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Un amplu și fructuos dialog
democratic al gospodarilor
fiecărei localități și
în aceste zile s-a încheiat o etapă importantă
a pregătirii alegerilor de deputati în Marea Adu
nare Națională și în consiliile populare — depu
nerea candidaturilor în toate circumscripțiile
electorale — manifestare viguroasă a democra
ției noastre socialiste. După cum s-a relatat, mi
lioane și milioane de cetățeni au participat la
adunările în cadrul cărora au fost făcute propu
nerile de candidați de către Frontul Unității și
Democrației Socialiste, cel mai larg și reprezen
tativ organism politic și revoluționar al societății
noastre. Pentru mandatele de deputat în Marca
Adunare Națională și consiliile populare au fost
propuși un număr mare de candidați din rîndul
celor mai activi militanti ai vieții noastre socialpolitice, gospodari caracterizați prin hărnicie și
spirit civic înaintat.
;
Acum, campania electorală a pășit într-un nou
stadiu, deosebit de important al desfășurării sale,
respectiv al intilnirilor și dialogului dintre can
didați și alegători. Aceste întîlniri, menite să aibă
un pronunțat caracter de lucru, oferă cadrul pro
pice pentru dezbaterea largă, democratică, cu
toți alegătorii, a programelor de dezvoltare eco-

nomico-socială a județelor, orașelor și comunelor
în viitoarea legislatură. în prim-plahul dezbate
rilor se cer aduse, cum e și firesc, problemele
cardinale privind dezvoltările economieo-sociale
ale fiecărei localități, in lumina obiectivelor și
sarcinilor stabilite pe plan national, cum sînt
realizarea planului producției industriale și
agricole, a investițiilor, construcțiilor de lo
cuințe și social-culturâle, programelor de sis
tematizare a orașelor și comunelor etc.
Este firesc ca, examinînd probleme de aseme
nea importantă, evidentiindu-se marile realizări
obținute in actuala legislatură — expresie a jus
teței liniei politice a partidului — dezbaterile să
se concentreze în special asupra a ceea ce tre
buie făcut în continuare, să nu ocolească neimplinirile sau neajunsurile, să prilejuiască o ana
liză critică și autocritică a cauzelor acestora, a
activității organelor puterii de stat, să stimuleze
angajarea unui dialog concret, principial, eficient,
menit să asigure găsirea celor mai bune căi și
mijloace de acțiune, participarea mai directă a
cetățenilor, a întregului corp electoral la dezvol
tarea economico-socială a tării. Este neîndoielnic

Președintele Republicii Socialiste
România, -tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni după-amiază. pe Giu
seppe Zamberletti.'- -subsecretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe
al Italiei.' care a, efectuat o vizită în
tara noastră.
La primire a participat tovarășul
Ștefan ■ Andrei, ministrul afacerilor
externe.
, ■
A fost de fată Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.
■ Cu acest prilej, oaspetele a
transmis președintelui Nicolae
Ceaușeșcu,. din partea președintelui
Republicii Italiene, Alessandro Pertini, și a primului ministru, Francesco
Cossiga. un' cordial și prietenesc
salut.
Mulțumind,
tovărășul . Nicolae
Ceaușescu a rugat să se. transmită
din partea sa președintelui Republi
cii Italiene și primului ministru ita
lian un cald salut și cele mai bune
urări.

în cadrul întrevederii a fost evo
cată cu satisfacție evoluția relațiilor
tradiționale de prietenie și colaborare
rodnică româno-italiene. Totodată, au
fost reliefate largile posibilități
existente pentru dezvoltarea și am
plificarea raporturilor dintre cele
două țări pe tărim politic, economic,
tehnico-științific. cultural și în alte
sfere de activitate, în folosul reciproc,
al cauzei cooperării și înțelegerii în
tre națiuni.
în cursul schimbului de vederi în
probleme actuale ale vieții interna
ționale s-a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor state
lor pentru oprirea agravării în con
tinuare a situației internaționale, so
luționării exclusiv pe; cale pașnică,
prin tratative, a tuturor problemelor
litigioase dintre state, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere, bazată pe respectarea principii
lor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și
avantajului reciproc, nerecurgerii la

Din întreaga țară, noi mărturii ale unanimei
aprobări și profundei satisfacții pentru rezultatele
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in R. P. Bulgaria
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Pagina a lll-a

faptul că întilnirile dintre candidatii Frontului
Democrației și Unității Socialiste și alegători,
desfășurindu-se intr-un asemenea spirit profund
democratic, vor prilejui, de asemenea, numeroase
propuneri, observații critice sau sugestii cu ca
racter gospodăresc. Esențial este ca pretutindeni
să se manifeste de la început o deosebită atenție
și receptivitate fată de acestea, să se urmărească
înscrierea lor în programele concrete de lucru
și, mai ales, să se și acționeze practic, să se și
treacă la realizarea celor care pot fi soluționate
imediat, fără a se aștepta încheierea campaniei
electorale.
Firește, eficienta intilnirilor dintre candidați și
alegători depinde in mod hotărit de modul in
care consiliile locale ale Frontului Democrației
și Unității Socialiste, sub conducerea organelor
și organizațiilor de partid, vor asigura buna
pregătire a acestora, vor acționa pentru a sti
mula interesul și participarea cetățenilor, pen
tru angajarea tuturor forțelor națiunii în înde
plinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al
XÎI-lea al partidului.

Constantin PRIESCU

LA BORZEȘTI:

mil SAIA Hi 1NIÎLNIRE U SCHIȚA Oi SISTEMATIZARE
și apoi pe teren pentru eerfaree soluțiilor in mărime naturala
Distuție foarte animată ieri du'păamiază la întîlnirea de lucru a ale
gătorilor din circumscripția electora
lă nr. 1 din Dorohoi cu tovarășul Ilie
Bordeianu, candidatul lor la alegerile
de la 9 martie, primarul orașului.
Discuție foarte animată, întrucît deși
la Dorohoi s-a construit în actuala
legislatură mai mult decît în toate
celelalte anterioare luate la un loc,
tocmai circumscripția nr. 1, care cu
prinde vechiul centru civic al orașu
lui, a cunoscut mai puține transfor
mări.
— E drept — a spus în cuvîntul
său mecanicul Alexandru Beraru
— că orașul nostru s-a clădit din
exterior spre interior. Dar nici cen
trul acesta vechi nu-1 mai putem lăsa
așa cît lumea. Aici se află faimoasa
„Stradă Mare“, de promenadă, dar ea
apare acum nici prea mare și cam
■f îmbătrînită față de celelalte străzi
moderne ale orașului.
A răspuns pe loc primarul, candi
datul în circumscripția lor.
— Observația este justă, dar... poa
te n-ați observat : chiar în holul pri

măriei'este expusă schița 'de'?sistematizare pe baza căreia vom începe în
curînd lucrările de reconstrucție a
vechiului centru și amplasarea unbr
noi edificii social-culturale.
— Păi dacă-i așa — a intervenit

Intîlnire în circumscripția
nr. 1-Dorohoi
un alt alegător — propun să conti
nuăm discuția noastră în holul pri
măriei unde spuneți că se află schi
ța de sistematizare. O discuție „pe
viu" ar fi mult mai practică și la
obiect, decît una pur teoretică.
Așa incit locul discuției s-a depla
sat, alegătorii, în frunte cU candida
tul lor, s-au dus în hol și au făcut
roată în jurul schiței de sistemati
zare.
— Iată — a început explicațiile
primarul — în acest loc ne aflăm noi

în prpzent. Adică, vreau să spun că
acesta este sediul actualei primării,
în față va continua să rămînă o por
țiune dini strada Grigore Ghica, sau
„Strada Mare", cum i se mai spune.
Dar, după cum se observă, ea va fi
mult mai largă și mai frumoasă. Mai
jos, pînă spre Bulevardul Victoriei,
pe dreapta și pe stingă se vor înălța
blocuri cu cite 4 etaje însumind circa
2 000 de apartamente și peste 3 000
mp spații comerciale la 'parter. între
aceste blocuri — pe platoul pe care-1
vedeți aici — se vor construi edifi
ciul primăriei și al noii case de cul
tură. Cealaltă jumătate din actuala
„Stradă Mare" va fi o piață publică.
— Ce se va întîmpla cu localul ac
tualei primării, unde ne aflăm în
momentul de față ? — a întrebat pen
sionara Elena Hîrtopeanu.
Va primi o altă destinație, a răs
puns candidatul. Se va hotărî dacă
să fie sediul unor instituții publice

Silvestri A1EENE1
corespondentul „Scînteii"
(Continuare în pag. a IV-a)

Din noile construcții ale lașiului, ridicate de edilii orașului în actuala legislatură
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VIS DE FEBRUARIE
N-am mai scris demult
despre Țară, despre fru
musețile ei fără de nu
măr, despre trecutu-i le
gendar. Proza te absoarbe
și te îndepărtează de poe
zia naturii și parcă noile
conflicte nu mai îngăduie
în preajma lor firul de
iarbă și tremurul înfiorat
al frunzei. Sau poate nu
mai cele care îmi stau
mie în față acum sînt așa,
nu știu, nu-mi dau sea
ma. Fapt e că _ azi-dimineață m-am gîndit, cu
dor, la o poveste simplă,
care să se petreacă în
mijlocul naturii. într-o
toamnă cum n-a mai fost
alta de cine știe cînd, în
lumina căreia sună toate
altfel, pașii celor doi eroi,
umbletul lor și oîndurile
lor, chiar și gîndurile.
M-am gîndit în cele din
urmă la Țară și la trecu
tul ei legendar, la pre
zentul ei fierbinte, la vii
torul ei, care nu poate fi
altfel decît izbînditor și
strălucit. Ca la o ființă
vie m-am gîndit. ca la o
făptură despre care nici
nu poți spune că o iu
bești, ea însăși fiind iubi
rea — fiind viața ta și a
tuturor fraților tăi,. fiind
vatră și leagăn pentru toți

cei ce i-au rămas credin
cioși, răspunzînd iubirii
cu iubire, răsplătind de
votamentul cu încredere,
sporind puterile tuturor
celor ce-i cercetează iz
voarele.
...Am văzut-o ieșind cu
bine din această. iarnă
lungă și aspră, nesfîrșită
parcă, am văzut-o survo-

săși dintr-o treaptă de
spor și de bine în altă
treaptă de bine și de spor.
Tresărea în cite-o clipă,
și parcă de a se înfiora,
cînd auzea amenințări sau
scrîșnete, cînd simțea că-i
este amenințată pacea,
pacea ei și a lumii, fără,
a se opri insă din drumul
ei, punînd totuși în efor-

Insemnări de Ion LÂNCRĂNJAN

lînd cu încredere apele
primăverii,
zvîntîndu-și
cărările,
limpezindu-și
drumurile, muncind în li
niște și în pace, lucrînd
mult și cu spor, cînt-înd și
rizînd în răstimpuri, sunîndu-și zurgălăii de ar
gint ai voioșiei, mîngîindu-i cu lumină pe cei ce
fuseseră arși de sudoarea
muncii.
Din primăvară, Țara
intra în vară, finind în
poalele cîmpiilor sale hol
de multe și mari, hol
de bogate, ducînd pe
umerii dealurilor vii mul
te și livezi nenumăra
te, suindu-și turmele spre
munte, suind ea în

tul pe care îl săvîrșea un
strop de îndirjire.
Din vară, Țara intra li
niștită în toamnă, într-o
toamnă lungă și fascinan
tă — adevărată toamnă de
vis — lăsîndu-se mîngiiată pe urmă, la sorocul
cunoscut, de alte ninsori,
așteptind cu nerăbdare
altă primăvară...
Așa trecea Țara mea
din an în an, dintr-un de
ceniu în alt deceniu, intrînd pe urmă, cu fruntea
sus, în celălalt mileniu,
umblind altfel, cu mai
multă îndemânare si cu
mai mult spor, fiind aceeași, purtînd pe frunte
aceleași lumini, lăsînd în

urma ei aceeași brazdă de
melancolie, avind totuși,
în priviri mai multă cu
tezanță, mai multă tărie,
mai multă încredere in
propriul său destin. Se
cunoștea că venea de de
parte, se vedea că trecu
se nu demult printr-o re
voluție și că acum era
gata să le împlinească alt
fel pe toate, stînd cu bra
țele deschise, și cu sufle
tul, ei mare și unic in
lume, către un viitor
neștiut dar fascinant, fără
a se despărți însă. în ciu
da tuturor triumfurilor pe
care le obținuse, de le
gendarul ei trecut, în
componenta căruia intra
și fierbintele nostru pre
zent, perioadă aspră dar
și eroică' din istoria unei
țări cu destin izbînditor
și măreț...
Mi-ăm dat seama, cînd
arh, deschis
fereastra,
vroind să mărchez astfel
trecerea din noapte spre
zi, că iarna e încă în pu
tere. Semnele desprimăvărării se vedeau insă
peste tot, ca mai demult,
ca în fiecare an, atita
doar că acum ele erau atinse de un spor nelămu
rit de înfrigurare, de un
dor nelimpezit...

forță și la amenințarea cu forța, a
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî
destinele în mod liber și fără nici un
amestec din afară.
A fost subliniată hotărîrea Româ
niei și a Italiei de a acționa cu fermi
tate pentru realizarea securității și
cooperării în Europa, pentru pregă
tirea și mai temeinică a reuniunii de
la Madrid, pentru ca aceasta să dea
un nou impuls înfăptuirii integrale,
ca un tot unitar, a prevederilor Ac
tului final al Conferinței de la Hel
sinki, dezvoltării colaborării dintre
statele semnatare pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și în alte do
menii, luării de măsuri practice de
dezangajare militară și dezarmare.
S-a reafirmat voința României și
Italiei de a conlucra tot mai strîns
pe plan extern pentru crearea unui
climat de destindere, securitate și
cooperare în Europa și în întreaga
lume, pentru edificarea unei noi
ordini economice internaționale.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

ÎN ECONOMIA FPREȘȚIERÂ și industria materialelor

DE CONSTRUCȚII PREOCUPAREA CENTRALĂ:
■

Diversificarea producției
economice
. ■

— Ce a însemnat, tovarășe minis
Convorbire cu tovarășul
tru, anul 1979 pentru unitățile eco
nomiei forestiere și. materialelor de.
loan FLOREA
construcții pe planul modernizării și
ministru secretar de stat
sporirii producției, creșterii eficien
la Ministerul Economiei Forestiere
ței economice ?
și Materialelor de Construcții
— Oamenii \ muncii din unitățile
economiei forestiere și materialelor
de construcții, însuflețiți de perspec
tivele minunate de progres și pros
al muncii, iar beneficiile cu 820 mi
peritate deschise de cel de-al XIIlioane lei. ' .,••••
■
lea Congres al partidului, mun
Indiscutabil, aceste rezultate ar fi
cind cu abnegație și devotament au
putut fi. mult, nțai bune dacă am fi
obținut în anul 1979 realizări de
eliminat din activitatea noastră cu
seamă în creșterea producției ‘ și efi
mai mare operativitate o serie de
cienței economice. Se cuvine preci
neajunsuri. Principalele cauze care au
zat, înainte de toate, că prevederile
dus anul trecut- la nereâlizarea inte
planului pe patru ani ai cincinalului
grală a sarcinilor de plan la producția
Ia producția industrială au fost în i fizică, constau-în,întîrzierea punerii în
deplinite cu 82 de zile mai devreme,
funcțiune a unor: capacități noi de
pînă Ia sfîrșitul anului trecut reali- ; producție,; . neatingerea parametrilor
zîndu-se o producție suplimentară în ; proiectați, în i unele: întreprinderi,
valoare de 15 miliarde lei, concreti
neasigurarea sau. primirea, cu întîrzată în produse fizice deosebit de
ziere a . unor, materii prime și
utile economiei naționale. Totodată, • materiale.,-;
...
la sfîrșitul anului 1979, numărul pro
Pentru, perfecționarea întregii, acti
duselor noi și reproiectate, în pe
vități, și: eliminarea': neajunsurilor
rioada care a trecut din actualul cin
arătate s-ap constituit colective de
cinal — se ridică la 370, iar al teh
specialiști din minister, centrale și
nologiilor — la peste 260, ceea ce a
întreprinderi care urmăresc perma
influențat pozitiv creșterea producției
nent pregătirea și desfășurarea lu
și eficienței economice.
crărilor de investiții, atingerea pa
— Mai exact...
rametrilor proiectați Ia obiectivele
— în 1979, față de anul 1978, s-au
noi puse în funcțiune, precum și
livrat in plus la fondul pieței bunuri
valorificarea tuturor resurselor se
de consum in valoare de circa 700
cundare, reducerea consumurilor spe
milioane lei, productivitatea muncii
cifice și eliminarea risipei de orice
a crescut. cu peste 10 300 Iei pe om
natură. Totodată, s-au luat măsuri

'

i

■

'

i

(Continuare in pag. a II-a)

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea
și valorificarea resurselor materiale refolosibile -fa

Descoperiți, prindeți și stirpiți
„ROZĂTORUL"!
LA INVITAȚIA „SCÎNTEII" DE A PARTICIPA LA ACȚIUNEA
DE RECUPERARE Șl RECICLARE A MATERIALELOR

O reacție promptă, pozitivă
a opiniei publice, numeroase
observații și propuneri concrete
Invitația adresată de ziarul „Scinteia" cititori
lor săi, de a participa la o amplă dezbatere asupra celor mai eficiente modalități de aplicare
a Decretului Consiliului de Stat privind recupe
rarea și valorificarea resurselor materiale refolo
sibile, a avut un puternic ecou in rîndul opiniei
publice. Pină acum, la redacție s-au primit
sute de scrisori, care cuprind observații atente,

,

pentru mai buna organizare a pro
ducției în toate domeniile de activi
tate.
■
— în ce măsură au influențat ac
țiunile amintite rezultatele' obținute
în prima lună a acestui an?
— Folosind rațional materiile pri
me și materialele, asigurînd funcțio
narea în bune condiții a mașinilor,
utilajelor și instalațiilor, în luna ia
nuarie s-au realizat suplimentar
9 300 mc cherestea, 863 400 mp plăci
fibrolemnoase, 23 600 mp uși-ferestre,
mobilier din lemn în valoare de 27,6
milioane Iei, 2,1 milioane mp hîrtic,
6 700 mc produse din beton celular
autoclavizat, 8,4 milioane bucăți că
rămizi și blocuri ceramice, 505 tone
mașini și utilaje tehnologice, precum
și alte produse. Sînt sporuri obți
nute, în principal, pe seama creșterii
productivității muncii, indicator al
cărui nivel planificat a fost, de ase
menea, depășit. Totuși. în luna ia
nuarie unitățile ministerului s-au
confruntat cu o serie de greutăți în
domeniul aprovizionării cu materii
prime și materiale, precum și cu alte
dificultăți.
— în această ordine de idei, care
sînt în 1980 obiectivele esențiale, de
natură să asigure trecerea la o cali
tate nouă, superioară a activității în
industria materialelor de construcții
și prelucrării lemnului ?

semnale precise - multe însoțite de fotografii,
de documente - numeroase propuneri de orga
nizare a acțiunii de recuperare și reintroducere
în circuitul economic a acestor resurse. Se cuvin
remarcate în mod deosebit caracterul foarte
concret al observațiilor și propunerilor, precum și
numărul mare de inițiative cetățenești cu posi
bilități de generalizare.

in funcțiune prima instalație
românească de valorificare
a izomerilor inactivi
Pe platforma industrială de la
Borzești a fost pusă in funcțiune
prima instalație românească de valo
rificare a izomerilor inactivi, rod al
gîndirii creatoare a cercetătorilor In
stitutului central de chimie. Instala
ția repune în circuitul productiv trei
dintre izomerii rezultați din pro
cesul de fabricare a lindanului —
alfa, beta și delta — materii secun
dare, care se pierdeau deși încorpo
rau însemnate resurse energetice, j
Prin intrarea în funcțiune, a noii
capacități, din cei trei izomeri inac
tivi se obțin acum 1 680 tone monoclorbenzen, 1100 tone triclorbenzen,
420 tone benzen și 15 000 tone acid
clorhidric soluție, din care se poate
fabrica o gamă largă de-produse chi
mice. Aportul noii capacități la pro
ducția marfă a Combinatului petro, chimic Borzești este de 15 milioane
lei anual. De subliniat că întregul
echipament și tehnologiile de pro
ducție ale instalației au fost realiza
te în tară.
(Agerpres)

VALEA JIULUI-

Productivități
înalte în abataje
Hotărîți să întîmpine alegerile de
deputati de la 9 martie cu realizări
de seamă in producție, minerii din
Lupeni, Bărbăteni, Petrila și Paroșeni se află în fruntea întrecerii
pentru a da patriei cantităti sporite
de cărbune, bbțiriînd pînă acum circa
16 000 tone cărbune peste plan.
Inimosul colectiv al minerilor din
Bărbăteni și-a depășit în acest an
zilnic planul, dînd peste prevederi
mai mult de 8 000 tone cărbune cocsificabil. (Sabin Cerbu).

Această reacție promptă, pozitivă, concretă a
opiniei publice este cit se poate de firească. Ea
reflectă un înalt spirit civic, interesul larg pen
tru buna gospodărire a materiilor prime și ma
terialelor refolosibile - avuție născută din muncă,
din eforturile tuturor și ale fiecăruia în parte.
Cele mai multe din semnalările cuprinse în
scrisori vor face obiectul unor investigații directe
din partea ziarului, urmărind adoptarea unor
măsuri eficiente pentru eliminarea neajunsurilor
semnalate, care vor fi aduse la cunoștința opiniei
publice. Pentru că, trebuie să subliniem, una din
cerințele formulate în aproape fiecare scrisoare
este de a se trece cu. maximă operativitate și
fermitate la transpunerea în practică a măsu
rilor prevăzute în Decretul Consiliului de Stat.
Mulțumindu-le primilor corespondenți la noua
noastră rubrică: „Descoperiți, prindeți și stirpiți
«Rozătorul»!", redacția roagă cititorii de toate
categoriile - muncitori și țărani, gospodine, ingi
neri și economiști, oameni de știință și condu
cători de unități economice - să semnaleze, în
continuare, cazurile de risipă și, mai ales, so
luțiile imediate sau de perspectivă care trebuie
studiate și aplicate, pentru a ajuta astfel la găsi
rea celor mai bune modalități de recuperare și
valorificare a resurselor materiale refolosibile.

