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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu,
regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit
al Iordaniei va face o vizită oficială în țara noastră
La

invitația tovarășului

Ceaușescu,

președintele

Nicolae

Socialiste România, regelelj Hussein

Republicii

Ibn Talal . al Regatului Hașemit al

Iordaniei va efectua, o vizită oficială
in România. în partea a doua a lunii
februarie 1980.

„Salutăm cu satisfacție și aprobare rezultatele
ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLIX Nr. 11659

Sîmbătă 16 februarie 1980

rodnice ale vizitei efectuate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
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Elena Ceaușescu, in R. P. Bulgaria"

ÎN ÎN T ÎMPIN ARE A ALEGERILOR

MSTDL
FRONTULUI
DEMOCRAȚIEI
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CHEAMA

PULSUL CAMPAHIH OKTOfUULA FAJA LOCULUI
AZI LA CĂLĂRAȘI

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu sosesc din
partea comitetelor județene de partid și consiliilor popu
lare județene, a unor comitete municipale, orășenești
și comunale de partid, a unor ministere, instituții cen
trale. organizații de masă și obștești, a numeroase
unități industriale și agricole telegrame in care se
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„Orașul pensionari
lor^, „Călărași, Călă
rași. mai mult praf de
cit oraș" — iată titluri
, de reportaje apărute
cu ani in urmă. Dar.
punîndu-i-le sub ochi,
pensionarul.
Nicolae
Zaharia, de pe sir. Luceafărul nr. 122 bis. ne
spune :
— Nu. de fapt Călărașiul nu a foșt
.... oraș
, al pensionarilor, Cine
și de unde putea ,iă
iasă’la pensie înainte?
Prin ’45. dacă , existau
vreo 10—15 pensionari
— mai mult dintre invățătbrî. . Altceva ?...
Toamna mai treceau
carele cu griu spre
port, unde-1 incărcau
in șlepuri. Dar cine a
. văzut țăran pensionar?
Abia acum, de vreo 15
ani. in oraș sintem și
pensionari. Avem și
un sfat al nostru. Sin
tem „sfetnicii munici
palității" Sintem pen
sionari. insă munca...
n-am scos-o la pensie!
Dar. de fapt, care
este azi ..formula'1 mu
nicipiului de pe malul
B.orcei ?

Realizările impresionante ale acestor ani îndreptățesc sen
timentele cele mai depline de mîndrie și demnitate, de pa
triotică satisfacție pe care le trăiesc toti fiii tării.
S-AU OBȚINUT REALIZĂRI REMARCABILE ÎN DEZVOLTA
REA INDUSTRIEI. în anul 1980, producția industrială globală,
care s-a dezvoltat in acest cincinal într-un ritm mediu anual
de circa 11 la sută, va fi de 53 de ori mai mare decît cea
obținută in 1938.
Industria participă în prezent cu 60 la sută la formarea
venitului național și cu peste 75 la sută la acoperirea cerin
țelor de mașini și utilaje ale economiei naționale. Peste 35
la sută din totalul populației ocupate lucrează în industrie.
Practic, toate județele țării vor realiza în 1980 o produc
ție industrială de peste 10 miliarde lei — față de 9 județe în
1970 și 21 în 1975 - iar în 24 de județe se va asigura o
producție industrială de peste 15 miliarde lei.
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socialiste, pentru dezvoltarea
economico-socială a tuturor loca

Greu de răspuns,
fiindcă nu zărim . ni
mic: Ceața deasă si
lăptoasă este sfichiui tă de ploaia rece. Și
totuși, la cota 43. men
torii șantierului ni’. 3
asamblează
elemen
tele de rezistență din
zona convertiz'orului cu
insuflare de oxigen de
150 tone. Printre cei'
care lucrează acolo,
fără să poată, fi zăriți
— Anișor Mihăilă. 'Ni
colae Agapie. Angliei
Biu’tel și Tonta Roșu.,
moritori și sudori. Eroi
de fiecare zi.

.că pe această cale se
vor recupera . restan
tele. Reținem ritmuri
le tot mai alerte . de
realizare a noilor con
strucții- La Călărași,
in 1975,'erau doar 1 000
de apartamente :.'
tăzi — 6 700; in
- 15 000.

• Pe tovarășa Ma
fia Badea. seere»'ar,i a
Comitetului municipal
de partid Călărași,
am întilriit-o la Căsa
alegătorului . nr. .1;
unde avea loc dezba
terea „Participarea fe
meilor la viata social. economică a munici
piului — contribuție
activă în intimpinarea
alegerilor de la 9 ma'rtie“. Sala, intim ame
najată. oferă publicului
numeroase lucrări și
documente': Constitu
ția. operele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.
documentele Congre
sului al XII-lea al
P.C.R.. Legea electo
rală. grafice, și plian
te privind dezvoltarea
economico-socială
a
țării, a județului Ia
lomița și a munici
piului Călărași.
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meant să nu intimi, să
nu. mă apuce „sirena
Vulcanului" pe drum.
împreună cu o echi
pă. a televiziunii, am
reconstituit acest drum
ai. copilăriei mele in
sens invers — am por
nit de la. centru spre
inima Rahovei: Cuvintul „mahala" mi s-a
părut întotdeauna un
cuvint urit și nedrept.
Cum pot să uit dispre
țul vechilor edili, care
nici măcar n-aveau
răbdarea de a. da nume
străzilor ? Alăturau ți
nui nume — să zicem

(Continuare
in pag. a IV-a)
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Visători lucizi,
constructori pasionați

Conștiința că tu aparții țării
și țara îți aparține
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• Amintirile din copi
lărie și adolescență
sint cele mai pregnan
te. Ele se imprimă in
memoria fiecăruia cu o
cerneală de neșters.
Astfel se petrec lucru
rile și cu mine.'Dar in
noianul de amintiri că
rora le revăd adesea
imaginile că intr-un
depozit de fotografii
retro, cele legate de alegerile de altădată par
cu osebire vii și pitorești, poate de unde
ele erau chiar și în epocă pentru ochii mei
de copil și adolescent
expresia unui spectacol
grotesc de bilei zgomotos și colorat.
Odată. ' candidat de
.primar la Caransebeș
ajunsese și un vecin
de-al nostru de pe
strada Potocului. Asta
era o uliță mărginașă
și desfundată, un șleau
de- noroi toamna și o
haldă de colb vara. Ei
bine, in afară de promisiunile înșirate pe
uit
afiș
electoral
sub poza' candidatului,
ne-am trezit într-o di

mineață că se descarcă
din citeva căruțe niște
movile demonstrative
de pietriș, nisip și pia
tră de riu. Chiar în
fața căsuței noastre a
fost parcată o namilă
de fontă, un compre
sor ca pe timpuri, tras
de patru cai. Mai in-

Petru VINTILĂ
colo, spre răscrucea uliței. ău fost descărca
te citeva conducte de
beton. Mai ales noi,
copiii, ne-am bucurat,
gindindu-ne că avem
nisip unde, ne puteam
juca și că in curind,
nivelată frumos, stra
da putea fi folosită, ca
teren de fotbal. Bucu
ria ne-a fost de scurtă
dtifată. îndată după alegerile la care respec
tivul candidat căzuse,
oamenii primăriei au'
dus compresorul in
a Iță parte, au cărat
pietrișul și movilele cu
pietre de riu, făcindu-se nevăzute și cele

citeva conducte de beton.
Asfaltul, trotuarele,
stilpii rețelei de lumină electrică și pomii
decorativi arătau pe
străzile micului oraș
provincial, ca pe o
hartă vie, locurile preci.se unde locuiau foștii
primari și consilieri,
fiindcă exact pină in
dreptul caselor lor du
ceau șnur romanticele
și duioasele binefaceri
ale civilizației citadine.
De la ei mai departe
veneau potopul, no
roaiele. colbul.
De cite ori am mers
in zilele noastre spre
secțiile de. votare, la
ultimele alegeri luindu-1 și ‘ pe feciorul
meu, care a votat in
1975 pentru prima oară,
m-afn gindit printr-un
contrast, absolut pene
trant la imaginile ne
uitate și posomorite
din vremea copilăriei
și adolescenței mele,
cind ni se aruncau nu
(Continuare
in pag. a IV-a)

'în-fiecare an înălțăm sute'și; sute
'f,'de ^hfiJetiVeTȚi'ftjd'ucțive noi. ’iWveșfim
din ce in ce mai mult, in ritmuri ra
pide, dar și cu eficiență; Cu o efi
ciență economică in permanentă creș
tere, bazată pe soluții, constructive și
tehnologice mereu mai moderne,
pe o mai bună organizare' â
producției' și a muncii pe șan
tiere. pe o dotare tehnică tot. mai
ridicată, pe un inalt spirit gospodă
resc in folosirea
utilajelor și ma
terialelor. Privind
noile investiții in
trate în funcțiune,
înzestrate cu uti
laje și instalații
moderne, de mare
. randament, care-și
aduc din plin con
tribuția.lă crește
rea volumului și
gradului de tehnicitate a producției,
avem satisfacția să constatăm că ma
rile fonduri financiare și materiale
investite și-au găsit, in mare măsură,
finalitatea scontată. O demonstrează
incă o dată, prin argumentul fapte
lor. bilanțul fructuos al anului tre
cut. desprins din Comunicatul cu
privire la dezvoltarea eeonomico-socială a țării recent publicat : 761 dc
capacități principale dc producție in
dustriale și agrozootehnice au fost
" '
date in exploatare integral sau
parțial, in timp ce un număr impresiopant de intreprinderi existente
au fost. modernizate si reutilate.
Aceste rezultate, care evidențiază
capacitatea economiei noastre socia
liste de a susține, an de an. ..p'tțogra-.
me țot mai ample de investiții, expe
riența acumulată de- puternicul deta
șament’ al ’constructorilor, de ceilalți
factori . clin acest domeniu, ne in-'
dearnnă o dată in plus.să examinăm
cu obiectivitate și maximă exigență
neajunsurile din activitatea de in'ves1tilii. cauzele care le-au generat. Sco
pul acestui deniers? Desprinderea în
vățămintelor și ă mijloacelor de ac
țiune care pot, și trebuie să determi
ne îmbunătățirea radicală a activității
dip acest domeniu de importanță eco
nomică majoră. Nu putem deci trece
cu vederea —' iar acest lucru a fost
subliniat limpede la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. — că planul de inves
tiții pe anul 1979 n-a fost realizat în
totalitatea sa :și nu aii fost puse in
funcțiune toate capacitățile prevă
zute. lipsind economia națională, so
cietatea noastră de un potențial pro
ductiv deloc neglijabil, in ultimă in
stanță de produse pe care’s-a contai.
Așa cum nu putem trece cu vederea
nici peste faptul că alături de șan
tiere unde se lucrează in avans
fată de grafice — anul trecut au in
trat in funcțiune circa 30 de obiective
programate pentru acest an
există
și șantiere unde sint consemnate se
rioase rămîneri in urmă. Este firesc,

.pșfe necesar .deci: șă ne ihfi'ebaij : .■'tfc. Kgră' să .maissadăugăm imbbilidp, tejpe -uneTe șantiere există âteS'stă. ■Fi zărirlțo de hiijlddceifiaianciare șil manccdiicordănță ’â'fit de evidehtă*'’inTre ■ teriale in ateste' lucrări, imobilizări
posibilități și realizări ?
dăunătoare economiei naționale.
în discuție se află deci siiliil și
Există posibilitatea reală și ’ime
metodele de muncă practicate, m ul
diată de curmare a acestui neajuns ?
timă instanță, atitudinea față de sar
Da. Este vorba, așa cum s-a subliniat
cinile încredințate; Să spuneln lucru
la ședința Comiletului Politic |Ex,erilor pe nume : nu puține sint,șantie
cutiv al C.C. al P.C.R.. de c.oncenrele unde lucrările incep fără să aibă
trarea forțelor
...... pe obiectivele exisasigurat un minimum de condiții penlente. îndeosebi cele de importanță
ț
.
I
majoră, la care
sint condiții pen
tru evoluția rapi
dă și terminarea
in scurt timp a
lucrărilor. Pune
rea.. rapidă) in
funcțiune a obi
ectivelor aflate in
construcție — iată
criteriul
tjiajor
de eficiență, in
tru desfășurarea lor normală. Ceea
investiții. iată
rațiunea- acestei
ce urmează nu e .greu de prevăzut. :
măsuri 1 Să nuî uităm nici o ’clipă
la un moment dat. activitatea bate
că societatea noastră, statul sint În
pasul pe loc, oamenii și utilajele de
dreptățite pe deplin să pretindă fruc
construcții sint retrase și redistribui
tificarea .cit imâi' repede cu putință a
te la alte lucrări, de fapt împrăștiate
marilor eforturi de investiții. făcute.
pe alte șantiere. Pe scurt, acolo unde
Si. pentru a. șe preveni pe viitor
există deficiente in pregătirea și esituații de această natură, tot cu acest,
xceutia lucrărilor. înflorește risipa.
prilej s-a indicat să nu se mai aproSe irosește. înainte de toate, o bună
parte din timpul de lucru al oame
Cristian ANTONESCU
nilor și utilajelor din dotare, deci se
pierde un însemnat potențial produc(Continuare in pag. a V-a)

EXPERIENȚA, ÎNVĂȚĂMINTELE ANULUI TRECUT.

spre comunism!

Ceo mai tinord cetate a siderurgiei noastre - Călărași
Foto : S.

pentru recuperarea restanțelor

ORGANIZARE, DISCIPLINA,
CONCENTRAREA FORȚELOR SPRE ESENȚIAL

voltate și înaintarea României
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’ Pentru îndeplinirea sarcinilor pe 1980,
j

tății socialiste multilateral dez

lonescu — cifre, transformind. străzile in
tr-un. fel de dinastii .
lonescu 1. lonescu 11
și. așa. pină la lo
nescu. XVII. Dar nici
cuvintul periferie nu c
drag sufletului, meu.
In această călătorie am
descoperit că periferia
a dispărut, că peste ea
s-a lăsat lespedea ui
tării. Cocioabele iși
trăiesc ultimele zile.
Cine vrea să cunoască
periferia nu trebuie să
apeleze la realitate, ci
Iq literatura lui G. M.
Zamfirescu sau. Ihigen
Barbu. Periferia nu.
era. numai un spațiu
topografic, un spațiu
al mizeriei, și. al insa
lubrității. ci șl un. spa
țiu. social ; trăiai nu
numai la marginea orâșului. ci și la margi
nea vieții sau. mai
exact, in. afara, vieții ■'
Cind ai trăit intr-o
cămăruță cu pămint pe
jos. îngrămădit acolo
împreună cu cite cinci

exprimă satisfacția și aprobarea in legătură cu rezul
tatele vizitei in Republica Populară Bulgaria, apreciate
ca un aport important la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare romăno-bulgare, in interesul celor
două popoare, al destinderii și cooperării in Balcani,
in Europa și in lume, al cauzei păcii și ințelcgerii
internaționale.

J

lităților patriei, pentru întărirea
independenței și suveranității
naționale, pentru făurirea socie

vieții. In copilărie
înălțăm zmee și ba
team mingi de cirpă —
dar aveam și o sar
cină precisă, trebuia,
să-i duc tatălui meu
in fiecare zi Io ora
douăsprezece sufertașul cu mincarc : aler
gam. gifiiam, mă te-

NICOLAE CEAUȘESCU

Pagina a ll-a

• în zona industria
la s-a dat in folosință
un nou bloc cu 100 de
apartamente. Benefi
ciarii sint muncitori
de la întreprinderea
de materiale de con
strucții.
Combinatul
de celuloză si hirtie. și
grupul de șantiere din
cadrul Trustului de
construcții si montaje
Ialomița. Se descarcă
mobile, se desfac din
ambalaje
sufragerii
noi. Blocul este am
plasat. in imediata ve
cinătate a locurilor de
® Călărașiul. astăzi, muncă și Oamenii nu
înseamnă
T-..- oțel. Pe.șan- vor mai utiliza auro® Călărașiul —. va
-'tierixl. nr. 7 din :cadr;jl. brizele.,, ..Vor ciștiga
întreprinderii de,.eonrsșltihțP;. Âlți 23.de mun- tră de oțel. D<pț :prățj'
sul.
nujra^,uițaț. h'ici-'i?
• • stiatetii - ..și- -mon ta io <-si-»- ctt'orL^de.;! a LG. M.S.C. •
admirgice
Călărașii:, aVi primit cheile, noilor.. , ipa ,9a
mai pfecis la furnalul apartamente din zona ' f ®. pllne' De a ta-,
bi'ica condusa de Ninr. L se tac încercări norc]
iute con.lae Pabu- d9. la_ ora
oentru sudarea orizon . Dnrnici
Dornici să aajute
con c0
tală a; virolelor ce con structorii la finisaje. 4.45. șt pipă ,-la 7 au
t spre centrele
stituie blindajul. Di 100 de viitori . locatari plecat
rectorul general al în prestează munci ne de <desfacere 18 000
treprinderii. ing. Ni calificate la blocurile
Mihai V1SOIU
colae Bucă, remarcă F. 1 și F 2. ..Se vor
corespondentul
faptul că această so muta astfel mai repe
„Scinteii"
ne
luție reprezintă o noua de in casă nouă"
'premieră națională
spune primarul muni
— Priviți acolo
cipiului. tovarășul Va- (Continuare
Ce veideti ?
sile Martin, adăugind in pag. a V-a)

Vptind candidații Frontului
Democrației și Unității Socialiste,

Am copilărit in car
tierul Rahovei și. in
ciuda condițiilor vitre
ge. am fost fericit pe
acele meleaguri etici,
spre deosebire de co
piii din centru, spați
ile noastre de joacă
erau mai vaste și.
; trial fermecătoare. Nu
aveam guvernante, nu
luam lecții de pian, nu
purtam
încălțăminte
decit odată cu semnele
iernii; atunci părinții
noștri decretau, ziua șl
ora cind. in sfifșlt. ad
miteau că. nu.mai pu
tem umbla in picioa
rele goale. Am copilă
rii in. cartierul Raho
vei. și. in ciuda cOndi. fiilor vitrege, am fost
fericit pe acele melea
guri. fiindcă am. trăit
; intr-un mediu munci
toresc — aici se aflau
uzine și fabrici precum
'■ Vulcan. Fichet. ' Uzi■ nele Chimice Române.
'. — si acest mediu mun
citoresc insufla o re■ voltă, îndreptățită. o
ordine interioară și. aș
.îndrăzni. să spun, un
inegalabil farmec al

TOVARĂȘULUI

Oțelul, oamenii și florile

CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI!

votați pentru continuarea intr-un
ritm susținut a industrializării

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

•
|
>
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Au îndeplinit planul
cincinal
înfrățiți în muncă, cei 6 500 oa
meni ai muncii, români, și maghiari,
din cadrul întreprinderii forestiere
de exploatare și transport de la Mieiv
curea-Ciuc raportează printr-o tele
gramă, adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu realizarea
sarcinilor actualului cincinal, la pro
ducția industrială și export, cu zece
luni și. jumătate măi devreme, urmind ca. pină la sfirșitul anului, să
obțină in plus o. producție de 680
milioane lei și să livreze pentru ex
port proditse in valoare de peste 150
milioane lei-valută.

iN LUMINA ORIENTĂRILOR STABILITE DE CONGRESUL

EDUCAȚIEI Șl iNVĂTĂMINTULUI

Producția, locul unde se verifică
»

7

Activitatea șco
tențial
științific
Prof. dr. Tiberiu NICOLA
lii noastre de toa
din universități să
rectorul Universității din Craiova
te grșdele a fost
aducă o contribu
marcată. rpeent.
ție sporită la so
de un eveniment
luționarea diferi
de o însemnătate ...deosebită, destelor probleme legate de promovarea
ciiizător de orizonturi n<?i in mun
progresului tehnic și științific in în
ca desfășurată la catedră, in la
treaga economie și viață șocială.
boratoare. in întreprinderi — Congre
Este un fapt pe deplin dovedit că
sul educației și invătămin.tului. în
instituțiile superioare de invățămint
scris., in succesiunea marilor dezba
— avem in vedere universitățile —teri determinate de Congresul al XIIdispun de cadre capabile să abordeze
lea al partidului, primul forum na
domenii dintre cele mai dificile, ale
țional al lucrătorilor din invătâmint a
științei și că universitățile au obținut,
jalonat, intr-o largă perspectivă, dru
pină in prezent rezultate valoroase in
mul de urmat pentru ca școala, im
, .... noi.
sprijinirea producțieț.........
cu soluții
portant factor de cultură și civiliza
de mare eficiență, îndeosebi in peție. de educare a omului nou. izvorul
rioada ce a urmat după Congresul
principal de formare a cadrelor nece
partidului, in baza Programului-disare economiei noastre in plin avint
rectivă privind cercetarea. uni verșis|-și îndeplinească cu și mai mult
t.ățile șirau restructurat planurile, de
succes, in și mai bune condiții înalta
activitate științifică, ancorindu-le mai
sa menire socială.
temeinic in problematica majoră a
activității de producție, a vieții .so
Din. multitudinea de aspecte dezbă
ciale. Putem afirma cu deplin temei
tute in legătură cu invățăițțiintul uni
versitar, in mod deosebit he-âu reți . că documentele Congresului partidu
lui au adus in atenția cadrelor didac
nut atenția îndemnurile Ia realizarea
tice si studenților de la Universitatea
unei tot mai strinse legături a pro
din Craiova probleme noi. de o deo
cesului instructiv-educativ cu practi
sebită insemnătate. pentru- partici
ca, prin integrarea organică cu cerce
parea tot mai intensă și mai fruc
tarea și producția. în cuvintarea
tuoasă a universității noastre la ac
rostită la congresul cadrelor didacti
tivitatea generală de cercetare știin
ce, document de* excepțională ițisemțifică din tară.
hătate teoretică și practică, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta, in legătură
O succintă privire retrospectivă
nemijlocită cu învățămintul superior.
relevă realizări inșemnate. în învă, că acesta trebuie să-și intensifice ac
tămintul tehnic s-au realizat
tivitatea de cercetare, conlucrind tot
crări vizind realizarea unor
mai strins atit cu institutele științi
pozitive și circuite electronice pen
fice, cit șî cu unitățile economice pro
tru locomotivele electrice si diesel
ductive. in așa tel ca pe baza planu
lui unic de cercetare, însemnatul po
(Continuare in pag. a V-a)
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„Salutăm cu satisfacție și aprobare rezultatele rodnice
ale vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în R. P. Bulgaria"
Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R, se spu
ne : Comuniștii, oamenii muncii din
județul Argeș, asemenea întregului
nostru popor, au urmărit cu viu inte
res și deplină satisfacție vizita pe
care-dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ați întreprins-o zilele acestea, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Republica Populară Bulgaria, văzînd în aceasta o nouă expresie a
politicii noastre ferme de extindere
a colaborării multilaterale și perfec
ționare a relațiilor dintre țările so
cialiste, de întărire a unității lor, a
solidarității dintre partidele comu
niste, pentru afirmarea cauzei socia
lismului, progresului și păcii în lume,
în aceste momente, cind în viața
internațională au apărut procese și
fenomene foarte complicate,. îndem
nurile dumneavoastră Ia întărirea so
lidarității și colaborării partidelor
comuniste, a tuturor forțelor progre
siste pentru împiedicarea agravării
situației internaționale, pentru con
tinuarea politicii de destindere, cola
borare și pace, pentru dezarmare și
securitate în Europa, găsesc un larg
ecou în întreaga lume.
încredințîndu-vă de întreaga lor
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, al
cărui promotor și. ctitor înțelept sînteți dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
oamenii muncii din județul Argeș vă
încredințează că nu vor precupeți
.iniei un efort pentru îndeplinirea
‘.exemplară a sarcinilor care le revin
'din istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea al Partidului Comu
nist Român, că vor contribui prin
fapte de muncă la progresul continuu
economico-socialal țării, la întărirea
independenței și suveranității națio
nale.

