămintele cuvenite, se
impune să se acorde toată atenția
bunei pregătiri a acestei reuniuni,
astfel ca ea să marcheze cu adevă
rat un pas înainte în direcția împli
nirii aspirațiilor de progres ale tu
turor popoarelor.
România, ea însăși țară în curs de
dezvoltare, a participat la conferința
O1N.U.D.I. de la New Delhi animată
de dorința asigurării unui spirit
de conlucrare reală, profund con
structiv, urmărind perseverent sta
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0 concluzie fundamentală: interesele tuturor
statelor impun eforturi sporite pe calea făuririi
noii ordini economice mondiale
importantă deosebită nu numai pen
tru viitorul țărilor în curs de dezvol
tare, dar și pentru țările dezvoltate,
pentru stabilitatea economiei mondia
le și progresul general al civilizației
umane.
Tocmai de aceea se înscrie, desigur,
ca un element pozitiv adoptarea „De
clarației și Programului de acțiune de
la New Delhi". După cum este pozitiv
și faptul că s-a convenit ca o serie de
probleme aflate pe ordinea de zi să
formeze. în continuare, obiectul unor
noi dezbateri in cadrul Q.N.U.D.I. și
al altor organizații din sistemul
O.N.U. — ceea ce ilustrează recunoaș
terea necesității continuării nego
cierilor.
Cum este însă cunoscut, nu s-a
putut realiza un consens în ce pri
vește adoptarea documentului elaborat
de „Grupul celor 77“, care a con
stituit baza de lucru a reuniunii :
statele capitaliste dezvoltate au votat
contra, ceea ce permite să se con
sidere că nu s-a inregistrat un pro
gres real în direcția soluționării pro
blemelor fundamentale ale industria
lizării țărilor în curs de dezvoltare.

le apere pozițiile și avantajele, țările
capitaliste dezvoltate au împiedicat
astfel adoptarea unor măsuri efi
ciente vizind lichidarea actualei
anomalii din relațiile economice in
ternaționale. Iată de ce rezultatele
conferinței de la Delhi, ca dealtfel și
ale reuniunii U.N.C.T.A.D.-V, care
s-a ținut in mai 1979 la Manila, sint
considerate de majoritatea participanților ca nesatisfâcătoare, departe de
cerințele și așteptările popoarelor, de
interesele progresului și păcii în
lume. în mod firesc, refuzul țărilor
dezvoltate de a aborda cu luciditate,
în spirit constructiv și cu o cuprin
dere de perspectivă, problemele ce
confruntă, lumea contemporană — de
pășind propriile interese in favoarea
cauzei generale a umanității, a pro
gresului mondial — trebuie să
constituie un semnal de alarmă me
nit să mobilizeze opinia publică, po
poarele la intensificarea eforturilor
pentru deblocarea căilor spre solu
ționarea principalelor aspecte ale dez
voltării. O asemenea cerință este
cu atît mai necesară, in perspectiva
sesiunii speciale a Adunării Gene-

bilirea de comun acord a unor mă
suri concrete și angajante, care să
ducă la rezolvarea de fond a proble
melor economice majore ale lumii
contemporane, in primul rînd a celor
legate de accelerarea procesului in
dustrializării in statele rămase in
urmă. în acest spirit, delegația țării
noastre a făcut o serie de propuneri
concrete vizind extinderea cooperării
industriale dintre state — propuneri
care-și găsesc reflectare în documen
tul final al conferinței.
Astfel, România s-a pronunțat pen
tru promovarea unor forme moderne
de cooperare industrială, inclusiv
crearea de întreprinderi mixte de
către țările în curs de dezvoltare ;
pentru o largă colaborare în domeniul
cercetării științifice, a asistenței teh
nice și pregătirii cadrelor, precum și
pentru încheierea de acorduri pe ter
men lung, pe baze reciproc avanta
joase, de cooperare in producție și
pe terțe piețe — care să dea stabili
tate și perspectivă relațiilor econo
mice internaționale. Totodată, Româ
nia a subliniat necesitatea sporirii
ajutorului financiar și tehnologic