în ziarul de mîine vom publica o pagină
cuprinzînd semnale critice, observații și pro
puneri concrete formulate în scrisorile pri
mite la redacție. în viitoarele corespondențe,
vă rugăm să indicați pe plic „Pentru rubrica
„Urmăriți, prindeți și stirpiți „Rozătorul".
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ZECE MARI ȘANTIERE DE INVESTIȚII
ÎN OBIECTIVUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"
După cum arătam în articolul an
terior („Scinteia" din 9 februarie),
pentru punerea în funcțiune la
termen a celor șase obiective importante de pe platforma Combinatului siderurgic de la Ga
lăți — furnalul nr. 6 de 3 500 mc.
bateria nr. 7 de cocsificare, fabrica
de aglomerare a minereului nr.
3, oțelăria nr. 3 cu turnare continuă,
laminorul de tablă groasă nr. 2 și la
minorul de semifabricate — colectivul
întreprinderii de construcții și mon
taje siderurgice1 Galați și-a concen
trat forțele și mijloacele tehnice pe
fronturi largi, acționind pentru creș
terea susținută a
ritmului de exe
cuție. Principala
direcție de acțiu
ne: mai buna or
ganizare si disci
plină a muncii,
stabilirea precisă
a perspectivei fie
cărei
zile
de
muncă. Tovarășul
Corneliu Velincov,
directorul gene
ral al Centralei
industriale side
rurgice Galati, a
subliniat însă că
principalele pro
bleme ce se ridi
că în finalizarea
investițiilor aces
tui an sint legate
de furnizorii restantierl de utilaje
tehnologice
șl
refracproduse
tare. Să vedem
cum se prezintă
lucrurile la fiecare obiectiv în
parte ?
LA FURNALUL
NR 6, cel mai
mare din tară, o
serie de restante
privesc întreprinderea „23 August"
din Capitală. Este vorba de șase va
goane torpedo, o mașină de astupat
gura de fontă, 11 șubere de gaz. Apa
ratul de încărcare al furnalului este
așteptat de la întreprinderea de con
strucții de mașini din Bocșa, iar șase
alimentatoare vibrante de la între
prinderea mecanică de utilaj minier
și metalurgic Bala Mare.
Execuția BATERIEI NR. 7 imoune
livrarea unui set de uși, rame și blin
daje, în greutate de peste 1100 tone,
de către întreprinderea de utilaj greu
Craiova, alături de mașinile de încăr
care a cărbunilor, mașinile de scos uși.
mașinile pentru împingerea pilotului
de cocs și primele patru instalații de
descărcare, toate de la întreprinderea
„1 Mai" Ploiești. La același obiectiv,
întreprinderea mecanică Bucium-Iași
are de trimis 54 palane — necontrac
tate încă — iar întreprinderea de
armături industriale din fontă și oțel
Zalău — 300 robineți de reversie.
La OȚELĂRIA NR. 3 CU TURNA
RE CONTINUA sînt solicitați în mod
expres următorii furnizori : Combi
natul de utilaj greu Iași, care are de
expediat șapte oale de turnare în
treprinderile de mașini grele și „23
August" din Capitală, „Unio" Satu

Mare și întreprinderea de utilaj
greu Craiova care, de asemenea,
trebuie să livreze numeroase utilaje
pentru primele trei instalații de tur
nare continuă a oțelului în blumuri.
Lucrările la LAMINORUL DE SE
MIFABRICATE t^epind de livrarea
urgentă a unor utilaje, printre care
caja degrosisoare. in greutate de 270
tone, de la întreprinderea de con
strucții de mașini Reșița, alături de
două bare de cuplare de la întreprin
derea de mașini grele București, me
canismul de schimbare a cilindrilor
și dispozitivul de evacuare a șutaje-

In

apelul colectivului de oameni ai
muncii din gombinat vizînd deci respectarea , strictă a contractelor în
cheiate.
O ultimă problemă. Extinderea ca
pacității la oțelăria electrică este con
diționată de livrarea convertizorului
de 70 tone capacitate (furnizor : în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești) și a schipului pentru încărcarea
convertizorului așteptat de la între
prinderea de construcții mașini Re
șița.
Alături de necesitatea livrării neîn
târziate a utilajelor menționate se
impune și expedierea unor aprecia
bile cantități de
produse refracta
re pentru execu
ția bateriei nr. 7
de cocsificare, co.mandă ce trebuie
onorată de unități
ale Centralei in
dustriale pentru
produse refracta
re Brașov. Sînt
necesare
circa
300 tone produse
refractare pentru
înzidirea bateriei
nr. 7 de cocsifica
re. Totodată, în
treprinderea de
produse refrac
tare Azuga are de
trimis 200 tone
mortar de șamotă necesar acelu
iași ■ obiectiv.
Este de prisos
să mai adăugăm
faptul că livrarea
tuturor
acestor
utilaje și materia
le în cel mai scurt
timp
constituie
urgența urgente
lor pentru con
structorii de pe
șantierul combinatului. Totodată, Iichidarea restanțelor angajează în cel mai înalt
grad spiritul de răspundere și de so
licitudine a! furnizorilor menționați.
Printr-o concentrare a forțelor,
printr-o strînsă conlucrare, proble
ma utilajelor poate să-și găsească o
soluționare corespunzătoare și' rapidă.
Este ceea ce colectivul de construc
tori și de oameni ai muncii de pe
această mare platformă siderurgică
a țării așteaptă acum de la fiecare
furnizor în ; parte. O demonstrează
exemplul întreprinderilor mecanice
navale din Galați și Constanta,
care, fără a avea în profilul lor
de execuție utilaje pentru side
rurgie, au răspuns cu promptitu
dine exemplară solicitărilor corn-,
binatului. acordînd. nu o dată, pri
oritate absolută comenzilor impuse
de execuția diferitelor obiective de
aici. Este necesar, este posibil ca
aceste exemple să devină o regulă
pentru toți producătorii de utilaje și
materiale refractare. Eforturile lor
se vor sprijini pe constructori și
mentori in crearea unei capacități de
aproape 3 milioane tone oțel.
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DOUĂ JUDEȚE FAȚĂ ÎN FAȚĂ, ÎN PRAGUL CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ
Ministerul Agriculturii a stabilit ca pînă Ia 20 februarie să se încheie
repararea tractoarelor, mașinilor și utilajelor agricole. Nu întîmplător a fost
ales acest termen. De Ia această dată se așteaptă începerea lucrărilor agri
cole în cimp : pregătirea și fertilizarea terenului, semănatul culturilor din
prima urgentă. Rezultă deci importanta deosebită ce o prezintă încheierea

BACĂU: Totul este gata,
putem trece la lucrul în comp
Oamenii muncii din unitățile Trus
tului pentru- mecanizarea agriculturii
din jude,ul Bacău au raportat Înche
ierea lucrărilor de revizii și reparații
la tractoarele și mașinile care vor fi
folosite în campania agricolă de pri
măvară. Acest succes, pe care meca
nizatorii îl dedică alegerilor de la
9 martie, este rodul activității orga
nizatorice și politice desfășurate de
comitetul județean de partid, de or
ganele agricole, care, imediat după
terminarea arăturilor de toamnă, âu
mobilizat toate forțele din cadrul ce
lor 16 consilii unice agroindustriale
de stat și cooperatiste la executarea
reviziilor- și reparațiilor. Organizînd
munca pe echipe specializate, în două
și trei schimburi, mecanizatorii din
centrele de reparații Hemeiuș, Moinești, Podu Turcului, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Răcăciuni, Traian etc.
au revizuit și reparat în termenele
planificate 2 221 tractoare, 470 semă
nători pentru păioase, mai mult de
1 700 grape cu discuri, cultivatoarele
și alte mașini agricole. .
în activitatea de reparații din acest
an, este de subliniat preocuparea de
osebită a organelor județene de par
tid și agricole că piesele de schimb
necesare executării reparațiilor sâ fie
asigurate, în cea mai mare parte, în
atelierele specializate de la S.M.A.
Gh. Gheorghiu-Dej, prin recondiționarea pieselor recuperate de la uti
lajele scoase din funcțiune. în acest
fel au fost recuperate și recondițio
nate piese și subansamble in valoare
de pe^te 8 milioane lei, fapt ce a de
terminat reducerea corespunzătoare
a necesarului de piese noi. în pre
zent, in atelierele stațiunilor de me
canizare se lucrează la revizia și re
pararea combinelor, utilajelor de iri
gații și recoltat furaje necesare în
camoania de vară. Concomitent cu
aceste acțiuni, în secțiile de mecani
zare ce servesc întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole
se fac probele în aceste zile „în plin"
la mașinile de semănat și plantat și
se definitivează formațiile de lucru
din horticultura și din sectoarele de
chimizare.
Este de menționat, ta un fapt po
zitiv, că încheierea reparațiilor la
tractoare și mașinile agricole ce intră
primele in campania de primăvară a
făcut posibilă inițierea unor acțiuni
de ajutorare a județelor vecine., Ast
fel; la centrul de reparații de la He
meiuș se lucrează acum la repararea

a 20 de motoare de tractor pentru
stațiunile de mecanizare din județul
Vaslui.
Tovarășul Stan Mereuță, directorul
Trustului pentru mecanizarea agricul
turii, ne-a vorbit despre o serie de
măsuri care vizează buna organizare
a muncii mecanizatorilor in apropiata
campanie. Anul acesta, mecanizatorii
din județul Bacău vor lucra numai
în formații specializate. în consiliile
agroindustriale au fost organizate for
mații specializate în administrarea
îngrășămintelor organice și chimice,
erbicidarea, semănatul și întreținerea
culturilor, recoltarea și transportul
produselor, irigarea culturilor etc. De
asemenea, au fost organizate secții și
formații independente pentru execu
tarea lucrărilor din sectorul unic hor
ticol. Multe dintre aceste formații au
și trecut la lucru. Pînă acum au fost
fertilizate fazial cu azot circa
12 000 hectare insămînțate cu grîu și
au fost transportate in cimp peste
310 000 tone de gunoi de grajd, ju
mătate din această cantitate fiind
deja împrăștiată.
tn toate secțiile de mecanizare s-a
încheiat acțiunea de organizare a lu
crărilor in acord global pe echipe de
mecanizatori și pe echipe mixte. Con
comitent, au fost încheiate și con
tracte economice de cooperare între
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii și celelalte unități agricole
de pe raza consiliilor unice agroindus
triale. Totodată, au fost asigurate
cantitățile necesare de carburanți.
Avind în vedere volumul mare de
lucrări din această primăvară, con
ducerea trustului pentru mecanizarea
agriculturii a luat măsuri ca aproape
500 de tineri, țărani cooperatori, să
fie pregătiți la cursurile de scurtă
durată în meseria de tractoriști la
școlile din Hemeiuș, Sascut și Podu
Turcului. Ei îi vor ajuta pe mecani
zatori la executarea lucrărilor mai
simple, îndeosebi în zilele de vîrf ale
campaniei.
Toate acestea dovedesc că, odată
cu încheierea reparațiilor la tractoare
și mașinile agricole, în județul Bacău
pregătirile pentru apropiata campa
nie agricolă de primăvară sînt mult „
avansate. Cu alte cuvinte, lucrările
în cîmp pot începe imediat ce timpul
va deveni favorabil.

de tratare și prelucrare a lemnului.
Numai prin utilizarea surselor de energie naturală, in perioada 1980—
1985 se vor realiza economii de com
bustibil estimate la 60 000 tone com
bustibil convențional.
în industria de celuloză și hîrtic,
care este mare consumatoare de com
bustibili, energie și apă, se urmă
rește recircularea intensivă a apei
uzate în procesele care permit
aceasta ; recuperarea condensului din
diverse sectoare de producție ; creș
terea gradului de utilizare a resur
selor secundare, în 1980, cu 12 la sută
față de 1979, prin arderea completă

gice, în proporție de circa 15 la sută,
iar in producția de blocuri de zidă
rie cu agregate ușoare se vor folosi
în acest an circa 124 000 tone zgură
de furnal expandată, cantitate care
va crește pînă în 1985 la 160 000
tone. Totodată, cantitatea de cenușe
de termocentrală folosită ca adaos
pentru producția de ciment la fabri
carea betonului celular autoclavizat,
blocurilor de zidărie etc. crește in
acest an de peste 2,1 ori în compa
rație cu anul 1975.
Potrivit programului de colectare și
valorificare a princiDalelor materiale
recuperabile și refolosibile, valoarea

Iosibile. Astfel, prin aplicarea soluțiilor noi pentru pereți, care înlocu
iesc elementele din beton armat cu
elemente ușoare din beton celular
autoclavizat și materiale ceramice, se
asigură /reducerea greutății cu 60—70
la sută, a consumului de ciment cu
22—35 la sută, a oțelului beton cu
15—50 la sută și a manoperei de
montaj cu 10—50 la sută ; realizarea
industrială a unei serii de materiale
noi înlocuitoare de metal, lemn și ci
ment, cum sint luminatoare și cupolete din P.A.S., reduc consumul de
oțel cu 24 kg pe mp ; introducerea
tehnologiei de fabricație a panourilor
mari din beton armat in conveier, cu
flux continuu și tunel de tratament
termic duce la creșterea producției
cu 23,4 la sută pe mp de hală, spo
rirea productivității muncii de două
ori, reducerea consumului de abur cu
60 la sută și a consumului energetic
cu 25 la sută ; fabricarea elementelor
spațiale din beton armat pentru con
strucții de locuințe contribuie la di
minuarea manoperei în fabrică cu
28 la sută Și pe șantier cu 73 lă sută,
iar durata de execuție se scurtează
cu 66 la sută.
Deosebit de eficiente sînt și efor
turile depuse pentru tipizarea produ
selor și a tehnologiilor de fabricație.
Prin tipizarea produselor, costurile
de fabricație vor fi diminuate in
acest an cu 73 milioane lei, iar în
cincinalul viitor cu 391 milioane lei.
La rindul său, tipizarea tehnologiilor
de fabricație va contribui Ia reduce
rea cheltuielilor materiale de produc
ție cu 14,8 milioane lei în 1980, iar
în viitorul cincinal cu 139 milioane
lei.
Sintetizînd elementele definitorii
pentru creșterea mai accentuată _ a
eficienței economice, se poate arăta
că in 1980, față de 1975, valoarea pro
duselor obținute dintr-o tonă de ci
ment sporește cu 16,3 la sută, dintr-o
topă de celuloză — cu aproape 31 la
sută, iar dintr-un metru cub de masă
lemnoasă — cu 89,5 Ia sută. Sînt
obiective mobilizatoare, realiste șl
sintem hotărîți să facem totul, să
muncim mai bine, mai spornic, cu în
treaga noastră capacitate și inițiativă
creatoare, pentru a încheia cu suc
ces actualul cincinal, pentru înfăp
tuirea exemplară a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-Iea
al PartidOlui Comunist Român, care
a deschis noi perspective de progres
și bunăstare întregii națiuni.
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Pe plaiuri de legendă
o tinără cetate a luminii
PE HARTA TĂRII, 0 NOUA AMENAJARE HIDROENERGETICĂ

încremenirea mile
nară a munților Țar
cului va fi tulburată în
curind de freamătul
specific marilor șan
tiere hidroenergetice.
O nouă zonă geografi
că a țării va fi conec
tată la ritmul trepidant al dezvoltării societății noastre. Amenajarea hidroenergetiPoiana
că Bistra
Mărului — Ruieni —
Poiana Ruscă este o
nouă lucrare de mari
proporții, care de
monstrează priceperea,
înalta calificare a spe
cialiștilor noștri. Pri
mii care au fixat săl
băticia naturii in pa
rametri și cote știin
țific determinate au
fost geologii din cadrul
Institutului de studii
si proiectări hidroteh
nice. Studiile de teren
sînt încheiate, iar pe
hărțile
specialiștilor
peisajul a și căpătat
noi contururi.
„Noua lucrare, ne
spunea Florian Constantinescu, șeful pro
iectului complex, se
înscrie în orientările
stabilite de cel de-al
XII-Iea Congres al
partidului cu privire
la valorificarea poten
țialului hidroenergetic
al țării. Din studiile
' efectuate rezultă că
această amenajare de
pe rîul Timiș este avantajoasă din punct
de vedere tehnico-economic. dînd posibilita
tea ca, pe lîngă pro
ducția de energie elec
trică ce se va reali
za, în zona respec
tivă să fie irigate circa
60 000 ha. Bazinul rîu-

lul Timișul superior,
situat în amonte de
Caransebeș, este de
peste 2 000 kmp, din
care 670 kmp repre-,
zintă suprafața bazi
nului de recep;ie pen
tru captările noi ce
vor fi create. Cele mai
importante cursuri de
apă din bazinul de re
cepție amenajat sint
rîul Bistra Mărului și
Rîul Rece, pe care de
altfel se vor și situa
principalele acumulări
de apă : Poiana Măru
lui, Poiana Ruscă, Sco
rilo și Zervesti. Sche
ma de amenajare pre
vede folosirea poten
țialului energetic al
apelor din acest bazin
între cotele 1 060 m și
265 m. Cele două hidro
centrale care vor fi
construite — Poiana
Mărului și Ruieni —
vor avea o putere in
stalată de 80 MW și,
respectiv, 200 MW. Lu
crările prevăd amena
jarea a patru lacuri de
acumulare, 111 km tunele de aducțiune
principale și secunda
re și 41 captări de aoâ
secundare.
Totodată,
se vor construi două
centrale subterane, li
nii aeriene de trans
port a energiei elec
trice, instalații de te
lecomandă și teleco
municații.
locuințe
pentru personalul de
exploatare ș.a.“.
Interesante de reți
nut sînt și soluțiile
constructive
folosite
pentru înălțarea bara
jelor necesare formării
celor patru lacuri de
acumulare. Astfel,
tipul barajelor s-a

Ion TEODOR

TIMIȘ: Rămînerile în urmă impun
măsuri mai ferme

Repararea motoarelor de tractor este in plină desfășurare la centrul specializat al S.M.A. Lugoj, județul Timiș. In
prima fotografie - aspect de muncă surprins in secția de montaj general a motoarelor reparate, iar în fotografia
a doua, redăm o imagine din atelierul <de
’ recondiționare a pieselor vechi recuperate de la motoarele scoase din uz

Dan PÎ.AEȘU

:

stabilit în funcție de
condițiile geologice și
topografice.
Barajul
Poiana Mărului va fi
construit din anrocamente (materiale lo
cale) cu nucleu central
din material argilos
pentru etanșare. Am
plasat în aval de sta
țiunea montană Poiana
Mărului, barajul va
permite crearea unui
lac de acumulare cu
un volum de 110 mi
lioane mc de apă. Ba
rajul va avea înălți
mea maximă de 135 m.
Pentru construirea acestui baraj pe de o
parte se vor executa
677 000 mc de excavații, iar pe de altă par
te, se vor depune
4 136 000 mc de anrocamente. Barajul Scorilo a fost denumit
astfel deoarece este
amplasat in apropiere
de Piatra Scorila, unde
legenda spune că se
află mormințul lui
Scorilo, tatăl lui Decebal. Datorită cheilor
închise și stîncoase,
acest baraj care este
amplasat pe rîul Șucu,
la 8 km de stațiunea
Poiana Mărului, va fi
construit din beton.
Celelalte două baraje
— Poiana Ruscă și
Zervesti — vpr fi con
struite din anrocamente și pămînt. Hidro
centralele Poiana Mă
rului și Ruieni vor fi
subterane, iar grupu
rile hidrogeneratoare
cu care vor fi echipate
sînt construite în țară,
la Reșița. Lucrările, de
amenajare încep în acest an și se vor ter
mina în 1986. Cu oca
zia avizării acestui
proiect, secretarul ge
neral al partidului,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. a indicat în
scopul măririi produc
ției de energie electri
că să se amenajeze o
centrală hidroelectrică
și la Poiana Ruscă, în
felul acesta nutîn^u-se
exploata mai bine po
tențialul energetic al
rîului Timiș, de la iz
voare pînă la Caranse
beș.
Fiind vorba de un
studiu complex, pro
iectele au fost elabo
rate de un grun de
specialiști din cadrul
I.S.P.H.
în încheiere, un amănunt esențial : prin
execuția acestei ame
najări hidroenergetice
se vor deschide noi
perspective și pentru
dezvoltarea turismului.

reparațiilor și punerea in stare de funcțiune, pînă la termenul stabilit, a
tuturor tractoarelor și mașinilor agricole. Am urmărit care este stadiul aces
tor lucrări și cum se acționează pentru încheierea lor Ia timpul prevăzut,
în stațiunile de mecanizare a agriculturii din județele Bacău și Timiș.

gresare etc, unde ritmul era mai scă
zut, am organizat lucrul în două și
chiar in trei schimburi". Deci nu era
o problemă de nerezolvat. Păcat însă
că abia sub presiunea... restantelor
s-au luat măsurile ce trebuiau adop
tate de la bun început.
în același mod s-a procedat și la
centrul de reparații din Topolovătu
Mare. unde, de fapt, există și cele
mai mari restanțe în repararea trac
toarelor. „De sâptămîna trecută —aflăm de la tovarășul Romică Stamatoiu, directorul S.M.A. — cînd, în li
nii mari au fost încheiate repara
țiile în atelierele stațiunii si secții
le de mecanizare — am trecut 30 de
mecanici și mecanizatori în cadrul
centrului de reparații pentru orga
nizarea schimbului II“. Este, de ase
menea. o măsură care, luată din
timp, ar fi preîntîmpinat acumularea
întirzierilor la repararea tractoarelor.
t) programare care nu este întoc
mai programată. Toate tractoarele și
mașinile agricole din județ care
necesitau reparații au fost progra
mate să fie aduse eșalonat la e._
trele specializate. Respectarea rigu.roasă a acestei planificări condițio
nează direct folosirea la maximum a
capacităților de producție ale centre
lor de reparații. Dar nu toate sta
țiunile de mecanizare au înțeles să
respecte această cerință. Bunăoară,
la centrul din Lugoj, pînă la 16 fe
bruarie trebuiau aduse 771 motoare.
Din acestea au sosit numai 689, din
care au fost reparate doar 630. Deci,
încă 82 din motoarele planificate la
reparat se aflau încă în stațiunile de
mecanizare. Cele mai multe motoare
le au de adus stațiunile de mecani
zare din Chizătău. Bolduru. Bethausen ș.a. Consecințele sînt ușor de în
trevăzut. Se ajunge la situația ca
în răstimpul scurt ce a mai rămas pînă la 20 februarie, centrele
de reparații să fie suprasolicitate,
ceea ce nu rareori se răsfrînge asu
pra calității lucrărilor. Nu mai este
timp de așteptat. Organele agricole
județene au datoria să determine res
pectarea riguroasă a programului de
reparații reactualizat.
Recuperarea pieselor de schimb —
între măsuri și realitate. în ambele
centre de reparații am consem
nat o preocupare stăruitoare pen
tru folosirea la reparații a unui nu
măr cît mai mare de piese vechi, re
cuperate sau recondiționate. La cen
trul din Lugoj, programul întocmit
în acest scod nrevede recondirionarea, la motoarele intrate în reparații
capitale.1 a Unui număr de 25 de reoere. La fel și la centrul de la Topolovățu Mare :■ la repararea tractoarelor se folosesc peste 60 de repere
recondiționate.
Nu același lucrU" putem spune și
despre recuoerareh pieselor de la
motoarele și tractoarele scoase din
funcțiune, domeniul în care, dună
cum arătam la început, comitetul ju
dețean de partid a stabilit măsuri și
sarcini precise. Aceasta, deoarece
unele stațiuni de mecanizare nu aduc
la timp tractoarele pronuse pentru a
fi scoase din uz și dezmembrate în
vederea recuperării pieselor ce pot fi
refolosite. Numai la centrul din Lu
goj, de exemplu, față de 57 de mo
toare au fost aduse pentru dezmem
brare doar 40. Este o chestiune care
trebuie să stea mai mult în atenția
organelor agricole județene, fiind
vorba de o sursă care ar asigura un
volum mai mare de piese necesare
pentru impulsionarea reparațiilor. '

Ce probleme
^on^îțiQjiează
evoluția rapidă
a lucrărilor?
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Toate tractoarele și mașinile
agricole trebuie să fie reparate!