9 martie cu tot mai mari și exem- țara vecină și prietenă v-ati făcut
plare fapte de muncă, pentru bună-... încă o dată mesagerul gindurilor și
starea și fericirea întregului nostru sentimentelor nobile de pace si priepopor.
‘
xd
.tenie' care animă poporul român, al
aspirațiilor sale de conlucrare si în
Comuniștii, toți oamenii muncii din țelegere cu toate popoarele lumii —
județul nostru — se arâtă’în telegra cauză pe' Care” dumneavoastră o ••
ma
COMITETULUI
JUDEȚEAN slujiți cu totală, dăruire si devota
DOLJ AL P.C.R. — asemenea între- I ment patriotic, comunist..
gului nostru partid și popor, au ur
Manifestîndu-ne acordul deplin
mărit cu viu interes și profundă sa față de rezultatele deosebit de fruc
tisfacție noua vizită de prietenie pe tuoase ale noii întîlniri la nivel înalt,
care ați întreprins-o, împreună cu îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe
tovarășa Elena Ceaușescu,- în Repu secretar general, să vă raportăm că
blica Populară Bulgaria.
oamenii muncii de pe meleagurile
Dialogul româno-bulgar la cel mai hunedorene își îndeplinesc exemplar
înalt nivel, statornicit ca o practică sarcinile acestui prim trimestru al
curentă în relațiile dintre partidele anului 1980, înregistrează sporuri în
și popoarele noastre, contribuie la ex semnate la producția de cărbune,
tinderea colaborării și cooperării fontă și oțel, minereuri complexe și
multilaterale, în toate domeniile, din materiale de construcție, cinstind
tre cele două partide și țări, la adîn- astfel prin fapte de muncă marea
cirea tradiționalelor legături de prie sărbătoare de la 9 martie — alegerile'
tenie și colaborare româno-bulgare, de deputați pentru Marea .Adunare
în folosul ambelor popoare, al cauzei Națională și consiliile populare.
Dînd glas încă o' dată sentimente
păcii. înțelegerii și securității în Bal
cani, în Europa și în lume. • .
lor noastre' .de stimă și. recunoștință
Așa cum s-a relevat și în cursul vi față de, nobilă . dumheavoastră acti
zitei, întîlnirea dumneavoastră cu vitate, eminent conducător al desti
tovarășul Todor Jivkov, în orașul du nelor luminoase ale României socia
nărean Ruse și la Voden, exprimă liste, uniți, in., cuget .și fapte, ne ex :
simbolic vechile tradiții ale prieteniei primăm și cu acest prilej deplina
româno-bulgare, cimentată în vre adeziune și aprobare față de politica
murile grele ale luptei de eliberare internă și externă a .partidului nos- :
națională, și consacrată în - prezent, tru, hotărîrea fermă, ' nestrămutată,
prin construirea împreună a unor im de a nu-precupeți nici un efort pen-.
portante obiective economice.- prin tru înfăptuirea exemplară ■ a sarcinicooperarea noastră pe toate planurile. lor ce ne revin din însufletitorul
program, âl ..partidului
’partidului de făurire a
Manifestările pline de căldură, de prograrii.'ăl

din județul Neamț au luat cunoștin
ță cu deplină satisfacție și mindrie
patriotică de rezultatele vizitei în
treprinse de dumneavoastră, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
țara vecină și prietenă, Republica
Populară ” ’Bulgaria’ — se subliniază
în telegrama. COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.
în această nouă solie de pace noi
vedem manifestarea grijii și preocu
pării permanente ‘ a dumneavoastră,
strălucit reprezentant al poporului
român, pentru-extinderea colaboră
rii pe multiple planuri cu Republica
Populară Bulgaria, o contribuție re
marcabilă la dezvoltarea prieteniei
și cooperării multilaterale cu toate
țările socialiste.
Ne exprimăm și cu acest prilej,
înalta noastră prețuire pentru acti
vitatea dumneavoastră neobosită
pusă în slujba dezvoltării colaboră
rii și păcii in Balcani, in Europa și
în întreaga lume, pentru înfăptuirea
dezarmării, a unei noi ordini econo
mice internaționale,- pentru dezvolta
rea mai largă a colaborării între toa
te statele, fără deosebire de orînduire
socială, pe baza deplinei egalități în
drepturi, a respectului independenței
și suveranității. naționale,
_______ ________
a neamestecului în. .treburile interne, renuiițării la forță și la amenințarea cu
forța.
..Vă' a'sîgurămf
„.
mult
____
dubite
... .șlstimate,
__
tovarășe secretar general, că toți cei
ce trăiesc și muncesc pe aceste străvechi plaiuri românești, în. frunte cu

ționar, militant proeminent al mișcă
rii muncitorești și democratice,
personalitate prestigioasă a vieții po
litice internaționale, vă exprimăm și
cu acest prilej respectuoasele noastre
mulțumiri pentru consecvența exem
plară cU care militați in vederea în
făptuirii istoricelor hotărîri adoptate
de. Congresul al XII-lea al partidului
și vă asigurăm, mult stimate' și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că pen
tru întregul tineret al patriei — mun
citori, țărani, elevi, studenți —, fără
deosebire de naționalitate, nu există
îndatorire mai de preț decît aceea de
a vă urma și înfăptui neabătut mo
bilizatoarele îndemnuri și chemări,
strălucitul dumneavoastră . exemplu
de muncă și dăruire revoluționară,
de a invăța și munci pentru creș
terea contribuției sale la ridicarea
țării pe noi culmi de progres și civi
lizație, la afirmarea necontenită a
României în lupta pentru edificarea
unei lumi a păcii, prieteniei și co
laborării între popoare.
în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A
SINDICATELOR DIN ROMANIA se
scrie : în numele milioanelor de oa
meni ai muncii din tară noastră or
ganizați in sindicate — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — vă exprimăm cele măi alese
sentimente de dragoste, profundă sti
mă și prețuire și vă adresăm, mult
iubite tovarășe
... Nicolae Ceaușescu, un
înflăcărat salut muncitoresc și tradi-

Această nouă și strălucită dovadă cauzei socialismului, securității și
a contribuției dumneavoastră stator păcii in Balcani și in întreaga lume.
nice la dezvoltarea relațiilor de co
Exprimînd încă o dată deplina ade
laborare pe multiple planuri cu toate ziune față de rezultatele vizitei, față
țările socialiste, cu forțele progresis de politica internă și externă a parti
te și revoluționare din lumea intrea- dului și statului nostru, vă asigurăm,
gă reprezintă"un moment de refe—mult
~y.lt iubite
l„'_lta și stimate tovarășe
rință in afirmarea politicii externe Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
a României socialiste. Alături de În cii de naționalitate germană își vor
tregul nostru popor, am trăit senti aduce întreaga contribuție. împreună
mente de profund respect și prețuire, cu întregul popor, la înfăptuirea is
bucurie fără margini eă pe pămin- toricelor documente adoptate de
tul Bulgariei socialiste dumnea- Congresul al XII-lea al partidului, la
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ridicarea pe noi culmi de progres și
personalitate politică proeminentă a civilizație a patriei noastre scumpe.
vieții internaționale, militant neobo Republica Socialistă România.
sit pentru cauza unității și solidari
tății țărilor, socialiste, a păcii și prie
împreună cu întregul nostru popor,
teniei între toate popoarele, ați fost ..comuniștii, toți oamenii muncii din
primit cu deosebită căldură, stimă și unitatea noastră — se subliniază in
respect, expresie a prieteniei fră telegrama trimisă de colectivul ÎN
țești, tradiționale, existente între po TREPRINDERII „STEAUA ELEC
poarele român și bulgar.
TRICA" FIENI — vă exprimăm cu
Vizita dumneavoastră de prietenie, cea mai înaltă considerație și pro
convorbirile de lucru avute. înțele fund respect, mult iubite și stimate
gerile la „care :s-a ajuns se înscriu tovarășe Nicolae Ceaușescu, senti
ca o nouă acțiune politică de presti mentele noastre de satisfacție și re
giu în bogata ..cronică a relațiilor ro cunoștință- pentru activitatea neobo
mâno-bulgare, fiind o nouă mărturie sită desfășurată în slujba cauzei des
a voinței partidelor și țărilor noas tinderii internaționale, a colaborării
tre de a dezvolta conlucrarea fruc cu toate popoarele lumii, împreună
tuoasă și multilaterală dintre ele, în cu strălucitul om politic și de știin
folosul celor două popoare, al cauzei ță, mult stimata și distinsa tovarășă
socialismului și păcii, al înțelegerii Elena Ceaușescu,
și securității în Balcani, în Europa
Primirea călduroasă cu care ați.fost
și în lumel-l ....
............
întimpinat pe pămintuT bulgar, con
înflăcărați de minunatul dumnea vorbirile
la cel maț înalt nivel me
voastră : exemplu' și exprimînd nite să amplifice
adincească re-'
profunda recunoștință față de activi-- • lațiile de prietenieși șisă cooperare
între
România și Bulgaria sint o mărturie
vie .a justeței politicii partidului și
statului nostru, a acțiunilor pe care
dumneavoastră le întreprindeți pen
tru statornicirea in Balcani și' în lume
a unui climat de ■ pace, destindere,
înțelegere și cooperare pe multiple
planuri.
Exprimîndu-ne satisfacția deplină
pentru această nouă solie românească
de pace, prietenie și colaborare, vă
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, îm
preună cu întreaga națiune, oamenii
muncii de pe străvechile și, totodată,
mereu înnoitele meleaguri ale ora
șului Fieni din județul Dîmbovița
își vor consacra toate energiile' crea
toare pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor acestui ultim an al cinci
nalului revoluției tehnico-științifice
și a grandioaselor obiective jștabilite
de Congresul al XII-lea al Parti dului Comunist Român.

• 0 contribuție remarcabilă la extinderea și aprofundarea relațiilor de prietenie,

bună vecinătate și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele

, Comuniștii, toți locuitorii județului
nostru — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRAILA
/
AL P.C.R. — asemenea întregului
popor, au urmărit cu legitimă min
drie și deosebit interes vizita pe care
ați efectuat-o dumneavoastră, iubite
tovarășe secretar general, împreună
cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, în Republica Populară
Bulgaria, țară socialistă vecină și
prietenă. Și această vizită, elocventă
materializare a preocupărilor statormice cu care acționați pentru cola
borarea cu țările socialiste vecine, cu
'toate statele socialiste, a constituit Un
liprilej de cunoaștere reciprocă, de
"adîncire a legăturilor tradiționale de
prietenie și întrajutorare dintre po
porul român , și . bulgar,. făurite de-a....
lungul secolelor 'în lupta comună pen
tru libertate, neatîrnare și ajutor re
ciproc, legături potențate în prezent
de comunitatea de orînduire, de
ideologie și de țeluri.
Primirea plină de căldură și dra
goste ce v-a fost rezervată în Repu
blica Populară Bulgaria o conside
răm’ca o nouă recunoaștere a activi
tății prodigioase pe care o desfășurați, mult iubite tovarășe secretar ge
neral, pe plan internațional pentru
întărirea colaborării și încrederii
între națiunile lumii, pentru promo
varea unor relații noi, democratice,
între state, pentru continuarea des
tinderii, a unei politici de securitate înaltă stimă și considerație, primirea societății socialiste multilateral dez- comuniștii, susținem prin fapte de ționala urare „Bine ați venit !“ din
internațională, pace și colaborare, entuziastă cu care ați fost întimpinat- volțate și înaintare a României spre muncă politica internă și internațio noua dumneavoastră misiune politi
pentru crearea unei lumi mai bune pretutindeni în timpul acestei vizite comunism, pentru creșterea necon nală a partidului și statului nostru, că. vizita de prietenie întreprinsă,
cu
tovarășa
Elena
atestă încă o dată marele prestigiu de tenită ,a contribuției județului Hune- care exprimă în cel mai inalt grad împreună
și mai drepte pe planeta noastră.
______ ex...
doara la asigurarea mersului ferm al interesele poporului român. Prin re Ceaușescu, in Bulgaria vecină și
___ __se______
-bucură__în_____
lume politica
' Dînd o înaltă apreciere rezultatelor care
vizitei, vă încredințăm, tovarășe ternă principială, consecvent revolu- țării noastre pe drumul socialismu- zultatele obținute in toate domeniile prietenă.
tionară a partidului și statului nos- lui,
păcii, bunăstării și.. progresului. vieții economico-sociale, vom dovedi
'
Nicolae Ceaușescu, de cele mai înalte ționară
Cu satisfacție și admirație am urcă- știm să fim la înălțimea sarcini mărit, împreună cu întreaga națiune,
sentimente de gratitudine, odată cu tru, demonstrează recunoașterea in
lor
stabilite
de
Congresul
al
XII-lea
hotărîrea noastră nestrămutată de a ternațională a înaltelor dumneavoas- .. Expresie a. preocupării dumneaîntîlnirile și convorbirile pe care
urma neabătut politica înțeleaptă, tră calități de om politic, patriot, voastră statornice pentru promovarea al Partidului Comunist Român.
le-ați purtat, la Ruse și la Voden, cu
înflăcărat,
proeminentă
personalitate
unor
relații
de
strînsâ
.
prietenie,
corealistă și științifică a Partidului nos
tovarășul Todor Jivkov, convorbiri
’ Puternic' însuflețită de cele mai care au demonstrat, de fiecare dată,
laborare și solidaritate cu țările sotru Comunist și vă asigurăm că vom a lumii contemporane.
Convorbirile purtate, comunicatul "Cialiste vecine, cu toate statele care alese sentimente ide stimă, prețuire ca și acum, bunele raporturi exis
face totul pentru a crește contribuția
tuturor locuitorilor județului la înflo semnat relevă dorința comună de a construiesc noua orînduire. convorbi și nețărmurită dragoste față de dum tente între cele două țări și popoa
rirea și prosperitatea patriei, în lupta dezvolta relațiile de prietenie si co rile pe. care .le-ați avut și înțelegerile neavoastră, mult iubite și stimate, re, prietenia frățească, trainică din
plină de abnegație și dăruire dusă laborare dintre România și Bulgaria, la care s-a ajuns cu prilejul acestei tovarășe Nicolae Ceaușescu, . tînăra tre România și Bulgaria.
de întregul popor în vederea înfăp hotărîrea celor două țări de a-și adu vizite șe -înscriu; ca b nopa, și remar : generație a patriei, asemenea între
Acțiune politică de deosebită în
tuirii istoricelor hotărîri adoptate de ce contribuția la întărirea încrederii, cabilă . contribuție la extinderea și gului nostru popor, a urmărit cu deo semnătate,
vizita dumneavoastră in
Congresul' aT XII-lea al partidului, colaborării și înțelegerii între țările aprofundarea în continuare a legătu sebit interes și profundă satisfacție Bulgaria a înscris,
prin rezultatele
astfel ca România socialistă de astăzi din Balcani, cit și pe continentul eu rilor multilaterale dintre Partidul Co desfășurarea vizitei de prietenie pe ei, o nouă și strălucită
pagină in cro
să strălucească mîine tot mai mult ropean, pentru a face ca in întreaga munist Român și Partidul Comunist care ații întreprins-o, Împreună cu nica bunelor relații bilaterale,
evi
în constelația lumii contemporane.
lume să triumfe rațiunea, politica de Bulgar', dintre Republica Socialistă tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu dențiind o dată mai mult hotărîrea
pace, independență națională și pro România și Republica Populară Bul blica Populară’ Bulgaria — se spune fermă a partidului și statului nostru,
garia — ceea ce corespunde pe de în telegrama adresată de COMITE a întregului popor, de a dezvolta și
Această vizită — se subliniază în gres.
telegrama COMITETULUI JUDE
Permiteți-ne, mult iubite și stimate plin intereselor popoarelor noastre, TUL CENTRAL AL UNIUNII TINE adinei colaborarea și conlucrarea
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă cauzei socialismului, progresului și RETULUI COMUNIST și CONSILIUL rodnică, pe multiple planuri. în. in
confirmă-încă-p-dată trăinicia și pro-î adresăm și cu această ocazie cele mai., păcii in lume — se spune in telegra UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDEN
funzimea relațiilor de prietenie, soli calde mulțumiri pentru modul strălu ma COMITETULUI JUDEȚEAN IL ȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMANIA. teresul ambelor țări și popoare.
Ne exprimăm încrederea și convin
Toți tinerii patriei, fără deosebire de
daritate și colaborare multilaterală cit în care concepeți și, înfăptuită‘po FOV AL P.C.R.
Impulsul dat de recenta dumnea naționalitate,. își exprimă deplina gerea că noul dialog la cel mai înalt
dintre popoarele român și bulgar. Ne litica externă a partidului și statului
exprimăm profunda satisfacție și re nostru, pentru demnitatea si compe voastră vizită în Bulgaria colaborării adeziune la rezultatele deosebit de nivel, care a prilejuit, totodată, abor
cunoștința fierbinte pentru rezultatele tența cu care reprezentați în viața in economice dintre cele două țări ve fructuoase ale vizitei, mărturie a bu darea celor mai importante și acute
rodnice' ale vizitei, înalta, stimă și ternațională
interesele poporului cine și prietene își va găsi o fructu nelor raporturi existente între cele probleme ale vieții‘ internaționale —
mindrie patriotică de a vă avea în român, pentru contribuția inestimabi oasă împlinire în ridicarea pe o două țări și popoare vecine și prie destinderea, dezarmarea, dezvoltarea
fruntea partidului și statului pe dum lă pe care o aduceți la instaurarea treaptă superioară a întregii activități tene, expresie elocventă a evoluției in continuare a relațiilor de priete
neavoastră, mult iubite și stimate to unei noi ordini economice și politice de edificare a marilor obiective in ascendente a colaborării multilaterale nie și colaborare dintre statele bal
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai internaționale, a înțelegerii ,^i colabo dustriale comune. Sintem mindri că dintre Partidul Comunist Român și canice, adincirea procesului de în
iubit fiu al poporului român, emi rării între toate țările și popoarele imul dintre aceste obiective este am Partidul Comunist Bulgar, dintre făptuire a securității și cooperării
plasat în județul Ilfov, la Giurgiu, și România și Bulgaria, în folosul reci europene — va aduce și de această
nent om politic și de stat, personali-- lumii; ~..................
dată, prin înțelegerile la care s-a
tate proeminentă a lumii contempo
Hotărîți să ne aducem o. contribuție vă asigurăm, mult stimate tovarășe proc, al cauzei socialismului, progre ajuns,
o contribuție de preț la solu
rane.
sporită la dezvoltarea accelerată a secretar general, că vom face totul sului și păcii în întreaga lume.
Prin rezultatele sale, prin atmosfera ționarea marilor și complexelor pro
împreună cu întregul nostru popor, patriei noastre socialiste, vă asigu pentru ca unitatea din orașul nostru
bleme
contemporane, în consens cu
toți cetățenii acestor străvechi me răm, mult stimate tovarășe secretar a întreprinderii- pentru construcții de de caldă prietenie-în. care s-a- desfăleaguri românești dau o înaltă pre general, că ne vom mobiliza toate ■ mașini și utilaje grele Giurgiu-Ruse șurat, vizita dumneavoastră, mult aspirațiile de pace și progres ale po
țuire; convorbirilor pe care le-ati avut energiile pentru înfăptuirea neabătu să funcționeze Ia înalți parametri stimate tovarășe' feecretar general, se poarelor lumii.
constituie într-o nouă dovadă a hotăcu tovarășul Todor Jivkov. privind tă a sarcinilor ce ne revin în acest tehnico-economici.
Consiliul Central al Uniunii Gene
realizarea obiectivelor stabilite în do ultim an al cincinalului, cit și pentru
Permiteți-ne, mult stimate și iubite , rîrii partidului și. statului nostru de rale ă Sindicatelor din România, or
meniul colaborării economice și teh- pregătirea condițiilor optime de tre tovarășe Nicolae Ceaușescu. să folo a- înfăptui neabătut . hotărîrile Con ganele și organizațiile sindicale, sub
nico-științifice, al construirii în co cere la înfăptuirea obiectivelor înscri sim acest prilej pentru a vă transmi gresului al XII-lea al Partidului Co imboldul permanent al marii dum
mun a unor obiective industriale, a- se în cincinalul 1981—1985, a celor te dumneavoastră, personalitate pro munist Român de dezvoltare neconte neavoastră pilde de dăruire patrio
dîncirea cooperării și specializării în izvorite din istoricele hotărîri adop eminentă a vieții internaționale, mili nită a raporturilor de prietenie și tică, vă asigură că nu vor precupeți
producție, ai schimburilor reciproce tate de Congresul al XII-lea al tant de seamă' al mișcării comuniste colaborare, cu țările socialiste, de în nici un efort pentru a folosi întrea
de mărfuri între cele două țări veci Partidului Comunist Român.
și muncitorești, din partea . tuturor tărire ,a relațiilor de bună vecinătate ga lor capacitate de muncă, pasiune
ne și prietene.
locuitorilor Ilfovului cele mai vii și conlucrare cu țările din Balcani, și elan revoluționar in scopul mobi
„___________
r._ ____
contribuția
hotări- contribuind la transformarea acestei lizării tot mai eficace a oamenilor
•în rezultatele vizitei vedem afir
Tn telegrama COMITETULUI JU mulțumiri pentru
și promovarea regiuni într-o-. zonă; a . păcii- trainice, muncii in întrecerea pentru realizarea
mate năzuințele și idealurile poporu DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. toare ■ la elaborarea'
el_'______ ,’------------------."
planului
..
„_____ pe 1980, _pentru
______transpunerea
___
lui român pe care le slujiți cu Cre se arată : Alături de întreaga noastră politicii externe românești,, care se . securității și înțelegerii.
Pentru întregul ’ tineret al patriei în
de; înaltă
dință și înalt devotament, realismul națiune, comuniștii, toți oamenii btfeură de apreciere pe toate meril.„ viată
,1-,,..- a_ documentelor,
-__ . ’ .
dianele
globului
și
care
a
adus
Roma’
•
•
valoare
științifică
și
politică,
ale Con
are o deosebită însemnătate faptul că.
politicii interne și externe a parti , muncii din județul Hunedoara — mi
dului și statului nostru, al cărei pro neri, siderurgiști, energeticieni. con -niei un înalt și binemeritat prestigiu. . în-cadrul convorbirilor, a. fost subli- gresului al XII-lea al Partidului Co
' "............
hotărârea țărilor și popoarelor munist Român, pentru creșterea efi
motor consecvent și genial strateg structori, lucrători ai ogoarelor, in Acum, cind țara întreagă intîmpină niată
sinteți dumneavoastră, mult iubite și telectuali — animați de cele mai alegerile de la'9 martie cu noi și.în.- '• noastre de a-și'aduce- o contribuție cienței întregii activități, pentru ac
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. înalte și înflăcărate sentimente de semnate realizări in toate domeniile, activă la încetarea cursei înarmărilor celerarea ascensiunii patriei noastre
Fiind profund recunoscători pentru mindrie patriotică, de aleasă stimă cu hotărîrea fermă de a face totul și în înfăptuirea dezarmării. în pri .. pe cele mai înalte trepte ale progre
tot ceea ce ati făcut și faceți ca și prețuire, vă adresează; mult iubite pentru transpunerea în viață a măre mul rind a dezarmării nucleare, la sului și civilizației, pentru creșterea
România socialistă să se ridice pe noi tovarășe Nicolae Ceaușescu. urarea țelor. obiective, stabilite .de Congresul aplicarea prevederilor. .Actului final permanentă a prestigiului României
culmi de progres și civilizație, vă fierbinte, din inimă,, de „bun sosit" pe al XII-lea al partidului, ne exprimăm al Conferinței pentru securitate și socialiste in lumea contemporană.
încredințăm, mult iubite și stimate pămîntul scumpei noastre patrii, încă o dată întregul nostru atașament cooperare în Europa, instaurarea unei
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oa după vizita întreprinsă in țara vecină și sprijin față de politica internă și noi ordini economice internaționale,
Cu profundă satisfacție si mindrie
la întărirea solidarității cu popoarele
menii muncii dîmbovițeni, asemenea și prietenă — Republica Populară externă a partidului și statului.
Sentimentele noastre de dragoste, care luptă împotriva imperialismului, patriotică, toți slujitorii școlii și ti-’
întregului popor, puternic mobilizați Bulgaria.
de documentele Congresului al
Convorbirile la cel mai înalt nivel stimă și prețuire .față de dumnea colonialismului șj. neocolonialismului, nefetul studios am urmărit cu viu
XII-lea al partidului, Însuflețiți- de s-au concretizat în înțelegeri privind voastră,' mult iubite tovarășe Nicolae. a.-rasismului și apartheidului, pentru interes vizita pe care dumneavoastră
minunatul dumneavoastră exemplu continuarea, pe o treaptă superioară, Ceaușescu, sint însoțite de' voința independență naționala și progres so ați întreprins-o, împreună cu to
de activitate, dăruire și abnegație a colaborării și cooperării dintre fermă' de a face totul pentru a ne în cial, pentru respectarea dreptului fie varășa Elena Ceaușescu, în tara ve
revoluționară pe care ni-1 oferiți zi țara noastră și Bulgaria, spre binele deplini cu cinste sarcinile ce ne revin cărui popor de a-și hotărî singur desde zi, vor adăuga înfăptuirilor de și fericirea ambelor popoare, pentru.......din..hotăririle. Co.rigrosijiui partidului.^,..tmele.,.făr,ă.ni0..un..amesțec...din..afară,.. cină și prietenă. Republica Populară
Mindri că avem în frunte un ase- Bulgaria " — se spune' în " telegrama
pină acum în dezvoltarea economico- afirmarea ideilor socialismului''"’ în care prefigurează viitorul strălucit al
României socialiste.
menea partid încercat, un asemenea MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI ÎNsocială a județului noi realizări, în- lume.
Comuniștii, toți oamenii muncii conducător înțelept, patriot și revolu- VAȚAMÎNTULUI.
în timpul vizitei dumneavoastră în
tîmpinînd alegerile de deputați de la