acordat țărilor în curs de dezvoltare
de către statele avansate și organiza
țiile internaționale............. ..............
Poziția principială,, constructivă, a
României socialiste, decurgînd din
concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu cu privire la noua ordine
economică mondială, s-a bucurat de
un larg ecou în cercurile conferinței
O.N.U.D.I. de la New Delhi.
, Unul din vicepreședinții conferin
ței, LUIȘ ECHEVERRIA ALVAREZ,
fost președinte al Mexicului,, ne-a .de
clarat în legătură cu aceasta : „Româ
nia promovează 'o politica înțeleaptă,
privită cu multă simpatie în lume.
Am p. foarte plăcută amintire despre
vizita efectuată in Mexic de pre
ședintele Nicolae . Ceaușescu., îm
preună cu doamna Elena Ceaușescu.
M-au impresionat realismul gîndirii
președintelui tării dv., dinamismul
și pasiunea cu care lucrează,- entuzias
mul cu care militează pentru progres
și pace in lume. Personalitatea sa i-a
făcut pe compatrioții mei să urmă
rească cu interes politica României,
progresele ei in toate domeniile, de
care' ne bucurăm sincer. Dorim ca
cele două țări să se apropie tot , mai
mult, să colaboreze tot mai strînș".
„România — a sublimat, la rîndul
lui, directorul executiv al O.N.U.D.I..
ABD-EL KHANE-RAHMAN — și-a
adus o prețioasă contribuție la căuta
rea unor modalități practice de sa
tisfacere a cernitelor legate de in
dustrializarea țărilor în curs de dez
voltare, in cadrul eforturilor de in
stituire a unei noi ordini, economice
internaționale. Inițiativele României
s-au dovedit cu atit mai eficiente,
cu cit ele au țintit domenii de in
teres comun, pe care delegația româ
nă a încercat apoi să le extindă prin
căutare de noi soluții vizind dez
voltarea industrială a țărilor în curs
de dezvoltare, ce prezintă o impor
tantă reală pentru toate statele".
Asemenea declarații reflectă, fără
îndoială, o opinie larg împărtășită,
participants la reuniunea O.N.U.D.I.
acordînd o apreciere deosebită pozi
ției României în sprijinul unei con
lucrări egale în drepturi între toate'
statele, ca premisă indispensabilă a'
înfăptuirii marelui deziderat al Sti
mulării progresului general. Fără în
doială. numai pe această cale se poa
te ajunge la o nouă ordine interna
țională, mai echitabilă, care să des
chidă calea eliminării sărăciei și
foametei, asigurării stabilității și
prosperității tuturor națiunilor.-

Gh. CERCELESCU
New Delhi
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Anul trecut, unui număr de 20 000
de. francezi le-au fost implantate
stimulatoare cardiace. O dovadă in
plus a multiplelor binefaceri ale
progreselor științei.
In urmă cu un deceniu, un sti'• mulator cardiac putea funcționa
circa doi ani, după care se impunea
o nouă intervenție chirurgicală
pentru înlocuirea vilei electrice, ce
funcționa pe bază de mercur. Prin
înlocuirea mercurului cu litiu, du
rata de funcționare s-a mărit la
■ Șase ani. Ulterior, un grup de cer
cetători francezi a realizat stimula
torul cu izotopi, avind o durată de
funcționare de... 30 de ani.
In mod însă cu totul neașteptat,
fabricarea acestui tip de stimulator
a. fost sistată, iar echipa de cerce
tători dispersată din însăși dispozi
ția firmei producătoare. C.I.T.-Alca
tel, o companie multinațională, cu

filiale in toate tarile Pieței comu
ne și in cele două Americi. După
cum informează presa franceză,
cauza acestei decizii nu este nici de
ordin tehnic, nici de ordin științific.
Adoptarea deciziei amintite de.
către firma C.I.T.-Alcatel, care rea
liza stimulatorul electronic în co
laborare cu Medtronic — fabricau?
tul numărul 1 de asemenea aparate
din S.U.A. — s-a bazat pe un stu
diu „la rece" al cifrelor de afa
ceri : un stimulator electronic vîndut cu 23 300 franci aducea produ
cătorilor un profit de 65 la sută, în
timp ce aparatul mai vechi, cu litiu,
vîndut cu 14 000 franci, furniza un
profit de... 558 la sută 1
După cum se vede, adevăratul
mobil al cinicei interdicții de fa
bricare a noului stimulator cardiac
este goana după profit. (G. Bon
doc).

O școală numită „Libertate"

în fotografie — un grup de lu
crători negri. Așa i-a surprins fo
toreporterul de la „Morning Star"
— din care reproducem imaginea
— cu sapele și tirnăc'oapele pe
umeri, indreptîndu-se surizători și
pașnici spre locul unde prinde con
tur clădirea ce va adăposti o școa
lă. O școală ca atîtea altele — cu
săli de clasă, bănci, catedre; in
care vor veni copii să. descifreze
semnele alfabetului, pentru a pă
trunde tainele cărților, profesori
care să le îndrume pașii...
Noua .școală se ridică în preajma
localității Morogoro, din Tanzania.
O școală ca atîtea altele. Și totuși,
există un element anume ce o dis
tinge. Cei ce o înalță sint refugiați
veniți în această țară pentru a scă
pa de prigoana autorităților din Re
publica Sud-Africană. Beneficiarii?
Tocmai copiii acestora, ca și ai al
tora, rămași în R.S.A., unii fiind
în închisori — în general copii ai
luptătorilor împotriva regimului de

apartheid, aduși aici pentru a-i
pune la adăpost de răzbunarea ra
siștilor. Printre părinții lor se află
activiști ai Congresului Național
African (C.N.A.), cunoscuta organi
zație ce acționează în clandestinita
te pentru schimbarea inumanelor
rinduieli din R.S.A. Școala de la
Morogoro apare astfel ca un gest
de un înalt umanism al poporului
tanzanian, ce-și exprimă și in acest
fel solidaritatea cu cauza celor ce
suferă de pe urma opresiunii rasiș
tilor sud-africani.
Și încă un amănunt : viitorul lă
caș de învățământ va purta numele
unui militant sud-african — Solo
mon Mahlangu, membru al C.N.A.,
executat în aprilie anul trecut de
autoritățile de la Pretoria, la nu
mai 23 de ani. Numele celui ce s-a
jertfit pentru eliberarea populației
de culoare de sub jugul rasist este
acum un simbol menit să le insu
fle acestor copii, drept ideal stator
nic de viață, lupta pentru dreptate
și demnitate. (D. Ozeranschi).
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