PINA IA 20 FEBRUARIE

La 16 februarie, stadiul reparațiilor
la principalele categorii de utilaje ce
intră primele in brazdă în campania
agricolă de primăvară se prezenta
astfel : tractoare — 97 la sută, grape
cu discuri — 99 la sută, cultivatoare
— 90 la sută, combinatoare — 97 la
sută, semănători prășitoare — 92 la
sută, semănători păioase — 90 la
sută, mașini pentru împrăștiat îngră
șăminte organice — 92 la sută, ma
șini titosanitare — 93 la sută, mașini
pentru erbicidat — 90 la sută etc. Se
impune concluzia că, deși mai sînt
puține zile pînă la termenul stabilit
pentru încheierea reparațiilor, la
unele utilaje există rămîneri în
urmă față de graficul de reparații
întocmit de organele agricole jude
țene. Iată de ce. analizînd modul de
desfășurare a reoarațiilor. comitetul
județean de partid a stabilit o se
rie de măsuri, mai ales in ce pri
vește asigurarea cu forte proprii a
pieselor de schimb deficitare, pentru
impulsionarea ritmului reparațiilor
și încheierea lor la termenul planifi
cat. Iată și cîteva din aceste măsuri.
1. Pentru asigurarea pieselor de
schimb deficitare, la tractoarele și
mașinile ce sînt scoase din funcțiu
ne s-a organizat recuperarea unui
număr de 108 repere care nu necesi
tă prelucrări pentru a fi folosite,
concomitent cu confecționarea, în ate
lierele proprii ale stațiunilor de me
canizare, a altor 46 de piese de
schimb.
2. In atelierele secțiilor de meca
nizare și in cele ale stațiunilor, pre
cum și în cele 17 centre de reparații
specializate s-a trecut la recondițiSnarea unui număr sporit de piese și
subansamble : 113 repere la tractoa
re și 350 repere la mașinile agricole.
3. Pentru piesele cu complexitate
ridicată, la care există restanțe in li
vrarea lor de către unitățile furni
zoare, comitetul județean de partid a
trasat sarcina întreprinderilor con
structoare de mașini din județ să
treacă cu maxiipum de operativitate
la executarea acestor piese. Astfel,
întreprinderea mecanică, „Tehnometal“, „Electromotor", „Electrotimiș",
„6 Martie", întreprinderea de aparate
electrice de măsurat, I.M.A.I.A. și
altele s-au angajat să producă șl să
livreze unităților agricole de repara
ții 32 repere deficitare.
— Pe baza acestor măsuri — ne
spunea tovarășul Nicolae Doggendorf, directorul Trustului S.M.A. Ti
miș — a fost reactualizat planul de
reparații, stabilindu-se ritmuri de
lucru,iftâi mari, astfel ca toate utila
jele l'care- intră - în campania de prir
măva'r'ă' sa‘fie reparate, deci în stare
de funcțiune, la termenul stabilit.
Ce se întreprinde în această direc
ție ? Iată cîteva concluzii desprinse
în urma investigațiilor făcute la
centrele specializate pentru repa
rarea motoarelor de la Lugoj și a
tractoarelor de la Topolovătu Mare,
Asigurarea forței de muncă devine
o problemă cînd se amină pînă
cresc... restanțele. La centrul din
Lugoj, față de necesarul de munci
tori planificat exista un deficit de
19 lucrători, adică 19 posturi de
muncă „descoperite", unde se lucra
prin rotație, din care cauză s-au în
registrat și întîrzieri în executarea
reparațiilor. „Pentru înlăturarea acestui neajuns — ne spunea tovarășul
Constantin Gentoiu, directorul sta
țiunii — am luat măsuri ca din cei
50 de mecanizatori policalificați la
cursurile organizate de noi, o
parte să fie detașați din ateliere si
secții la centrul de reparații. Toto
dată, la unele locuri de muncă „în
guste", cum sînt secțiile rodaj, recti
ficări arbori și cilindri, baia de de-

vatra de oțel a galațiului
SE ÎNALȚĂ, PRACTIC, UN NOU COMBINAT (id

lor, ambele de la întreprinderea „23
August" din Capitală.
Pentru LAMINORUL DE TABLA
GROASA NR. 2 mai trebuie lichi
date restanțele acumulate de între
prinderea mecanică gaz metan Me
diaș (318 arzătoare). întreprinderea
„23 August" (cinci batiuri-motoreductoare, organe de asamblare, plăci de
acoperire pentru căile cu role), pre
cum și de Institutul de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică pentru
echipamente energetice și mașini de
ridicat Cluj-Napoca (patru pompe
dozatoare).
Există și furnizori care au comenzi
pentru mai multe obiective de inves
tiții. Astfel, Centrala industrială pen
tru echipamente de telecomunicații
și automatizări este solicitată să
livreze circa 500 panouri electri
ce. Comună mai multor obiec
tive este și livrarea celor 545 pompe
de diferite debite și tipuri de către
întreprinderea „Aversa" din Capi
tală și întreprinderea de utilaj
și piese de schimb Botoșani. De
asemenea, întreprinderea de ventila
toare București are de livrat peste
230 ventilatoare. Precizăm că
pompele, cît și ventilatoarele sînt
cesare în prima parte a acestui

V

(Urmare din pag. I)

—■ Avînd în vedere semnificația
deosebită a acestui an pentru înche
ierea cu succes a întregului cincinal
și pregătirea temeinică a cincinalului
viitor, in 1980 ne-am propus obiective
mobilizatoare, de natură să asigure
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
cuprinse in documentele adoptate de
cel de-al XII-Iea Congres al partidului. în concordantă cu aceste înalte
exigențe, vom acționa pentru sporirea substanțială a producției fizicc.
Astfel, comparativ cu anul trecut, in
1980, la ciment producția va spori cu
17,3 la sută, la prefabricate cu 35 la
sută, la agregate minerale și produse
de carieră și balastieră — cu 16,4 la
sută, producția de mobilă — cu 12 la
sută, creșteri substanțiale fiind pre
văzute și la celelalte sortimente.
înaltul dinamism care caracteri
zează și în acest an activitatea uni
tăților din economia forestieră și in
dustria materialelor de construcții
va fi însoțit de eforturi stăruitoare, de
acțiuni ferme pentru creșterea susți
nută a eficienței economice — obiec
tivul nostru nr. 1 in acest an hotărîtor al cincinalului. Astfel, în 1980,
față de anul trecut, valoarea produc
ției nete va crește cu 9,8 la sută, iar
cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă vor fi diminuate cu
5,2 lei. Totodată, actionînd pentru
valorificarea superioară a masei lem
noase, consumîndu-se aceeași canti
tate ca și anul trecut, în 1980 vom
obține un soor de producție în va
loare de 940 milioane lei. Un loc
central îl ocupă în eforturile noastre
înnoirea și modernizarea produselor,
diversificarea gamei sortimentale,
ponderea produselor noi și moderni
zate urmind să crească în acest an
cu 20 la sută, față de 1979.
— Vă propunem, tovarășe ministru,
să aprofundam problematica legată
de obiectivul nr. 1 al acestui an, cum
ați definit creșterea eficienței eco
nomice.
— De acord.
— Subliniind necesitatea reducerii
substanțiale a consumurilor de ener
gie și combustibil, in cadrul ședinței
de lucru consacrate perfecționării ac
tivității in domeniul economiei fores
tiere și materialelor de construcții,
din septembrie anul trecut, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor
de răspundere din această ramură să
se treacă neîntîrziat la înlocuirea teh
nologiilor cit consumuri ridicate. Ce
s-a întreprins, concret, in acest dome
niu și cum se va acționa în conti
nuare 1

— Hotărîți să răspundem prin fapte
îndemnului mobilizator al secretaru
lui general al partidului, în toate ra
murile de activitate ale ministerului
s-a trecut operativ la modernizarea
tehnologiilor existente și introduce
rea unor tehnologii noi care să asigu
re îmbunătățirea calității produselor,
reducerea consumurilor de orice na
tură, valorificarea tuturor resurselor
secundare, utilizarea energiei solare
și a apelor geotermale și, pe aceste
căi, creșterea eficienței economice.
Intre altele, în industria materia
lelor de construcții, la realizarea
panourilor mari din beton pen

In economia forestieră oi mistria materialelor
de constructs
tru construcții de locuințe' s-a introdus tehnologia conveier la 31
capacități în cadrul ministerului și
alte -20 din cadrul consiliilor populare județene. Prin noua tehnologie,
consumurile energetice fiind reduse cu 30 la sută, față de tehnolo
giile aplicate anterior, se realizează
elemente cu grad ridicat de dotare și
finisare din fabrică, ceea ce asigură
creșterea gradului de industrializare
de la 35 la sută, la peste 60 la sută.
Tot în această ramură s-a introdus
tehnologia modernă prin laminarea
continuă în procesul de producere a
plăcilor ondulate și cutate din poliesteri armați cu fibre de sticlă. Re
zultatul : se diminuează cu 60 la sută
consumul de energie.
în industria de exploatare și pre
lucrare a lemnului,, prin moderniza
rea tehnologiilor s-a avut în vedere,
deopotrivă, valorificarea superioară a
masei lemnoase și reducerea consu
murilor de combustibil și energie.
Astfel, se prevăd extinderea trans
portului gravitațional cu ajutorul funic'ularelor • în exploatările forestiere
și optimizarea distanțelor. de trans
port de la locurile de colectare la cen
trele de preindustrializare sau de
prelucrare a lemnului. Se acționează
pentru organizarea spatiilor de depo
zitare în vederea extinderii preuscării naturale a cherestelei, realizarea
de instalații pentru captarea și utili
zarea energiei solare, folosirea ener
giei eoliene și valorificarea, căldurii
rezultate din unele procese termice

a leșiilor reziduale rezultate de la
fabricarea celulozei și semicelulozei.
— Ați amintit de creșterea gradu
lui de utilizare a resurselor secundare
in industria celulozei și hirtiei. Vă
rugăm să vă referiți mai pe larg la
acest aspect, știut fiind că, pe această
cale, trebuie să se acopere o mare
parte din necesarul de materii prime.
— Avind in vedere specificul acti
vității noastre, un accent deosebit se
pune pe valorificarea resturilor de
material lemnos, rpaculatură, zgură
granulată și expandată, cenușă de
termocentrală, plută etc., în anul 1980
urmind să se înregistreze progrese
însemnate în această privință. Prin
măsurile luate încă în cursul anu
lui trecut, in acest an, 57 la sută din
materia primă folosită in producția
plăcilor aglomerate din lemn și a plă
cilor fibrolemnoase o reprezintă re
sursele recuperabile și refolosibile,
urmînd ca pînă în 1985 ponderea
acestora să crească la minimum 65
la sută. Pentru producția de celuloză,
hîrtii, cartoane, materia primă pro
venită din valorificarea resurselor re
folosibile din lemn deține o pondere
de 19 la sută in anul 1980, ajungind
în 1985 la circa 32,7 la sută. Tot pen
tru producția de hirtii și cartoane se
folosește maculatură, care reprezintă
în 1980 circa 26 la sută din nece
sarul total de materii prime.
tn industria materialelor de con
strucții, in 1980 se va folosi în pro
ducția de ciment zgura granulată,
provenită de la combinatele siderur-

acestora se ridică în anul 1980 Ia
circa 2,5 miliarde lei.
Concomitent, traducînd în‘viață in
dicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind exploatarea resurselor neura
le tradiționale de construcție (piatră,
granit, argilă, marmură), fabricarea
și folosirea mai intensă pe plan local
a cărămizilor, țiglei și ceramicei —
care se obțin cu consumuri mai mici
de energie, comparativ cu cimentul,
fierul beton sau prefabricatele — în
institutele de proiectare din cadrul
ministerului se elaborează proiectele
unor unități mici care vor utiliza re
sursele amintite. Aceste unități vor
asigura nu numai valorificarea re
surselor locale, dar și economisirea
combustibilului, eliminarea transpor
turilor costisitoare, folosirea forței
de muncă existentă în zonă și acope
rirea mai bună a nevoilor locale de
materiale de construcții.
•— In ce măsură se manifestă cer
cetarea științifică din industria ma
terialelor de construcții și economia
forestieră ca un factor dinamizator
al realizării unei înalte eficiente 1
— Pe baza indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, am reușit să orien
tăm întreaga activitate de cercetare
spre soluționarea unor probleme con
crete de producție, privind realizarea
de noi produse și tehnologii cu con
sumuri reduse de materiale, energie
și combustibil și cu rezistență superi
oară, atragerea în circuitul economic
a noi surse de materii prime și uti
lizarea crescîndă a materialelor relo-

Aurel PAPADIUC
Cezar IOANA

Convorbire realizată de

Ilie ȘTEFAN
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Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Vă rugăm să ne permiteți ca, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii arădeni — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități
— să ne exprimăm bucuria și totala
satisfacție cu prilejul reîntoarcerii
dumneavoastră și a tovarășei Elena
Ceaușescu pe pămînțul scump al pa
triei noastre, din noua și fructuoasa
vizită întreprinsă in Republica Popu
lară Bulgaria — relevă telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.
Primirea dumneavoastră și a to
varășei Elena Ceaușescu cu deosebi
tă prietenie și căldură de către po
porul prieten bulgar și de cei mai
înalți reprezentanți ai săi, cordiali
tatea convorbirilor purtate, atenția cu
care presa, radioul, televiziunea, în
treaga opinie publică din Republica
Populară Bulgaria au urmărit desfă
șurarea noului dialog la nivel înalt,
sint mărturii elocvente, care ne um
plu inimile de bucurie, ale interesu
lui viu cu care este urmărită azi in
lume activitatea dumneavoastră, a
României socialiste, consacrată coo
perării și destinderii, securității și
păcii pe planeta noastră.
Fructuoasele convorbiri. înțelegeri
le la care s-a ajuns, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. marchează o con
tribuție majoră la extinderea și aprofundarea colaborării multilaterale
româno-bulgare.
Angajați plenar în realizarea hotăririlor Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român, oamenii
muncii arădeni vă asigură, mult sti
mate tovarășe secretar general, că nu
vor precupeți nici un efort pentru
a adăuga noi și însemnate succese la
măreața operă de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate, con
tribuind astfel la strălucirea și presti
giul României pe plan mondial.

Nicolae Ceaușescu, și de tovarășa
Elena Ceaușescu, ridică pe o nouă
treaptă tradiționalele relații de prie
tenie. bună vecinătate și colaborare
multilaterală dintre România și Bul
garia. dintre cele două partide și po
poare.
Angajați plenar la înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ce le revin
din hotăririle Congresului al XII-lea
al partidului, comuniștii, toti oamenii
muncii de p'e meleagurile județului
Cluj vă încredințează că nu vor
precupeți nici un efort pentru a
transpune în viață mărețele obiective
înscrise in programul partidului, de
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în atmosfera de vibrantă trăire
patriotică ce animă viața politică și
socială a patriei in amplul și
profundul dialog democratic care
precede alegerile de la 9 martie, oa
menii muncii din județul Constanța
au urmărit cu viu interes vizita de
prietenie pe care dumneavoastră, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, ați întreprins-o în Re
publica Populară Bulgaria. țară
socialistă vecină și prietenă, și dau o
înaltă apreciere rezultatelor care o
încununează — subliniază telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN CON

tuirea neabătută a sarcinilor com
plexe ce revin județului Gorj din is
toricele hotărîri adoptate de cel
de-al XII-lea Congres al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii
români și maghiari din județul Har
ghita au urmărit cu o deosebită sa
tisfacție și justificată mindrie patrio
tică solia de pace, prietenie și colabo
rare pe care dumneavoastră, mult
iubite tovarășe secretar general, ați
intreprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria, se arată în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN HAR
GHITA AL P.C.R.
Dorim să ne exprimăm adeziunea
deplină, totala noastră aprobare față
de rezultatele fructuoase ale vizitei,
convinși că ea confirmă încă o dată
justețea politicii externe a partidului
și statului nostru, consecvența cu
care dumneavoastră vă situați în
fruntea acțiunilor de întărire conti
nuă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările socialiste, din
tre toate statele lumii, pentru men
ținerea unui climat de pace și des
tindere în lume, pentru cauza pro
gresului și civilizației pe planeta
noastră.
Aducîndu-vă și cu prilejul acestui
important eveniment un fierbinte
omagiu pentru inițiativele valoroase
în soluționarea complexelor probleme

COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R.
Prin rezultatele sale, prin atmos
fera de caldă prietenie în care s-a
desfășurat, vizita dumneavoastră în
scrie o nouă și remarcabilă pagină
în cronica bunelor relații sta'tornicite
între cele două partide și popoare,
constituind, totodată, o dovadă eloc
ventă a hotărîrii partidului și statu
lui nostru de a înfăptui neabătut
obiectivele Congresului al XII-lea al
P.C.R. de întărire a relațiilor de bună
vecinătate și conlucrare cu țările so
cialiste, cu statele din Balcani, pen
tru transformarea acestei regiuni
într-o zonă a păcii, securității și în
țelegerii.
Profund recunoscători pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți pentru ca
scumpa noastră patrie, Republica
Socialistă România, să se înscrie pe
culmile înalte ale progresului și civi
lizației, vă încredințăm, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că oamenii muncii mehedințeni, în
suflețiți de pilduitorul dumneavoastră
exemplu de activitate, dăruire și
abnegație revoluționară pe care ni-1
oferiți zi de zi, sînt hotărîți să întimpine apropiatele alegeri de la 9
martie cu noi succese în încheierea
cu bune rezultate a ultimului an al
cincinalului 1976—1980 și vă asigurăm
că nu vom precupeți nici un efort
pentru a îndeplini exemplar sarci

dului, în frunte cu dumneavoas
tră, mult iubite toyarășe Nicolae
Ceaușescu, asigurîndu-vă că vor face
totul pentru înflorirea patriei, pentru
creșterea continuă a prestigiului in
ternațional al României socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii,
români și maghiari, din județul Să
laj, care trăiesc și muncesc în de
plină unitate și frăție, dau o înaltă
apreciere întîlnirii româno-bulgare
la cel mai înalt nivel, întîlnire care
constituie o mărturie a celor mai
bune raporturi existente între, țările
și popoarele noastre vecine și prie
tene, o expresie a voinței celor două
partide de a conlucra fructuos și
multilateral în folosul lor reciproc, al
socialismului, progresului și păcii în
lume — se subliniază în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN SALAJ
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.
Noul dialog româno-bulgar, desfă
șurat într-o atmosferă cordială, de
prietenie și înțelegere reciprocă, se
înscrie ca o nouă contribuție la dez
voltarea și aprofundarea relațiilor de
prietenie, bună vecinătate și de co
laborare multilaterală dintre cele
două partide și țări, în interesul cau
zei generale a socialismului și păcii,
al înțelegerii și conlucrării pașnice în
Balcani, în Europa și în întreaga
lume.

convorbirile purtate la nivel înalt,
față de rezultatele acestei noi solii
de pace — se spune în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN TUL
CEA AL P.C.R.
Și de această dată, vizita de prie
tenie a scos în evidență prestigiul și
prețuirea de care se bucură peste ho
tare România socialistă, dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, pro
motor neobosit al idealurilor de pace,
prietenie, colaborare și înțelegere
pașnică între popoare.
Vă încredințăm, mult iubite tova
rășe secretar general, că oamenii
muncii tulceni, asemeni întregului
popor, însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de dăruire și abne
gație revoluționară, vor depune toată
energia și capacitatea lor de muncă
pentru transpunerea în viață a. poli
ticii interne și externe a. partidului
și statului nostru, a marilor obiective
adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,
întîmpinînd cu noi și importante suc
cese, în toate domeniile de activitate,
apropiatul eveniment de la 9 martie.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Vrancea au urmărit cu viu
interes, cu deplină satisfacție și mjndrie patriotică recenta vizită efec
tuată de dumneavoastră. împreună

„Vizita dumneavoastră in Bulgaria vecină și prietenă se inscrie ca o nouă
și remarcabilă contribuție la dezvoltarea, pe multiple planuri, a tradiționalelor legături
de conlucrare româno-bulgare, la întărirea încrederii, înțelegerii și colaborării
in Balcani, pe continentul european și în întreaga lume".

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL P.C.R. se arată : împreu
nă cu întregul nostru popor, comu
niștii. toți oamenii muncii — români,
maghiari și germani — de pe frumoa
sele meleaguri ale județului BistrițaNăsăud au urmărit cu viu interes și
deplină satisfacție vizita pe care
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați
întreprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. zilele acestea în Re
publica Populară Bulgaria.
Convorbirile la cel mai înalt nivel
ce s-au concretizat -în .înțelegeri care
asigură continuarea pe--O. treaptă superioară, tot mai înaltă a. colaborării
și cooperării dintre țara noastră și.
Bulgaria, spre binele și fericirea am
belor popoare, pentru afirmarea idei
lor socialismului și comunismului în
lume, oferă,, un nou și minunat
exemplu de colaborare pe care țara
noastră le realizează cu toate țările
socialiste, cu toate popoarele si na
țiunile lumii iubitoare de pace și
securitate.
Vă încredințăm totodată că urmînd
neabătut exemplul dumneavoastră
strălucit de dăruire și abnegație, de
pasiune revoluționară puse în slujba
fericirii și prosperității patriei, asi
gurării independentei și suveranită
ții sale naționale, vom munci cu și
mai multă hotărire, vom face totul
pentru a traduce în viată hotârîrile
Congresului al XII-lea al Partidului
Comunist Român, vom contribui prin STANȚA AL P.C.R. și CONSILIU ale contemporaneității, vă asigurăm,
mult iubite și stimate tovarășe
fapte de muncă la progresul econo- LUI POPULAR JUDEȚEAN.
Vă exprimăm, mult iubite tova Nicolae Ceaușescu, că eforturile noas
mico-social continuu al scumpei
rășe
Nicolae
Ceaușescu,
întreaga
tre ale tuturor oamenilor muncii, ro
noastre patrii — România socialistă.
noastră gratitudine pentru modul mâni și maghiari, din județul Har
împreună cu întregul popor, comu strălucit in care dumneavoastră, ghita, sint îndreptate spre realizări
niștii, toți oamenii muncii, români, exemplu de 'slujire fără preget a in tot mai mari și o contribuție mereu
maghiari, germani și de alte naționa tereselor și aspirațiilor fundamen sporită la înfăptuirea obiectivelor
lități din județul nostru, au urmărit tale ale poporului român, personali stabilite de Congresul al XII-lea al
cu viu interes și deplină satisfacție tate proeminentă a vieții politice Partidului Comunist Român.
vizita efectuată de dumneavoastră, contemporane, ați reafirmat și cu amult stimate
tovarășe Nicolae cest prilej voința fermă a poporului
Comuniștii, toți oamenii muncii de
Ceaușescu. împreună cu tovarășa român de a dezvolta și adinei colabo pe străvechile și reînnoitele melea
Elena Ceaușescu, in Republica Popu rarea și cooperarea cu țările socialis guri ale Maramureșului — români,
lară Bulgaria și își exprimă deplina te, cu toate statele lumii pentru tri maghiari, ucraineni și alte naționa
aprobare față de rezultatele fruc umful rațiunii politice de pace și lități — au urmărit cu interes deo
tuoase ale noului dialog la cel mai progres care corespunde' intereselor sebit, cu cea mai vie satisfacție noua
înalt nivel româno-bulgar — dovadă tuturor popoarelor.
solie de prietenie și colaborare pe
în numele comuniștilor, al tuturor care ați întreprins-o, mult iubite to
elocventă a relațiilor tradiționale fră
țești și de bună vecinătate dintre oamenilor muncii din județul Con varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
partidele și popoarele noastre — se stanța,-ne angajăm în fața condu cu mult stimata tovarășă Elena
spune în telegrama COMITETULUI cerii partidului, a dumneavoastră, Ceaușescu, în Republica Populară
mult iubite și stimate tovarășe Bulgaria. Noi vedem în aceasta o
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.
Primirea deosebit de călduroasă Nicolae Ceaușescu, să acționăm ne nouă și strălucită contribuție la ex
pentru îndeplinirea exem tinderea, la ridicarea pe o treaptă
ce v-a fost rezervată pe timpul vizi contenit
a sarcinilor ce ne revin din superioară a colaborării multilaterale
tei în tara vecină și prietenă este o plară
hotăririle de partid și de stat, a ori- ■ dintre România și Bulgaria. în inte
nouă și strălucită mărturie a consi entărilor
și indicațiilor pe care ni resul cauzei socialismului, al progre
derației și stimei de care dumnea
dat cu prilejul vizitelor de lu sului, al consolidării păcii în lume —
voastră, iubite tovarășe Nicolae le-ați
se arată în telegrama COMITETULUI
Ceaușescu, vă bucurați pe plan in cru întreprinse în județul nostru.
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.
ternațional.
Asemenea întregului popor, comu și CONSILIULUI POPULAR JU
Folosim și acest prilej pentru a vă niștii, toți locuitorii meleagurilor DEȚEAN.
încredința, mult stimate și iubite gorjene au urmărit cu viu interes vi
Primirea cordială de care v-ați
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de senti zita de prietenie întreprinsă de
mentele noastre de profundă dragos dumneavoastră. împreună cu tovarășa bucurat, stima și respectul cu care
te și nețărmurit devotament, de ade Elena Ceaușescu, în Republica Popu ați fost înconjurat de către condu
ziunea noastră deplină față de tot lară Bulgaria. Desfășurată sub sem cătorii țării vecine și prietene, de
ceea ce întreprindeți în fruntea nul înaltului dumneavoastră presti populație constituie dovezi elocvente
partidului și statului, pe planul poli giu de remarcabilă personalitate po ale unei prietenii adînci, cu vechi
ticii noastre interne și externe., an- litică a lumii contemporane, al res tradiții istorice, cimentate de lupta
gajîndu-ne să nu precupețim nici tin pectului și stimei reciproce dintre comună a popoarelor român și bulgar
efort pentru îndeplinirea exemplară cele două țări și popoare, recenta vi pentru libertate și neatîrnare, pentru
a sarcinilor ce ne revin din hotărî- zită reprezintă o nouă și importantă socialism și comunism, ale prețuirii
rile Congresului al XII-lea al Parti contribuție la dezvoltarea raporturi de care se bucură poporul român,
dului Comunist Român, a prețioase lor de colaborare și solidaritate din patria noastră socialistă. Partidul
lor indicații pe care ni le-ați dat cu tre România și Bulgaria, dintre Comunist Român, dumneavoastră
ocazia recentei vizite de lucru efec Partidul Comunist Român și Parti personal.
tuate în municipiul Brașov.
Cu această ocazie vă raportăm,
dul Comunist Bulgar, în folosul am
belor țări, al cauzei socialismului și mult iubite tovarășe Nicolae
Comuniștii, toți oamenii muncii progresului — se relevă în telegrama Ceaușescu, că oamenii muncii din ju
din județul Cluj, împreună cu între COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ dețul Maramureș, în frunte cu co
gul nostru popor, urmărind cu viu AL P.C.R. Si CONSILIULUI POPU muniștii, sint angajați ferm în marea
interes și legitimă mindrie patrioti LAR JUDEȚEAN.
intrecere socialistă, pentru a-și rea
că vizita de prietenie pe care dum
Ne bucură din toată inima, mult liza in mod exemplar sarcinile ce le
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae stimate tovarășe secretar general, să revin în ultimul an al actualului cin
Ceaușescu, ați intrenrins-o în țara conștatăm că pretutindeni, pe toate cinal, angajamentele asumate, pre
vecină și prietenă Republica Popu meridianele, sînteți așteptat și primit gătind în același timp condițiile ne
lară Bulgaria își exprimă atașa ca prestigios mesager al păcii, că cesare trecerii, cu întreaga noastră
mentul deplin fată de politica vasta dumneavoastră activitate in capacitate, cu toată hotărîrea la în
internă și externă pe care o promo ternațională, caracterizată prin înaltă deplinirea prevederilor obiectivelor
vați cu consecvență și abnegație re principialitate, spirit de inițiativă, planului cincinal 1981—1985. a tuturor
voluționară, pentru progresul patriei, fermitate revoluționară, are un rol hotăririlor adoptate de Congresul
pentru întărirea continuă a relațiilor hotărîtor în dezvoltarea largă și al XII-lea al Partidului Comunist
frățești de colaborare și conlucrare neîngrădită a colaborării dintre to Român.
multilaterală, reciproc avantajoasă poare, in amplificarea relațiilor din
cu partidul comunist și poporul bul tre state, în asigurarea păcii și secu
Comuniștii, toți oamenii muncii din
gar. cu țările vecine și popoarele din rității in lume.
județul Mehedinți, asemenea întregu
Balcani, cu toate popoarele lumii —
Sentimentele noastre de profundă lui nostru partid și popor, au urmărit,
se arată în telegrama COMITETULUI încredere în politica internă și ex cu viu interes și legitimă mindrie
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.
ternă a partidului și statului, de patriotică, vizita de prietenie pe care
înțelegerile realizate la cel mai nemărginită dragoste și recunoștință dumneavoastră, mult iubite tovarășe
înalt nivel, atmosfera de entuziasm față de partid, față de dumneavoas Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o,
în care s-au desfășurat întîlnirile cu tră. mult iubite și stimate tovarășe împreună cu stimata tovarășă Elena
oamenii muncii din Ruse si Voden, Nicolae Ceaușescu. se constituie în Ceaușescu, în Republica Populară
întreaga activitate desfășurată de cele mai nobile resorturi de a ac Bulgaria, țară socialistă, vecină și
dumneavoastră,
iubite
tovarășe ționa cu toate forțele pentru înfăp prietenă — se arată în telegrama