noastre

• Nouă și viguroasă expresie a voinței României socialiste de a milita pentru

împiedicarea

agravării

încordării

internaționale, pentru continuarea cursului

destinderii, pentru promovarea cauzei păcii in Balcani, in Europa și in lume

• Angajamente ferme din partea

oamenilor muncii de a

Comuniștii, toți cei ce muncesc și
trăiesc in Tirgoviște,’ oraș cu puter
nice rezonante istorice, împreună cu
întregul popor, au urmărit cu viu in—țefes' ''și"'mîndi'iO’ ■pătriotiră’ vizita
efectuată de dumneavoastră, mult
iubite și stimate . tovarășe Nicolae
Ceaușescu,- împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in țara prietenă,
Republica Populară Bulgaria — se
arată în telegrama COMITETULUI
MUNICIPAL
TIRGOVIȘTE
AL
P.C.R.
Vă exprimăm deplina adeziune și
satisfacție pentru rezultatele rodni
ce ale convorbirilor oficiale, pentru
acordurile, și documentele semnate,
care reflectă voința celor două țări
de a extinde și adinei continuu con
reciproc avantajoasă. Noua
tatea pe care o desfășurați pentru lucrarea
solie de pace și prietenie a eviden
. prosperitatea patriei, pentru creșterea țiat
încă o dată uriașa dumneavoastră
prestigiului ei internațional, sub pu personalitate, tovarășe secretar gene
ternica impresie a îndemnurilor calde ral Nicolae Ceaușescu, strălucit
și- mobilizatoare pe care le-ati adre
eminent revoluționar,
sat slujitorilor școlii de la tribuna conducător,
devotat patriei și partidului,
primului Congres al educației și în- profund
vățămîntului, vă asigurăm, și cu care luptați pentru pace și bunăstare
acest prilej, mult stimate si iubite în întreaga lume.
Vă raportăm că oamenii muncii
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom
munci fără preget pentru a înfăptui din Tirgoviște, in frunte cu comu
niștii,
intîmpină alegerile de depu
neabătut sarcinile complexe si de
mare răspundere ce revin scolii de tați de la 9 martie 1980 în Marea
toate gradele din documentele pro Adunare Națională și consiliile popu
gramatice ale celui de-al XII-lea lare cu noi succese in încheierea cu
Congres al partidului, în vederea bune rezultate a ultimului an al
pregătirii multilaterale, pentru pro cincinalului 1976—1980 și vă asigu
ducție și viață, a educării comuniste, răm, mult stimate și iubite tovarășe
revoluționare a tinerelor generații. secretar general Nicolae Ceaușescu,'
că. nu vom precupeți nici un efort
a îndeplini ritmic și in mod
în telegrama CONSILIULUI OA pentru
sarcinile ce ne revin din
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA exemplar
documentele programatice ale Con
LITATE GERMANA DIN ROMANIA gresului
al XII-lea al partidului, din
se scrie: Cu sentimente de adîncă
prezențată de dumneamindrie patriotică și viu interes, oa expunerea
al II-lea al
voastră
la
menii muncii de naționalitate ger . Frontului Congresul
Democrației și Unității
mană, din :țara,-noastră au urmărit, Socialiste, contribuind
la ridi
alături de întregul popor, vizita de carea Tirgoviștei pe astfel
prietenie pe care ați întreprins-o, îm progres și civilizație. noi trepte de
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Republica Populară Bulgaria.^ țară
Colectivul nostru de oameni al
vecină și prietenă, și își exprimă de muncii
— se arată în telegrama
plina aprobare și satisfacție fată de COMBINATULUI
DE LIANȚI ȘI
rezultatele rodnice ale dialogului la AZBOCIMENT FIENI
- a urmărit
cel mai înalt nivel româno-bulgar,
care deschide noi orizonturi colabo cu viu și profund interes vizita dum
rării multilaterale dintre partidele și neavoastră de prietenie în Republica
Populară Bulgaria. Dorim să ne ma
, țările noastre.
satisfacția și mindria patrio
Primirea deosebit de călduroasă, nifestăm
pentru strălucitele rezultate cu
manifestările de aleasă stimă și res tică
care
vă
întoarceți
din această misiu
pect cu care ați fost întimpinat si ne importantă pentru
noi toti.
înconjurat în tot timpul vizitei de
înalta răspundere și realismul cu
către oamenii muncii și înaltele ofi
cialități, spiritul de prietenie, cor care au fost abordate, în cadrul diadialitate și înțelegere tovărășească în logului, problemele vieții internațiocare s-au desfășurat convorbirile nale și de interes reciproc, precum
sint o nouă și elocventă expresie a și noile acorduri intervenite, expriprieteniei frățești existente între po mînd în totalitate voința și aspira
poarele român, și bulgar, a deosebi țiile poporului român, sint de natură
tei considerații • și prestigiului de să contribuie la întărirea . păcii,
care vă bucurați ca proeminentă per coeziunii și colaborării în lume, cit
sonalitate a lumii contemporane, pa și la ridicarea nivelului nostru de
triot înflăcărat și militant strălucit trai, la creșterea prestigiului Româ
al mișcării comuniste și muncitorești niei pe arena mondială. Acest eve
niment este rodul incontestabil al
internaționale.
Această nouă întîlnire si convorbi neobositei dumneavoastră activități,
rile purtate, devenite tradiționale, mult iubite și stimate tovarășe secre
dintre dumneavoastră, mult stimate tar general, care vă dâruiți zi de zi,
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și to cu toată puterea de creație și de
varășul Todor Jivkov, înțelegerile muncă, idealurilor nobile ale comu
realizate vor da un nou impuls adîn- nismului, de fericire și bunăstare ne
cirii continue a colaborării reciproc pămîntul patriei noastre. Exemplul
avantajoase, vor contribui Ig extin dumneavoastră personal, cel mai iubit
derea și aprofundarea relațiilor de
prietenie și colaborare multilaterală fiu al poporului român, veghind și
dintre Partidul Comunist Român și arzînd de grija țării dă tărie tuturor
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re gindurilor și acțiunilor noastre și ne
publica Socialistă România si Repu strînge și mai mult rindurile în jurul
blica Populară Bulgaria pe baza prin Partidului Comunist Român, Ne ancipiilor marxism-leninismului si so
Nicolae
lidarității internaționale, a egalității gajăm, mult stimate tovarășe la rinîn drepturi, respectării independen Ceaușescu, să nu precupețim,
ței și suveranității internaționale, dul nostru, nici un efort în munca
neamestecului în treburile interne și de zi cu zi, îndeplinindu-ne în mod
întrajutorării tovărășești. Voința co exemplar sarcinile la toți indicatorii,
mună exprimată de a dezvolta con contribuind astfel, pe măsura puteri
lucrarea fructuoasă româno-bulgară lor noastre, la dezvoltarea și ridicarea
corespunde pe deplin intereselor și patriei pe noi culmi de civilizație și
propășirii. ambelor noastre popoare, progres.

transpune in

viață

hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, de a intîmpină alegerile de la
9 martie

cu

succese

cit

mai mari pe

calea

înfloririi patriei socialiste

moderna, dinamică

INDUSTRIA

PROGRESULUI SI PROSPERITĂȚII ÎNTREGII ȚĂRI

FACTOR HOTĂRÎTOR AL

„Putem spune că avem astăzi o industrie modernă, dinamică, dotată cu tehnică
avansată, capabilă să rezolve cele mai complexe probleme ale progresului contem
poran, să asigure înzestrarea întregii economii cu mașini și utilaje de înalt randament,
constituind o bază trainică a societății noastre socialiste, a înaintării spre comunism44.

v v

NICOLAE CEAUȘESCU
1

VALOAREA PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE
milioane lei zilnic

ÎN CUNUNA DE ÎMPLINIRI
- REALIZĂRI DE SEAMĂ

14044
4237

© în actualul cincinal, producția globală in

© Industria participă în prezent cu 60 LA SUTĂ

11

.hzzA

dustrială crește într-un ritm mediu anual de CIRCA
11 LA SUTĂ, fiind în anul 1980 DE 53 DE ORI MAI
MARE decît în 1938.

la formarea venitului național și acoperă PESTE
75 LA SUTĂ din cerințele de mașini și utilaje ale

.1. ±. -L..I

economiei naționale.

• Practic, toate județele țării vor realiza în
1980 o producție industrială de PESTE 10 MILIAR
DE LEI — față de 9 județe în 1970 și 21 în 1975 —
iar în 24 de județe se va asigura o producție in- i
dustrială de PESTE 15 MILIARDE LEI.

II

gistra un ritm mediu anual de creștere de 10 LA
SUTĂ la prqducția netă și de 9 LA SUTĂ la pro

ducția globală.

spor egal cu întreaga producție industrială a anu
lui 1975 și DE 3 ORI MAI MARE decît aceea din
i anul 1965.
.
1
7
■ "
• Va continua procesul de restructurare a in

1 J T'
■

• In perioada 1981—1985, industria va înre

• Pe întregul cincinal viitor se va obține un

© Construcțiile de mașini și chimia și-au sporit

ponderea în ansamblul industriei de la 39,1 la sută
în anul 1975, la 42,7 LA SUTĂ în anul 1979.

OBIECTIVE GRANDIOASE,
PERSPECTIVE ÎNSUFLETITOARE

2751
■
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© PESTE 35 LA SUTĂ din totalul populației
ocupate lucrează în industrie, față de 30,6 în anul
1975 și 19,2 la sută în 1965.

rzo

E
E

dustriei, prin creșterea prioritară a ramurilor de
prelucrare avansată, prin realizarea de produse
de înaltă tehnicitate și mici consumatoare de
energie.
• în anul 1985, CIRCA 45 LA SUTĂ din va

loarea producției din industria republicană prelu
crătoare va fi obținută pe seama produselor ce
vor fi puse în fabricație în cincinalul 1981 •1985.
• Pentru cincinalul viitor se prevede creșterea
indicelui de valorificare a materiilor prime de bază
și energiei cu 32—34 LA SUTĂ.

b; i

OȚEL - mii tone

ENERGIE ELECTRICĂ
milioane —kWh

Îngrășăminte chimice
100% substanță activă-tone

FIBRE Șl FIRE ARTIFICIALE
Șl SINTETICE-tone
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ÎNCĂLȚĂMINTE «mii perechi

MUNCITORI, TEHNICIENI
INGINERI DIN INDUSTRIE!
■. ■ ■ •
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Contribuiți cu întreaga voastră capaci
tate de creație la îndeplinirea și depășirea
sarcinilor de plan, la realizarea cincina
lului înainte de termen, la înfăptuirea
exemplară a istoricelor documente ale
Congresului al XII-lea al Partidului
\
Comunist Român!
(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

SCINTEIA — simbătă 16 februarie 1980

tone

( âganfel» AFIȘ ELECTORAL ) •

1975

1980

1985
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DIVERS
în urma unor săpături făcute
la punctul cunoscut sub numele
de „Gitul grecului", școlarii din
Parincea — Bacău, conduși de
profesorul Mihai Bibere. au scos
la iveală mai multe obiecte va
loroase, intre care și o statuetă,
unică in felul ei. Specialiștii
Muzeului județean de istorie și
artă apreciază că statueta da
tează din neolitic — de circa
2 800 de ani înaintea erei noas
tre. Confecționată din pastă de
lut foarte fin. de culoare ro
șiatică și de dimensiuni mici —
are doar 9 centimetri înălțime
— statueta de la „Gitul grecu
lui" reprezintă un corp omenesc
cu capul in formă de cioc de pa
săre. Pentru modul deosebit in
care .este executată, ea are o va
loare artistică și documentară
de excepție.

Toată clasa...
Nimeni nu cunoaște precis
numărul patinatorilor din muni
cipiul Timișoara. In schimb,
foarte multi au început să afle
că toți cei 28 de copii din
clasa IC (cu limba de predare
germană) de la liceul de filologie-istorie, au învățat să pati
neze. Și încă foarte bine și
curajos. Aceasta, grație inițiati
vei inimoasei învățătoare Elisabeta Schakman, care a hotărit
ca.. pe timpul iernii lecțiile de
educație fizică să le facă „pe
viu" la patinoarul artificial al
orașului.
O să rideți, dar cei mai incintați au fost... părinții, cind și-au
văzut odraslele de ce sint acum
in stare să facă pe luciul gheții,
dind ei înșiși „lecții" picilor
. de-o seamă cu ei. Mai știi de
unde sare vreun... campion ?

După gîște,
printre ghețuri...
Primarul comunei Constantin
Daicoviciu, din județul CarașSeverin, Dumitru Madescu, ne
aduce la cunoștință o intimplare mai puțin obișnuită prin
partea locului. Unui cetățean îi
fugiseră giștele de acasă. S-a
dus să le caute. Le-a zărit pe un
ostrov al riului Timiș. Cu chiu,
cu vai, s-a strecurat pînă la ele
prin apa cu sloiuri de gheață.
Dar înapoi n-a mai avut putere
să vină. Fiind ger aspru și în
tuneric beznă, viața omului era.
in pericol. Afllițd despre ce este
vorba, șeful :posțUlui„de.. miliție,.
Ion Lăpăduța. ajutat ide doi
bărbați curajoși și inimoși, Ion
Dumbravă și Ion Negrea — deci
toți trei tizi Ion — au pornit în
căutarea celui dus după giștele
pierdute, și el tot un Ion, mai
exact. Ion Popovici. Cu multă
greutate au reușit să-l salveze,
fapt pentru care primarul le
aduce și pe această cale cele
mai călduroase mulțumiri „pen
tru minunatul lor exemplu de
bărbăție și omenie".

E vopsit gardul,

I

I
I
!

I
I
I
I
I
i
i

patinează

luntar și știa foarte bine ce în
seamnă jocul cu focul. Poate
de-acum încolo, după ce s-a
„ars".