„Ne exprimăm încă o dată adeziunea fierbinte la politica internă și externă
a partidului și statului, înalta prețuire față de activitatea dumneavoastră neobosită,
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent,
personalitate marcantă a vieții politice internaționale, care slujește cu nețărmurit
devotament interesele poporului român".
„Ne angajăm să obținem noi și importante realizări in toate domeniile de
activitate, să facem totul pentru aplicarea in viață a mărețelor obiective stabilite
de Congresul al XII-lea al partidului".
nile ce ne revin din documentele pro
gramatice 'ale Congresului al XII-lea
al partidului.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se spu
ne : Alături de întregul partid și po
por, cu inimile și conștiința vibrînd
de cea mai profundă mindrie patrio
tică, comuniștii, toți oamenii muncii
— români, maghiari, germani — din
județul Mureș vă adresează cele
mai calde felicitări pentru rezulta
tele strălucite ale noii solii de pace
și colaborare desfășurate sub sem
nul tradiționalelor
legături : de
strînsă și caldă prietenie între po
poarele român și bulgar.
încercăm și cu acest prilej senti
mente de justificată mîndrie patrio
tică pentru acest nou act politic orin
care prietenia și colaborarea dintre
Partidul Comunist Român și Partidul
Comunist Bulgar, dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Bulgaria se amplifică și se
aprofundează pe baza principiilor res
pectării stricte a independenței și
suveranității naționale, deplinei ega
lități in drepturi, neamestecului in
treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești.
Susținem din adîncul inimilor noas
tre această politică înțeleaptă, pro
movată cu consecvență de Partidul
Comunist Român, de România so
cialistă, politică ce contribuie la dez
voltarea solidarității și colaborării
între partidele și popoarele noastre,
la impulsionarea colaborării multi
laterale pe plan mondial, în scopul
realizării destinderii, asigurării păcii
și securității în Europa și în lume.
în telegrama COMITETULUI 'JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. se
spune : Comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Prahova, alături
de întregul nostru popor, vă trans
mit din inimă, dumneavoastră, celui
mai iubit fiu al națiunii noastre, și
mult
stimatei
tovarășe
Elena
Ceaușescu profunda lor recunoștin
ță și aprobarea deplină față de re
zultatele noii vizite de prietenie și
colaborare frățească pe care ați în
treprins-o în Republica Populară
Bulgaria.
Dialogul fructuos româno-bulgar
la cel mai înalt nivel se înscrie în
practica relațiilor de bună vecinătate
statornicite între țările și popoarele
noastre și constituie o expresie elocventă a consecvenței și caracteru
lui constructiv al politicii noastre ex
terne, al cărei ctitor sinteți dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu.
Acționînd sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, în ca
drul larg și mobilizator al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
oamenii muncii intîmpină cu rezul
tate însemnate in producție alegerile
de deputați pentru Marea Adunare
Națională și consiliile populare de la
9 martie, strîns uniți în jurul parti

Folosim și acest prilej pentru a ne
exprima, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, totala ade
ziune față de justețea politicii de
destindere și de pace promovată de
partidul și statul nostru, pentru o
largă colaborare între toate statele,
fără deosebire de orînduire socială.
Conștiertți fiind că realizările țării
noastre în toate domeniile construc
ției socialiste constituie expresia for
ței creatoare a poporului nostru, o
contribuție la creșterea prestigiului și
influenței socialismului in lume, noi,
cei ce trăim și muncim pe aceste
străvechi meleaguri, ne angajăm să
acționăm cu toată răspunderea pen
tru îndeplinirea în mod exemplar a
tuturor sarcinilor ce ne revin din
istoricele documente ale Congresului
al XII-lea al Partidului Comunist
Român.
Sucevenii, asemenea întregului po
por, înmănunchează în inimi și cuge
te cele mai frumoase gînduri și sen
timente de dragoste și stimă, de alea
să prețuire și adîncă gratitudine pen
tru dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, patriot
înflăcărat, eminentă personalitate a
contemporaneității, care ați purtat cu
deosebit succes noua solie de pace
și prietenie a națiunii noastre în vi
zita întreprinsă, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN SU
CEAVA AL P.C.R.
înscriindu-se în tradiția înaintată a
poporului român de a trăi în pace și
bună înțelegere cu alte neamuri —
tradiție căreia dumneavoastră i-ați
conferit strălucire fără precedent
printr-o neobosită activitate de om
politic și diplomat de excepție, dăruit
nobilei cauze a instaurării în lume
a unor relații întemeiate pe egalitate,
respect, colaborare — această vizită
reprezintă o nouă dovadă a consec
ventei cu care acționați pentru apli
carea în practică a principiilor poli
ticii externe a partidului și statului
nostru.
Acest eveniment ne prilejuiește re
afirmarea atașamentului nețărmurit
față de politica internă și internațio
nală a partidului nostru, al cărei ar
hitect și prim înfăptuitor sînteți, asi
gurîndu-vă că vom acționa cu toată
capacitatea noastră de muncă și crea
ție pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite de Congresul al XII-lea al
Partidului Comunist Român, pentru
înflorirea scumpei noastre patrii,
România socialistă.

Asemenea întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Tulcea dau o înaltă apreciere
vizitei de prietenie pe care ați efec
tuat-o dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu în Republica Populară
Bulgaria, țară vecină și prietenă, și
își exprimă totala adeziune față de

cu tovarășa Elena Ceaușescu. în țara
vecină și prietenă, Republica Popu
lară Bulgaria, se arată în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN VRAN
CEA AL P.C.R.
Convorbirile avute și înțelegerile
convenite au ridicat pe un plan supe
rior prietenia româno-bulgară, ele
constituind o nouă și puternică do
vadă a voinței celor două partide și
popoare de a dezvolta, pe multiple
planuri, legăturile tradiționale dintre
cele două țări. Rezultatele vizitei
atestă cu putere consecventa cu care
dumneavoastră acționați în direcția
întăririi unității și coeziunii țărilor
socialiste, a mișcării comuniste inter
naționale.
Folosim acest prilej, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, pentru a ne
reafirma încă o dată întreaga adeziune
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei pro
motor strălucit sînteți, voința noas
tră neclintită de a face totul pentru
a înfăptui istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al partidului, con
tribuind într-o măsură tot mai mare
la dezvoltarea multilaterală a patriei
noastre socialiste.
In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se arată :
Femeile de pe întreg cuprinsul patriei
— românce, maghiare, germane și de
alte naționalități au urmărit cu
profund interes și deosebită satisfac
ție noua solie de pace, prietenie și
colaborare pe care. împreună cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu.
ați
purtat-o în Republica Populară Bul
garia. țară socialistă vecină și prie
tenă.
Exprimîndu-ne acordul deplin cu
rezultatele deosebit de rodnice ale
noului dialog la nivel înalt, dăm glas,
în același timp, sentimentelor de

mîndrie că vă avem în fruntea tării
pe dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
conducător înțelept, patriot înflăcărat,
revoluționar consecvent, personalitate
marcantă a vieții politice internațio
nale, care slujiți cu credință și înalt
devotament
interesele
poporului
român.
Permiteți-ne să exprimăm și cu
acest prilej întreaga noastră dragoste,
și stimă față de tovarășa Elena
Ceaușescu. militant de frunte al
partidului, eminentă personalitate a
vieții politice și sociale, savant de
mare prestigiu, care alături de
dumneavoastră a dus pe pămînțul
Bulgariei mesajul de prietenie, gîndurile de pace ale întregului popor
român, ale femeilor României socia
liste.
Pentru milioanele de femei din
țara noastră nu există o datorie mai
de preț decît aceea de a răspunde
prin fapte pline de dăruire patrioti
că și revoluționară încrederii acor
date, aducindu-și o contribuție tot
mai însemnată la înaintarea Româ
niei pe drumul socialismului și co
munismului.
CONSILIUL UNIUNII NAȚIONA
LE A COOPERATIVELOR AGRICO
LE DE PRODUCȚIE, în numele în
tregii țărănimi, al tuturor oamenilor
muncii din agricultura cooperatistă,
își exprimă profunda satisfacție și
deplina aprobare pentru rezultatele
deosebit de fructuoase ale vizitei pe
care dumneavoastră, iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, îm
preună cu stimata tovarășă Elena
Ceausescu, în țara vecină și prietenă,
Republica Populară. Bulgaria — se
arată într-o altă telegramă.
în această perioadă, cînd oamenii
muncii de pe întreg cuprinsul țării
noastre intîmpină alegerile de la
9 martie cu noi și însemnate realizări
in toate domeniile de activitate, cu
hotărîrea de a face totul pentru
aplicarea în viață a mărețelor obiec
tive adoptate de Congresul al XII-lea
al partidului, țărănimea, toti lucră
torii din agricultura cooperatistă —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — își exprimă încă o
dată întregul atașament fată de poli
tica internă și externă a partidului,
angajamentul ferm de a-și aduce de
plina contribuție la înfăptuirea aces
teia, la dezvoltarea și ridicarea pa
triei pe noi culmi de civilizație și
progres.

Cu nețărmurită dragoste si mîn
drie patriotică, oamenii muncii care
își desfășoară activitatea pe tărîmul
științei și tehnologiei, alături de în
tregul nostru popor, vă exprimă
profunda recunoștință pentru înfăp
tuirea înaltei misiuni de prietenie și
colaborare pe care ați desfășurat-o,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Bulgaria — se spune
în telegrama CONSILIULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE.
Desfășurată pe terenul fertil al
bunelor relații tradiționale dintre
popoarele român și bulgar, vizita de
prietenie pe care ați efectuat-o în
Bulgaria vecină și prietenă adaugă
o nouă și substanțială contribuție la
întărirea unității țărilor socialiste, a
solidarității națiunilor angajate pe
calea luminoasă a înaintării spre
comunism.
Mîndri de a vă fi contemporani,
ne angajăm să facem totul spre a
fi demni de înaltul exemplu pe care
ni-1 dați, să punem pe deplin în va
loare minunatele condiții ne care
le-ați asigurat muncii de creație tehnico-științifică. să sporim necontenit
contribuția științei și tehnologiei la
transpunerea in viață a hotăririlor
celui de-al XII-lea Congres al
partidului.
în telegrama trimisă de colectivul
întreprinderii ELECTROTEHNICABUCUREȘTI se arată : Alături de
întregul popor, comuniștii, toți oa
menii muncii de la această întreprin
dere au urmărit cu cel mai profund
interes vizita dumneavoastră și a
tovarășei Elena Ceaușescu în Repu
blica Populară Bulgaria, moment de
referință în dezvoltarea relațiilor de
colaborare, pe multiple planuri, din
tre popoarele român și bulgar, dintre
România și Bulgaria. în vizita pe
care ați întreprins-o vedem încă o
confirmare a justeței politicii promo
vate de partidul și statul nostru pen
tru lărgirea contactelor economice,
tehnico-științifice și culturale cu
toate statele lumii, în interesul con
solidării păcii și prieteniei între po
poare.
Ne exprimăm .deplina aprobare
față de rezultatele excepționale ale
vizitei dumneavoastră și vă asigurăm
că, însuflețiți de îndemnurile și exemplul dumneavoastră personal, oa
menii muncii de la întreprinderea
„Electrotehnica", în frunte cu comu
niștii, transpun în viață, cu fermitate
și dăruire, sarcinile ce ne revin din
documentele Congresului al XII-lea al
partidului.

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a
secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au mai sosit telegrame din partea unor
comitete municipale, orășenești și comunale de partid, ministere, institu
ții centrale, organizații de masă și obștești, a numeroase întreprinderi
industriale, unități agricole, uniuni de creație, instituții de știință, artă
și cultură, unități militare.
în telegrame se exprimă deplina satisfacție și aprobare față de rezul
tatele rodnice ale vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria —
contribuție remarcabilă la extinderea și aprofundarea tradiționalelor re
lații de prietenie, bună vecinătate și colaborare multilaterală, reciproc
avantajoasă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar,
dintre România și Bulgaria, dintre popoarele român și bulgar. în tele
grame se subliniază, totodată, că noul dialog româno-bulgar Ia cel mai
înalt nivel reprezintă expresia voinței României socialiste de a milita
consecvent pentru întărirea colaborării țărilor socialiste, pentru împiedi
carea agravării încordării internaționale, pentru continuarea cursului des
tinderii, promovarea cauzei păcii și securității in Balcani, in Europa și in
întreaga lume.
Manifestîndu-și deplina adeziune la politica internă și externă a parti
dului și statului, cetățenii patriei — români, maghiari, germani și de alte
naționalități — își reînnoiesc angajamentul de a acționa neabătut pentru
transpunerea în viață a istoricelor documente ale Congresului al XII-lea
al P.C.R., menite să asigure ridicarea patriei pe noi culmi de progres și
civilizație, precum și hotărîrea de a intîmpină alegerile de Ia 9 martie cu
noi succese in toate domeniile de activitate.
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/ntîlnirile dintre candidații
Frontului Democrației
și Unității Socialiste și alegători
Prin munca și contribuția noastră
Someșeni, fostă comună megieșă,
devenită acum, prin extinderea ora
șului, cartier al municipiului ClujNapoca, împărtășește și prin realizări
destinul marelui oraș. Mai ales în ul
tima legislatură. Marea majoritate a
cetățenilor din Someșeni sînt munci
tori, tehnicieni, ingineri în diferite
unități industriale. O bună parte a
forței de muncă este ocupată în agri
cultură. Livezile cu pomi ale între
prinderii agricole de stat, ale sta
țiunii experimentale hortiviticole,
serele întreprinderii de legume și
fructe, cooperativa agricolă constituie
o bază puternică de aprovizionare cu
produse agroalimentare. iar activită
țile industriale și prestatoare de ser
vicii, dezvoltate în actuala legislatu
ră, au făcut ca bunăstarea cetățenilor
să se regăsească și în frumoase
realizări urbanistice.
întilnirea cetățenilor din acest car
tier cu conf. univ. Dumitru Marica,
de la Institutul agronomic, președin
tele comitetului județean al organi
zațiilor Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, candidat în circum
scripția electorală județeană nr. 18, si
cu Gheorghe Lăpușan, maistru la
S.M.A., și Alexandru Lorint. maistru
la C.F.R., candidați în circumscrip
ția electorală municipală nr. 8. a avut
un pronunțat caracter de lucru. Nu
meroșii participanți la discuții au ți
nut să-și exprime satisfacția pentru
consistentele progrese economice, so
ciale, urbanistice din ultimii ani. manifestîndu-și, totodată, spiritul de
buni gospodari, prin dorința de a con
lucra cu viitorii lor deputati pentru
a duce mai departe ștafeta înfăptui
rilor de azi. Au vorbit despre proble
mele cartierului, despre ce au de fă

cut în continuare ei, cetățenii, îm
preună cu organele locale.
— E frumoasă întreaga . țară, sînt
frumoase municipiul nostru, cartierul
nostru — spunea Ilie Moldovan, pre
ședintele comitetului de cetățeni. Iată,
numai în actuala legislatură s-a ex
tins rețeaua de apă potabilă într-o
mare parte a cartierului, s-au pie
truit și modernizat multe străzi, s-au
plantat arbori ornamentali. Am re
gularizat cu mîinile noastre pîrîul
Becaș, am curățat vreo 300 de hec
tare de pășuni. Dar stă în puterea
noastră să realizăm încă multe lu
cruri necesare. Printre altele, am avea
nevoie de încă un punct alimentar
în partea de jos a cartierului aflat
ceva mai departe de complexul
„Dora“. Avem un local corespunză
tor pe care l-am putea amenaja dacă
am primi sprijin din partea direcției
comerciale.
— Are dreptate tovarășul Moldo
van — a intervenit în discuție Uie
Armeanu, membru al comitetului de
cetățeni. Eu aș mai adăuga ceva.
Avem un dispensar medical frumos,
în jurul lui am putea face un parc
în care să sădim arbori ornamentali,
să punem bănci. Ar fi și frumos și
util. Acestea le putem face -noi. S-ar
impune însă un sprijin din partea
consiliului popular pentru asfaltarea
trotuarului pe strada Traian Vuia. Și
alte cîteva propuneri : ar fi necesar
ca oficiul județean de turism să lăr
gească și să modernizeze Băile So
meșeni, pentru ea tot mai mulți oa
meni ai muncii din municipiul nos
tru să beneficieze de apele minerale
de aici, cu binecunoscute efecte tera
peutice. Am putea să dăm și noi o
mină de ajutor. Și încă ceva : noi,

cei din cartierul Someșeni. mergem
să ne achităm taxele de radio — TV
și telefon tocmai la oficiul poștal din
cartierul Gheorgheni, schimbînd două
autobuze. De ce n-am putea achita
aceste taxe la poșta din cartierul
nostru ?
Profesorul Eugen Prodan, cetățea
nul Alexandru Baba si alții au mai
propus ca, prin contribuția în mun
că și în bani a cetățenilor, să se re
pare și să se modernizeze străzile
Hunedoara. Blajului și Timișului, iar
grădinița de eonii să beneficieze de
orar normal. De asemenea, au pro
pus să ia ființă o creșă, întrucît exis
tă localuri care pot fi amenajate în
acest scop.
Cu mult interes a fost ascultat IlieRusu, președintele cooperativei agri
cole, care s-a angajat. în nume’?
cooperatorilor, ca în acest an să li
vreze la stat cantităti mult mai mari
de cereale, plante tehnice, legume,
lapte, carne etc. Pentru aceasta — a
spus el — au fost create toate con
dițiile nece-are. S-a an°a;at. de ade
menea, ca încă în primăvara aceasta
cooperatorii să reoare și să canali
zeze strada lor, care se numește chiar
așa : „Strada cooperatorilor".
Problemele aduse în atenție, pro
punerile făcute cu multă chibzuință
de participanții la întîlnire au fost
consemnate cu migală pe agenda lor
de către candidați, de reprezentanții
organelor locale, I-au asigurat aooi
pe cetățenii cartierului de tot spriiinul pentru traducerea în faptă a pro
punerilor făcute. Și astfel. înt’lnirile
dintre alegători si candidați au de
butat, ieri, fructuos si în municipiul
Cluj-Naipoea.

OAMENILOR MUNCII
• ÎNFĂPTUIRI lACTMMl* propuneri
Orașul nostru - o grădină !
Anul trecut, în municipiul Galați,
cetățenii au participat la realizarea
a numeroase obiective edilitar-gospodărești — amploarea contribuției
lor ridicindu-se la 41 milioane ore
muncă patriotică. S-au construit,
astfel, 11 mii metri pătrați de
străzi, patru baze sportive, s-au
efectuat taluzări de maluri pe o
suprafață de 120 mii metri pătrați,
s-au extins și întreținut sute de
hectare de spații verzi, s-au plantat
peste 160 000 mii arbori și 45 km
gard viu.
Pornind de la experiența bună
dobîndită, cetățenii au propus, în
cadrul unor adunări cetățenești, ca
în acest an — anul alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională
și în consiliile populare — să se des
fășoare acțiuni și mai ample de
muncă patriotică pentru înfrumuse
țarea și ridicarea gradului de urba
nizare a municipiului nostru. în
acest sens, locuitorii orașului vor
participa la extinderea spațiilor
verzi cu încă 20 hectare, la planta
rea a peste 150 000 arbori și arbuști,
a 30 km gard viu. a 31 000 tranda
firi și peste un milion de flori. în
special în zonele falezei, in grădina
publică, parcul tineretului, în car
tierele de locuințe. Tot prin muncă
patriotică vor fi amenajate mai
multe străzi și trotuare, cu o su
prafață de 10 000 mp, 4 baze spor
tive. 20 locuri de joacă pentru co
pii. alei printre blocurile de locuin
țe etc. La sugestiile cetățenilor,
edilii orașului au luat măsuri de
îmbunătățire a activității de salu

AGENDĂ ELECTORALĂ

Aspect de la „Casa alegătorului" din cadrul circumscripției nr. 16 Armata
Poporului din București, a Marii Adunări Naționale

sau al unui muzeu de istorie a ora
șului.
— Eu cred că proiectanții au greșit
cînd au prevăzut ca o parte a con
strucțiilor să afecteze actualul parc
din centrul orașului ' a intervenit'.in
discuție profesorul Mihai Vieru. Știți
doar cit de gfbu crește un copac;
darmite atiția cîți ar urma să se
taie...
— Aveți dreptate — a răspuns pri
marul. Observația mi se pare înte
meiată și vom discuta-o cu proiec
tantul.
Dezbaterile au continuat în aceeași
manieră a propunerilor concrete, a
dialogului deschis, fructuos. S-au fă
cut numeroase propuneri și n-au
lipsit nici observațiile critice. Aceas
ta, întrucit circumscripția electorală
nr. 1 din Dorohoi ridică numeroase
probleme atît pentru edili, cit și pen
tru locuitorii orașului. Așa, de exem
plu, bibliotecara Cornelia Șulic obiec
ta împotriva faptului că nu s-a so
luționat pînă în prezent — si nici
schița de sistematizare nu oferă ga
ranția unei rezolvări — situația de
la intersecția străzilor Grigore Ghica
și Al. Sahia. „Nefiind condiții de vi
zibilitate, opina vorbitoarea, autove
hiculele produc în această intersecție
accidente dintre cele mai grave. O
simplă nivelare a terenului viran ar
crea posibilitatea lărgirii spațiului în
intersecție și evitării accidentelor; or,
acest lucru îl putem face chiar noi,
cetățenii, și chiar în zilele următoare,
prin muncă voluntar-patriotică". La
rîndul lor, loan Vintu, secretarul co

mitetului de partid de la cooperativa
„Viitorul", și Saveta Apetroaie, mun
citoare la întreprinderea de confec
ții, s-au arătat nemulțumiți de tără
gănarea lucrărilor la terenul de
jocuri pentru copii din zona blocului
in care locuiesc. „Noi am ieși chiar
de miine la treabă — a spus Saveta
Apetroaie — dar trebuie să avem și.
avizul primăriei". în legătură cu ,aceeași problemă, pensionarul Dumi
tru Chiriac aprecia că,.atît în zona
respectivă, cit și în altele, situația
unor dotări edilitare necesare și-ar
fi găsit de mai multă vreme rezol
varea dacă fondurile provenite din
contribuția bănească a cetățenilor ar
fi fost cheltuite cu mai multă chib
zuială, mai gospodărește și, în orice
caz, cu consultarea mai largă a ale
gătorilor.
Se părea că dezbaterile din jurul
schiței de sistematizare și măsurile
convenite pe loc cu acest prilej, pe
baza observațiilor și propunerilor fă
cute de alegători, erau de natură să
dea răspunsuri satisfăcătoare proble
melor ridicate. Dar nu, pentru că Al.
Beraru, primul alegător care luase,
cuvîntul, a intervenit din nou :
— Eu, unul, nici acum nu sînt pe
deplin lămurit asupra a ceea ce avem
de făcut pentru urgentarea lucrărilor
de construcție a centrului orașului.
Dacă tot am luat act de schița de
sistematizare, n-ar fi mai bine să ve
dem și cum va arăta ea la... scară
naturală ? Adică să mergem nițel și
pe teren, cu tovarășul candidat îm
preună, la fața locului ?
Zis și făcut — așa că locul.discuției s-a mutat încă o dată. Alegătorii

Specialiștii Centrului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
„Electroputere" — Craiova continuă
șirul unor realizări de prestigiu.
Bunăoară, colectivul de proiectare
celule a conceput un nou pro
dus — post de transformare
de 200 kVA la 11/0.4 kV — solicitat
de beneficiari externi. Aceste pro
duse se execută la I.C.P. Băilești,
care a și livrat beneficiarului pri
mul lot.
La realizarea acestui produs au
colaborat proiectanții George Bodnaru și Eugenia Berendei, coordo-

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"

prezenți în sală și apoi în holul pri
măriei, în fața schiței de sistemati
zare, au pornit agale pe „Strada
Mare". Ca niște buni gospodari, ei au
găsit la fiecare pas cite ceva de spus,
de propus. Mai întii și mai întîi, această stradă nu poate rămine cu as
pectul actual pînă. cînd va fi reînnoi-,
tă. așajcum prevede .schița de siste
matizare. Pe locul fostului cinemato
graf „30 Decembrie", de exemplu, în
tre timp demolat, se află încă rămă
șițe ale diferitelor materiale degra
date. „Molozul il vom ridica noi, lu
crătorii din comerț" — s-a angajat
Petru Tănase, directorul iritreprinuerii comerciale locale. „La realizarea
lucrărilor de demolare a celorlalte
imobile prevăzute pentru prima ur
gență vom participa și noi, persona
lul muncitor din unitățile sanitare" —
s-a angajat medicul Dumitru Costaș.
„Vă dăm ajutor și noi, cei de la în
treprinderea de confecții" — a com
pletat muncitoarea Eugenia Maidaniuc.
Procedîndu-se astfel, aproape că
nici unul din participanții la întîln’rea de lucru de ieri după-amiază din
circumscripția nr. 1 Dorohoi n-a ră
mas în afara asumării vreunei sar
cini sau angajament concret, cu ter
men precis de executare. Un exem
plu : colectivul de alegători din care
face parte și mecanicul Beraru va
executa în acest an lucrări voluntarpatriotice în această circumscripție în
valoare de aproape un milion de lei,
iar cel care s-a angajat să pună umă
rul și să coordoneze întreaga activi
tate a fost exact cine trebuia : can
didatul lor în alegerile de la 9 mar
tie, primarul orașului.

GETO-DACII. Tapiserie de Elena Haschke Marinescu

maestra emerită a artei Aurelia
Ghiață, au fost continuate prin con
tribuțiile de prestigiu aduse de Mimi
Podeanu, Ileana Balotă, Graziela
Stoichiță, Maria Ciupe, Simona Vasiliu Chintilă, Ileana Teodorini Dan,
Lucrezia Pacea ș.a. în salonul muni
cipal din acest an am recunoscut, de
pildă, dincolo de jocul culorilor na
turale ale linii, dincolo de discrete
sau dimpotrivă fastuoase armonii
cromatice, universul stilistic al unor
artiști care s-au impus cu autoritate
în acest domeniu. Și pentru a cita
doar cîteva nume vom aminti de
Elena Haschke Marinescu, Teodora

Stendl, Valentina Ghinea Delaport,
Cela Grigoraș Neamțu, Constantin
Nistorică, Maria Mihalache Blendea,
Carmen Groza, Gh. Spiridon, Tatiana
Rogovski.
Cu dezinvoltă și firească aderență
la tradiția seculară a scoarței popu
lare românești, realizînd un legitim
echilibru intre valorile reprezentării
și cele decorative, autorii mai sus
citați, cărora le-am putea adăuga
fără pretenția unei cuprinderi ex
haustive numele altor creatori, pre
cum Ana Lupaș, Cornelia Ionescu.
Ion Stendl, Ana Tamas, Șerbana
Drăgoescu, Mariana Macri, Liana

nați de inginerul Constantin Văcaru. Un obiectiv important al
colectivului centrului, desprins din
documentele Congresului al XII-lea
al partidului: fiecare realizare teh
nică să corespundă cerințelor ac
tuale ale progresului tehnic, fiecare
produs să aibă performante și fia
bilitate superioare.

Nicolae MAROGA
tehnician,
întreprinderea „Electroputere"
Craiova

Noua față a Țării Loviștei
Trecînd Oltul pe la Ciineni și urmînd panglica drumului ce străba
te Țara Loviștei, admirăm, presă
rate ca niște mărgele, de o parte și
de alta, satele Ciineni, Greblești,
Găușani, Boișoara, Racovița, Poia
na ș.a. Sate de munte, care și-au
schimbat, în ultimii ani, aproape
total înfățișarea. Ele sînt străbătu
te în lung și .în lat de drumuri pie
truite, bine întreținute, pe care
aleargă, cit e ziua de mare, camioa
ne încărcate cu bușteni aduși
din parchetele de exploatare, pre
cum și autobuze oe transportă mun
citori navetiști la Sibiu, Rîmnicu
Vîlcea sau Curtea de Argeș. Străbătind pitoreasca Țară a Loviștei
rămîi plăcut surprins de frumuse
țea și trăinicia caselor noi. din că
rămidă, cu balcoane spațioase. Aproape peste tot, bîrnele au fost în
locuite cu cărămida, cu piatra fa
sonată. lemnul devenind element
decorativ. Observi în dreapta si-n
stingă drumului principal locuințe
cu tencuială încă crudă, semn că
în vară s-a clădit intens. De la pri
măriile loviștene aflu că pe aceste
meleaguri se construiesc anual 50—
60 de case noi. Locuitorii Grebleștilor au trecut deja la construirea de
case cu etaj.
între toate satele loviștene se

In întreaga țară continuă acțiunea de verificare a înscrierii cetățenilor in
listele de alegători. Imagine surprinsă la Centrul de afișaj nr. 21 din cartierul
bucureștean Colentina
VASLUI : „Dăm votul României
socialiste"
începînd de azi, secția de propagan
dă a Comitetului județean de partid
Vaslui a pus la dispoziția „caselor
alegătorului" și așezămintelor cultu
rale din orașe și sate un nou ciclu
de tipărituri, circa 30 000 exemplare,
cu litouri, afișe, fluturași, conținînd
îndemnuri la vot, texte și chemări
din Manifestul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Recoman
dări de repertoriu pentru manifes
tări cultural-artistice în campania
electorală cum sînt : poemul scenic
„Să treacă-n frunte cel mai bun",
programul „Votăm cu viitorul, votăm
cu fericirea", montajele literare
„Dăm votul României socialiste".
„Votez pentru prestigiul țării-n lu
me" și altele sînt înmănuncheate în
lucrarea editată de centrul județean
de îndrumare a creației populare și
a mișcării artistice de masă. (Crăciun
Lăluci).

ILFOV : Localitățile județului —
pe noi trepte de progres și
civilizație
Secția de propagandă a Comitetu
lui județean de partid Ilfov a edi
tat 25 broșuri, 17 pliante, un număr
important de afișe și alte materiale
dedicate campaniei electorale. Pre
zentate interesant, cu numeroase
date și cifre comparative, aceste ma
teriale sint destinate unei informări
cit mai complete a cetățenilor cu rea
lizările de ansamblu ale județului,
ale municipiului Giurgiu, orașelor
Oltenița, Urziceni și Buftea, precum
și ale localităților viitoare centre ur
bane. Sint înfățișate atît înfăptuirile
din legislatura care se va încheia curînd, cit și perspectivele luminoase
care se deschid pe toate planurile
ridicării județului pe noi trepte de ci
vilizație și progres. (Lucian Ciubo
tarul.

Tradiții și spirit contemporan în arta tapiseriei
Ediția din acest an a Expoziției
municipale de arte decorative s-a
dovedit a fi, ca și cea de ariul tre
cut, o inițiativă prețioasă menită să
ilustreze vastul șantier al creației
românești în acest domeniu, să evi
dențieze preocupările, foarte variate,
ale artiștilor decoratori bucureșteni.
Sălile puse la dispoziția lor în Muzeul
colecțiilor, apropiate ca dimensiune
de spațiile moderne de locuit, faptul
că marea majoritate a lucrărilor au
fost gindite pentru asemenea spații
au subliniat o dată mai mult dubla
funcție — utilitară și estetică — pe
care obiecte de cele mai variate ca
tegorii o pot avea.
Aplicarea imaginației și inventivi
tății creatorilor care, răspunzînd unor
realități și necesități ale vieții mo
derne, se reintegrează unui întreg
circuit al activității sociale s-a ma
nifestat parcă mai pregnant anul acesta in domeniul tapiseriei. Prezen
ța acestui gen într-o manifestare de
asemenea amploare impune depășirea
aprecierilor pur estetice, trezește in
teresul justificat al unor categorii din
ce în ce mai largi de public. Este o
dovadă în plus că inventivitatea, fan
tezia manifestate în domeniul artelor
decorative trebuie și sînt de fapt co
relate cu dezvoltarea noilor ansam
bluri urbane, cu problemele de ordin
estetic și tehnic ale realizării, so
luțiile plastice adoptate (uneori ex
trem de ingenioase) fiind impuse de
această dezvoltare.
Ultimul deceniu a înregistrat în
domeniul tapiseriei o dezvoltare fără
precedent. Numărul mare al realiză
rilor, calitatea lor deosebită, compo
ziții de ample dimensiuni destinate
decorării unor spatii publice (teatre,
mari instituții, holuri etc), dar și lu
crări de mici dimensiuni, realizate
pentru interioarele moderne, s-au
impus deopotrivă atenției. Numeroase
manifestări colective în țară (expo
ziții de grup, trienalele de arte de
corative, saloanele municipale etc)
sau în străinătate (bienalele de la
Lausanne) au făcut să se vorbească
despre' o adevărată școală de tapise
rie românească. O școală ale cărei
Începuturi, puse cu strălucire de

Victoria POPESCU
prim-vicepreședinte
al Consiliului popular municipal
Galați

La înălțimea progresului tehnic

Din sala de întîlnire la schița de sistematizare
(Urmare din pag. I)

brizare și de raționalizare a trans
porturilor de materiale în cadrul
municipiului prin dirijarea mașini
lor pe drumul de centură ; se pre
conizează utilizarea unei suprafețe
de 400 000 mp, din incintele unor
întreprinderi și instituții, din curți
ale cetățenilor pentru cultivarea cu
legume și plante medicinale. De
asemenea, în spiritul decretului, co
misia pentru industrie, gospodărie
comunală și locativâ a stabilit orga
nizarea unor acțiuni la care să fie
antrenate colective ale întreprinde
rilor specializate în colectarea și
valorificarea materialelor refolosibile. întreprinderile comerciale, or
ganizațiile de tineret, de femei, de
pionieri, asociațiile de locatari, ce
tățenii. în această privință s-a tre
cut la înființarea unor puncte fixe
de colectare a materialelor refolosibile, a maculaturii, la stabilirea
unui grafic de colectare și ridicare
a acestora, la îmbunătățirea pro
pagandei vizuale pentru o mai lar
gă mobilizare a tuturor oamenilor
muncii, a tuturor cetățenilor la ase
menea acțiuni.
în cadrul întrecerii organi
zate între cartierele municipiu
lui se va urmări
îndeaproa
pe modul de desfășurare
a
acestor acțiuni, paralel cu rezulta
tele pe linie edilitară.

Șaru, Aspazia Burduja, Vintilă Mihăescu ș.a., au știut la fiecare din
expozițiile în care au figurat cu lu
crări să pună, cu personalitate, în
valoare plasticitatea fibrei textile.
Desigur, problemele impuse de rit
mul dezvoltării tapiseriei românești
sînt cu mult mai ample, mai com
plexe decît a reușit să le prezinte
salonul — axat cu precădere pe lu
crări de mai mici dimensiuni. Nu pu
tem insă trasa o imagine cit de su
mară a tapiseriei românești fără a
aminti lucrările de dimensiuni mo
numentale, realizate mai ales în ul
timul deceniu. Spațiile vaste oferite
artiștilor de urbanismul și arhitectura
modernă, generozitatea comenzii so
ciale au determinat crearea unor lu
crări de calitate, lucrări a căror în
vestitură socială provine nu numai
din tematica abordată, ci, în primul
rînd, din utilitatea lor larg socială.
Amintind în acest sens valoroasele
tradiții ale artei plastice românești,
constatînd realizările importante în
domeniul tapiseriei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu afirma la Conferința Na
țională a Uniunii artiștilor plastici :
„Urmind această tradiție, ridieînd-o
pe o treaptă superioară in condițiile
de astăzi, să realizăm opere de mari
dimensiuni atît ca tematică cit și ca
proporții fizice. Cred că nu este o
cerință prea mare, o sarcină prea
grea pentru dumneavoastră ! Dimpo
trivă 1“ .
Sint cuvinte care au constituit un
real imbold in realizarea unor lu
crări de anvergură, a unor lucrări
care demonstrează o dată mai mult
puterea artei de a umaniza cadrul de
viață; de a realiza o armonioasă și
necesară fuziune între creația și
ideația timpului nostru.
Eficiența în acest caz se verifică în
măsura în care lucrările concepute
pentru oameni răspund căutărilor de
nou și frumos ale artiștilor decora
tori, care prin aceasta nu fac decît
să se integreze mai mult societății,
colectivității din care fac parte. Și
nu întîmplătoare ne apare o adevă
rată „migrație" a creatorilor din alte

J
domenii artistice — pictori, graficieni,
sculptori — spre tapiserie, gen care
prin raporturile stabilite cu mediul
exterior le-a permis aplicarea unor
concepții artistice mai îndrăznețe,
mai generoase.
Legătura cu tradiția, mult discutata
problemă a înțelegerii și pătrunderii
în lumea miraculoasă a artei țără
nești, in rafinamentul ei frust au
constituit puncte de plecare pentru
multe tapiserii, care au preluat nu
numai armoniile naturale ale linii
sau cromatica scoarțelor populare, ci
și proceaee și puncte tradiționale
(țesutul pe formă, pășitul pe deasu
pra etc.) pe care le-au integrat în
ansambluri moderne, originale. Lu
mea arhaică a miturilor și legende
lor românești, vocația scoarței popu
lare pentru geometrie, pentru ordine
și nuanță, materialele tradiționale au
fost preluate de creatorii contempo
rani care au știut să realizeze lucrări
cu rosturi estetice de sine stătă
toare, ireductibile la normele arhaice
ale fondului popular explorat. S-ar
putea aminti astfel ca o constantă
existența nu numai în creația popu
lară, ci și în tapiseria modernă a unui
spirit decorativ care a integrat func
țional simboluri și semnificații cu
caracter general.
Desigur, orientarea exclusivă spre
arta arhaică sau spre aceea medie
vală, spre reminiscențe neolitice sau
prefeudale, preluarea unor astfel de
motive specifice, de pildă, ceramicii
nu sînt suficiente pentru a pune în
valoare această fertilă continuitate.
Depășind automatismul gestului arti
zanal, depășind stilizarea superficială
sau pitorescul exterior, gîndirea crea
toare este aceea care trebuie să-și
afle locul de căpetenie în realizarea
acelei armonii a concepției și prelu
crării materialului care să-i confere
o nouă strălucire apropiind-o de forța
originară a uneia din cele mai carac
teristice manifestări ale spiritului
nostru național.

Marina PREUTU

desfășoară o vastă competiție pen
tru frumos și confort. Ciștigători
mi se par a fi toți cei care participă
la ea.
Ceea ce este caracteristic ține
însă de înțelegerea unirii forțelor
tuturor satelor atunci cind trebuie
să se rezolve o treabă gospodă
rească. Amintesc aici acțiunile în
treprinse pentru întreținerea dru
murilor, pentru construirea rețelei
electrice, a rețelei de alimentare cu
apă potabilă. Noua înfățișare a
Țării Loviștei este deci rodul
muncii stăruitoare a cetățenilor. în
drumați de deputați. Ei au ridicat
la Perișani un local de școală, iar
la Mlăceni — un atelier-școală ; la
Poiana au fost construite o școală
generală, un complex comercial, s-a
introdus apă potabilă în multe
case, s-a extins rețeaua de cu
rent electric, s-a reparat drumul ce
face legătura cu comuna Sălătruc
ș.a.m.d. S-au evidențiat comunistul
Nicolae Bardașu, deputatul satului
Poiana, precum și cetățenii Con
stantin Sandu, Ion Negoescu. Nicu
Deaconu, Petre Iacovescu, Nicolae
Cornea și mulți alții.

Prof. Nicu STĂNESCU

comuna Golești, județul Vîlcea

Pe scurt din scrisori
• Propunere cetățenească. Locu
iesc in cartierul „Aurora" din IașiCopou. Sîntem cam departe de
piețe și de magazinele alimentare,
motiv pentru care am propus orga
nelor comerciale locale să deschidă
și la noi în cartier măcar un chioșc
alimentar, unde să se vîndă pro
duse strict necesare oamenilor. Pro
punerea aceasta a fost considerată
îndreptățită, dar pină acum nu și-a
găsit înfăptuirea. Drept pentru care
o reînnoim. (Ioan V. Apostol, str.
Șipoțel nr. 49, Iași).
® Muntele de sticlă. La magazi
nul general alimentai' din zona de
locuințe de la capătul traseului de
troleibuze nr. 95. din sectorul 4,
București, sute de lăzi cu sticle stau
\ neridicate de multă vreme. Solici-

țările și insistențele responsabilu
lui magazinului pentru a i se tri
mite o mașină să ridice aceste am
balaje au fost zadarnice. Iar stive
le cresc de la o zi la alta... Propu
nem organelor comerciale munici
pale să treacă la fapte. (Lică Marin,
muncitor, București).
• Din resurse interne. în cadrul
acțiunilor de autoutilare, la preparația cărbunelui Petrila a fost con
ceput și construit intr-un timp re
cord un nou transportor cu ajutorul
căruia se însilozează o cantitate
suplimentară de 240 tone de cărbune
preparat. Noua instalație contribuie
in bună măsură la creșterea pro
ductivității muncii. (Constantin Băduță. mașinist, preparația cărbune
lui — Petrila).
_____________
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CA SĂ-MI ZICĂ TATĂ...
Gara de Nord, în stație. Dumini
că, lume multă. Dau să urc in au
tobuzul care vine intr-un tirziu, dar
o voce din 'spate mă opreștet
— Care merge-n Drumul Tabe
rei, la capăt ?
— Care capăt 1 Că-s mai multe.
— Așa mi-a spus, la capăt. Uite
adresa — Și mi-o intinde.
N-am să uit multă vreme ima
ginea care mi s-a-nfătișat ochilor
și m-a determinat să cobor. In fata
mea stătea un bătrîn care avea asupra sa o canistră de 20 litri, plină,
o geantă foarte grea, o sacoșă și un
baston (agățat de haină).
tataie....1
-De unde vii.
...........
— De lingă Galați,
- La cine mergi ?
— La copil.
in oară ?
— Sinu
___ te-a_ așteptat
. ................
— Poate o fi plecat, c-a-ntirziat
trenul un sfert de oră...
Urcăm în autobuz. Aveam același
drum. Iau geanta și canistra, nu
fără efort, deși sint tînăr.
— Ce ai aici așa greu, tataie ?
— Porc, taică.
— Unde lucrează băiatul dumitale ?
— La teatrul operetelor.
— Ce-i acolo ?
— Nu știu, da’ aflu cind am să
ajung la el.
— De cit timp lucrează ?
— De 11 ani.
Mă uit la bătrîn. Pentru el totul
era normal : să vină el la copil, cu
40 kg greutate, să nu fie așteptat

în gară, să nu știe ce meserie are
propriul fiu...
— Cîți ani ai, tataie ?
— 72.
— Mai ai copii ?
— încă 6.
— Și mergi așa. pe la toți, sau
mai vin și ei 1
— Nu, eu alerg pe la toți. Dună
cel de-aici mă duc pe la cei din
Brașov.
— Dar de ce alergi matale pe la
toți ?
— Se vede că așa m-a blestemat
maică-mea... (și întoarce capul spre
geam să vadă Bucureștiul).
îl las puțin cu gîndurile lui. Poa
te asta dorește. Dar dacă vrea să
vorbească cu cineva ?
— Ai făcut vin mult, tataie, nu-i
așa ?
— Păi da. că și anu-i mare.
— Și de ce duci dumneata așa de
mult băiatului 2
— Ca să-mi zică tată.
N-am mai scos un cuvînt. N-am
mai îndrăznit. Am coborit amândoi
intr-un tirziu. Din usa blocului iese
în întâmpinare copilul. Are 40 de
ani. Știa că tatăl lui trebuia să
vină. Și l-a așteptat la... geam.
„Cine are părinți, pe pămînt. nu în
gînd.
Mai aude și-n somn ochii lumii
plîngind“.