I

i
i

Statuetă
din neolitic

I
I Doar trei cuvinte
: trei cuvinte : „Vasile
i dinAtitAvrig".
Cuvinte scrise pe un
colț de hirtie, care se bănuiește
că ar fi dintr-o scrisoare. Colțul
I fost
de hirtie cu cele trei cuvinte a
găsit alături de un radiocasetofon și citeva casete cu
muzică de către Mioara Stan,
I gestionar-vinzător
la raionul de
marochinărie de la magazinul
universal din Birlad. Femeia . a
I totbașul,așteptat
să se ivească păgu
pentru a-și ridica „obiec
dar probabil că el însuși a
uitat pe unde și l-a... uitat. Auzi,
I tul",
„Vasile din Avrig" ?
I Pompierul care
jucat cu focul
I s-a
Din neatenție, o femeie dintr-un cătun din Valea Jiului,
Moșiei, era cît pe ce să-și incen
I dieze
gospodăria. Intervenția oa
menilor a făcut ca flăcările mis
tuitoare să fie înăbușite pină
fost, prea tirziu. în schimb,
i n-a
fiul ei — ii dăm numai iniția
lele :.I.M. — a făcut una și mai
boacănă. Cum-necum, un grajd
I gata
și șapte clăi de fin era gatasă le facă scrum, dînd mult
de furcă la două formații de
I pompieri.
Culmea e că însuși
I.M. a fost o vreme pompier vo
I
I
I
I
I
I

I

dar nu e...
leopardul
N-avem nimic cu cei care sus
țin că reclama e sufletul co
merțului, care reclamă vrea să-l
convingă pe trecător precum că
ce e afară e viu și natural
înăuntru. Cea mai 'mare firmă
comercială din Sibiu se află pe
strada Nicolae Bălcescu. peste
drum de hotelul „Împăratul
Romanilor". O firmă mare, lu
minoasă și încadrată de nu
meroase si sugestive reclame
policrome, care-i invită pe
cumpărători „să se aprovizione
ze" cu cosmetice, mercerie, arti
zanat, țesături din lină...
Dar marea și luminoasa firmă
are un mare cusur. Are că...
n-are absolut nici o legătură in
tre ce „zice" afară și ce se află
înăuntru „viu și natural". Și
asta fiindcă de mai bine de un
an unitatea despre care zice fir
ma s-a mutat in noul și moder
nul magazin universal „Dum
brava" din Piața Unirii. Unita
tea s-a mutat, firma a. rămas.
Cum Sibiul e și oraș turistic —
firmă frumoasă, la care ține atit
de mult — ar fi timpul să se
pună de acord „ambalajul cu
conținutul".
Rubrică

realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

i
i
i
i
i
i
I
I
I
I

„FĂCLIA LIBERTĂȚII NAȚIONALE ȘI SOCIALE
PURTATĂ CU DÎRZENIE
Istoria a consemnat în filele ei
marile lupte muncitorești din ianuarie-februarie 1933 ca un simbol al
combativității
____ ___ T_ _ .și energiei revoluțio.
nare.a clasei noastre muncitoare, al .
inaltei ei responsabilități politi
ce. Hronicul țării le păstrează,
deopotrivă, ca o mărturie vie a
capacității organizatorice și a forței •
de mobilizare a Partidului Comunist
Român, sub conducerea căruia s-au
desfășurat aceste eroice lupte, a
consecvenței cu rare partidul s-a
ridicat în apărarea intereselor vitale
ale oamenilor muncii, a suveranității
și independenței țării.
Moment culminant al puternicelor
confruntări sociale din perioada ani
lor 1929—1933, luptele muncitorești
de la inceputul anului 1933 s-au des
fășurat pe fundalul crizei economice
ce afecta grav în acel timp lumea
capitalistă. în România, unde mono
polurile
străine dețineau poziții
cheie în economie, criza s-a ma
deosebită acuitate, denifestat cu
<
terminîndl închiderea a numeroase fabrici, scăderea vertiginoasă
industriale, falimena .producției
,
tul unui șir de întreprinderi ban
care, la toate acestea adăugindu-se efectele grave ale crizei in
agricultură. încercind să iasă din
criză prin aruncarea greutăților a;
cesteia pe umerii oamenilor munr. i,
guvernele care s-au perindat la
cirma țării au promovat un șir de
măsuri care intensificau exploatarea
și loveau cu cruzime în nivelul de
viață al maselor producătoare, in
primul rind al clasei muncitoare. Au
iost reduse sau s-a suspendat plata
salariilor muncitorilor și funcționari
lor, - s-au efectuat masive conce
dieri, au fost concesionate trusturi
lor străine importante surse de ve
nit național, acceptindu-se controlul
direct al acestor trusturi asupra ges
tiunii financiare a marilor instituții
de. stat. Contractarea unor impru^
muturi in Occident, în condiții înrobi
toare, amestecul direct a! monopolu
rilor străine in conducerea economiei țării noastre au adus grave
j
știrbiri suveranității naționale, au
adincit aservirea țării puterilor imperialiste. .
în aceste împrejurări, întregul interval al anilor 1929—1933 a fost, caracterizat prin puternice frămîntări
sociale ; șiruri neîntrerupte de greve
și demonstrații ale proletariatului,
răzvrătiri locale ale țăranilor, ac
țiuni de protest ale învățătorilor și
profesorilor, ale pensionarilor, meș
teșugarilor, funcționarilor, în ge
nere ale păturilor proletare și mij
locii de la orașe și sate — alcătuiau
tabloul celei mai ample înfruntări de
clasă pe care țara o cunoscuse de
la greva generală din 1920.
In avangarda acestor lupte s-a
aflat clasa muncitoare. Aproape ■
totalitatea centrelor muncitorești, a

întreprinderilor industriale din țară
au fost cuprinse in viitoarea lupte
lor ; la București și Cluj, la Galați și
Timișoara, în Valea Jiului și în Valea Prahovei, la Constanța și Iași, in
alte zeci și zeci de orașe s-au desfă
șurat greve și întruniri, au avut loc
mitinguri și demonstrații, ciocniri cu
jandarmeria și armata. în dîrzele
înfruntări de clasă ale acelei peri
oade, proletariatul român a făcut o
nouă și strălucită dovadă a înaltelor
sale virtuți revoluționare, a spiri
tului de combativitate și jertfă,
deplinei sale maturități politice.
Factorul politic care a imprimat
luptelor muncitoreși un caracter or
ganizat, o inaltă combativitate revo
luționară a fost Partidul Comunist
Român, care, in pofida ilegalității
adinei în care acționa, a ieșit în
arena largă a luptelor sociale, ca

nătățirea vieții ceior ce muncesc,
apărarea drepturilor cetățenești, a
independenței, suveranității și inte
grității țării.
Ca și în alte rînduri, clasele do
minante au considerat că, prin re
primarea brutală a greviștilor, a tu
turor celor năpăstuiți, vor ajunge să
domine situația, să înăbușe revolta
poporului. Dar, tot la fel ca și in alte
rînduri, și de această dată guver
nanții s-au înșelat. Bătăliile prole
tare din 1933 au constituit o mare
victorie politică a clasei muncitoare
și a partidului său de avangardă ;
ele au însemnat deopotrivă o puter
nică lovitură dată politicii cinice a
claselor dominante de a atenta — prin
măsuri abuzive, prin înăsprirea ex
ploatării — la nivelul de trai și liber
tățile democratice ale maselor, o
ripostă fermă politicii de înfeudare a

47 DE ANI DE LA MARILE LUPTE MUNCITOREȘTI
DIN IANUARIE - FEBRUARIE 1933
exponentul și apărătorul neînfricat al
năzuințelor’ de libertate, dreptate
socială și independență ale maselor
largi. Un merit deosebit al partidu
lui îl constituie faptul că a știut să
găsească mijloacele adecvate pentru
a făuri unitatea de acțiune munci
torească. înlăturînd manifestările de
sectarism, care diminuaseră un timp
capacitatea sa de mobilizare, parti
dul a izbutit să împletească meto
dele de luptă ilegale cu cele legale,
să utilizeze forme noi și elastice de
organizare — comitetele de acțiune
pe întreprindere, comitetele de spri
jin, comitetele șomerilor, alese de
întreaga masă a muncitorilor — co
muniști, sQcial-democrați, socialiști
și fără apartenență politică. Tocmai
realizarea, în cursul pregătirii și
desfășurării luptelor proletare din
anul 1933, a unității de acțiune mun
citorească a fost- factorul care a
asigurat antrenarea unor mase largi
muncitorești, folosirea unor modalități superioare de acțiune, precum
ocuparea întreprinderilor de către
greviști, mobilizarea in sprijinul acestora a unor largi categorii sociale, organizarea unor puternice
și demonstrații de
manifestații
stradă etc.
Expresia cea mai înaltă a forței
unității muncitorești a constituit-o
lupta muncitorilor de Ia Atelierele
C.F.R. ,Grivița
’ •; “" ;. ridicîndu-se ca un
singur om împotriva măsurilor cer
curilor guvernante, luînd efectiv în
stăpînire atelierele, rezistînd cu
eroism presiunilor și asalturilor for
țelor reacțiunii, muncitorii „Griviței"
au transformat uzina intr-un avan
post al luptei generale pentru imbu-

cum nici nu visau ceferiștii

țării monopolurilor străine, precum
și tendințelor de fascizare.
Semnificația lupteloi’ muncitorești
din 1933 depășește cadrul epocii in
care au avut loc. Istoria atestă că
aceste lupte au exercitat o profundă
înrîurire asupra evoluției vieții poli
tice și sociale a țării. Partidul comu
nist conducătorul acestor lupte, s-a
afirmat ca un partid profund națio
nal, devotat intereselor fundamentale
ale poporului, capabil să organizeze
și să conducă masele largi în apăra
rea acestor interese. Tocmai aceasta
a făcut ca în focul luptelor muncito
rești și în perioada ce a urmat parti
dul să-și întărească legăturile cu ma
sele, să-și sporească simțitor influen
ța și prestigiul politic. însuși parti
dul s-a întărit prin intrarea în rindurile sale a celor mai înaintați și
mai combativi muncitori. în viitoarea
acestor lupte s-au format și s-au că
lit numeroși activiști și militanți re
voluționari care, legați prin mii de
fire de clasa muncitoare, de intere
sele și năzuințele poporului nostru,
au jucat un rol important in organi
zarea și conducerea luptelor de clasă
din anii următori, în Înfăptuirea re
voluției de eliberare națională’ și so
cială, antifasciste și antiimperialiste
a poporului român, în construirea so
cietății socialiste -pe pămintul patriei
noastre.
Luptele muncitorești din 1933, fiind
prima ridicare în Europa a proleta
riatului, la scurtă vreme după veni
rea lui Hitler la putere în Germania,
s-au înscris în istorie printre primele
mari acțiuni antifasciste ale proleta
riatului internațional. în numeroase

țări ale lumii, clasa muncitoare, cele
lalte pături sociale și-au expri
mat solidaritatea frățească cu lup
tele proletare din țara
noastră.
In presa mișcării muncitorești din
diferite țări ș-a vorbit multă vreme
despre „exemplul românesc", despre
„pilda de eroism care in curînd s-ar
putea repeta foarte bine în oricare
altă țară", despre „făclia aprinsă de
muncitorul roman" care „trebuie
dusă înainte". Se aprecia cu îndrep
tățire în epocă faptul că luptele pro
letare din România „au îmbogățit
mișcarea revoluționară cu noi forme
și metode de luptă de clasă, folo
site pentru prima dată în România"
și că aceste mari bătălii „vor rămîne in istoria mișcării muncitorești
internaționale ca una din paginile
ei minunate".
Anii care au urmat, dar cu deose
bire anii de după eliberare, marcați
de impresionante realizări, de adinei
transformări in toate domeniile vie
ții politice și social-economice, în
miezul șl în fruntea cărora s-a afiat mereu, cu uriașa sa capacitate
de mobilizare și acțiune, clasa noas
tră muncitoare, au dat noi strălu
ciri .virtuților dobindite și afirmate
in îndelungata sa existență. Prin
munca eroică, tenace a muncitorimii,
a întregului popor, România a îna
intat cu pași mari pe calea pro
gresului și a bunăstării, înfățișîndu-se
astăzi ca o țară socialistă puternică
și Înfloritoare, pe deplin stăpină pe
destinele sale.
Cu deosebire în ultimii 15 ani,
anii celor mai rodnice împliniri din
întreaga istorie a patriei, s-a făurit un cadru nou, original și profund
democratic, de afirmare a uriașelor
energii creatoare ale clasei munci
toare, a patriotismului și devotamen
tului său nezdruncinat față de idea
lul socialist. Aceașta se leagă nemij
locit de politica consecventă a parti
dului de întărire a rolului clasei
muncitoare, ca forță socială condu
cătoare in societatea noastră, de ini
țiativele cu profunde implicații în
viața țării ale secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de marea sa incredere in
clasa muncitoare, în popor. Datorită
măsurilor a'doptate în acești ani, cla
sa muncitoare traversează acum un
răstimp al marilor împliniri, al
valorificării depline a potențialu
lui de creație al fiecăruia dintre fiii
săi, spre binele întregii societăți, al
prosperității
României
socialiste.
Clasa muncitoare se dovedește, ast
fel, prin gîndul și fapta sa de zi
' cu zi, continuatoarea unor glo
rioase tradiții de luptă, în șirul
cărora la loc de seamă se înscriu
paginile de neasemuit eroism prole
tar de acum 47 de ani.

Dr. Gh. I. ION1ȚĂ

CALEA GR1VITEI, AZI..

Foto: S. Cristian

Combinatul chimic „Azomureș" din Tg. Mureș, o unitate modernă a chimiei
românești, care a cunoscut o puternică dezvoltare in ultimii ani

„AM STABILIT 0 STRATEGIE
a Îndeplinirii
PLANULUI PRODUCȚIEI FIZICE
...iar rezultatul este depășirea
obiectivelor prevăzute”
Corespunzător^ prevederilor planu
o riguroasă pregătire și organizare.
lui, colectivul întreprinderii de utiPentru aceasta, fluxul turnătorielaje din Alba Iulia urmează să reauzinare-montaj trebuie să funcțio
lizeze in acest an creșteri importante
neze zilnic, în fiecare schimb, ca un
'la producția fizică. La piese de
ceasornic bine reglat.
schimb, sporul se
__________________
ridică la 133 la sută.
— La turnătorie, ne-a spus ing.
însemnate sînt și creșterile prevăzute
Alexandru Barbu, avem comenzi
la utilajele pentru industria lemnului
pentru Întreaga capacitate. Impor
și industria materialelor de con
tantă este pentrif noi organizarea
strucții. Cu ce rezultate a încheiat
activității. Pentru a asigura numă
prima lună a anului? Pe ansamblul
rul de muneitori-formatori, am re
unității planul a fost depășit, la adistribuit personalul necalificat. In
proape toate sortimentele, producția
prezent, la locul de muncă, sînt in
fizică suplimentară fiind de 37 tone
curs de calificare în această meserie
de mașini și utilaje. O singură ex
25 lucrători. în condițiile acestei
cepție : la oțel turnat este o restanță
ierni, cu temperaturi deosebit de
infimă (din cauza încheierii cu întîrscăzute, ne-am concentrat atenția
ziere a unor contracte),. care va fi
asupra funcționării corespunzătoare
recuperată în primele două
i
decade
a instalațiilor din stațiile de prepa
din această lună, Putem spune deci
rare și a podurilor rulante. După
că, în ansamblu,
______________ graficul1 de turrezultatele
sint
,______________ nare stabilit, piepozitive. Ce ase^e sfnt expediaI IIIUUI Cel
țe operativ la
nume stă la baza
lor ?
I,
..
...
uzinare.
In primul
rînd. a precizat
HIUU
IUI IU întreprinderii, sectovarășul
Lucel _______________________________ ția de prelucrare
Țipi, inginerul-șef.
are un rol deter
programul de producție pe acest an
minant în asigurarea ritmului și ca
a fost defalcat pe secții, ateliere, for
lității producției. Și aici, programul
mații de lucru. în fiecare comparti
de producție stabilit este urmărit fază
ment se cunoaște ce repere fizice și
cu fază. Au fost inițiate măsuri de
în ce cantităti vor fi produse pe o
utilizare eficientă a mașinilor și. a
lungă perioadă de timp. Odată cu
timpului de muncă. Despre aceste
aceasta am întocmit și un program de
măsuri ne-a vorbit șeful secției, to
elaborare a tehnologiilor, pentru a
varășul loan l’ogan :
crea decalajul necesar între pregăti
— în trimestrul IV al anului tre
rea' fabricației — asigurarea cu pro
cut, secția a fost reorganizată pen
iecte, aprovizionarea tehnico-materiatru
a crea posibilitatea extinderii
lâ etc. — și producție. In luna ianua
lucrului Ia mai multe mașini. în pre
rie am încheiat pregătirea tehnologi
zent, 15 mașini de danturat sînt ac
că pentru producția fizică planificată
ționate în sistpmul pn muncitor , la, , ,
in luna februarie. Pină la 12 februa
patru mașini.. In,jțurjfp ianuarie, pqli-v,v
rie vom finaliza pregătirea tehnolo
deservirea â cuprins și 13 mașini de’’
gică a producției întregului trimestru
rectificat. De aseijifeneă, polidesșr-; „
I, urmind ca in martie să asipurâm
vireâ a fost extin’șă și la maștaflg
pe aceea pentru semestrul I. în acest
circulare de debitat materiale. ' în
context am acordat alentie înnoirii
acest fel utilizăm cu randament spo
producției, proces care cuprinde 20
forțele existente in secție. Tot în
la sută din volumul producției fizice., rit
acest scop, îndemnați și de specifi
concretizat, intre altele, in asimilarea
cul producției care presupune cu
a 9 produse noi. Astfel. 00 la sută
noștințe multiple, am trecut organi
din liniile de fabricație pentru tubu
zat la policalificarea muncitorilor.
rile de canalizare se execută in acest
Policalificarea este o cerință speci
an după proiecte imbunătătite. care
fică nu numai secției de prelucrare.
elimină in mare parte importurile.
La montaj, o clasă întreagă de lăcă
Am stabilit, de asemenea, măsuri
tuși invață a doua meserie, cea de
pentru creșterea gradului de inte
sudor, intrucît acestea sînt necesi
grare a producției, specializarea unor
tățile actuale ale producției.
formații de lucru pe operații, tipoSint fapte care atestă că îndepli
dimensiuni și produse, reorganizarea
nirea exemplară, la toți indicatorii,
unor fluxuri tehnologice.
a planului pe acest an hotărîtor al
Pronunțatul simț al perspectivei,
cincinalului actual reprezintă pentru
îmbinat cu o bună organizare — iată,
întregul colectiv un serios examen
așadar, factorii importanți care au
al competenței și maturității profe-,
contribuit la realizarea unor însem
sionale, în care este angajat cu/
nate producții suplimentare la unele
toată răspunderea.
sortimente in luna ianuarie. într-a
devăr, specificul producției întreȘtefan DIN1CĂ
prinderii, în care ponderea o dețin
corespondentul „Scînteii"
utilajele și mașinile unicate, impune
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Conștiința că tu aparțn țarii și țara îți aparține
(Urmare din pag. I)
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suflete, nu poți să nu
admiri civilizația adu
să in viața oamenilor
de blocurile ridicate în
vechea Piață a Rahovei — în. preajma șo
selei spre Alexandria ;
cind existenta ți-era
năpădită de griji, mate
riale, cind te intreoai
unde o să dormi sau
ce o să mănînci miine,
Beethoven sau Tolstoi
ti se păreau mai greu
de ajuns. Securitatea
materială, libertatea,
conștiința puterii și a
demnității, conștiința
că nu numai tu aparții
țării, ci și țara îți apar-

(jne ție, au adus
schimbări fundamen
tale in psihologia oa
menilor. Din ce anume
era alcătuită biblioteca
— expresie evident im
proprie — locuitorilor
periferiilor de altă
dată ? Vă dezvălui se
cretul din experiența
mea : „Visul Maicii
Domnului", „Teodora,
împărăteasa Bizanțu
lui",_ * „Apărarea are
cuvîntul"...
Vizitind noile locuin
țe — care au îndepăr
tat definitiv imaginea
periferiei de -altăda
tă — am prețitît civi
lizația, m-am înclinat
' respectuos în fața igie-

net și a confortului
dar, ca scriitor, sufletul
meu s-a lăsat mai ales
impresionat de 1 civili
zația interioară, de
energia și firescul cu
care acești oameni asi
milează valorile fun
damentale ale culturii.
Periferia — una din
tre cele mai nemi
loase. și mai viclene,
și mai cîinoase invenții
ale capitalismului —
s-a prăbușit. Nimeni
nu mai orbecăie la
marginea vieții, toți
cei care muncesc pen
tru înflorirea și gloria
societății noastre so
cialiste trăiesc in mij
locul vieții.

Visători lucizi, constructori pasionați
(Urinare din pag. I)

in stradă, ci de-a drep
tul in ochi, citeva că
ruțe sau roabe cu
nisip și pietriș, ele
reprezentînd ipostaza
reală a jalnicelor fă
găduieli electorale,
Cu ani in urmă, cind
eram redactor la „Ga
zeta literară" in preaj
ma alegerilor pentru o
nouă legislatură, am
scris un serial de re
portaje grupate sub
titlul „Afiș electoral".
Vorbeam in ele de fos
tele periferii ale Ca
pitalei in care apăru
seră noile și moderne
le cartiere de blocuri,
de noile orașe apărute
pe harta țării și pe
care le botezasem ora
șe fără arhive (Victo
ria, Onești, Lucăcești,
Orașul Dr. Petru Gro
za), de tinerele orașe
apărute pe vetrele unor vechi sate (Ne
grești, Oțelul Roșu, Os
trov, Topleț), de ma
rile obiective economi
ce și industriale înăl
țate in locuri aproape
necunoscute și aparent
fără mare viitor în
domeniul
civilizației
sociale și tehnice. Cine
și-ar fi putut închipui
că vom produce oțel

nu numai la Hunedoa
noi reprezintă ipostaza
ra și Reșița, ci și la
practică
a politicii
Galați, la Tirgoviște și științifice a partidului,
la Călărași? Cine și-ar imaginea concretă a
fi putut imagina că ideologiei sale revoluvom fabrica tractoare ționare, proba matenu numai la Brașov, rială fermă și super
ci și la Miercurea Ciuc bă, aș îndrăzni să spun
și la Craiova?
că e însăși proba de
Cine și-ar fi ima foc a patriotismului, a
ginat că vom ridica respectului față de po
vreodată centrale elec por, a voinței comu
trice gigant cum sînt
niștilor de a ridica
cele de la Porțile de România pe cele mai
Fier, Turceni, Lotru, înalte culmi de civili
Bicaz, pe Olt, pe Du zație și progres.
năre ?
Putem spune cu
Astăzi putem formula mina pe inimă, privind
un adevăr pe deplin țara cu inestimabila ei
confirmat de istorie. comoară de edificii și
Verbelor conjugate la valori materiale făuri
un viitor incert și fără te în anii noștri, că
partidul comuniștilor
termen le-au luat lo
nu edifică nimic sub
cul verbele repede și
sistematic aduse la imperiul unei simple
timpul prezent. Fără . legislaturi, ci însufle
îndoială că există un țit de permanența pa
triei și de istoria între
prezent istoric, viu și
clocotitor, care ne în gii noastre națiuni. In
soțește nu numai viața acest sens merită să fie
fiecăruia . in parte, ci făcută observația că
insăși viața puternică insăși națiunea, milioa
și nemuritoare a pa nele ei de cetățeni sint
triei socialiste. Este un deopotrivă alegători și
privilegiu pentru ge aleși, strategi ai con
nerațiile noastre că strucției socialiste, ca
și zidari urcați pe
trăim și muncim în cea
mai strălucită epocă a schele, visători cu su
istoriei României, că fletul ardent la viito
tot ceea ce arată țara rul strălucit al patriei,
prin imensul tablou dar și constructori ai
al construcțiilor sale acestui mare viitor.

ÎN ACESTE ZILE
UN „ȘANTIER"
AL PREGĂTIRII
RECOLTEI!
l
Potrivit recomandărilor Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare, întreaga cantitate de sămînță
ce va fi încorporată in sol in pri
ma epocă a actualei campanii de
primăvară trebuie să fie prelua
tă de unitățile productive pînă
la 20 februarie. Pentru culturile
din epoca următoare, termenul-limită de preluare a seminței de la cen
trele județene de specialitate este de
10 martie. Cum se aplică aceste re
comandări în județul Botoșani ?

O zi la depozitele centrului...
încă de la ora 6,30 dimineața, în
tregul personal din schimbul de zi
al centrului se află Ia lucru. Sînț
prezente patru specialiste de la
Inspectoratul județean pentru con
trolul calității semințelor, preocu
pate de recoltarea ultimelor pro
be, înainte de a-și pune semnă
tura pe „buletinul roșu" (culoare
ce garantează . calitatea seminței).
Cele 12 benzi transportoare ale depo
zitelor funcționează din plin. Se
anunță sosirea primelor autocamioane. în cabina unuia îl zărim pe
ing. Grigore Zainea, de la C.A.P.
Stăuceni.
— Sint primele cantităti de semințe pe care le ridicați ? — îl intimpinăm noi.
— Nu-s primele — ne răspunde,
ci ultimele dintre cele pe care le vom
însămînța în epoca I. Miine vom în
cheia și preluarea seminței de po
rumb. Cine e bun gospodar... stiți
proverbul.
Pe poarta centrului intră alte două
autocamioane cu remorci. Șint de la
C.A.P. Călărași si C.A.P. Roma. Foi
le de parcurs indică : „Transport 7
tone sămînță de in, 150 kg sămînță
de gulii, 300 kg sămînță de trifoi".

Insămințările n-au început, dar gospodarii
pot preveni intîrzierea lor:
eliminind tendințele de tergiversare

a preluării semințelor din depozite

Cum recepția și încărcarea se
desfășoară operativ, alte opt auto
camioane sosite intre timp (de la
C.A.P. Cristinești, Tudora, Unțeni,
Hilișeu-Horia etc.) nu au de așteptat
prea mult.
între timp, îl prindem pe inginerul
Alexandru Chișcaru, șeful, centrului.
Cum decurge preluarea semințelor ?
— în privința asigurării necesarului de semințe stăm bine, Avem in
stoc exact cantitățile de care are
nevoie județul pentru prima epocă a
însămînțărilor. Cît privește situația

...Și alta printre cei ce au uitat
că primăvara bate la ușă

gătură cu această situație am solici
tat :

Ajungem la sediul C.A.P. Viișoara.
..Cunoașteți ce cantități de sămînță
trebuie să preluați pentru însămînțările de primăvară?" — il întrebăm pe
președintele cooperativei, Florea Horodincu. „Cunosc foarte bine — ne
răspunde — dar să știți că nu am
ridicat nici un bob“. „Motivul ?“.
„Abia zilele trecute ni s-a deschis
.finanțarea in bancă. Oricum, intr-o

Un răspuns al organelor
județene...

Raid-anchetă în județul Botoșani
-------------------------- -- - —*---------------------------------preluărilor de către unități, aceasta
e cu totul alta.
— Dar numai pînă la această oră —
era aproape ora 11 — am numărat
12 autocamioane.
— Pe acestea 12 contam încă de
ieri, pentru că veneau să-și ridice ul
timele cantităti de sămînță. Pentru
sosirea altora n-am insă certitudine.
Am așteptat aici pină la sfirșitul
zilei. într-adevăr, nu a mai sosit
nici un autocamion. Din situația
prezentată de ing. Elvira Matei, de
la compartimentul producție al cen
trului, a reieșit că in județ există
cooperative agricole care n-au pre
luat nici un gram din sămînță ceurmează a fi incorporată în sol in
prima epocă a apropiatei campanii.
Așa sînt cele din Vlădeni, Viișoara,
Hănești. Șendriceni, Mileanca, Păltiniș și Horodiștea, listă ce ar putea
continua. Iată motivul datorită căruia
am continuat raidul a doua zi. văzîndu-ne obligați să-i adăugăm și Re
nericul următor ;

săptămînă, întreaga cantitate va fi
ridicată". La Vorniceni, două magazii
stau goale în așteptarea seminței.
„De ce nu ați preluat pînă acum can
titățile de semințe?" — îl întrebăm
pe președintele cooperativei agricole,
Petru Hudișteanu. „Cum să vă spun,
mai e pînă la 20 februarie. Și apoi,
abia zilele trecute ni s-a transmis
repartiția, ni s-a deschis finanțarea
in bancă". Aceleași răspunsuri le-am
primit și de la președinții cooperati
velor agricole Horodiștea, Hănești,
Șendriceni, Dimăcheni. Bineînțeles,
n-a lipsit nici asigurarea că în
cel mult 10 zile întreaga acțiune
va fi încheiată. O asigurare făcută
însă fără a se avea în vedere și consecința ei. Anume, că oricît de ope
rativ ar lucra personalul centrului de
semințe, supraaglomerarea poate duce
la staționarea inutilă a autocamioane
lor și chiar la încurcături în privința
distribuirii cantităților de semințe
datorită lucrului la... repezeală. In le-

— Cit privește deschiderea finantării, ne spune tovarășul Alexandru
Olteanu, director adjunct al sucursalei Botoșani a Băncii pentru agricul
tură și industrie alimentară, precizez
că incă din luna decembrie 1979, la
instruirea contabililor șefi din unită
țile agricole ale județului, li s-a in
dicat clar : preluările de semințe se
pot face începînd din primele zile
ale lunii ianuarie. Cei mai multi au
ințeles această indicație, astfel că
numeroase cooperative agricole și-au ’
preluat întreaga cantitate de sămînță.
mai ales cea pentru culturile din
epoca I. Nici in privința lipsei de
repartiții nu este vorba, cred eu. decit
despre un mod de a ocoli răspun
derea, de a tărăgăna acțiunea. Alții
cum și-au rezolvat problemele ?
Așadar, o primă confirmare a pre
viziunilor noastre. Care este părerea
conducerii Direcției agricole a jude
țului ? „într-adevăr. ne spune tova
rășul Constantin Dimitriu. directorul
direcției, și noi am cam neglijat
această problemă. Aș aprecia că nici
centrul de semințe nu a transmis
unităților o programare pe zile, cind
anume se poate prezenta fiecare pen
tru preluarea seminței, fapt ce ar fi
dus la o mai bună organizare, la evi
tarea unor posibile aglomerări și sta
ționarea inutilă a autocamioanelor,
în ce ne privește, vom acționa încă
de astăzi, astfel îneît . termenele de
preluare indicate să fie respectate
întocmai".

Silvestri AILENEI
corespondentul

11»
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ÎN ÎNTREAGA TARĂ CONTINUĂ SĂ SE DESFĂȘOARE

A apărut, în broșură, în limbile maghiară și germană :

Adunări pentru desemnarea candidaților Frontului Democrației
și Unității Socialiste în alegerile de deputați
pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare
în numeroase localități din în
treaga țară au continuat să aibă loc
entuziaste adunări pentru desem
narea candidaților Frontului Demo
crației și Unității Socialiste pentru
alegerile de deputați de la 9 mar
tie.
Pentru alegerile de deputați în
Marea Adunare Națională au fost
desemnați, in adunările . care au avut loc vineri, următorii candidați :
în județul ALBA — Lucia Bogdan,
directorul Liceului de metalurgie din
Alba Iulia, Maria Romițân, director
adjunct la Liceul din Ocna Mureș, și
Maria Chițan, directorul Liceului agroindustrial Aiud, în circumscripția
electorală nr. 6 Ocna Mureș ;
în județul ARGEȘ — Constantin
Mitea, membru al C.C. al P.C.R., redactorul-șef al ziarului „Scînteia", în
circumscripția electorală nr. 6 Costești ; Marina Pandrea, președintele
Comitetului județean al- Organizații
lor Democrației și Unității Socialis
te, șef de lucrări la Institutul de învățămînt superior din Pitești, Elena
Popa, membru al Comitetului muni
cipal al Organizațiilor Democrației și
Unității Socialiste, tehnician chimist
la întreprinderea de stofe „Argeșeana", și Daniela Alecu, membru al
Comitetului județean al Organizații’'r Democrației și Unității Socialis. inginer la întreprinderea textilă
n Pitești, in circumscripția electo
rală nr. 9 Domnești ;
în județul BACAU — Rodica
Berea, director tehnic la întreprin
derea de postav din Buhuși. și Vio
rica Zoe Movileanu, director comer
cial la întreprinderea de postav din
Buhuși, in circumscripția electorală
nr. 3 Buhuși ;
în județul BIHOR — Emil Măr
ginean, directorul întreprinderii „în
frățirea" din Oradea, și Gheorghe
Măduță, directorul întreprinderii de
accesorii pentru mijloace de trans
port Bihor, in circumscripția electo
rală nr, 1 Oradea-Nord ;
în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD —
Dumitru Nistor, membru supleant al
C.C. al P.C.R., directorul Combinatu
lui industrial pentru construcții ' de
mașini Bistrița", și Traian Morariu,
directorul întreprinderii forestiere de
exploatare și transport Bistrița, în
circumscripția electorală nr. 1 Bis
trița ;
în județul BOTOȘANI — general-locotenent Gheorghe Gomoiu,
membru al C.C. al P.C.R., adjunct al
ministrului apărării naționale, secre
tar al Consiliului Politic Superior al
Armatei, in circumscripția electorală
nr. 6 Dărăbani ;
în județul BRAȘOV — Ana Ciurea,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
directorul întreprinderii de stofe din
Brașov, Maria Georgescu, directorul
întreprinderii de tricotaje din Bra
șov, șt' Elena Arghișanu, inginer-șef
la întreprinderea de tricotaje din
BrașpyJ. in circumscripția electorală
nr. 4 Brașov-Saturn ;
în județul BUZĂU—.Florina Doina
Marinescu, președintele C.A.P. Greceanca din comuna Breaza, și Maria
Popină, președintele C.A.P. Stilou, in
circumscripția electorală nr. 6 Pie
troasele ;
în județul CLUJ — Tudor Drăganu,
profesor universitar, jurist. loan Puia,
rectorul Institutului agronomic din
Cluj-Napoca, și Ionel Silviu Vlad,
rectorul Universității Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca. in circumscripția

electorală nr. 1 Cluj-Napoca — Uni
versitate ;
în județul CONSTANȚA — Mihai
Hirjău, secretar al C.C. al U.T.C., în
circumscripția electorală nr. 9 Cerna
vodă ;
în județul DÎMBOVIȚA — Victoria
Ene, președintele C.A.P. Potlogi, și
Niculina Zamfir, președintele C.A.P.
Odobe.ști, in circumscripția electorală
nr. 5 Titu ;
în județul DOLJ — Alexandru
Mărgăritescu, membru al C.C. al
P.C.R., ministru-secretâr de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internationale,
în circumscripția electorală nr. 6
Filiași ;
Constantin
Tcodorescu,
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, directorul general al Institutu
lui național de creație științifică și
tehnică, și Vasile Baltag, directorul
Centrului de cercetări științifice și
inginerie tehnologică de calcul, în
circumscripția electorală nr. 5 Cra
iova — 1 Mai ;
în județul GALAȚI — Gheorghița
Stoichițescu, directorul întreprinderii
textile din Galați, și Silvia Cojocariu,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
directorul întreprinderii comerciale
de stat pentru mărfuri industriale. în
circumscripția electorală nr. 1 GalațiEst ;
în județul GORJ — Victoria Șcrban, membru al biroului comitetului
de partid, laborantă la întreprinde
rea „Electrocentrale" Rovinari. Vasile
Draica, secretar al comitetului de
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii, maistru la întreprin
derea „Electrocentrale" Rovinari, și
Emilian Dicu, secretar al comitetu
lui de partid de la platforma indus
trială Turceni, in circumscripția elec
torală nr. 5 Turceni ;
în județul HARGHITA — Elisabeta
Iakab, secretar al comitetului de
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea
de confecții din Odorheiu Secuiesc, și
Anna David, președintele comitetului
sindicatului de la întreprinderea de
confecții din Odorheiu Secuiesc, în
circumscripția electorală nr. 3 Odor
heiu Secuiesc ;
în județul HUNEDOARA — Didona
Horia, președintele Comitetului ju
dețean al Organizațiilor Democrației
și Unității Socialiste, inginer princi
pal la Institutul de cercetări și pro
iectări miniere, și Eleonora Picu.
membru al comitetului pe instituție
al Organizațiilor Democrației și Uni
tății Socialiste, profesor la Liceul
„Decebal" din Deva, in circumscrip
ția electorală nr. 2 Deva-Vest ;
în județul IAȘI — Nicolae Popovici, membru al C.C. al P.C.R.,
procurorul general al Republicii So
cialiste România,- in circumscripția
electorală nr. 13 Podu Iloaiei ;
în județul MARAMUREȘ — Vio
rica Ileana Nicoleta Săplâcan. ^Re
ședințele Comitetului județean al
Organizațiilor Democrației și Unității
Socialiste, inginer la Centrala meta
lurgică a minereurilor și metalelor
neferoase, și Viorica Pop, vicepre
ședinte al Comitetului județean al
Organizațiilor Democrației și Unității
Socialiste, subinginer la flotație, în
circumscripția electorală nr. 2 Baia
Mare-Sud ;
în județul MEHEDINȚI — Vasile
Bacalu, directorul întreprinderii de
vagoane Drobeta-Turnu Severin, și
Constantin Pândele, directorul Șan
tierului naval Drobeta-Turnu Seve

OTELUL, OAMENII ȘI FLORILE
'

’mare din pag. I)

AșAzele, 2 000 intermediare și 800
pîim negre. La Călărași se mănincă puțină pline neagră...
• între circumscripțiile electora
le 36,. 22, 19, 15, precum și pe stră
zile Progresului, Viitorului, Gheor
ghe Vasilescti-Vasia, Aurora, I. L.
Caragiale, intre blocurile din veci
nătatea poștei se desfășoară o ve
ritabilă întrecere pentru buna în
treținere a spațiilor verzi, a arbo
rilor și arbuștilor ornamentali, a
pomilor fructiferi. Cu foarfeci de
tăiat crăci, sape și cazmale, greble
și lopeți, roabe și tărgi, locatari
cum sint Constantin Călinescu, Du
mitru Vișan. Dida Canter. Nicolae
Vișan, Nuțică Datcu, Dobre Chirea,
Nicolae Pietroiu, Nicolae Barzache
și vecinii lor muncesc, cu spor, întimpinind cu fapte cetățenești ale
gerile de Ia 9 martie.
Pe faleza din parcul orașului de
pe malul Borcei, zilnic pot fi întilniți cetățeni, elevi curățind alei
le, pomii, pregătind pentru primă
vară locurile de agrement.
• Crește și întinerește orașul...
La începutul actualei legislaturi, in
1975, avea 41 000 de locuitori. Acum
se apropie de 70 000. Din cei 14 200
de uteciști, 2 000 vor vota pentru
prima dată la 9 martie. în dorința
de a întîmpina cum se cuvine im
portantul eveniment, comitetul mu
nicipal U.T.C. organizează întilniri
ale tineretului cu juriști care le
explică și popularizează legile sta
tului nostru, drepturile și îndatori
rile cetățenești in societate și la
locul de muncă. în aceste zile, zeci
de tineri sint prezenți la construcția
clubului tineretului.
• Industria călărășeană devine
tot mai cunoscută și mai prețuită,
atit in țară, cit și peste hotare. De
acest lucru ne convingem o dată

• „MINIMETRO"
PENTRU...
RESTURILE
MENAJERE. La Leningrad se
construiește o linie pneumatică,
lungă de 11 kilometri, pentru
evacuarea resturilor menajere
din oraș. Printr-o conductă cu
diametrul de 1 200 milimetri
vor circula vagonete cu conteinere cu o capacitate de 1,5 tone.
De la stația terminus, în fapt o
uzină de prelucrare mecanizată
a resturilor menajere, conteinerele se întorc goale pe altă
conductă. Cu ajutorul „minimetroului" leningrădean se vor
evacua anual pînă la 500 000
metri cubi de reziduuri mena
jere.

mai mult trecind pe la serviciile
de expediție ale celor trei mari
unități. întreprinderea de materiale
de construcții a expediat astăzi pa
nouri pentru viitoarele apartamente
ialomițene, dar și din județele Dîm
bovița, Prahova, Buzău, Vrancea și
Ilfov. Pentru portul Constanța s-au
expediat elemente de acoperiș, iar
pentru șantierul Combinatului side
rurgic Călărași — grinzi pentru con
strucții industriale. O marcă apre
ciată are și întreprinderea de
confecții pentru bărbați, femei ?i
copii, care furnizează confecțiL pen
tru un șir de țări străine.
• Nu putem încheia aceste sec
vențe fără a consemna și întrecerea
gospodărească dintre doi pensio
nari, membri activi ai comitetelor
de cetățeni. Primul se numește
Sergiu Codreanu și locuiește pe str.
Viitor 134, care face parte din cir
cumscripția electorală nr. 22. Ne întimpină zîmbind și, arătîndu-ne
ghioceii înfloriți, răsadurile de
pe întreaga stradă, trandafirii și ar
borii ornamentali tăiați, ne întrea
bă : „N-aveți impresia că pe strada
Viitor a și sosit primăvara ?“ Ce
lălalt competitor, din circumscrip
ția 19, este Ion Gaciu de pe str.
Pompierilor nr. 4, fost tehnician
agronom. De pe acum a început
pregătirea spațiilor verzi, iar răsa
durile de pansele sint gata de repicat pentru a fi puse in spațiile din
fața blocurilor. Ne roagă să con
semnăm următorul îndemn adresat
concetățenilor săi : „Dacă toată lu
mea ar înțelege că o floare rezistă
mai mult decit un zimbet, apoi tot
orașul nostru ai’ fi o grădină". Iar
noi completăm . cu cele 160 ha spa
ții verzi, cu șuti de mii ne arbori
și arbuști ornamenta’i, eu
faleză
ți cu locuri de agrement bine între
ținute, Călărașiul înllmpină astăzi,
mai tinăr decit oricind. alegerile din
această primăvară.

• GAZE DIN COCENI
DE PORUMB. Universitatea
tehnică din orașul olandez
Twente a produs o instalație de
gazeificaae a deșeurilor vegeta
le. care urmează să fie utili
zată la morile de măcinat po
rumb. Gazele rezultate din pro
cesul de prelucrare la care sint
supuși cocenii de porumb pot
pune în mișcare un motor die
sel de 5 kW. La Twente se stu
diază, de asemenea, posibilita
tea gazeificării huilei și a res
turilor menajere.