Georqe MIHAIȚĂ

actor, Teatrul de comedie
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Vitejia
grănicerului
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La o subunitate grănicerească
aflată undeva Pe Dunăre a sosit
o scrisoare : „Sint un simplu
1 marinar. Doresc să mulțumesc
din inimă ostașului care mi-a
salvat viața, cit și armatei ro
mâne care are asemenea oameni
viteji".
Ce se întîmplase ?
De pe o navă străină, un om.
alunecase in apa brăzdată de
sloiuri de gheață. Grănicerul
aflat in postul de pază, soldatul
Constantin Moraru, a sărit ime
diat in ajutorul celui căzut in
mijlocul ghețurilor, punîndu-și
in pericol propria viată.
La mulțumirile celui salvat, adăugăm și noi, pentru viteazul
grănicer un cuvint vrednic de
toată lauda.

Un gest

S-a întîmp'.at duminică. 17
februarie, in jurul orei 17.30, in
fața gării Basarab din București.
Autobuzul de pe linia 86 se pre
gătea de plecare. A încercat să
urce in el și un om in virstă,
dar i s-a făcut rău, exact în cli
pa în care se afla cu un picior
pe scară Și cu altul jos. intr-o
băltoacă, ținîndu-se cu mina în
I cleștată de bară. Un tinăr, in
urma lui. deși l-a văzut, in loc
să-l ajute, s-a dus să urce pe
altă ușă. O țînără, studen'ă —
am aflat că o cheamă Viorica și
e din Ploiești — a întins mâinile
să-l ajute, dar n-a fost chip. în
timp ce in jurul său. oameni
zdraveni, așezați comod pe scau
ne. n-an schitat nici un gest In
ajutorul fetei a sărit un tinăr.
care nu mergea cu autobuzul
respectiv, dar nici nu putea ră
mâne indiferent la ce se intimplă. astfel că omul. re"enindu-și
puțin, a schițat din ochi un semn
de caldă mulțumire.
Bravo, tinere !
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4 da, 27 ba!
De la Floroiu a plecat spre
Cluî-Napoca. autobuzul. 31—CJ—
6653. La volan, șoferul Dumitru
Merdan „fluiera" vesel nevoie
mare o melodie preferată. Deo
dată. i se face semn să tragă pe
dreapta. Control inopinat :
— Biletele la control, vă ru
găm !
4 din cei 31 de călători arată
abonamentele. Ceilalți 27 au în
ceput să înalte dj,n,rum.eri, ,
— N-avem bilet. . Costul ■„l-am
achitat, dar bilet nu ni s-a dat.
Nu, să nu credeți că șoferul'o
făcuse pe filantropul. Nici pome
neală. Banii îi încasase. dar de
bilete... uitase. I-a venit si lui
rîndul să fie „încasat", adică
amendat.
Uitind de melodia preferată, a
pornit mai departe fluierlnd... a
pagubă.

l-O stai... ceasul!
Conducerea Întreprinderii ju
dețene de gospodărie comunală
și locativă Alba telefonează la
miliție :
— Alo? Acum, la ora 13 fix
— ceasul rău — din casieria intreprinderii noastre au dispărut
fix 13 7S0 lei. Vă rugăm să ne
ajutați să prindem făptașul.
a intrat în alertă. A5 veaMiliția
să descopere că nu era vor
!
ba' de nici un „ceas rău", ci de
o crasă neglijentă. Ieșind din
birou, casiera a încuiat ușa. dar
a lăsat geamul vraiște. Prin el
a pătruns un oarecare Z. Dumi
tru, pentru depistarea căruia a
fost nevoie de ample investiga
ții. fiind ajuns din urmă pe la
Cluj-Napoca. Și i-a stat... ceasul,
cînd s-a văzut atît de repede
prins.
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neglijenței
Reproducem înscrisul de pe o
etichetă: „Avicola — Titu.
"" Abatorul de păsări. Pui cu cap. și
.
picioare. Cat. I. Preț 22 leilkg".
O astfel de etichetă însoțitoa
re a puiului cumpărat de la
magazinul din Piața M. Kogălniceanu din București a găsit și
cititorul nostru N. Petre de pe
Aleea Fuiorului nr. 2. Numai că
în al doilea pui — mai dolofan,
dar si mai năzdrăvan — în loc
de măruntaie, omul a găsit un
pumn de etichete aidoma cu
aceea de pe care am reprodus
înscrisul de mai sus. Adică nu
numai o etichetă, două sau nouă,
ci nici mai mult, nici mai puțin
decît 184! Deși greutatea lor
totală nu reprezintă decît cîleva
zeci de grame, el face haz de
necaz și întreabă : „Dacă 1 kg.
de pui costă 22 de lei. 1 kg. de
astfel de hirtiuțe colorate si im
primate, cit face ?“.
O întrebare la care vom afla
poale răspuns la rubrica noastră
„Rozătorul".

Fâră tlrguială
Numele lor : Stoian Gîndac și
Dumitru Căpătînă. Nici Gîndac.
nici Căpătînă nu lucrau nicăieri,
deși în Măcln-Tulcea. ca pretu
tindeni in tară, numai cine nu
vrea nu muncește. Cum de mun
cit nu munceau, dar nevoie de
bani aveau, s-au furișat in
ograda cooperativei agricole Ma
cin si. profitind de neatenția
paznicului, au înhămat doi cai
la o căruță. Dind bice bidiviilor,
cei doi nu s-au mai oprit decît
la un tîrg de prin județul
Vrancea. După ce au vîndut caii
și căruța, cei doi s-au dus să
încingă o petrecere, dar le-a
pierit... cheful, văzîndu-i pe oa
menii legii. Ce urmează, legea
dictează : fără tirguială I
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinleii
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A apărut în limbile maghiară și germană volumul :

Luni dimineață, ministrul afacerilor
externe, Ștefan Andrei, a avut o în
trevedere cu Giuseppe Zamberletti,
subsecretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al Italiei.
Cu acest prilej au fost trecute în re
vistă stadiul actual și perspectivele
de dezvoltare, pe multiple planuri, a
raporturilor dintre România și Italia.
De ambele părți a fost exprimată
satisfacția pentru cursul ascendent al
tradiționalelor relații de prietenie și
colaborare dintre cele două state, a
căror evoluție este puternic impulsio
nată de întîlnirile și convorbirile româno-italiene la nivel înalt.
Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale vieții politice actuale,
schimbul de opinii evidențiind dorința
comună de a întări conlucrarea ro
mâno-italiană pe arena internațio
nală, in folosul destinderii, securită
ții, păcii și înțelegerii în Europa și
în lume.

★

în aceeași zi, oaspetele italian a
avut convorbiri cu Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe, in. cadrul cărora
au fost analizate posibilitățile și mij
loacele concrete de extindere și in
tensificare a legăturilor dintre cele
două țări în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural.

La convorbiri a participat Ernesto
Mario Bolasco, ambasadorul Italiei
la București.

★

în cursul dimineții,. Giuseppe Zam
berletti â depus o coroană de flori
la Monumentul eroilor luptei pentru
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Soluționarea problemei naționale în România
Editura politică

înainte de a părăsi Bucureștiul,
Giuseppe Zamberletti s-a întilnit cu
reprezentanți ai presei române și
străine. în declarația făcută cu acest
prilej, ca și în răspunsurile date la
întrebările puse, subsecretarul de stat
la Ministerul Afacerilor Externe al
Italiei a apreciat ca deosebit de pozi
tiv rezultatul vizitei sale în România.
Oaspetele a apreciat prilejul ce i
s-a oferit de a fi primit de președin
tele Nicolae Ceaușescu și de a avea
cu șeful statului român un rodnic și
util schimb de informații, precum și
convorbirile purtate la Ministerul
Afacerilor Externe.
După ce a scos în evidență evolu
ția pozitivă a tradiționalelor relații
italo-române și nosibilitătile dezvol
tării lor în continuare, subsecretarul
de stat la M.A.E. al Italiei a prezen
tat poziția tării sale în unele pro
bleme actuale ale situației politice
internaționale.

SOSIREA SECRETARULUI GENERAL
AL PARTIDULUI ELVEȚIAN AL MUNCII

★
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Admiterea în învățămîntul
superior în anul 1980
Pentru a răspunde interesului manifestat de cititori privind concursul
de admitere în învățămîntul superior
din acest an, am adresat tovarășului
Marin RĂDOI, adjunct al ministrului
educației și jnvățămintului, solicitarea
de a ne informa asupra principiilor
de organizare și desfășurare ale aces
tui concurs. Iată cîteva din precizările
făcute.
în acest an, condițiile de înscriere
la concurs, precum și normele de or
ganizare și desfășurare ale acestuia
rămin cele stabilite pentru anul pre
cedent, cu foarte mici modificări. Ca
noutăți : la profilurile de Mine și
Petrol vor putea participa la concurs
și fete ; pentru a permite participan-.
ților sportivi la Olimpiadă să se pre
zinte la concursul de admitere în în
vățămîntul superior de educație fi
zică fără frecvență, acesta va avea
loc în perioada 23—30 octombrie 1980.
Și în ce privește probele de concurs, modificările sint minime, Astfel, la profilurile (specializările) Medicină, Stomatologie, Biologie, Științe
naturale și agricole și Educație fizică,
disciplina Anatomia și fiziologia omu
lui se înlocuiește cu disciplina Biolo
gie (după manualul de Biologie 1,
clasa a Xl-a, ediția 1978). La profi-

DIN G1NDIREA SOCIAL-POLITICÂ
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUȘESCU

lurile Medicină și Stomatologie, dis
ciplina Biologie este prevăzută la ale
gere cu Anatomia și fiziologia omu
lui (după .manualul pentru liceele sa
nitare, clasele a IX-a și a X-a, edi
ția 1977). La specializarea Geografie
— o limbă străină, disciplina Geogra
fia fizică se înlocuiește cu o limbă
străină (engleză, franceză, germană,
rusă, la alegere, după manualele pen
tru prima limbă străină).
Pentru concursul, de. admitere din
acest an, conținutul disciplinelor este
în conformitate cu manualele școlare
după care s-au pregătit absolvenții de
liceu din promoția anului 1980.
Toate aceste precizări, precum și
informații privind rețeaua instituțiilor
de învățămînt superior, disciplinele
pentru concurs, precum și organiza
rea și desfășurarea concursului sint
cuprinse în broșura „Admiterea în în
vățămîntul superior — 1980", care este
în curs de tipărire și va fi foarte
curînd pusă la dispoziția celor in
teresați.
Instituțiile de învățămînt superior
au trecut deja la organizarea de
cursuri in vederea pregătirii candidaților pentru concursul de admitere din
acest an.

Florica DINULESCU

PENTRU AUTOMOBSLIȘTI
guratul. sau rude ale acestuia ; asi
La Administrația Asigurărilor de
gurarea autovehiculelor în legătură
Stat automobiliștii pot contracta di
ferite feluri de asigurări facultative cu utilizarea lor la concursuri, în
treceri sau antrenamente pentru
auto — care acoperă o serie de
acestea ; asigurarea de accidente a
riscuri, altele decît cele cuprinse în
cadoul asigurării prin efectul.1 legii, conducătorilor de autoturisme și a
dei răspundere civilă ‘.autoț ' cum' altor'persoane-'"aflate in autoturis
sint asigurarea globală pentru a-' me ; ’ .'asigurarea autovehiculelor cu
valabflitfa'te' ntlmai în afara terito
varii — casco ; asigurarea autotu
riului Republicii Șocialiste Româ
rismelor numai pentru pagubele
nia.
produse ca urmare a accidentelor
Pentru relații suplimentare și
de circulație ; asigurarea autoturis
pentru încheierea unor astfel de
melor numai pentru pagubele pro
asigurări, cei interesați se pot adre
duse de incendiu și calamități ; asi
sa responsabililor cu asigurările, din
gurarea autovehiculelor
pentru
unitățile socialiste, agenților și in
furt ; asigurarea suplimentară pen
spectorilor de asigurare, filialelor
tru cazurile cind autovehiculul este
A.C.R. sau, direct, oricărei unități
A.D.A.S.
condus de alte persoane decît asi-

Luni după-amiază a sosit în Capi
tală tovarășul Armand Magnin, se
cretar general al Partidului Elvețian
al Muncii, care, la invitația C.C. al
P.C.R., face o vizită de prietenie în
țara noastră,
La- sosire, pe aeroportul Otopeni,

VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI MUNCITORESC
SOCIAL-DEMOCRAT DIN SUEDIA
La invitația Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, o delegație a Partidului Mun
citoresc Social-Democrat din Suedia,
condusă de Cari Lidbom, membru al
Parlamentului, a efectuat o vizită in
țara noastră, între 14 și 17 februarie.
Delegația a avut convorbiri la con
ducerea F.D.U.S., a Ministerului Co
merțului Exterior și CodȚ>erării Eco
nomice Internaționale, precum și la
Institutul Central de Cercetări Eco
nomice. Cari Lidbom a fost primit
la conducerea U.G.S.R., iar ceilalți
membri ai delegației au avut con
vorbiri la C.C. al U.T.C.
Șeful delegației a fost primit, de
asemenea, de .tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., mi-
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„Cupa Congresului al XI-lea al U.T.C."
Timp de două zile, Poiana Brașov
a găzduit cea mai amplă și poate cea
mai disputată și reprezentativă com
petiție sportivă a actualei ediții de
iarnă a „Daciadei" : „Cupa Con
gresului al XI-lea al U.T.C.".
Desfășurate în condițiile unui timp
excelent, întrecerile finale — care au
reunit la start 800 de tineri din în
treaga țară, inclusiv Capitala, și în
care s-au afirmat cei mar buni din
cei peste un milion de tineri partici
pant! la etapa de masă a întrecerilor
— au demonstrat cu o și mai mare
tărie dorința de afirmare a concurenților, hotărirea și ambiția lor de a
ocupa un loc cît mai bun în clasa
mentul final. Atît la schi fond, la
biatlon sau schi alpin, cît și la sanie
ori patinaj. întrecerile au fost deose
bit de disputate, ele demonstrînd încă
o dată nu numai atracția pe care
sporturile de iarnă o exercită asupra
tinerilor în general, dar și buna pre
gătire a concurenților.
Cele mai bune performanțe le-au
obținut la slalom (categoria 14—19
ani) Emilia Potîrniche
Potirniche și Marius
Cențiu (ambii din județul Brașov),
iar la categoria peste 19 ani (tineri
de la sate), Camelia Barna (Prahova) și Dan Gligor (Alba), Reprezentanții județelor Bihor și Harghita,
Liviu Berciu și, respectiv, Atilla
Goga, au ciștigat în schimb întrecerea la biatlon. Cele două manșe ale
concursului de sanie — la care spre
deosebire de edițiile precedente ale
„Săniuței de argint", majoritatea
concurenților s-au prezentat cu să
nii de concurs — au fost dominate
de Valentin Roșea (Suceava) și Au
rica Urzică (Harghita), in timp ce
Claudia Rocneanu (Sibiu) și Laszlo
Bacso (Brașov) au obținut cei mai

buni timpi în proba de patinaj vi
teză. Deosebit de animate au fost și
întrecerile de schi fond la care
concurenții din zonele de munte s-au
arătat imbatabili. Printre aceștia
s-au remarcat Maria Ștef (BistrițaNăsăud) și Dorin Ungureanu (Bra
șov), la categoria 14—19 ani, și Mărioara Pelin și Ștefan Babeș (ambii
din Brașov) la categoria peste 19 ani.
Rezultatele meritorii obținute de
reprezentanții multor județe, eonsiderate ca „netradiționale" la
asemenea sporturi, confirmă atrac
ția pe care acestea o au asu
pra , tinerilor din întreaga tară. Și
dacă reprezentanții unor județe ca
Brașov, Harghita, Suceava. Alba, Si
biu, Hunedoara și-au reconfirmat va
loarea, o impresie plăcută au lăsat-o
și reprezentanții unor județe ca Arad,
Vrancea, Mehedinți sau Botoșani,
unde sporturile de iarnă nu au o
prea veche tradiție.
Ampla manifestare sportivă din
Poiana Brașov, care s-a încheiat cu
rezultate deosebite, a mai înscris în
programul ei : un fastuos carnaval pe
gheată desfășurat sîmbătă seara pe
patinoarul artificial din Poiană ; fes
tivitatea de premiere a cîștigătorilor
„Cupei Congresului al XI-lea al
U.T.C.", aceasta fiind înmînată re
prezentanților județului Brașov, care
au cucerit cele mai multe locuri ; un
mare cros pe schiuri în Poiana Mică,
la care au participat mai multe mii
de tineri.
A fost o întrecere pe cît de fru
moasă și spectaculoasă, pe atît de
aplaudată și bine apreciată. Altfel
spus, o competiție de masă-model.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

t
PROGRAMUL 1
19,09 Teleșcoală. Ora TV de fizică
(consultații pentru elevi)
11,00 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 24
11,50'Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 învățămînt — educație. Manualul
școlar în fata exigențelor noii ca
lități în procesul de educație și în
vățămînt (II)
16,30 Curs de llmna engleză
16,50 Din țările socialiste o Electronica
bulgară a Dansuri populare din
R.p.S. Albania o Arhitectura in
. R.D. Germană ......
17,15 Almanah pionieresc
17,35- Iordania — film documentar
17,55 îndrumări, pentru lucrătorii din
agricultură. Noi soiuri de legume
și fructe
18,25 Revista social-politlcă TV a Con
vorbiri despre democrația socia
listă a Concepțiile idealiste des
pre fizică eșuează în misticism
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 în actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie !
19,40 Cîntec pentru patria mea
20.05 Călătorie prin țara mea (XIII)

Jocurile Olimpice
d(> iarnă
LAKE PLACID 18 (Agerpres). —■
în cea de-a șasea zi a Jocurilor
Olimpice de iarnă de la Lake Placid,
la scai a fost decernată o singură
medalie de aur, cea din proba femi
nină de 10 km, medalie cucerită de
reprezentanta R.D. Germane. Barbara
Petzold — o studentă în medicină in
virstă de 24 de ani. învingătoarea a
realizat timpul de 30’31”54/100. și a
fost urmată de concurentele finlan
deze Hilka Riihivuori — 30’35”05/100
și Helena Takalo — 30’45”25/100.
Schioara sovietică Raisa Smetanina,
cîștigătoare a probei de 5 km. a ocu
pat locul pa tru.
în proba masculină de slalom
uriaș, după prima manșă conduce
A. Wenzel (Liechtenstein), urmat de
austriacul H. Enn și suedezul I. Stenmark.
La patinaj artistic, în proba de
dansuri, după desfășurarea figurilor
impuse și a „programului scurt", pe
primul loc se află cuplul sovietic Na
talia Liniciuk — Ghenadi Karponosov, cu 101,28 puncte, urmat de pe
rechile Christina Regoczy — Andras
Sallay (Ungaria) — 99,72 puncte și
Irina Moiseeva — Andrei Minenkov
(U.R.S.S.) — 98,16 puncte.
în clasamentul pe medalii, pe pri
mul loc se află U.R.S.S. cu 6 meda
lii de aur, 3 de argint și 2 de bronz,
urmată de R.D. Germană 3—4—5 ;
Austria 3—1—0; S.U.A. 2—2—0 ; Olan
da 1—1—1 ; Elveția 1—0—1 ; Suedia
1—0—0 etc.
în programul de astăzi figurează
probele de 1 000 m masculin patinaj
viteză, 10 km biatlon. manșa a doua
a probei masculine de slalom uriaș,
cursa de 15 km fond din cadrul com
binatei nordice, exercițiile libere în
proba de dansuri la patinai artistic
și proba masculină de săniuțe pen
tru două persoane.

date aspecte ale dezvoltării relațiilor
de colaborare economică și financiarbancară între instituții de specialita
te din România și Republica Federa
lă Germania.
La întrevedere a participat Vasile
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior,
(Agerpres)
20,35 Seară de teatru : „Capcana" de
J. P. Miller. In distribuție : Gina
Patrichi, Mariella Petrescu, Victor
Rebengiu'd,
George Constantin.
Mircea Cruceanu, Adrian Georges
cu, copilul Robert Sabin. Regia
artistică Eugen Todoran
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

18,05
18,20
18,53
19,00
19,25
19.40
20,05
20,o5
21,05

21,35
22,00

PROGRAMUL 2
Album coral
Buletin rutier — informații pentru
conducătorii auto
Colocviile copilăriei. Cum vor
arăta orașele viitorului
Muzică ușoară românească
1001 de seri
Telejurnal
In actualitate : pregătirea alege
rilor de la 9 martie !
Cîntec pentru patria mea
Călătorie
prin țara mea :""
(XIII)
"Kl..:. ,.L.
’)
Viața
1 economică a Capitalei
Seară de muzică de cameră. Cvar
tetul op. 105 în la bemol major
de Anton Dvorak — Interpretează
cvartetul ,,Smetana"
Telejurnal
închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20.
21 șl 22 februarie. In țară : Vremea va
fi rece îndeosebi în regiunile din nor
dul, centrul și estul țării. Cerul va fi
variabil. Vor cădea precipitații slabe
mal ales sub formă de ninsoare, vînt
slab pină la moderat. Se va Droduce
ceață, cu depunere de chiciură, mai
frecventă șl persistentă în vestul și
centrul țării. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 12 și minus 2
grade, local mai scăzute în Transilva
nia și Moldova, unde vor coborî, în pri
mele nopți, pină la minus 20 de grade,
iar maximele între minus 5 și plus 5
grade, mai ridicate în zona deluroasă.

• CONSTANTA. în cadrul
manifestărilor dedicate alegeri
lor de la 9 martie. în organizarea
comitetului
județean pentru
cultură și educație socialistă și
a Uniunii scriitorilor, la Con
stanța. Topraisar, Chirnogeni și
Topalu ap avut loc zilele aces
tea șezători literare în cadrul
cărora un grup de scriitori au
citit din lucrările lor. De ase
menea, în sala cinematografului
„Dacia" din Medgidia publicul
s-a întilnit atît cu scriitorii, cît
și cu realizatorii filmului „Omul
care ne trebuie". producție a
Casei de filme nr. 4. (George
Mihăescu).
• COVASNA. în cadrul programului de manifestări culturale dedicate aniversării a 2050
de ani de la crearea primului
stat dac centralizat, la Muzeul
județean din Sfîntu Gheorghe
s-a deschis expoziția „Cultura
materială a tracilor în județul ®
Covăsna". Sint prezentate obiec
te de uz casnic, arme, obiecte
de ceramică, podoabe din bronz
și din fier, descoperite în di
verse locuri ale județului Covasna cu ocazia săpăturilor ar
heologice efectuate de specia
liștii muzeului. (Tomori Găza).
• BACĂU. Sub genericul „Is
torie și contemporaneitate", la
căminele culturale, la cluburile
muncitorești și casele de cultu
ră din Podu Turcului, Răcăciuni, Dărmănești, Oituz, ca și

Sub semnul colaborării, înțelegerii
și prieteniei
Stabilirea, în urmă cu o sută de
ani — in condițiile create prin cu
cerirea independenței noastre de
stat — a relațiilor diplomatice dintre
România și Marea Britanie, oferă pri
lejul evocării bogatelor tradiții și
rodnicelor perspective de viitor ale
legăturilor dintre cele două țări și
popoare. Se poate spune că aceste
legături datează încă de pe vremea
Imperiului roman — istoria consemnind prezența in Dacia a unei legiuni
romane numite „Britannica" și, tot
odată, a unor oșteni de origine da
cică in rindurile legiunilor romane
staționate pe teritoriul Marii Brita
nii.
Desigur, contactele și schimburile
bilaterale au continuat să se dezvol
te de-a lungul secolelor ; de pildă,
în perioada cînd Mircea cel Bătrin
ridicase steagul luptei îmnotriva pe
ricolului otoman, cronicile consem
nau prezența unor cavaleri englezi
in tabăra domnitorului muntean. La
„British Museum"
se păstrează un
document datind
din 1592, prove
nind de la regina
Elisabeta I, care
conferea
unuia
din fiii domnito
rului Iancu Sasul
dreptul de liberă
trecere prin An
glia. Țările româ
ne au fost vizitate de numeroși
călători britanici, ale căror me
morii au adus prețioase mărturii
asupra vieții economico-sociale a
poporului nostru în acele vre
muri. în 1802 s-a stabilit la Bucu
rești primul consul englez, deschizîndu-se apoi și un consulat britanic
la Iași și viceconsulate la Galați și
Brăila, în 1837 rezidența de la Bucu
rești fiind ridicată la rangul de con
sulat general. Paralel s-au extins și
dezvoltat relațiile comerciale.
Dezvoltarea poporului român, lup
ta sa pentru realizarea unității și in
dependenței au .fost urmărite cu in
teres de cercuri ale opiniei publice
din Marea Britanie ; au și apărut, de
altfel, unele lucrări consacrate în ex
clusivitate țărilor române. Reprezen
tanții revoluționarilor români de la
1848, ca și purtătorii de cuvint ai
idealurilor unirii Principatelor Ro
mâne au găsit în Marea Britanie sim
patie și înțelegere. Chiar în acea pe
rioadă a luat ființă la Londra o aso
ciație de prietenie cu poporul român,
în octombrie 1857, lordul Gladstone,
viitor prim-ministru, a depus în Ca
mera Comunelor o moțiune favora
bilă Unirii, iar la o adunare publică
desfășurată la Brighton, participanții
au votat o petiție, trimisă reginei
Victoria, in care se exprima simpa
tie pentru cauza unirii Principatelor
Române.
Odată cu înfăptuirea Unirii și cu
cerirea prin lupta proprie, plină de
jertfe, a poporului român a indepen
dentei de stat a României, rapor
turile dintre cele două țări au căpă
tat un nou conținut. La 20 februarie
1880, guvernul englez prezenta, prin
consulul său general la București, o
notă oficială ministrului de externe
român, prin care România era recu
noscută ca stat independent și suve
ran și se exprima dorința stabilirii
de relații diplomatice Ia nivel de le
gație. Recunoașterea în acea perioa
dă a României ca stat independent
de către Anglia, mar.e imperiu al
vremii, ca și de către numeroase alte
state, avea să contribuie la consoli
darea independenței proaspăt cuce
rite, la afirmarea țării noastre pe plan
internațional.
Se știe că cele două popoare au
avut căi diferite de evoluție istorică,
dar în pofida acestor deosebiri, ca și
a depărtării geografice, ele s-au reîntilnit în multe împrejurări, aflîndu-se alături în timpul primului
război mondial ; la fel. după glo
rioasa insurecție din August 1944,
cind România s-a alăturat marii coa
liții antihitleriste, ne-am regăsit in
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lupta pentru zdrobirea dușmanului
cortiun. fascismul, pină la victoria fi
nală asupra Germaniei hitleriste.
In anii care au trecut de atunci re
lațiile de colaborare româno-britanice au continuat, dezvoltindu-se în
deosebi în condițiile cînd pe conti
nentul european a reușit să se afirme
spiritul nou, de înțelegere, al impera
tivelor coexistentei pașnice a statelor
cu orînduiri sociale diferite ; în 1963,
reprezentanțele diplomatice ale celor
două țări au fost ridicate la rang de
ambasadă.
La dezvoltarea bunelor relații prie
tenești, la adîncirea și diversificarea
conlucrării bilaterale au contribuit
intensificarea contactelor, schimbu
rile de vizite la diverse niveluri,
în iunie 1975. președintele Nicolae
Ceaușescu a făcut o scurtă vizită la
Londra, iar in septembrie același an
a avut loc vizita primului ministru
britanic in țara noastră.
Un moment deosebit de important
în evoluția cola
borării românobritanice a mar
cat vizita de stat
întreprinsă în Ma
rea Britanie, în iu
nie 1978, de către
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa
Elena Ceaușescu,
la invitația regi
nei Elisabeta a Il-a și' a ducelui de
Edinburgh, act politic de amplă sem
nificație, care a deschis perspective
noi relațiilor reciproce, în concordanță
cu interesele celor două popoare, cu
dezideratele de pace, securitate și
cooperare internațională.
.Sîntem
convinși — arăta tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU cu acel prilej — că
dezvoltarea multilaterală a colaboră
rii dintre România și Marea Brita
nie, pe baza deplinei egalități în
drepturi, a respectului independenței
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc — principii consemna
te în Declarația comună romăno-britanică din 1975 — corespunde pe de
plin intereselor popoarelor noastre,
inscriindu-se. totodată, ca o contri
buție concretă la cauza securității șt
cooperării pe continentul european
și in întreaga lume".
în spiritul hotărîrilor adoptate la
nivel înalt, în ultimii ani. între cele
două țări au fost semnate numeroase
acorduri de colaborare în domeniile
politic, economic, tehnico-științific și
cultural. Acestea oferă. în ansam
blu, un cadru adecvat pentru ampli
ficarea și diversificarea largă, multi
laterală. a relațiilor româno-britanice.
Semnificativă este atenția deose
bită acordată promovării cooperării
în producție, constituirii de societăți
mixte, conlucrării pe terțe piețe —
forme noi. moderne de cooperare
economică, de un real avantaj reciproc. Se poate aprecia că există
toate condițiile ca în 1985 schimburile
comerciale, 'in ambele sensuri, să
atingă și chiar să depășească nivelul
ștăbilit'<dB*tiil:.'miliard,ide îiliuei sterline,
în același timp,’;.hti-"â jele două țări
există relații de conlucrare' în dife
rite domenii ale vieții internaționale,
în vederea soluționării marilor pro
bleme ale lumii de azi, a statorni
cirii unui climat de colaborare paș
nică între toate națiunile.
Pentru opinia publică din țările
noastre, cursul ascendent al țelatiilor româno-britanice, care marchează
acum un moment jubiliar, constituie
un motiv de îndreptățită satisfacție,
oferind un exemplu viu de colaborare
intre două state cu orînduiri sociale
diferite, dornice să trăiască în înțe
legere și prietenie. Fără îndoială că
dezvoltarea pe mai departe a acestei
colaborări este în folosul și spre bi
nele reciproc, al cauzei generale a
păcii, destinderii și cooperării inter
naționale.

100 de ani de la stabilirea
relațiilor diplomatice dintre
România si Marea Britanie

în centrele muncitorești de pe
văile Bistriței și Trotușului, mu
zeografi. istorici. activiști de
partid au vorbit țăranilor coope
ratori, mecanizatorilor, oameni
lor muncii din întreprinderi și
instituții despre crearea primu
lui stat dac centralizat si inde
pendent, despre permanența po
porului român în spațiul car*
pato-dunărean. despre crearea
P.C.R. etc. în alte peste 20 de

localități au fost organizate ex
poziții pe teme de istorie, artă
și etnografie. (Gh. Baltă)
• SIBIU. La întreprinderea
mecanică Mirșa s-au desfășurat,
timp de trei zile, lucrările Se
siunii de pregătire a proiectelor
de absolvire — etapa a doua —
a cursului de perfecționare a
pregătirii tehnice și politice a
cadrelor de conducere din între
prinderi, organizat de Academia
„Ștefan Gheorghiu". Cadre de
conducere, șefi de ateliere și de
servicii, maiștri, ingineri, eco
nomiști, muncitori-șefi de echi
pă au susținut peste 50 de pro
iecte cu aplicabilitate 1 practică
in producție. (Nicolae Brujan).
• SUCEAVA. Sub genericul
„Mereu între oameni", cenaclu)
din Suceava al U.A.P. a reluat,
sub egida consiliului municipal
Suceava al F.D.U.S., seria îritîl-

specii de leguminoase comesti
ca și celelalte autovehicule.
bile, numai 5—6 sint consumate
Polițiștii au mai adus la cu
frecvent la scară mondială. Ex
noștința organelor superioare că
tinderea folosirii leguminoaselor
dacă cererile lor vor fi respin
ar contribui Ia rezolvarea unor
se vor întrerupe urmărirea in
probleme stringente ale alimen tului ridicat al construcției, a- fractorilor exact in momentul
proximativ 1 miliard 280 mili cînd orarul lor zilnic de mun
tației mondiale.
oane dolari. Egiptul a propus că se va încheia...
Japoniei
finanțeze împreună
• O „DUBLURĂ" A realizarea săacestui
proiect.
prinde soluții pentru eradica
• RECONSTITUIREA
rea foametei, . ziarul „L’Huma- CANALULUI SUEZ. Canitd“ a deschis o anchetă în nalul Suez este, după cum
• GREVĂ DE ZEL. în’ „TRIUNGHIULUI CUL
rîndul oamenilor de știință. în se știe, una din principalele căi grijorat de creșterea inflației, TURAL". Recent au început
răspunsul său, prof. Vincent maritime ale lumii. Avînd în ve care afectează cele mai largi
Labeyrie, directorul unui insti dere importanta sa, un gtup de categorii de salariați, polițiștii lucrările de restaurare a unuia
tut francez de specialitate, ple specialiști englezi a elaborat parizieni amenință cu greva de dintre cele mai mari monumente
dează pentru folosirea pe scară un
pentru dublarea șa zel. Ei au declarat că in cazul de artă budistă din Sri Lanka —
mult mai largă a leguminoase sau. proiect
mai precis, pentru crearea cînd doleanțele lor — în primul cel de la Anuradhapura. Aici se
lor. El amintește că, pentru a unui al doilea Canal Suez, la 80 rînd o sporire a salariilor — nu află cea mai înaltă statuie din
obține un echilibru alimentar, kilometri vest și paralel cu ac vor fi satisfăcute, in cursul ur lume a lui Budha — peste 100
vechile civilizații agricole com tualul canal. Noua cale mari măririi unor infractori, automo m — înconjurată de un an
binau porumbul și griul cu fa timă va fi navigabilă pentru bilele de patrulare nu vor de samblu de clădiri ce formează
solea și alte leguminoase. Din vase de transport și de pasageri păși viteza legală și se vor opri un lăcaș de cult specific. Lucră
păcate astăzi, deși se cunosc 77 de mare tonaj. Datorită cos- la fiecare semafor roșu, la fel rile se vor desfășura pe o peri

principală a unuia din cinci
© DIN NOU DESPRE cazuri
de deces provocate de
RAVAGIILE
TABAGIS- această .teribilă boală.
MULUI. Date statistice publi
© PLEDOARIE ÎN FA
cate in S.U.A. arată că o VOAREA LEGUMINOA
treime din populația adultă a
acestei țări este formată din fu SELOR. în scopul de a des
mători care „consumă" mai
mult de un pachet de țigări
pe zi. Pentru tratarea boli
lor generate de tabagism
se
che’tuiesc nu mai puțin de 10 la
sută din fondurile destinate
sănătății. Pornind de la această
constatare, unii medici ameri
cani sint de părere că organele
federale ar trebui să perceapă
un „impozit special de sănătate"
la fiecare pachet de țigări și
totodată să scadă impozitele
plătite de nefumători. După
datele Asociației americane de
oncologie, fumatul este cauza

nistru al afacerilor externe. în cadrul convorbirii au fost abordate
aspecte actuale ale situației interna
ționale.
De ambele părți a fost reliefată
necesitatea de a se acționa pentru
împiedicarea agravării, in conti
nuare, a raporturilor dintre state,
pentru adoptarea unor măsuri ferme
de dezarmare, și în primul rînd de
dezarmare nucleară, pentru buna pre
gătire a reuniunii de la Madrid, pen
tru promovarea unei politici de des
tindere, pace și colaborare in Europa
și în lume.
în timpul șederii în România, de
legația Partidului Muncitoresc SocialDemocrat din Suedia a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din
București și Ploiești.

Primire ia Consiliul de Miniștri
Luni după-amiază, tovarășul Paul
Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, l-a
primit pe Dieter Hoffmann, președin
te al Bank fiir Gemeinwirtschaft A.G.
din Frankfurt, care face o vizită în
țara noastră.
în cursul convorbirii au fost abor-
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oaspetele a fost salutat de tovarășii
Virgil Cazacu și Constantin Dăscălescu, membri ai Comitetului Poliție
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.,
precum și de Ghizela Vass, membru
al C.C. al P.C.R. .
(Agerpres)
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Nicolae PLOPEANU
nirilor plasticienilor suceveni cu
oamenii muncii din întreprinde
rile orașului. De curind, membrii
cenaclului au fost oaspeții lucră
torilor de la atelierul de zonă
C.F.R. Suceava, prilej cu care
au executat ne viu o serie de
lucrări destinate unei expoziții
in cadrul clubului feroviar Su
ceava. (Gheorghe Parascan).
• MARAMUREȘ. La Muzeul
județean din Baia Mare s-a des
chis o expoziție cu lucrări de
pictură și desene realizate de
elevi pe teme de istorie. Expo
natele — rod al integrării siste
matice a muzeului între mijloa
cele permanente de educație pa
triotică a tineretului — se inspi
ră din evenimentele cruciale ale
istoriei noastre naționale, pe
care elevii le înfățișează după
puterea lor de cunoaștere si
imaginație. (Gheorghe Susa).
• DÎMBOVIȚA. La biblio
tecile comunale din județ ' au
fost deschise expoziții de carte
pe tema „Din gîndirea socialpolitică a președintelui Româ
niei.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu", însoțite de recenzii
și dezbateri cu cititorii asupra
operelor prezentate. La căminul
cultural din comuna Costeștii
din Vale a avut loc medalionul
literar „Universul satului dimbovițean în opera lui I. C. Vis
sarion", urmat de montajul literar-muzical „1907 în literatu
ră". (Gheorghe Manea).

oadă de mai mulți ani și se în
cadrează intr-un program amplu
de reconstituire a celebrului
„triunghi cultural" din această
țară, care cuprinde trei foste
capitale : Anuradhapura, Polonnaruwa și Kandy.

• MIGRAȚIA RENI
LOR. Vinătorii de animale cu
blănuri prețioase din nordul Iakuției au fost martorii unei mari
migrații a renilor sălbatici, cea
mai mare din ultimii 50 de ani.
Au migrat simultan cel puțin
70 000 de reni. Turmele, numărind circa 2 000 de capete fie
care, au traversat încet tundra
de la țărmul Oceanului înghețat
de Nord, in urma lor răminind
doar o fîșie de zăpadă răsco
lită de copitele animalelor. Iarba
înghețată de sub această zăpadă

•!V

a fost literalmente devorată
de reni. Ajungînd la lanțul
munților Cerski, animalele au
început să se disperseze in
văile ferite de vînturi. Specia
liștii Academiei de Științe a
U.R.S.S. explică migrația prin
epuizarea hranei renilor. Foa
mea i-a izgonit din locurile lor
de baștină.
® POD LIPIT. Podul con
struit în apropierea localității
austriece Eisentratten este con
siderat ca o lucrare inginerească
deosebită : în lungime, de 1 196
metri, el este compus din 760
segmente unite intre ele prin...
lipire. Pe suprafața elementelor
de beton prefabricate a fost
aplicat un adeziv special, după
care acestea au fost deplasate
la locul lor și montate prin
presare.

LA HAMBURG S-A DESCHIS IERI

„FORUMUL ȘTIINȚIFIC EUROPEAN*
Hamburgul, marele port vest-ger- Comisiei Economice a O.N.U. pentru
man de la gurile Elbei, găzduiește, Europa, Janez Stanovnik. Intr-un
începind de luni, o importantă re moment in care economia mondială
uniune internațională : „Forumul este confruntată cu numeroase di
științific european". Participi perso ficultăți — fapt ce determină nu
nalități marcante ale vieții științifi
meroase state să renunțe sau să
amine unele proiecte de cercetare
ce — președinți ai unor academii de
știință, savanți de renume, intre care
științifică — a arătat el, este de
laureați ai Premiului Nobel, precum foarte mare însemnătate conjugarea
și numeroase personalități politice, eforturilor pentru efectuarea unor
diplomați din 33 state europene, cercetări în probleme de interes co
S.U.A. și Canada. Organizat in
mun. Comisia Economică a O.N.U.
conformitate cu prevederile Actului pentru Europa a acordat astfel afinal de la Helsinki, Forumul eu tenție problemelor energiei, în
ropean de la Hamburg are ca scop deosebi conservării resurselor ener
examinarea căilor și modalităților
getice, folosirii unor forme alterna
de intensificare și diversificare a
tive de energie. Iată de ce o coope
colaborării in domeniul științei și rare regională sau multilaterală
tehnologiei, între statele participan științifică și tehnologică intr-un ase
te la Conferința general-europeană, menea domeniu ar fi în folosul sta
telor participante, ar contribui la
ca una din dimensiunile de certă
însemnătate ale edificării unui sis
soluționarea cu forțe unite a acestor
tem trainic de securitate și coope
probleme.
rare pe continent.
Vorbitorul a prezentat apoi pre
Însăși inițiativa forumului vine să ocupările C.E.E./O.N.U. in domeniul
confirme ideea, susținută perma
protejării mediului ambiant, proiec
nent de România,
tele întocmite fiind
puse la dispoziția
că înfăptuirea secu
rității europene re
statelor participante
DE LA TRIMISUL
prezintă un proces
la Conferința gene
NOSTRU SPECIAL
ral-europeană. Inamplu și complex,
tr-o lume ce devine
de lungă durată, a
cărui dezvoltare presupune efor tot mai mică — a arătat vorbitorul
turi permanente, o continuă con — sîntem cu toții din ce in ce mai
lucrare a statelor in vederea trans conștienți de creșterea interdepen
punerii în viață a nobilelor țe denței între țări și regiuni geogra
luri convenite in urmă cu cinci ani, fice, de necesitatea întăririi cola
la Conferința de la Helsinki. Este
borării noastre. Numai în acest fel
vom putea face față în mod eficient
adevărat, actuala reuniune științi
fică de la Hamburg își începe lucră problemelor presante ce avar în
rile intr-un moment de încordare
fața umanității. Iar în acest sens,
internațională. Cu atit mai mult
științei, slujitorilor ei le revine o
înaltă misiune.
insă, așa cum sublinia recent tova
Forumul științific de la Hamburg
rășul Nicolae Ceaușescu, „față de
agravarea situației internaționale are in atenție o serie de studii în
tocmite atit de Comisia Economică
actuale se impune să fie intensifi
a O.N.U. pentru Europa, cit și de
cate în mod deosebit eforturile pen
UNESCO și Oficiul regional pentru
tru realizarea securității europene,
Europa al Organizației Mondiale a
astfel ca îmbunătățirea climatului
politic pe continentul nostru să Sănătății în probleme aflate pe or
dinea de zi.
aducă o contribuție importantă la
...La Centrul Co'ngreselor din
procesul destinderii și păcii în în
Hamburg a început astfel o nouă
treaga lume".
intilnire
a reprezentanților celor 35
Fără îndoială că în acest sens Fo
de state semnatare ale Actului fi
rumul științific european — prima
intilnire a reprezentanților celor 35 nal de la Helsinki. O nouă intilnire
de state semnatare ale Actului fi ce își desfășoară lucrările pe baza
normelor democratice statuate de
nal de la Helsinki — din acest an
Conferința general-europeană — a1980, anul reuniunii general-euro- doptarea
prin consens a hotăririlor,
pene de la Madrid, capătă o deose
bită semnificație. El este chemat să participarea egală, directă, nemij
locită
la
dezbaterea
tuturor proble
demonstreze o dată mai mult ne melor și la luarea deciziilor,
rotația
cesitatea dialogului, a conjugării for
în conducerea ședințelor — norme
țelor pentru a extinde conlucrarea
în vederea accelerării progresului menite să asigure exprimarea liberă
o voinței fiecărui stat, să permită
general al tuturor națiunilor.
aportul propriu la progresul cauzei
In acest spirit, în cuvîntul de sa
securității și cooperării pe continent.
lut adresat participanților din partea
Debutul Forumului științific a avut
guvernului vest-german, d-na Hil
loc în ambianța înălțătoare a suitei
degard Hamm-Briicher, ministru de simfonice beethoveniene interpreta
stat la Ministerul Afacerilor Exter
te de corul și orchestra Universității
ne, releva că știința nu poate înlocui din Hamburg — un moment cu va
hotărîrile politice, dar poate con
loare simbolică, venind să sublinieze
tribui la adoptarea unor hotărîri po ideea nobilă a armoniei și colabo
litice juste, la înlăturarea obstaco
rării în care se dorește să se desfă
lelor existente, la promovarea înțe șoare
acest amplu dialog internațio
legerii. Acest forum constituie o
nal. Idee ce dă expresie năzuințelor
confirmare a bogatelor tradiții de
popoarelor continentului de a se
cooperare între statele europene. Să
folosim prilejul actualului dialog continua cursul spre destindere și
pentru a identifica ceea ce ne ucolaborare, în vederea înseninării
nește. Să • demonstrăm din nou că orizontului european, a asigurării
colaborarea' este pe deplin posibilă unui viitor de pace, securitate și
— a conchis vorbitoarea.
progres.
Această idee a fost subliniată și
în cuvîntul secretarului executiv al
Dumitru ȚINU

Ședința Seimului R.P. Polone
E. Babiuch numit președinte al Consiliului de Miniștri
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Sei
în postul de președinte al Consiliu
mul R. P. Polone s-a întrunit, la 18
lui de Miniștri, eliberîndu-1 din
februarie, pentru a examina unele
funcția de vicepreședinte al Consi
modificări în componența Consiliului
liului de Stat.
de Miniștri al R.P.P. După cum in
De asemenea, Seimul a hotărît eli
formează agenția P.A.P., Seimul a
berarea lui Jan Szydlak din funcția
satisfăcut cererea președintelui Con
de vicepreședinte al Consiliului de
siliului de Miniștri al R. P. Polone,
Miniștri, în locul lui fiind numit
Kazimierz Barcikowski. Totodată,
Piotr Jaroszewicz, privind eliberarea
sa din acest post. La propunerea
Ryszard Karski a fost numit mi
lui Edward Gierek, prim-secretar al
nistru al comerțului exterior și eco
C.C. al P.M.U.P., Seimul l-a numit
nomiei maritime.
pe Edward Babiuch, membru al
în cadrul lucrărilor, Edward Gie
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.,
rek a rostit o cuvîntare.

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare
economică și tehnică româno-guineeză
Conducătorul delegației române primit de președintele
Sekou Toure
urări de sănătate, fericire personală,
CONAKRY 18 (Agerpres). — Pre
iar poporului guineez — urări de
ședintele Guineei, secretar general-al
prosperitate.
Partidului Democrat din Guineea,
Sekou Toure, a primit pe tovarășul
Mulțumind pentru mesajul pri
Richard Winter, membru supleant al
mit, șeful statului guineez a ru
Comitetului Politic Executiv al C.C.
gat să se transmită tovarășului
al P.C.R., ministru secretar de stat
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale
la Ministerul Aprovizionării Tehnicode înaltă prețuire, de sinceră priete
Materiale și Controlului Gospodăririi
nie, împreună cu cele mai bune urări
Fondurilor Fixe, șeful delegației gu
de sănătate și fericire personală, iar
vernamentale române la lucrările Co
poporului român prieten — urări de
misiei mixte de cooperare economică
noi și mari succese pe drumul pro
și tehnică.
gresului și prosperității.
Din partea tovarășului Nicolae
La primire, care s-a desfășurat înCeaușescu, secretar general al P.C.R.,
tr-o atmosferă de caldă prietenie, a
președintele României, a fost trans
participat Valeriu Georgescu, amba
mis președintelui Sekou Toure un
sadorul României în Guineea.
salut prietenesc și cele mai bune

Apăsătoarea povară a cursei înarmărilor
® 15 000 dolari pe secundă pentru cheltuieli militare
Date furnizate de S.I.P.R.I.
STOCKHOLM 18 (Agerpres). — în fiecare secundă, în lume se chel
tuiesc în scopuri militare 15 000 de dolari, a declarat Rolf Bjoernestedt,
președintele Consiliului Director al Institutului Internațional pentru cer
cetări în ptoblemele păcii din Stockholm (S.I.P.R.I.), intr-un interviu
acordat agenției suedeze de informații „T.T.“. El® a afirmat că cheltuie
lile mondiale pentru înarmare au totalizat, anul trecut, 480 miliarde dolari.
Subliniind caracterul aberant al cursei înarmărilor, președintele
S.I.P.R.I. a atras atenția că partea ce revine țărilor in curs de dezvoltare
din totalul cheltuielilor militare a sporit în decursul ultimilor 20 de ani
de la 4 la 14 la sută.