• Șl RACHETELE SE
POT RECONDIȚIONA...
Robert Traux, specialist ameri
can în aeronautică, i-a invitat
pe amatorii de senzații tari să

rin, în circumscripția electorală nr. 2
Drobeta-Turnu Severin-Vest ;
în județul MUREȘ — Stan Soare,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 9 Gurghiu ;
în județul OLT — Paraschiva Stin
gă, membru al Comitetului comunal
al Organizațiilor Democrației și Uni
tății Socialiste, cooperatoare la
C.A.P. Nicolae Titulescu, și Floarea
Moise, membru al Comitetului co
munal al Organizațiilor Democrației
și Unității Socialiste, cooperatoare la
C.A.P. Radomirești, în circumscripția
electorală nr. 4 Drăgănești-Olt ;
în județul PRAHOVA — Cornelia
Ciorăneanu, secretai’ al Comitetului
comunal de partid Drăgănești, și Ana
Ivașcu, secretar al Comitetului co
munal de partid Dumbrava, în cir
cumscripția electorală nr. 6 Gherghița ; general-colonel Vasile Milea,
membru al C.C. al P.C.R., co
mandant de armată, in circumscrip
ția electorală nr. 4 Ploiești-Nord ;
în județul SATU MARE — Maria
Pop, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea „Inte
grata" din Negrești-Oaș, și Maria
Berinde, secretar de organizație de
partid, ajutor de maistru la între
prinderea „Integrata" Negrești-Oaș,
in circumscripția electorală nr. 4 Ne
grești-Oaș.
în județul SĂLAJ — loan Păscuță,
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, secretar al comitetului de
partid, președintele consiliului oame
nilor muncii la întreprinderea de
armături din fontă și oțel din Zalău,
și loan Culda, membru supleant al
C.C. al P.C.R., secretar al comitetu
lui de partid la întreprinderea de
conductori electrici emailați din
Zalău, în circumscripția electorală
nr. 1 Zalău ;
în județul SUCEAVA — Ștefan
Voicu, membru al C.C. al P.C.R.,
redactorul-șef al revistei „Era socia
listă", și Ion Cumpănașu, membru
supleant al C.C. al P.C.R., directorul
general al Agenției române de presă
— Agerpres, in circumscripția elec
torală nr. 4 Putna ;
în județul TELEORMAN — Elena
Iliescu, directorul Liceului de matematică-fizică din Roșiori de Vede,
și Valentina Constantinescu, membru
supleant al C.C. al P.C.R., profesor
la Liceul economic din Roșiori de
Vede, în circumscripția electorală
nr. 6 Roșiori de Vede ;
în județul TIMIȘ — Eugen Proca,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
ministrul sănătății, în circumscripția
electorală nr. 12 Făget, Coleta De
Sabata, profesor universitar, șef de
catedră Ia Institutul politehnic din
Timișoara, și Maria Georgeta Nichita,
membru al comitetului de partid pe
centrul universitar, conferențiar la
Institutul agronomic din Timișoara,
în; circumscripția electorală nr. 11
Buziaș
în județul., VASLUI — Octavian
Paler, redâcforul-șef al ziarului
„România liberă", și. Nicolae Dragoș,
prim-redactor șef adjunct al ziarului
„Scînteia", în circumscripția . electo
rală nr. 5 Codăești.
★

în aceeași zi au avut loc nume
roase adunări cetățenești in care au
fost desemnați candidații Frontului
Democrației și Unității Socialiste
pentru alegerile de deputați in con
siliile populare locale.
(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU:
Cuvîntare la Congresul al ll-lea
al Frontului Democrației și Unității Socialiste
17 ianuarie 1980

Cuvîntare la închiderea lucrărilor
Congresului
18 ianuarie 1980.

EDITURA POLITICA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17,
18 și 19 februarie. în țară :
Vreme
schimbătoare. Vor cădea
precipitații,
mai ales sub formă de ninsoare locală
in nordul țării și izolat în sud. Vînt
slab pînă la moderat, cu intensificări

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
NEW YORK 15 (Agerpres). —
Competiția de sanie din cadrul J.O.
de la Lake Placid a continuat pe
pista de la Van Hoevenberg cu des
fășurarea manșei a doua. Ca și in
prima manșă, victoriile au fost obți
nute, la feminin, de Vera Zozulia
(U.R.S.S.) și, la masculin, de Dettlef
Giinther (R.D. Germană), care au rea
lizat cele mai bune timpuri. In formă
excelentă, Dettlef a fost cronometrat
pe o pistă de 1 000 m cu 43”55/100,iar
Vera Zozulia a înregistrat timpul de
39”17/100 (pirtia, Ia feminin, mă
soară 750 m).
în clasament conduce Vera Zo
zulia cu timpul de 1T8”145/1OOO, ur
mată de Ingrida Amandova (U.R.S.S.)
— 1’18”834/1 000, Ilona Brand (R. D.
Germană) — l’18”899/1000, Melitta
Soilman (R. D. Germană) — 1’18”
929/1000, Elisabeth Demleitner (R. F.
Germania) — 1’19”028/1000, Margit
Schumann (R. D. Germană) — 1T9”
326/1000. Sportivele românce Maria
Maioru (l’22”125/1000) și Elena Stan
(l’22”341/1000) ocupă locurile 23 și
respectiv 24. Clasamentul la masculin
după două manșe : 1. Dettlef Giinther
(R. D. Germană) — 1’26”754/1000 ; 2.
Ernst Haspinger (Italia) — 1’27”
268/1 000 ; 3. Bernhard Glass (R. D.
Germană) — l’27”389/1000 ; 4. Paul
Hildgartner (Italia) — l’27”652/1000;
5. Anton Winkler (R. F. Germania)
— l’27”930/1000 ; 6. Gerd Boehmer
(R. F. Germania) — l’28”751/1000.
Pînă la terminarea competiției mai
sint de disputat două .manșe.
★

în ziua a doua a turneului de
hochei pe gheață. în grupa „albastră",
selecționata S.U.A. a reușit să în
vingă cu 7—3 (2—2, 2—0, 3—1) re
prezentativa Cehoslovaciei. în aceeași
grupă, R. F. Germania a dispus cu
10—4 (5—2, 3—1, 2—1) de forpiația

(Urmare din pag. I)

facă un zbor cosmic la bordul
rachetei pe care a confecțio
nat-o cu elemente și piese din
rachetele trimise Ia fier vechi.
Racheta din... deșeuri, denumită
„X-17", va putea atinge o al
titudine de 80 km. după care
va ameriza, cu ajutorul unei pa
rașute, în Pacific.

• GHEȚARII - URIA
ȘE REZERVOARE DE
ÂPĂ PENTRU AGRICUL
TURĂ. Un grup de cercetători
de la Academia de științe a
R.P. Chineze a întreprins stu
dii aprofundate în zonele mun
toase din nord-vestul țării, unde
se află numeroși ghețari. Spe
cialiștii chinezi au ajuns la con
cluzia că aceștia păstrează o re

Norvegiei. După cum s-a anunțat,
echipa Suediei a întrecut cu 8-0
formația României. Astăzi, hocheiștii
români întîlnesc echipa Cehoslovaciei.
Rezultate înregistrate în grupa
„roșie" : Finlanda — Japonia 6—3
(2—0, 2—2, 2—1) ; U.R.S.S. — Olanda
17—4 (8—1, 7—1, 2—2) ; Canada —
Polonia 5—1 (1—0, 2—1, 2—0).
în concursul masculin de patinaj
viteză, tînărul sportiv american Eric
Heiden și-a propus să cucerească
toate cele cinci medalii de aur puse
în joc. Heiden a făcut ieri primul
pas către acest record, considerat im
posibil de către mulți specialiști, ciștigind proba de 500 m, cu un
nou record olimpic — 38”03/100. în
concursul feminin de patinaj viteză,
proaspăta campioană mondială Karin
Enke (18 ani), din R. D. Germană,
și-a confirmat titlul cucerit cu o săptămînă în urmă devenind și laureată
olimpică în proba de 500 m, de ase
menea cu un nou record olimpic —
41”78/100. Proba feminină de schi pe
distanța de 5 km s-a încheiat cu
succesul sportivei sovietice Raisa
Smetaninâ (în virstă de 28 de ani),
cu patru ani în urmă campioană
olimpică Ia Innsbruck în cursa de
10 km. învingătoarea a realizat
timpul de 15’06”92/100.
în concursul de bob — 2 persoane,
după primele două manșe conduce
Elveția — 2’04”63/100, urmată de R. D.
Germană — 2’05”06/100. Echipajul ro
mân, pilotat de D. Panaitescu, se
află pe locul 13, cu timpul de
2’08”29/100.
★

Congresul Federației internaționale
de bob și sanie l-a ales ca președinte
pe Klaus Kotter (R. D. Germană),
iar ca vicepreședinte pe reprezen
tantul României, Petre Focșeneanu.

FOTBAL

Azi, la Neapole, România - Italia
Meciul va fi televizat
Astăzi, de la ora 16 (ora Bucureștiului), la Neapole selecționata de
fotbal a României va susține un meci
amical în compania echipei Italiei.
După antrenamentele efectuate în ul
timele zile, conducerea tehnică a echi
pei noastre a decis ca partida să fie
începută cu următoarea formație ;
Iordache, Tilihoi, Sameș, Ștefănescu,
Munteanu II — Dinu, Boioni, Bălăci,

VALOAREA CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
electrice, aparatură introdusă în
producție la întreprinderea „Electroputere" ; cercetări privind execuția
unor piese solicitate de producție la
întreprinderea de tractoare și ma
șini agricole din Craiova ; cerce
tări referitoare la echipamente crioelectrotehnice și supraconductibilitate, efectuate în colaborare cu in
stitute centrale de profil. Multe din
temele de cercetare finalizate au
dus la eliminarea importului, au avut
ca rezultat mărirea gradului de dura
bilitate și fiabilitate a echipamente
lor, creșterea eficienței economice,
obținerea „ unor importante be
neficii.
Cercetări finalizate cu bune rezul
tate au fost întreprinse in domeniul
economic.
S-au întreprins valoroase cercetări
în diferitele ramuri ale științelor so
ciale, in lingvistică, istorie.
în științele medicale au fost abor
date probleme ca : nevropatia ende
mică, depistarea precoce a canceru
lui. igiena muncii în întreprinde
rile uzinale din zonă. Pe baza ex
perienței și a unor mai îndelungate
tradiții s-au amplificat cercetările
horticole și agronomice. în ultimul
deceniu, odată cu dezvoltarea învă
țământului universitar, la Craiova
s-au afirmat cercetări în domeniul
matematicii, al fizicii, chimiei, fi
ziologiei, științelor sociale. în ex
presie valorică^ volumul cercetării
științifice angajat anual pe bază de
contract de către colectivele de ca
tedră și studenții universității de
pășește suma de 8 milioane lei. Dar,
deși activitatea de cercetare științi
fică prezintă, în universitatea noas
tră, o seamă de realizări, nu pu

locale din sectorul nord-vestic.
Dimi
neața și seara, ceață. Temperatura în
creștere ușoara. Minimele vor fi cu
prinse între minus 12 și minus 2 grade,
izolat mai coborîte în depresiuni, iar
maximele între minus 3 și plus 7 gra
de. în București : Vreme schimbătoare.
Tendințe de ninsoare slabă. Vînt în ge
neral slab. Seara și dimineața, ceață.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 8 și minus 3 grade, maxi
mele între minus 1 grad și plus 4 grade.

tem totuși afirma că nu mai sint
și neîmpliniriAExistă încă posibi
lități insuficient valorificate pe te
renul colaborării universitate-producție. se cer adîncite acțiunile de
cooperare între cadrele universității
noastre și cele de la alte instituții de
învățămint superior din țară, se
poate extinde conlucrarea cu insti
tutele de cercetări de pe lingă mi
nistere.
Fără îndoială, cele două Programe-directivă — de cercetare și
dezvoltare in domeniul energiei și
de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și de introducere a
progresului tehnic în perioada 19811990 și direcțiile principale pînă în
anul 2000, adoptate de Congresul al
XII-lea al partidului, constituie deo
potrivă pentru corpul profesoral și
studenții universității craiovene în
dreptarul întregii activități de cer
cetare, mai ales în profilul facultă
ților tehnice. în acest sens, vom im
plica direct și concret — pe baza unor
programe unitare — cadrele didacti
ce și studenții la activitatea de cerce
tare, proiectare și producție. Com
plexa industrie a zonei oltene,
diversitatea ramurilor ei compo
nente ne oferă un cimp larg de ac
țiune în vastul domeniu al cercetării.
Congresul educației și învățămîntului, cuvintarea rostită în acest ca
dru de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie puternice stimulente atit pen
tru corpul profesoral, cit și pentru
studenți în abordarea și mai cuprin
zătoare, mai îndrăzneață a probleme
lor complexe cu care se confruntă
practica, știut fiind că producția este
locul unde se verifică valoarea mun
cii științifice.

— Răducanu, Cămălaru, Doru NicoIaie. Antrenorul italian Enzo Bearzot
a anunțat că din formație nu vor
lipsi cunoscuții internaționali Zoff,
Gentile, Tardclli, Causio, Rossi, Antognoni și Bettega.
întilnirea va fi arbitrată de olan
dezul Corvei’ și va fi transmisă direct
de stațiile noastre de radio și tele
viziune.

Cronica
La Universitatea „Al. I. Cuza" din
Iași s-a desfășurat o consfătuire a
cadrelor didactice care predau știin
țele sociale in învățămintul superior.
Participanții la consfătuire au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se
spune :
Stimulați de minunatul exemplu
de muncă neobosită al dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ne angajăm să ne înze
cim eforturile pentru cunoașterea de
către studenți a politicii interne și
internaționale a partidului nostru, a
înarmării lor cu concepția materialis
mului dialectic și istoric, cu legită
țile obiective ale evoluției societății,
cu noile cuceriri ale culturii și știin
ței moderne pentru formarea omu
lui nou, devotat partidului și patriei,
hotărit să pună întreaga energie și
forță creatoare în slujba înfloririi
continue a României.
★

în cadrul manifestărilor consacra
te sărbătoririi a 2 050 de ani de la
constituirea statului dac centralizat și
independent, ieri, la Muzeul Arhive
lor din Capitală, s-a desfășurat sim
pozionul .... De la munte la marea
cea mare...". în cadrul simpozionului,
organizat de Direcția generală a Ar
hivelor Statului, au luat cuvintul dr.
Petre Diaconu, arheolog. Paul Simionescu. etnolog. Marin Popescu,
istoric de artă, și dr. Tudor Mateescu, arhivist, prezentind date noi din
domeniile de cercetare amintite, pri
vitoare la permanenta și continuita
tea poporului nostru în vatra stră
moșească, lu unitatea creației sale
materiale și spirituale.
(Silviu
Achim).
★

Sub auspiciile Editurii științifice și
enciclopedice și ale Consiliului de ad
ministrație Hoechst Aktien Gesells
chaft din R.F. Germania, la Institu
tul de arhitectură „Ion Mincu" din
Capitală a avut loc, vineri, o mani
festare științifică prilejuită de lan
sarea volumului „Destinul, energiei
nucleare" de prof. dr. Karl Winnacker (R.F.G.).
Cu acest prilej, au luat cuvintul
Mihail Florescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, ministrul industriei
chimice, prefațatorul ediției în limba
română a volumului, Mircea Mîciu,
directorul Editurii științifice și enci
clopedice, autorul cărții — prof. dr.

tV
PROGRAMUL 1
10,00 Desene animate »
10.25 Roman—foileton : Gustav cel de
fler
11.15 Agenda casei
11.45 Concert educativ
13.00 De la A la... infinit
18.15 Dosarul energiei
18,30 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.15 In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie !
19.25 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ
ȚEȘTI.
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPU
BLICA POPULARĂ BULGARIA
19.50 Teleenciclopedia
20,20 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewing
21,10 Romanțe și cintece de voie bună
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
z
19.00 Telejurnal
19,13 în actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie l
10,35 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ
ȚEȘTI.
VIZITA
TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN REPU
BLICA POPULARĂ BULGARIA
19,50 Melodii de ieri și de azi cu or
chestra de muzică ușoară a Radioteleviziunii
20.15 Film documentar : Flori ale por
tului românesc
20.25 Capodopere, mari Interprețl
21.05 Schiță de portret : Cella Delavrancea
21,45 Telejurnal

INVESTIȚIILE: ORGANIZARE,
DISCIPLINĂ
(Urmare din pag. I)

be deschiderea de șantiere decit în
condițiile asigurării mijloacelor nece
sare, a utilajelor, materiei prime și
forței de muncă. Cu alte cuvinte,
asigurarea tuturor condițiilor ce per
mit efectiv scurtarea la maximum a
duratelor de realizare și punere în
funcțiune a noilor capacități.
Sint măsuri menite să introducă o
și mai riguroasă disciplină de plan
in domeniul investițiilor. în același
timp, ele solicită mai mult ca oricind
capacitatea de organizare și mobili
zare a constructorilor, promptitudinea
și receptivitatea beneficiarilor și
furnizorilor de utilaje. Deoarece
rațiunea concentrării forțelor constă,
înainte de orice, in atingerea unor
ritmuri rapide de execuție. Poate să
satisfacă această cerință un construc
tor insuficient pregătit? Sau un furni
zor care amină, de la o lună la alta,
livrarea utilajelor restante ? Conclu
zia se desprinde de la sine : activita
tea de investiții este, prin excelență,
o activitate de echipă, în care fiecare
factor este chemat să-și facă eu înal
tă răspundere datoria. Se mai face
auzit pe alocuri : „Să ne facem noi
planul valoric și mai vedem după aceea". Cit de păgubitoare poate fi o
asemenea concepție o demonstrează
limpede realitatea. în goană după
realizări valorice, constructorii „uită",
nu o dată, de montori, se apucă de
o lucrare, o abandonează, incep alta,
care are „preț". Optică iluzorie! Pen
tru că între timp, în jurul lor. stocul
de utilaje se acumulează treptat și
sistematic atingînd nu o dată volume
și valori impresionante. Si din lipsa
fronturilor de lucru montajul întîrzie.
Iată deci conturată o direcție de ac
țiune permanentă, de zi cu zi, în
activitatea de pe șantiere : conlucra
rea strinsă între constructori și montori, primii obligați să asigure în în

tregime fronturile de lucru solicita
te, ceilalți să urgenteze prin toate
mijloacele montajul utilajelor.
Desigur, hotărîtoare în acest efort
este munca oamenilor, capacitatea
lor de a acționa cu energie, cu elan
și înaltă responsabilitate pentru rea
lizarea ritmică a lucrărilor. Cu aceas
ta intrăm în miezul discuției. Se
poate, oare, munci bine, cu spor,
acolo unde perspectiva zilei de lucru
nu este bine precizată și lucrări ur
gente sint aminate pentru mai tîrziu,
unde organizarea judicioasă a activi
tății constituie doar subiect de șe
dințe ? Sute și mii de ore de muncă
irosite, absențe nemotivate, abateri
de la disciplina tehnologică — iată,
pe scurt, rezultatele nedorite ale
ignorării pe o serie de șantiere a
unor principii elementare de progra
mare și desfășurare normală a lu
crărilor.
De ce ridicăm această problemă ?
Pentru că pe unele șantiere, datorită
slabei preocupări pentru conducerea
•și controlul activității oamenilor, pre
zența la program, mai ales la în
ceputul și sfirșitul. săptămînii. este
necorespunzătoare, iar absențele și
învoirile ating proporții însemna
te. Nu pot trece neobservate, de
asemenea, nici numeroasele ore de
stagnare la unele utilaje de con
strucții — macarale, buldozere, exca
vatoare — fie din cauza indisciplinei
unor lucrători, fie din cauza unor
deficiente de ordin tehnic, legate
direct de întreținerea și repararea
lor la timp și în bune condiții.
Un mare rol în această ofensivă
pentru întronarea unui climat.exigent
de muncă pe șantiere revine organi
zațiilor de partid, chemate să inter
vină la fața locului în vederea solu
ționării operative a problemelor, să
combată eficient manifestările de co
moditate, tărăgănare și birocratism.
Deci rolul lor este hotărîtor pentru
reușita deplină a eforturilor depuse.

• CEA MAI SCUMPĂ
CAPITALĂ DIN LUME.
zervă de apă, sub formă de
gheață și zăpadă, cu un volum
total de 505,2 miliarde metri
cubi. In cadrul unui forum ști
ințific, unde s-au prezentat da
tele studiilor, s-a recomandat utilizarea în agricultură sau în
zootehnie a acestui însemnat
potențial.

® MATERIAL PLASTIC
NEINFLAMABIL. Specialiș
tii cehoslovaci au realizat un
sortiment de material plastic,
neinflamabil, destinat metroului
din Praga. Materialul este fo
losibil atit pentru protecția îm
potriva incendiilor, cit și pen

tru combaterea efectelor ume
zelii. Ușile de la vagoanele tre
nului subteran acoperite cu acest material, denumit „metral",
rezistă la foc cel puțin o oră și
jumătate.

© FLAGELUL MUSTEI
TETE. Organizația F.A.O. a elaborat un program de acțiune
avînd ca scop stîrpirea muștei
tete, purtătoarea germenului te
ribilei boli a somnului, la fel de
primejdioasă pentru oameni, cit
și pentru animale. După date
le existente, aproximativ 35 mi
lioane africani suferă de boala
somnului.

Londra a devenit cea mai
,(scumpă" capitală a lumii, luind
locul pe care l-a ocupat ani de-a
rîndul Tokio. Ziarul „Observer"
relevă că in ultimii patru ani
în principalul oraș din insulele
britanice, costul vieții a făcut
salturi apreciabile. Un sejur de
o zi, care include cheltuieli pen
tru hotel, hrană, transport ș.a.
costă la Londra cu 4 la' sută
mai mult decit la Paris, cu 10
la sută mai scump decit la Bru
xelles. cu 50 la sută mai mult
decit la Roma ș.a.

© UN
LUI DAU.

„EMUL"

AL

Un vînzător de
opere de artă din Barcelona a

stîrnit vîlvă printre amatorii de
picturi, oferind clientelei nu
mai puțin de 22 de tablouri ale
lui Salvador Dali. Dar, la o cer
cetare mai atentă, s-a consta
tat că nici una din pinze nu aparținea penelului marelui pic
tor spaniol. în schimb, falsuri
le au fost realizate cu atîta mă
iestrie, incit chiar și unii cu
noscători le-au considerat au
tentice. înștiințat de intimplare.
Salvador Dali a ținut să le examineze îndeaproape, după
care a declarat că le găsește
atit de reușite, incit... sint
demne să-i poarte semnătura.

®
TEMPLUL-SCOALĂ. Cu prilejul săpăturilor
care se desfășoară în anticul
Babilon, arheologii au dat la
iveală ruinele templului „Navu

zilei
Karl Winnacker, președintele Consi
liului de supraveghere, și prof. dr.
Rolf Sammet, președintele Consiliu
lui de administrație al firmei
Hoechst A.G.
Vorbitorii au subliniat însemnătatea
evenimentului editorial, referindu-se
pe larg la aplicațiile energiei nuclea
re în scopuri pașnice, la perspecti
vele de dezvoltare a industriei chi
mice, precum și la întărirea colabo
rării dintre România și R.F. Germa
nia în acest domeniu.
Au participat profesori, specialiști
din domeniul industriei chimice și
energiei nucleare, cadre didactice din
învățămintul superior, un numeros
public.
A fost de față Michael Jovy, am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești.
★

Banca mixtă vest-germano—română
Frankfurt—Bukarest Bank Ag din
Frankfurt pe Main a înființat la
București o sucursală cu sediul în
Calea Victoriei nr. 22—24.
Sucursala va efectua operațiuni
specifice băncilor comerciale, contri
buind la dezvoltarea în continuare a
schimburilor comerciale cu străină
tatea și a cooperării economice inter
naționale cu parteneri din R. F. Ger
mania și alte țări.
(Agerpres)

teatre
a Teatrul Național (sala mică) :
Gaițele — 15, Romulus cel Mare
— 19,30, (sala Atelier) : Fata din
Andros — 15,30, Monolog cu fața
la perete — 19.
• Opera Română : Cosi Fan Tutte
— 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
e Teatrul
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măgureanu) :
Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
o Teatrul Mic : Nebuna din Chail
lot — 19.30.
o Teatrul de comedie : Risete în
labirint — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : Casa Bernarda Alba — 19,30,
(sala Studio) : Inele, cercei, betea
lă — 19.
• Teatrul Giulești (sala
Majes
tic) : A cincca lebădă — 19.30. (sala
Giulești) : Goana' — 19.30.
o Teatrul evreiesc de stat : Menahem Mendel, om de
afaceri —
18.30.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Victo

ria) : Boema rîde, clntă și dan
sează — 19,30.
o Teatrul „Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" (sala Studio) : De
dor,
de dragoste — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : ...Și cu
Daniela, zece ! — 17.
o Teatrul ..Țăndărică" : Pescarul
și norocul — 9,30.
• Circul București : Atracțiile cir
cului bulgar — 16: 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. :
Romeo și Jeanette — 19.30.

cinema
• Destine: CENTRAL — 9.30; 11,30;
13,30} 15.30; 17,30; 19,30.
q O nouă mimă : TIMPURI NOI
— 15; 17,15: 19.30.
© Camionul
de
cursă
lungă :
PATRIA ~ 9; 11; 13.15: 15,30; 17,45;
20, FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
o 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. TO
MIS — 9; 11; 13.15; 15,30: 17.45: 20,
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30: 15,45;
18: 20,15.
© Copiii lui Sanchez :
CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
© 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: 20. ARTA
— 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.
© Un polițist incomod : GRI VITA
— 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15,
FLOREASCA — 9: 11; 13:
15,30;
17.45: 20. GLORIA — 9; 11.15: 13,30}
15.45: 18; 20.15.
© Totul pentru un cîntec : DACIA
— 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
q Moarte pe Nil ; BUZEȘTI
9.30; 12,30; 16; 19, VOLGA — 9: 12;
16; 19.
e A patra înălțime :
DRUMUt
SĂRII — 16; 18; 20.
© Popeye marinarul : BUCEGI
15.30: 17.30: 19.30.
e Nici o dovadă pentru
crimă :
FERENTARI — 15.30: 17.30; 19,30,
© Safari Express : AURORA
—
9; 11.15: 13.30: 15,45; 18: 20.15.
© Răzbunarea panterei roz : LIRA
— 10: 12; 15.30: 18: 20. MUNCA —
9: 11,15: 13.30: 15.45 ; 18: 20.
© Chemarea primăverii î COTROCENI — 15: 17.15: 19.30.
© Doctorul Poenaru : PACEA —
15.30: 17.30: 19.30.
• Omul care ne trebuie : VIITO
RUL — 15.30: 17.45: 20. PROGRE
SUL — 16: 18: 20.
© Cinci seri : POPULAR — 15,30;
17,30: 19.30.
® Frizerița : COSMOS
— 15.30:
17.30: 19.30.
© Piedone africanul :
FLACĂRA
— 9.30; 12; 15; 17.45; 20.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 15 FEBRUARIE
1980

EXTRAGEREA I : 88 62 44 75 16
30 12 36 63.
EXTRAGEREA A II-A : 76 47 37
43 10 87 85 81 13.

Sahari", care era folosit și ca
școală. în interiorul său s-a des
coperit o bibliotecă alcătuită din
cîteva mii de tăblițe din lut cu
texte științifice și filozofice.

® GREFĂ DE CORNEE ARTIFICIALĂ. Medicl
sovietici de la o clinică din
Odesa sint autorii unei remar
cabile performante chirurgica
le : ei au efectuat cu succes o
grefă de cornee artificială unui
pacient ce-și pierduse vederea
în urmă cu 35 de ani. După
unele nereușite în ce privește
transplanturile de cornee uma
nă, din cauza fenomenului de
respingere de către organismul
primitorului a organului străin,
grefa de cornee artificială este
de natură să deschidă perspec
tive noi oftalmologiei.
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încheierea lucrărilor Congresului
P. M. U. P.
Tovarășul Edward Gierek, reales în funcția de prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P.
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Colaborarea româno-bulgără. legă
turile strinse dintre cele două po
poare au consemnat un remarcabil evenimenf, îmbogățindu-se prin rezul
tatele rodnice ale vizitei de prietenie
întreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, . împreună . cu tovarășa
Elena Ceaușescu. la invitația tovară
șului Todor Jivkov. în țara vecină și
prietenă.
Această vizită, prima peste hotare
a secretarului general al partidului,
președintele republicii, după Con
gresul al Xll-lea. evidențiază consecvenț.a cu care este înfăptuită orienta
rea fundamentală, reafirmată cu pu
tere de forul comuniștilor români,
privind dezvoltarea conlucrării, prie
teniei și solidarității cu toate țările
socialiste, o atenție deosebită acordindu-se colaborării cu țările vecine,
între care un loc de seamă ocupă
Bulgaria.
Pentru noi. ca și pentru prietenii
bulgari, fiecare întîlnire la nivel înalt
este un prilej de a evoca tradiția
multiseculară, rădăcinile profund împlintate in istorie ale relațiilor dintre
popoarele noastre. Cele două popoare,
forțele lor înaintate au fost mereu
alături. întrajutorîndu-se' in lupta
impotriva asupririi străine și a exploatării. pentru eliberare națională
și socială și făurirea unei vieți mai
bune. Aceste tradiționale legături au
intrat într-o etapă nouă, calitativ su
perioară în anii puterii populare,
cind raporturile româno-bulgare, potențate de comunitatea de orînduite,
de. țeluri , și aspirații, au cunoscut o
continuă extindere și diversificare.
marCînd. fără îndoială, perioada cea
mai fructuoasă din istoria conlucrării
noastre.
Recenta vizită a adeverit din nou
trăinicia și profunzimea prieteniei
româno-bulgare. o elocventă expresie
în acest sens constituind-o ambianța
de caldă prietenie și înțelegere tovă
rășească ce a caracterizat convorbi
rile la nivel înalt, manifestările de
dragoste și înaltă stimă cu care oa
menii muncii din țara vecină au în
conjurat pe solii poporului României
socialiste din momentul trecerii punc
tului de frontieră și pină la plecarea
spre patrie.
Și cu acest prilej s-a reliefat din
nou marea însemnătate pe care o au
in ansamblul relațiilor noastre rapor
turile de:prietenie și solidaritate din-.'
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Bulgar, care, conducind destinele celor două popoare, au
inscris . intensificarea colaborării ro
mâno-bulgare ca una din preocupă
rile lor permanente. In mod deosebit
se impune rolul determinant care re
vine in acest cadru întilnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov. care au
căpătat un caracter permanent, siste
matic. imprimind. prin hotăririle și .
înțelegerile convenite de fiecare data,
conlucrării dintre cele două partide,
țari și popoare un conținut tot mai
dens, mâi fertil. „Intr-adevăr — arăta
în acest, șens . tovarășul. NjțCOLAE
CEAUȘESCU — intilnifile noastre au
devenit o practică curentă in iieța^
tiile dintre partidele și popoarele
noastre : ele au contribuit Ia extinderea colaborării și cooperării multilaterale in toate domeniile, dintre
cele două partide și țări".
La, rindul său. exprimindu-și satis
facția pentru faptul 'că noile convor
biri decurg, ca întotdeauna, in mod
rodnic, in spiritul înțelegerii și prie
teniei. tovarășul TODOR JIVKOV
declara : „După cum am constatat și
in prezent, hotăririle pe care le-am
adoptat in octombrie trecut la Sinaia .

sint înfăptuite eu rezultate bune.
Ineă de pe acum se poate spune că și
intilnirea actuală va aduce rezultate
noi".
Așa cum s-a evidențiat și cu pri
lejul actualelor convorbiri, colabo
rarea ro.mâno-bulgară se distinge
prin cursul său dinamic, prin âria
sa tot mai largă de cuprindere, incluzind, practic, toate sferele de ac
tivitate. Noul dialog la nivel inalt
a constituit, din acest punct de ve
dere, un prilej de exprimare a sa
tisfacției pentru realizarea cu succes
a sarcinilor trasate de conducătorii
celor două țări și partide in cadrul
întilnirilor de anul trecut privind in
tensificarea colaborării multilaterale
in asemenea domenii importante cum
ar fi construcțiile de mașini, chimia,
metalurgia, electronica, energetica, agricultura. cercetările tehnico-științil'ice. știința și invățămintul ș.a.
O mărturie convingătoare o constituie conlucrarea pe tărim economic — temelia materială a ansamblului colaborării — edificator
fiind faptul că in ultimii cinci ani
volumul schimburilor a înregistrat un
spor de două ori și jumătate față
de cincinalul precedent : in același
timp a crescut an de an ponderea
produselor cu un inalt grad de pre
lucrare, concomitent cu afirmarea tot
mai accentuată a unor forme su
perioare de colaborare — peste Un
sfert din creșterile înregistrate; in
actualul cincinal provenind din coo
perarea industrială și tehnologică.
Un simbol grăitor, o expresie din
cele mai înalte a acestei colaborări
o constituie întreprinderea de utilaje
și mașini grele ce se construiește in
comun pe malul românesc și cel
bulgăresc al Dunării, la Giurgiu, și
la Ruse, obiectiv complex de mare
importanță in cadrul operei de edificare a socialismului in ambele
țâri vecine și prietene. Vizitarea unității bulgare de la Ruse a prile
juit sublinierea influenței puternice
pe care această întreprindere comu
nă — la care vor lucra in faza fi- ■
nală peste 10 000 de muncitori și
specialiști — o va exercita asupra
colaborării viitoare dintre țările noas
tre. relrefîndu-se necesitatea unei
conlucrări cit mai strinse între cele
două părți, in vederea accelerării
ritmurilor de construcție și de dare
in funcțiune a tuturor secțiilor, ast
fel ca producția să înceapă cit mai
curind. la capacitățile proiectate.
Convorbirile de la Ruse și Voden
au oferit, așa cum se arată in Co
municatul dat publicității, prilejul li
nei ample informări reciproce asu
pra problemelor construirii socialis
mului in cele două țări, asupra prin
cipalelor preocupări privind - dezvol
tarea social-economică actuală și in
perspectivă, in lumina hotăririior
Congresului al Xll-lea aii Partidu
lui Comunist Român și Congresului
al XI-lea al Partidului Comunist
Bulgar. Pe bună dreptate, s-a sub
liniat că realizările României și Bul
gariei în toate domeniile 'construc
ției socialismului constituie o pu
ternică expresie a forței creatoare
a celor două popoare care iși făuȚese in med liber viitorul, o cop
tributie ia creșterea prestigiului și
influentei socialismului in lume.
După cum s-a arătat, cei doi con.ducători de partid și de stat au
făcut, totodată, un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale actuale și ale mișcării
comuniste și muncitorești, Exprimindu-se îngrijorarea față de agravarea, in ultimul timp, a' situa-

In cuvintul de închidere a lucrări
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Tri
ției internaționale, ca urmare a alor. Edward Gierek a relevat că. m
misul Agerpres. Gh. Ciobanu. trans
cumulării unor probleme nesoluțio
cele cinci zile de activitate, con
mite : Vineri la prinz s-au încheiat
nate. a amestecului forțelor imperia
gresul a confirmat linia generală a
lucrările celui de-al VIII-lea Congres
liste in treburile interne ale altor
partidului, a analizat in detaliu proal P.M.U.P.
state, a politicii de forță și de ablemele-cheie ale dezvoltării pe mai
La încheierea congresului au fost
menințare cu forța, a accentuării
departe,
a țării. Primul secretar al
adoptate o serie de documente : hocursei înarmărilor — ceea ce peri
C.C.
al P.M.U.P. a adresat tuturor
târirea Congresului al VIII-lea „Sar
clitează tot măi grav securitatea și
organelor și organizațiilor de partid,
cinile partidului in dezvoltarea con
pacea lumii — a fost subliniată ho
tuturor membrilor de partid chema
tinuă a Poloniei socialiste, in edifi
tărirea României și Bulgariei de a
rea de a transpune in viață cu con
carea bunăstării poporului polonez",
acționa, împreună cu celelalte țări
secvență și hotărîre programul adop
hotărirea privind gospodărirea com
socialiste, cu toate forțele progresis
tat de congres, de' a acționa in așa
plexă a Vistulei și utilizarea rezer
te, antiimperialiste, pentru a se îm
fel incit ideile sale să pătrundă
velor de apă ale țării, rezoluția
piedica agravarea situației interna
profund
în inimile și gîndirea oame
„Pentru menținerea păcii, pentru inționale și a se asigura continuarea
nilor de toate, profesiile, a tuturor ge
cursei înarmărilor, pentru
politicii de destindere și colabo . cetatea
nerațiilor. Hotăririle congresului, a
continuarea politicii de destindere",,
rare. în acest cadru. dialogul
subliniat vorbitorul, trebuie să con
apelul „Sprijin general pentru hotăla nivel înalt a reliefat însemnă
tribuie la folosirea uriașului capital
ririle Congresului al VIII-lea al
tatea deosebită pe care o prezintă
pe
care il. reprezintă inițiativa și
P.M.U.P. — baza programului elec
pregătirea temeinică a reuniunii de
energia, cunoștințele și inteligența
toral, al Frontului Unității Poporului
la Madrid, menită să impulsioneze
poporului polonez.
in alegerile pentru Seimul R.P. ~Poînfăptuirea, ca un tot unitar, a Actu
în cuvintul său. tovarășul Edward
lone și consiliile populare voievolui final de la Helsinki, in vederea
Gierek a adus calde mulțumiri lui
dale".
continuării destinderii și dezvoltării
în ședința finală au fost anunțate . Piotr Jaroszewicz. eminent- activist
legăturilor de colaborare intre toate
de stat și .de partid, pentru Întreaga
rezultatele alegerilor pentru noile orstatele participante și. mai ales, a asa activitate pusă în slujba patriei
gane
de
conducere
ale
partidului.
doptării unor măsuri eficiente de
■și poporului polonez, arătind că el a
In
prima
plenară
a
noului
Comitet
dezarmare și dezangajare militară —
rugat să nu fie propus candidat pen
Central, in funcția de prim-secretar
fără de care nu poate exista o secu
tru organele conducerii de partid și
al C.C. al P.M.U.P. a fost reales to
ritate autentică pe continent și în
să. fie eliberat din funcția de pre
varășul Edward Gierek.
lume. Fără îndoială, înfăptuirea in
ședinte al Consiliului de Miniștri,
Comitetul Central a ales noul Birou
viață a propunerii statelor participan
pregătindu-se să se pensioneze.
Politic
al
C.C.
al
P.M.U.P.,
din
care
te la Tratatul de la Varșovia ar avea
Primul secretar al C.C. al P.M.U.P.
fac parte Edward Gierek, Edward
în acest context, cum s-a subliniat
a mulțumit reprezentanților partide
Babiuch. Zdzislaw Grudzien. Henryk
in timpul convorbirilor, o însemnătalor comuniste și muncitorești, celor
Jablonski.
Mieczyslaw
Jagielski,
te deosebită.
lalți invitați de peste hotare pentru
Wojciech Jaruzelski, Stanislaw Ka
Ca state care trăiesc în spațiul geo
participarea lor și a rugat delegațiile
nia, Alojzy Karkoszka, Stanislaw Ko
grafic al Balcanilor, România și
străine,
să transmită partidelor și po
walczyk. .Wladyslaw Kruczek, Jerzy
Bulgaria acordă, in mod firesc, o mare
poarelor ,pe care le reprezintă senti
Lukaszewicz.
Jan
Szydlak.
Andrzej
însemnătate dezvoltării relațiilor de
mentele de prietenie și solidaritate
Werblan. Tadeusz Wrzaszczyk.
bună vecinătate în această' regiune,
ale comuniștilor polonezi. .
Ca membri supleanți ai Biroului
convorbirile la nivel înalt prilejuind
La lucrări a participat o delegație
Politic au fost aleși Kazimierz Barreafirmarea hotâririi celor două țări
ă Partidului Comunist Român, con
cikowski. Jozef Pinkowski. Tadeusz
de a depune toate eforturile pentru
dusă de tovarășul Virgil Cazacu.
Pyka. Emil Wojtaszek. Zdzislaw Zanmembru al Comitetului Politic Exe
transformarea ei într-o zonă a păcii,
darowski.
cutiv, secretar al C.C. ai P.C.R.
înțelegerii și bunei vecinătăți.
Schimbul de vederi la nivel malt a
în componenta Secretariatului C.C.
★
constituit, de asemenea, prilejul unei
al P.M.U.P. au fost aleși Edward
Vineri,
Comitetul Central al
puternice reafirmări a solidarității
P.M.U.P. a oferit, in onoarea delega
Gierek. — prim-secretar al C.C., iar
României și Bulgariei cu mișcarea
ca secretari ai C.C. — Stanislaw Ka
țiilor partidelor comuniste și munci
țărilor nealiniate, cu popoarele care
nia. Jerzy Lukaszewicz. Jozef Pin
torești. precum și a celorlalți invitați
luptă împotriva imperialismului, co
kowski, Jerzy Wașzczuk, Andrzej
de peste hotare la Congresul al VIIIWerblan, Andrzej Zabinski. Membri
lea o recepție. La recepție a partici
lonialismului, neocolonialismului, a
rasismului și apartheidului, pentru li
ai Secretariatului C.C. aț P.M.U.P. au
pat delegația P.C.R.
bertate și progres social — întreaga
fost aleși, de asemenea. Zdzislaw
Recepția s-a desfășurat într-o at
Kurowski și Zbigniew Zielinski.
mosferă caldă, tovărășească.
evoluție a vieții internaționale ară tind
că soluționarea problemelor majore
ale lumii contemporane depinde, in
mod hotăritor. de unitatea de acțiune a tuturor acestor țări și popoare.
VARȘOVIA 15 — Trimisul Ager
siliului de Miniștri al R.P. Polone,
Fără îndoială, rezultatele pozitive
pres. Gh. Ciobanul transmite: De
președintele pârlii polone in Comi
ale noului dialog la nivel .. inalt
sia mixtă de colaborare economică.
legația Partidului Comunist Român,
româno-bulgar atestă, incă o dată, ca
condusă de -tovarășul Virgil Cazacu.
Au fost abordate aspecte ale co
racterul profund constructiv al prin
membru al Comitetului Politic Exe
laborării economice româno-polone,
cipiilor pe care sini clădite relațiile
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., care
menite să contribuie la dezvoltarea
dintre cele două țări și popoare —
participă la cel de-al VIII-lea Con
conlucrării și cooperării in produc
principiile marxism-leninismului și
gres al P.M.U.P.. a avut o întreve
solidarității internaționale, egalității
ție. la creșterea schimburilor econo
dere cu Jan Szydlak. membru al Bi
in drepturi, respectării independenței
mice.
roului Politic, vicepreședinte al Conși suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și întrajuto
rării tovărășești — norme internațio
nale verificate de viață ca strict ne
cesare și deosebit de fertile, care con
BRUXELLES 15 (Agerpres). — In
consolidarea cursului spre destinde
feră conlucrării noastre actuale și de
cadrul manifestărilor organizate cu
re. pentru intensificarea colaborării
perspectivă o trainică temelie.
intre "toate -statele lumii.
■ ! ■
prilejul celei de-a 2 050-a aniversări
Exprimindu-și satisfacția fața de
Ambasadorul român in Belgia, Iu
a
constituirii
primului
stat
dac
cen

noua. întilnire la pivei. inalt românotralizat
și
al
centenarului
stabilirii
lian
Văcărel,
a
înfățișat
momehfe
im
bulgară, poporul nostru nutrește con
relațiilor diplomatice dintre Româ
portante ale creării statului dac cen
vingerea câ schimburile de vederi,
nia și Belgia, in orașul Willebroeck,
tralizat, din istoria poporului nostru,
înțelegerile la care s-a ajuns vor
centru muncitoresc din provincia An
realizările României ^contemporane și
duce la extinderea și adincirea in
perspectivele dezvoltării economicovers. a avut 10c o seară festivă.
continuare a relațiilor de prietenie
sociale stabilite de Congresul al
Trecind in revistă relațiile tradi
și conlucrare multilaterală dintre cele
ționale
de
prietenie
și
bună
colabo