Reuniune consacrată
ajutorării țărilor
celor mai sărace din lume
GENEVA 18 (Agerpres). — La Ge
neva s-a încheiat, după două săptămini de dezbateri, reuniunea interguvernamentală însărcinată cu stu
dierea Programului global de acțiune
în favoarea celor mai sărace 30 de
țări din lume, inițiat anul trecut la
Conferința UNCTAD de la Manila.
Potrivit agenției France Presse. în
cadrul reuniunii desfășurate sub egi
da UNCTAD, nu au( fost stabilite
obiective concrete pentru realizarea
programului amintit, fiind însă adop
tată o rezoluție care adresează tutu
ror țărilor și organizațiilor care acor
dă asistență economică apelul de a
comunica cit mai curînd posibil mă
surile pe care intenționează să le
adopte in perspectiva aplicării Pro
gramului de la Manila in deceniul
următor.
A fost studiată, de asemenea, pro
punerea formulată de unii experți
privind majorarea de patru ori a vo
lumului ajutorului destinat țărilor
celor mai sărace ale lumii, respectiv
cele cu un venit mediu anual pe lo
cuitor inferior cifrei de 200 dolari.

PIAȚA COMUNĂ

Dezbateri în problemele
agricole
BRUXELLES 18 (Agerpres). —
La Bruxelles a început luni o reu
niune a miniștrilor agriculturii din
țările C.E.E., consacrată adoptării
noilor prețuri agricole comune pen
tru campania 1980—1981. Primele
intervenții au reflectat disensiunile
dintre țările membre, ca și dintre
acestea și Comisia C.E.E. Miniștrii,
cu excepția celui britanic, au apre
ciat drept insuficiente propunerile
Comisiei privind majorarea prețu
rilor cu 2,4 la sută.
După cum relevă agenția France
Presse^ dezbaterile „celor nouă" în
această problemă se anunță lungi și
dificile.

Convorbiri între
Turcia și Grecia
ANKARA 18 (Agerpres). — La An
kara a început, luni, o nouă rundă de
convorbiri — a cincea — între Turcia
și Grecia, în vederea soluționării pro
blemelor legate de delimitarea platou
lui continental și a spațiului aerian
al celor două țări în Marea Egee, in
formează agenția Reuter. Discuțiile
au loc la nivelul secretarilor generali
din ministerele afacerilor externe ale
celor două țări.
Convorbirile constituie o continuare
a dialogului greco-turc inițiat în 1978,
în cadrul întîlnirii de la Montreux,
din Elveția, dintre primii miniștri ai
Greciei și Turciei.

AUSTRIA

Apel la unirea forțelor
democratice
împotriva neofascismului
VIENA 18 (Agerpres) — Președin
tele Partidului Comunist din Austria,
Franz Muhri, a lansat un apel către
toți democrații și antifasciștii din
tară de a-și intensifica lupta împo
triva pericolului neonazismului. Ac
țiunile teroriste ale grupărilor neo
naziste — a spus el — nu mai pot fi
tolerate. Franz Muhri a cerut autori
tăților să interzică aceste organizații
și grupări, precum și organele de
presă editate de ele.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI Dl» RHODESIA
»

»

® întrunire electorală la Bulawayo anulată © Apel al grupului
statelor africane la O.N.U.

SALISBURY 18 (Agerpres). —
După ce au fost comise două atenta
te împotriva sa. Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane
Zimbabwe (Z.A.N.U.), a fost 'nevoit
să nu mai participe la o întrunire
electorală programată la Bulawayo,
cel de-al doilea oraș ca mărime al
țării, informează agențiile Reuter,
France Presse și U.P.I. în legătură
cu aceasta, un purtător de cuvint al
Z.A.N.U., Justin Nkoyo, a precizat că
au existat indicii dare potrivit că
rora o nouă acțiune teroristă urma să
fie organizată împotriva președinte
lui Z.A.N.U., în cursul întrunirii res
pective. El a precizat că în actualele
condiții existente în țară este extrem
de dificil să i se asigure securitatea
lui Robert Mugabe, pentru ca acesta
să poată participa în deplină sigu
ranță la campania electorală.
Peste 35 000 de persoane, adaugă
agențiile, erau prezente la Bulawayo,
pentru a-și exprima sprijinul față de
candidații în alegeri ai Z.A.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — Grupul statelor africane la
O.N.U. s-a întrunit la sediul din New
York al Națiunilor Unite pentru a
examina evoluția situației din Rho
desia. în urma acestei reuniuni, a
fost adoptat un document prin care
se adresează un apel secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim,
precum și tuturor țărilor membre ale
Națiunilor Unite, pentru a se adopta
măsurile ce se impun în vederea
prevenirii deteriorării situației din
Rhodesia, care poate deveni o serioa
să amenințare la adresa păcii și
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KUWEITUL SE OPUNE „ORICĂREI IDEI DE PACT MILITAR SAU
POLITIC", a declarat ministrul de stat kuwaitian pentru problemele ca
binetului, Abdel Aziz Hussein. El a adăugat că țara sa „a respins întot
deauna politica blocurilor și alianțelor și a dorit să-și concentreze efor
turile în cadrul instituțiilor internaționale și regionale".

VIZITĂ ÎN LAOS. Delegația de
partid și de stat a R. S. Cehoslovace,
condusă de Gustav Husak, secretar
general al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, și-a încheiat vizita oficială
de prietenie în R. D. P. Laos, trans
mite agenția C.T.K. Au fost semnate
Tratatul de prietenie și colaborare
dintre cele două țări și un acord
interguvernamental în domeniul co
municațiilor aeriene.
SUCCESE ALE P. C. DIN JAPO
NIA. 13 candidați din partba P.C.J.
au fost aleși deputați în adunările
comunale din nouă prefecturi. De
la Începutul acestui an, în diferite
Organe locale, 47 . de membri ai
P.C.J. au fost aleși deputați.

CONGRESUL UNIUNII NAȚIO
NALE CAMERUNEZE (U.N.C.) —
partidul unic de guVernămînt în
Republica Unită Camerun — a apro
bat programul de dezvoltare a țării
pș următorii cinci ani și a reafir
mat atașamentul Camerunului față
de principiile fundamentale ale po
liticii externe a țării : independen
ta națională, nealinierea, lupta pen
tru consolidarea unității și solidari
tății africane. Șeful statului. Ahmadou Ahidjo, a fost reales, în unani
mitate, în funcția de președinte
național al U.N.C. De asemenea,
Ahmadou Ahidjo a fost desemnat
la recomandarea C.C. al U.N.C.,
drept candidat unic al partidului la
alegerile prezidențiale ce urmează
să se desfășoare în țară.

PREȘEDINTELE UGANDEI, God
frey Binaisa, a făcut un apel către
toți locuitorii țării să sprijine gu
vernul în rezolvarea actualelor pro
bleme din țară. Relevînd importanța
unității naționale, șeful statului a
subliniat că intreg poporul trebuie
să participe la activitatea de recon
strucție a țării. El a arătat că po
litica externă a țării se bazează pe
respectarea principiilor nealinierii.

AMĂNUNTE DESPRE ECLIPSA
DE SOARE. Observațiile efectuate
de oamenii de știință în India
asupra fenomenelor legate de
eclipsa totală de Soare ce s-a pro
dus simbăta trecută au relevat, în
tre altele, creșterea, în timpul cit
a durat eclipsa, cu circa 50 la sută
a intensității razelor cosmice și
scăderea cu peste 10 grade Celsius
a temperaturii. De asemenea, savanții americani care au urmărit
fenomenul în India, au declarat că

securității mondiale. Se cere, totoda
tă, să se acționeze pentru normaliza
rea situației din Rhodesia, astfel in
cit să fie create condițiile necesare
desfășurării unor alegeri libere și
echitabile, cu participarea în condiții
de egalitate a tuturor părților intere
sate.

LAGOS 18 (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității la Lagos,
guvernul federal al Nigeriei preci
zează că nu va recunoaște noul gu
vern al Zimbabwe dacă alegerile
programate să aibă loc în această
țară nu se vor desfășura pe o bază
liberă și echitabilă — informează
agenția nigeriană de presă, reluată
de agenția Associated Press. Guver
nul nigerian cere autorităților brita
nice să folosească atribuțiile de care
dispun spre a asigura șanse egale
pentru fiecare dintre părțile partici
pante la alegeri, astfel încît să fie
create toate condițiile necesare des
fășurării unei consultări electorale
libere și echitabile.
MAPUTO 18 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Maputo, pre
ședintele Mozambicului, Samora Machel. a exprimat sprijinul deplin al
țării sale fată de lupta dreaptă dusă
de poporul Zimbabwe pentru dobîndirea independenței reale a țării.
Această luptă, a spus el. a creat con
dițiile necesare pentru instaurarea
încetării focului în Rhodesia și ini
țierea procesului menit să conducă ia
formarea unui guvern al majorității
în viitorul Zimbabwe independent.
f

în timpul eclipsei coroana solară a
fost una din cele mai frumoase pe
care au izbutit să le fotografieze
pină în prezent. Ei au arătat, tot
odată, că au urmărit in mod deose
bit reperarea cometelor apropiate de
Soare, rezultatele acestor eforturi
urmînd a fi cunoscute după prelu
crarea imaginilor fotografice ob
ținute.

CONVORBIRI. Continuîndu-și în
trevederile cu oficialitățile irakiene,
directorul general al Organizației
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.), Edouard
Saouma, a avut, la Bagdad, convor
biri cu ministrul planului al țăriigazdă, Taha Ibrahim Abdellah.
După cum s-a anunțat din sursă
irakiană, cu acest prilej au fost dis
cutate „cooperarea dintre Irak și
B’.A.O. în domeniul agricol și pro
bleme legate de înfăptuirea în Irak
a programelor de dezvoltare ale
O.N.U.".

PREMIERA ALPINĂ, Doi încercâți alpiniști polonezi — Leszek
Cichy, de profesie matematician, în
virstă de 29 de ani, și Krzysztof
Wielicki, electronist, în virstă de
30 .de ani, au realizat «a premieră
absolută . — escaladarea vîrfului
Everest (8 848 metri) in timp de
iarnă.
Cucerirea celui mai înalt pisc al
planetei a fost realizată, la 17 fe
bruarie (ora 14,40 locală), asaltul fi
nal fiind lansat încă din zorii zilei
de duminică. Cei doi alpiniști au
escaladat versantul sudic al mun
telui, același care a fost utilizat in
1953 șl de neozeelandezul Edmund
Hillary, primul cuceritor al Everestului.

DIZOLVAREA UNOR PARLAMENTE LOCALE ÎN INDIA. Pre
ședintele Neelam Sanjiva Reddy
a semnat un decret prin care
sînt dizolvate parlamentele locale în nouă state
.. .
ale Indiei.
în conformitate cu prevederile con
stituției, se instituie controlul cen
tral pină la organizarea unor ale
geri parțiale asupra statelor unde
parlamentele locale nu mai dispun
de sprijinul populației.

Demonstrație la Koln (R.F.G.) în cadrul căreia participanții au cerut pe
depsirea exemplară a criminalilor naziști, judecați în prezent de tribunale
vest-aermane

ORIENTUL MIJLOCIU

Vocațiile prezentului
în orașul celor 13 coline

® Mesaj adresat secretarului de stat al S.U.A. © întrevederi
egipteano-elvețiene
CAIRO 18 (Agerpres). — După
egiptean pentru problemele Adunării
cum transmite agenția M.E.N., în
Poporului.
mesajul adresat de primul ministru
egiptean, Mustafa Khalil, secretarului
BERNA 18 (Agerpres). — Ministrul
de stat al S.U.A., Cyrus Vance, cu
elvețian al afacerilor externe, Pierre
privire la hotărîrea Israelului de a
Aubert, a conferit, luni, cu Butros
continua politica de creare de așezări
Ghali, ministru de stat egiptean pen
israeliene în teritoriile ocupate, se
tru relații externe, aflat intr-o vizită
arată că această politică constituie o
în Elveția. Cu acest prilej, preci
gravă violare a procesului de pace,
zează agenția M.E.N., au fost exa
contravine literei și spiritului acor
minate îndeosebi probleme legate
durilor de Ia Camp David, a arătat
de evoluția situației din Orientul
într-o declarație făcută presei Fikri
Makram Ebeid, viceprim-ministru
Mijlociu,

5

Fără îndoială, dicționarele enciclo
pedice. chiar ediții mai recente, ne
cesită serioase revizuiri la capitolele
dedicate Iordaniei. Populația Aromâ
nului, capitala tării, de pildă, despre
care se afirmă, în general, că ar fi în
jur de 200 000, se apropie, de fapt, de
un milion. Orașul inveșmîntează as
tăzi cu clădirile și străzile sale nu
cinci sau șapte „djebeli" (coline), cum
se scrie adeseori, ci... 13, disproporții
le dintre texte și realități datorîndu-se rapidei expansiuni a orașului,
atît sub raport teritorial, cît și demo
grafic. Străzile urcă și coboară conti
nuu sau marchează mereu cite o nouă
„terasă" pe versantele stincoase, în
cinse asemenea unor vetre de cup
tor. Este însă suficient ca de-a lun
gul lor să răsară căsuțele specifice,
cu unul sau două etaje, din calcar
alb și gălbui, cu nelipsitele mansarde,
să apară locatarii care au ca primă
grijă răsădirea unor insulițe de ver
deață în jur, pentru ca peisajul arid
să capete viață, reamintind puterea
creatoare a oamenilor de pe aceste
meleaguri, tenacitatea și îndemînarea
cu care știu să adapteze mediul inos
pitalier cerințelor vieții moderne.
în timp ce culmile deșertice fac
tot mai mult loc noilor cartiere, care
alcătuiesc încă istoria „nescrisă" a
capitalei, vechiul oraș se întinde în
zonele de la poalele colinelor. „Vechi"
este puțin spus, pentru că Ammanul
dăinuie din timpuri imemoriale.
Ammoniții, de la care provine nu
mele orașului, sint un popor arabic
despre care amintesc încă începutu
rile istoriei antice, iar tăblițele de
lut de la Babilon consemnează par
ticiparea locuitorilor acestei cetăți la
unele din bătăliile purtate de Nabucodonosor. Pe , parcursul mileniilor
ce au urmat, prin Amman s-au pe
rindat asirienii si perșii, romanii,
grecii și egiptenii, mai tîrziu otoma
nii. iar în vremurile mai apropiate,
orașul ca si ținuturile înconjurătoa
re au cunoscut dominația colonia
liștilor. Vicisitudinile prin care a
trecut orașul explică de ce, la înce

putul veacului nostru, el se înfățișa,
după mărturiile unui scriitor, ca un
morman de „ruine pe țărmul Mării
Moarte".
Renașterea Ammanului a început
concomitent cu dobîndirea indepen
denței țării, extinderea și moderni
zarea sa reprezentînd una din di
mensiunile dezvoltării social-economice a Iordaniei în zilele noastre.
Vorbindu-ne cu prilejul unei vizite in
Iordania despre preocupările exis
tente în acest sens, gazdele au ținut
să precizeze că acolo noțiunea de

Însemnări de călătorie
din Iordania
dezvoltare pornește, în primul rînd,
de la necesitatea de a se implanta
viața intr-un mediu inospitalier, în
deșert, de a forța pustiul să se re
tragă pentru a face loc atributelor
civilizației. înainte de a căuta petrol,
iordanienii au sfredelit pămîntul
pentru a găsi izvoare și peste tot
unde apa subterană a țîșnit la supra
față s-au înjghebat colectivități uma
ne, au răsărit oaze, cătune, sate.
Aceste realizări dezmint din nou en
ciclopediile care afirmă că nouă ze
cimi din suprafața țării este acope
rită de deșert, pentru că sedentarizarea populației este însoțită de fer
tilizarea pustiului, de apariția grădi
nilor de legume și livezilor de pomi,
de implantarea agriculturii.
Despre rodnicia intervenției omu
lui în natura aspră de aici ne-au
vorbit inginerii și agronomii întîlniti
în Valea Iordanului. Ca urmare a
unor eforturi deosebite, au fost
construite canale de irigații în
lungime de peste 400 de kilometri,
suprafața irigată fiind aooi dublată
după ridicarea nodului hidraulic de
pe rîul Zarka. în prezent, prin con
struirea, pe Yarmouk, afluent al

Iordanului, a unui nou baraj — cel
mai înalt din Orientul Mijlociu —
aria stepelor aride și platourilor
stincoase se restrînge și mai mult,
cedind locul suprafețelor fertile,
unde pot fi obținute mai multe re
colte pe an.
Un alt obiectiv spre a cărui valoJ
rificare se îndreaptă atenția iorda
nienilor este Marea Moartă — uriaș
depozit de săruri și minerale. Gaz
dele ne-au înfățișat, pe larg, proiec
tele legate de extracția, în primul
rînd a potasiului, stațiunea experi
mentală de rafinare, intrată nu de
mult in funcțiune, urmînd a fi trans
formată într-o uzină de mare capa
citate pentru producția de îngrășă
minte.
Perspectivele dezvoltării țării de
pind însă, mai ales, de valorificarea
zăcămintelor de fosfați, care, literal
mente, pardosesc o mare parte a
subsolului țării. Chiar recent, la AlSheidiyaah, în zona centrală, au fost
descoperite noi zăcăminte, ce se
adaugă celor 1,3 miliarde tone de
depozite subterane cunoscute ante
rior. Exportul de fosfați reprezintă
jumătate din totalul exportului țării,
în vederea sporirii, în continuare, a
ponderii sale urmînd a fi construit
unul din cele mai mari combinate de
îngrășăminte fosfatice din lume. Con
comitent se fac intense cercetări pen
tru descoperirea de „aur negru", ca
și a altor bogății ale subsolului, în
prezent nu mai puțin de jumătate
din suprafața țării fiind supusă unor
minuțioase prospectări.
Extinderea și modernizarea rețelei
de căi ferate, sporirea resurselor de
energie electrică, dezvoltarea în con
tinuare a centrului industrial Zarka,
cu rafinăriile și întreprinderile sale
siderurgice, creșterea capacității por
tului Aqaba, de la Marea Roșie, iată
alte repere care întregesc aria preo
cupărilor actuale ale autorităților și
ale poporului iordanian.
Ziaristului român îi este plăcut să
întilnească în' țara arabă prietenă
mărturii ale participării României la

Alegerile parlamentare din Canada

Tradiție și modernitate : vedere generală din Amman
■ înfăptuirea programelor de dezvoltare
a Iordaniei, să consemneze aprecie
rile de stimă și prețuire de care se
bucură țara noastră și pe aceste
meleaguri, ca și in celelalte țâri arabe
— în general în statele în curs de
dezvoltare, ca, dealtfel, pretutindeni
în lume. Convorbirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și regele
Hussein, purtate la București și
Amman, au așezat o temelie trainică
conlucrării româno-iordaniene, deschizîndu-i largi perspective. în plin
deșert, de pildă, specialiștii noștri au
construit, cu utilaje și materiale
românești, o conductă de 43 kilometri,
care a permis dublarea capacității
inițiale a rafinăriei de petrol de la
Zarka, iar ulterior întreprinderile din
țara noastră au efectuat lucrări pen
tru o nouă extindere a acestei rafi
nării. Aprecierile interlocutorilor ior
danieni pentru calitatea lucrărilor efectuate, pentru conlucrarea exem
plară cu specialiștii români sînt în
soțite de exprimarea dorinței de ex
tindere în continuare a particioării
României la realizarea de noi obiec
tive din programul de dezvoltare a
Iordaniei. în această privință există
într-adevăr largi posibilități. între asemenea obiective numărîndu-se con
struirea noii rafinării de petrol de

la Aqaba, a unor conducte de țiței și
rezervoare de depozitare, acordarea
de asistență tehnică pentru căile fera
te, constituirea de societăți mixte
pentru comercializarea produselor ș.a.
De o înaltă apreciere se bucură po
ziția constructivă a României, a pre
ședintelui ei, în sprijinul unei so
luții globale, trainice a situației din
Orientul Mijlociu. Oameni politici,
reprezentanți ai cercurilor economice,
simpli cetățeni au ținut să elogieze
această poziție, consecvența cu care
țara noastră, președintele Nicolae
Ceaușescu, personal, militează pen
tru instaurarea unei păci trainice in
zonă prin retragerea Israelului din
toate teritoriile arabe ocupate, re
cunoașterea drepturilor legitime ale
poporului palestinian, inclusiv dreptul
la crearea unui stat propriu, indepen
dent, asigurarea securității și inte
grității teritoriale a tuturor statelor
din zonă.
Părăsești Iordania cu sentimentul
despărțirii de prieteni cu care po
porul nostru împărtășește preocupări
similare, voința comună de a con
lucra mai strîns, în numele progresu
lui și păcii.

Al. CÂMPEANU

OTTAWA 18 (Agerpres). — în
Canada s-au desfășurat luni alege
rile pentru stabilirea noii compo
nențe a parlamentului țării. Prin
cipalele formațiuni politice angajate
în competiția electorală sînt Parti
dul Conservator Progresist, avînd ca
lider pe Joe Clark, premierul guver
nului demisionar înfrînt în parla
ment printr-un vot în probleme bu
getare, și Partidul Liberal, avind
în frunte pe fostul premier PierreElliott Trudeau.

într-o relatare pe această temă,
agenția France Presse relevă că
problemele economice și energetice,
mai mult decit marile chestiuni
internaționale, au fost pe larg evo
cate de-a lungul celor 66 de zile ale
campaniei electorale.
Dată fiind întinderea teritoriului
canadian și diferențele de fus orar
intre diverse regiuni, perioada de
desfășurare a alegerilor a fost între
ora 14,00 GMT, luni, și ora 6,00 GMT,
marți.

BOLIVIA

în pregătirea scrutinului general
LA PAZ 18 (Agerpres). — După
stabilirea datei de 29 iunie, pentru
desfășurarea alegerilor generale — în
cursul cărora vor fi desemnați pre
ședintele și vicepreședintele tării,
precum și membrii Senatului și ai
Camerei Deputaților — și la 6 august
a transferului efectiv al puterii în
mina noilor organe executive și le
gislative ale tării, președintele inte
rimar al Boliviei, Lidia Gueiler. s-a
văzut confruntat cu o nouă sarcină
dificilă : formarea unui cabinet mi
nisterial „de particioare națională" și
desemnarea membrilor Curții națio
nale electorale. Aceste două orga
nisme ale administrației de stat ur
mează să-și concentreze eforturile în
vederea asigurării și pregătirii des
fășurării în bune condiții a scruti

nului din vară, moment de maximă
importantă pentru viitorul social-po
litic și economic al Boliviei. mai ales
că precedentele consultări electorale
— 9 iulie 1978 și 1 iulie 1979 — au
fost contestate de cele mai largi
sectoare din țară.
La acest context politic se adaugă
o serie de fenomene economice ne
gative exprimate, printre altele, prin
devalorizarea cu 25 la sută a monedei
naționale și scăderea rezervelor mo
netare disponibile ale statului sub 18
milioane dolari. Totodată, se remarcă
faptul că muncitorii agricoli care re
prezintă peste 75 la sută din popu
lația țării formulează o serie de re
vendicări privind creșterea nivelului
lor de trai.
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