Xll-lea al Partidului Comunist Ro
două partide, țări și popoare, în in
rare dintre România și Belgia, dintre
mân. politica activă a țării noastre
teresul accelerării construcției noii
Partidul Comunist Român și Partidul
pe plan internațional.
orinduiri in România și Bulgaria, al
Socialist Flamand, primarul orașului,
Cu acest prilej a fost deschisă ex
cauzei socialismului, păcii și colabo
senatorul Hugo Ădriansens. membru
poziția „Momente din istoria po
rării internaționale.
aî Biroului Național al Partidului So
porului român".
cialist Flamand, a evocat semnifica
în continuare., ansamblul „Ciobă
Al. CÂMPEANU
ția recentei întîlniri de la București
nașul" a prezentat un program ar
,a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tistic.
‘
La manifestare au participat Jef
secretarul general al Partidului Co
‘ Iii
Ramaekers. ministrul educației națio
munist Român, cu Karel van Miert,
nale flamande, parlamentari, consi
președintele Partidului Socialist Fla
lieri ai provinciei Anvers și orașu
mand. și Andre Cools, președintele
lui
Willebroeck, un numeros- public.
Partidului Socialist Valon, pentru
și colaborării dintre Bulgaria si
România". în încheierea coresponden
★
*
ței este subliniată atmosfera deose
problematica lexicului social-politic și
AMMAN 15 (Agerpres). — La Uni
bit de cordială a momentului plecă
cultural românesc:
versitatea Iarmouk din orașul Irbid,
rii spre patrie a tovarășului Nicolae
La' simpozion au participat cadre
situat în fiordul Iordaniei, s-a deschis
Ceaușescu și a tovarășei Elena
didactice, cercetători și studentă de la
expoziția de sculptură romanească
Ceaușescu.
universitățile din Berlin. Leipzig,
contemporană. Președintele colegiu
Sub titlul „Intilnîri emoționante",
Halle, precum șl o delegație de cadre
lui de conducere al Universității Iar
pe prima pagină a ziarelor sint rela
didactice de la Universitatea
mouk, dr. Adnan Badran, a ținut, o
tate vizitele făcute de tovarășa Elena
București.
alocuțiune in cursul căreia a eviden
Ceaușescu. împreună cu tovarășa
țiat importanta deosebită a schimbu
Ludmila Jivkova, la Galeria munici
rilor culturale dintre Iordania și
pală din Ruse, la Casa de ceremonii
România, care contribuie la o mai
pentru nașteri și căsătorii, precum și
bună cunoaștere și înțelegere între
la grădinița de copii purtind numele
cele două țări și popoare, la dezvol
..Mara Maleeva Jivkova". Sint evi
^11
tarea pe mai departe a legăturilor de
dențiate căldura și dragostea cu care
prietenie și cooperare dintre cele două
tinerele vlăstare ale Bulgariei au
țări. Au participat oficialități locale,
inconjurat-o pe tovarășa Elena
cadre didactice, studenfi.
Ceaușescu, oferindu-i flori, cîntind
și recitind, in limbile bulgară și ro
BERLIN 15 (Agerpres). — In pe
mână. poezii dedicate prieteniei ro
rioada 12—15 februarie s-au desfă
mâno-bulgare.
șurat in R.D. Germană lucrările celui
Toate ziarele bulgare de vineri au
de-al V-lea colocviu organizat de
publicat fotografii din timpul vizitei,
universitutile din Leipzig și Bucu
inserind. de asemenea, textul tele
rești.
gramei transmise de tovarășul Nicolae
In cadrul comunicărilor, si discuții
Ceaușescu. de la bordul avionului,
lor ce a ii avut loc a fost dezbătută
tovarășului Todor Jivkov.

Întrevedere a delegației P. C. R

Manifestări consacrate României

„Rezultate fructuoase, în spiritul unei trainice prietenii
Toate ziarele centrale bulgare au
publicat, vineri, pe prima pagina,
Comunicatul cu privire la vizita
de prietenie a tovarășului Nicolae
Geaiișeșeu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
in". Republica Populară Bulgaria, la
invitația tovarășului Todor Jivkov.
prim-secretar al Comitetului Central
al. Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, document
consemnind rezultatele rodnice ale
convorbirilor dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat care vor con
tribui la; ridicarea pe o treaptă supe
rioară ; â relațiilor tradiționale de
'prietenie, colaborare și bună vecină
tate româno-bulgare. Totodată, ziare
le centrale bulgare, precum și postu
rile de radio și televiziune, au infor
mat despre vizita celor doi conducă
tori de partid și de stat in județul
Razgvad.
Semnificațiile majore, profunde, ale
noului dialog la nivel înalt româno-

bulgar sint relevate de ziarele „Rabotnicesko Delo“, „T’rud", „Kooperativno Selo". „Zemedelsko Zname",
„Narodna Mladej", „Narodna Armia"
și „Otecestvcn Front" pe prima pa
gină. O corespondentă a agenției
COMENTARII ALE PRESEI
BULGARE
B.T.A. cu privire la încheierea vizitei
arată, intre altele :
„Și la actuala întîlnire, în timpul
convorbirilor de la Ruse si Voden.
conducătorii de partid și de
< stat ai
Bulgariei și României au examinat
probleme legate de adincin•ea pe mai
departe a colaborării dintre țările
noastre vecine. Au fost discutate și
unele -probleme internaționale actua
le. Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, in spiritul
prieteniei și înțelegerii. Ele au fost
fructuoase. Rezultatele convorbirilor
vor da un nou și puternic impuls
extinderii, in continuare, a prieteniei

GUVERNUL

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
]■

s-au deschis, vineri, lucrările celui de-al 14-lea Congres al Partidului Democrat-Creștin (de guverriămint) din Italia. La conqres. care va dura cinci
zile, participă 1 219 delegați, in centrul dezbaterilor se află strategia parti
dului in perioada următoare. O chestiune deschisă o constituie problema
succesiunii lui Benigno Zaccagnini, care nu și-a mai prezentat candidatura
la funcția de secretar general al partidului.

PRIORITĂȚI ECONOMICE IN
CUBA. în cadrul unei intilniri cu

. . participanții la reuniunea Biroului
I . național pentru organele locale ale
puterii populare, președintele RcI
publicii Cuba. Fidel Castro, a sub
liniat necesitatea acordării unei
‘
atenții sporite recoltării trestiei de
zahăr, pentru îndeplinirea planului
pe anul 1980 și pentru a compenI
sa faptul că economia cubaneză a
•fost, afectată de calamități.
GREVA LA CHICAGO. Cei 4 350
■ de pompieri din Chicago au intrat
iii grevă începind de joi. revendiciiid imbunătățirea condițiilor de
viață. Greva a fost declanșată după
ce negocierile' dintre sindicatul
pompierilor și reprezentanții muni
cipalității in problema majorării
■ salariilor au eșuat.

CONVORBIRI BELGIANO-VESTGERMANE. Cancelarul Republi

PREȚURILE LA BUNURILE DE
CONSUM au. crescut in Spania, in
1979. cu 15.6 la sută, ă anunțai mi
nistrul economiei al acestei țări,
■lose Luis Leal. In 1978. rata infla
ției fusese de 16.4 la. sută. Experți
guvernamentali anticipează că rit
mul de creștere a preturilor la bu
nurile ele consuni va fi in acest au
de circa 14 la sută.
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Evenimentele din Rhodesia
• Robert Mucjabe respinge ca anticonstitutionale măsurile
adoptate împotriva Z.A.N.U. • Prima fază a alegerilor
legislative
SALISBURY 15 (Agerpres). — In
virtutea noilor atribuții pe care și
le-a asumat, guvernatorul britanic in
Rhodesia, lordul Soames, a interzis
Uniunii Naționale Africane Zimbab
we (Z.A.N.U.). condusă de Robert
Mugabe, să desfășoare orice activita
te politică in două importante re
giuni ale țării, inclusiv să parti
cipe Ia campania electorală, infor
mează agențiile Associated Press și
France Presse.
Totodată, după cum s-a anunțat
oficial la Salisbury, opt lideri ai
Z.A.N.U.. inclusiv trei candidați ai
partidului la viitoarele alegeri, au
fost arestați, fiind acuzați că au contravenit prevederilor așa-numitei le
gislații impotriva terorismului, intro
dusă de fostul regim minoritar al lui
Smith și menținută de .guvernatorul
britanic.
Adoptarea unor asemenea măsuri
a fost justificată la Salisbury prin
necesitatea „asigurării calmului", in
contextul in care in țară se înregis
trează o intensificare a atentatelor,
dar măsurile ii vizează, in special, pe
liderii Z.A.N.U., relevă agenția
France Presse.
Intr-o conferință dc presă, pre
ședintele Z.A.N.U.. Robert Mugabe, a
respins categoric orice acuzații po
trivit cărora membrii Z.A.N.U. ar
contribui la declanșarea unor aseme
nea incidente, arătind câ guvernato
rul britanic a inițiat o campanie im
potriva partidului său. El a calificat
ca „antidemocratice și anticonstitu
ționale" măsurile adoptate de guver
nator și a menționat că acordurile
de la Londra nu vor mai fi .luate in

considerare dacă această politică; va
fi continuată de puterea administrantă britanică din Rhodesia. Tot
odată, Robert Mugabe a precizat, că
principala responsabilitate in de
clanșarea incidentelor revine forțelor
auxiliare — fidele fostului șef al re
gimului. de la Salisbury, Abel Muzorewa, care au posibilitatea de a se
deplasa liber pe teritoriul țarii, con
trar prevederilor acordurilor de la
Londra.
★

-.t

Joi, in Rhodesia s-a desfășurat
prima etapă a alegerilor legislative,
în conformitate cu acordurile de lș
Londra, aceste alegeri — programă^
te să aibă loc in două etape : lă îi
și. respectiv. 27—29 februarie — vor,
duce la desemnarea viitorului parlăr
ment, compus din 1.00 membri, ce vă
avea ca principală sarcină procla
marea noului stat independent Zim
babwe;
Așa cum era de așteptat, mențio
nează agențiile France. PresSe giReuter, alegerile de joi, la care a
participat numai populația albă, au
constituit un eveniment politic de
importanță minoră. Din cele 20 de
mandate puse in joc. 17 au revenit
partidului Frontul Rhodesian, conduș
de Ian Smith, fostul șef al regimu
lui minoritar de la Salisbury,'și nu
există nici un dubiu că și celelalte,
trei vor aparține unor candidați ce,
fac parte din aceeași formațiune, po
litică. O importantă deosebită pre
zintă in. schimb cea de-a doua fază,
a alegerilor, la care va participa
populația Zimbabwe. Cu .acel prilei,
ea va desemna 80 de parlamentat, c

„Este necesară intensificarea eforturilor pentru

apărarea păcii și securității internaționale"
Comunicat comun clupă vizita^ în R.D.G. a președintelui
Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I
BERLIN 15 (Agerpres). — In corarea păcii și securității internaționa
municațul comun dat publicității la
le. relcvindu-se că „politica de cor
încheierea vizitei președintelui Consiexistență pașnică nu are altă alterna
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
tivă rezonabilă". Evidențiind perico
goslavia, Veselin Giuranovici, in
lul cursei înarmărilor, părțile au men
R. D. Germană se exprimă dorința
ționat că orice inițiativă de dezarma
comună a celor două părți de a dez
re este pozitivă. în acest context, se
volta pe mai departe relațiile bilate
reliefează importanța pregătirii. Con
rale de cooperare in diferite dome
ferinței
general-europene
pentru
nii — politic, economic, științific,
securitate și cooperare de la Madrid,
tehnic, cultural.
subliniindu-se că rezultatele pozitive
In legătură cu situația existentă in
ale acestei reuniuni ar avea efecte
lume, a fost subliniată necesitatea
favorabile asupra destinderii in Eu
intensificării eforturilor pentru apăropa și in lumea întreagă. (••

Pregătiri in vederea Congresului P. C. din Venezuela
CARACAS ia (Agerpres).
In
tr-o conferință de presă ținută la
Caracas. Jesus Faria, secretar gene
ral al P. C. din Venezuela, a anun
țat că cel de-al VI-lea Congres al
partidului comunist va avea loc in
luna august. El a arătat că in pre
zent organizațiile partidului dezbat la
toate nivelurile proiectul de program
care Va fi prezentat congresului. Pro
gramul conține o analiză a actualei
situații' dim țară — subliniind impor
tanța dezvoltării sectorului de stat
in economie, ca o contrapondere la

pătrunderea companiilor străine si
exploatarea bogățiilor naționale de
către marile companii particulare.
Suit analizate, de asemenea, stadiul
realizării reformei agrare. situația
din industria petrolieră și exploata
rea celorlalte bogății naturale ale ță
rii. ..Ne pronunțăm pentru dezba
terea, amplă a afiestui document „aJ
partidului de către toate păturile
progresiste „ale populației" —.■.«■ .de
clarat secretarul general al -P.. C.-.din
Venezuela.
J

BOLIVIA

Măsuri pentru consolidarea cursului democratic
LĂ PAZ 15 (Agerpres). — In me
sajul către națiune, prezentat in
tr-o sesiune extraordinară a Con
gresului. Național (parlamentul), pre
ședintele Boliviei, Lidia Gueiler
Tejada, a propus o serie de amen
damente la Legea electorală. în ve
derea ...garantării alegerilor generale
de la 29 iunie, consolidării democra
ției și evitării unor posibile întreru
peri ale procesului de transformări
inițiat in țară" — relatează agenția
E.F.E.
Introducerea amendamentelor in
Legea electorală este necesară pen
tru garantarea corectitudinii alegeri
lor — a precizat președintele, solici
ting' parlamentului să se pronunțe in
această problemă cit. mai curind po
sibil. în mesaj, șeful statului și-a

exprimat, totodată, hotărirea fermă
de a acționa cu imparțialitate in
cursul procesului electoral, de a lua
toate. măsurile necesare. împotriva
oricărei tentative care ar urmări în
călcarea legalității procesului , electo
ral sau .împiedicarea desfășurării
normale a cursului democratic inițiat
in țară, care „se bucură de sprijinul
tuturor sectoarelor, inclusiv a 1 forțe
lor armate boliviene".
.

Guverhul bolivian a demisionat
bloc, pentru a permite preșepinfertiț,
Interimar al țării. Lidia Gueile/ț să
formeze un nou cabinet ministerial
însărcinat să asigure pregătirea și
desfășurarea alegerilor generale de
la 29 iunie — transmite agenția
E.F.E.

ECUADORULUI

hotărit să anuleze concesia asupra
exploatării zăcămintului de' aur din
provincia El-Oro acordată cu 10 ani
in urmă companiei transnaționale
..Sima", a anunțat ministrul resur
selor naturale și energetice, Jose
Cardenas. Această măsură este me
nită. să stimuleze dezvoltarea eco
nomiei naționale.
LUCRĂRILE COMISIEI O.N.U.
PENTRU STUPEFIANTE, reunită

CONGRESUL PARTIDULUI DEMOCRAT-CREȘTIN DIN ITALIA. La Roma

B li

r Toi

la Viena, examinează, in principal,
măsurile ce se cer Întreprinse pe
plan național și internațional pen
tru reducerea și eliminarea trafi
cului și consumului de stupefiante.
SESIUNEA CONSILIULUI ECO
NOMIC AL LIGII ARABE. La

Tunis s-au încheiat lucrările se
siunii Consiliului economic al Ligii
Arabe. Participanții au adoptat,
prin consens, un document vizind
elaborarea unei strategii economice
comune a țărilor arabe, document
ce urmează a fi-supus spre apro
bare viitoarei ’ reuniuni la nivel
înalt a ligii.
INUNDAȚIILE care au afectat
recent zone întinse din R.F. Ger
mania s-au soldat cu moartea a
trei persoane și cu pagube ma
teriale importante, transmite agen
ția D.P.A. Astfel, numai în landul
Baden-Wiirttemberg pagubele s-au
ridicat la 31 000 000 mărci.

REZERVELE
MONDIALE DE
cii Federale Germania, Helmut
Schmidt, care efectuează o vizită ■ CEREALE .se vor situa, la 1 iulie
1980, lă nivelul de 178.6 milioane
oficială de 24 de ore la Bruxelles,
tone metrice, ceea ce reprezintă o
a avut vineri o întrevedere cu pri
descreștere cu 11.1 la sută față de
mul ministru al Belgiei. Wilfried
Martens. In centrul convorbirilor perioada corespunzătoare a anului
1979 — arată noile estimări ale Mi
dintre cei doi oameni de stat, re
nisterului american al Agriculturii,
levă agenția Reuter, s-au aflat pro
date publicității la Washington.
bleme bilaterale, pecum și aspecte
ale relațiilor internaționale.
Calcule anterioare ale aceluiași mi
nister evaluau aceste rezerve: la
CONSULTĂRI IN PROBLEME Enivelul de 183,4 milioane tone meNERGETICE. Experți occidentali in
trice.
probleme energetice vor proceda,
in zilele de 18 și 19 februarie, la
REUNIUNE EXTRAORDINARA A O.U.A. In perioada 21—29 aprilie,
Paris, la o primă analiză a situa
la Lagos va avea Ioc o reuniune extraordinară la nivel înalt a Organi
ției pieței petroliere, după, crește zației Unității Africane (O.U.A.). care va fi consacrată problemelor eco
rile de preturi intervenite la sfîrșia declarat, la Addis Abeba. Peter
nomice ale statelor continentului
Onu. purtătorul de cuvint al O.U.A.
tul lunii ianuarie.

Lo trei luni după răsturnarea regimului dictatorial, în Salvador ia amploare mișcarea populara in favoarea realizării.
de reforme democratice. Fotografia de mai sus înfățișează un qspect de la o demonstrație organizată recent în
capitala țarii de „Forul Popular", alianță care cuprinde sindicate și formațiuni politice, inclusiv partidul comu
nist, care joacă un rol de frunte în lupta pentru înnoiri democratice
■

în favoarea unui
nou dialog
Nord-Sud
VIENA 15 (Agerpres). — Aflat într-o vizită oficială la Viena. pi re
ședințele Venezuelei. Luis Herrera
Campins, a avut convorbiri cu can
celarul Tederal al Austriei, Bruno
Kreiskv. eu care a abordat aspecte
ale relațiilor dintre cele două țări,
in special pe plan economic.
■Intr-un discurs rostit in Comite
tul guvernatorilor ai O.P.E.C., șeful
statului venezuelean a lansat un apel in favoarea unui nou dialog
Nord-Sud. in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite. Acest dialog, a pre
cizat el. ar trebui să fie. consacrat
nu numai problemelor energiei, dar
și celor ale materiilor prime, comer
țului. problemelor monetare și finan
ciare.
- '

I

UN RAPORT AL G.A.T.T. DESPRE

Comerțul mondial în 1979
GENEVA 15 (Agerpres). — Intr-un
raport dat publicității la Geneva de
Acordul General pentru Tarife și
Comerț (G.A.T.T.) se arată că in anul
1979 valoarea comerțului mondial a
depășit suma de 1 600 miliarde de
dolari. Aceasta reprezintă o creștere
de 25 la sută sub raport valoric față
de anul ,1973. iar in privința volumu
lui — un spor de 7 Ia sută.
In legătură cu producția mondială,
raportul G.A.T.T. semnalează că
aceasta, a crescut cu numai 3 la sută
in 1979. față de 4 la sulă in 1978. in
special din cauza diminuării produc
ției agricole în unele, state și a rit
mului lent de dezvoltare, a țărilor
din lumea a treia.
Intre tendințele din comerțul mon
dial, raportul arată că. pe plan va
loric. importurile globale ale țărilor
industrializate au crescut cu 28 la
sută, iar exporturile acestor state

cu 20 lă sută. Balanța de plăți a înregistrât în 1979 un deficit de 15 miliarde dolari.
In legătură cu situația țărilor in.
curs de dezvoltare in comerțul mon
dial. raportul sesizează locul special:
pe care il dețin statele exportatoarei
de petrol, membre ale O.P.E.C.. ale
căror încasări din export au crescut
in -anul 1979 cu 40 la șută.
încasările din exporturi ale țărilor
in curs de dezvoltare neproducătoare
de petrol au înregistrat în 1979 o
creștere de circa 25 la sută fața de
1978. Dar importurile acestor state
au crescut cu peste 30 la sută, în
principal din cauza majorării prețu
rilor la produsele industriale achizi
ționate din străinătate. Ca urmare.<
deficitul balanței lor de plăți a urcat,
de la 30 miliarde dolari, in 1978. la
50 miliarde dolari, in 1979.
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