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sfecla de zahăr și peste un mi
lion tone la legumet față de cinci
nalul 1971—1975. Au sporit, de ase

menea, efectivele de animale, pre-

Votind candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste,

votați pentru înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, pentru 
continuarea dezvoltării și modernizării susținute a producției 
agricole, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, pentru înflorirea 
satelor noastre, pentru progresul permanent al României socialiste!
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CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI!
IMPORTANTE REALIZĂRI S-AU 

OBȚINUT IN AGRICULTURĂ. In ac
tualul cincinal, producția medie a- 
nuală a crescut cu circa 5 milioane 
tone la cereale, 2 milioane tone la

cum și producția animalieră. Produc
ția globală a agriculturii depășește 

în actualul cincinal cu peste 30 la 
sută nivelul cincinalului 1971—1975.

MlNIRILE DINTRE CANDIDAȚI ȘI ALEGĂTORI - 
dezbateri de lucru dense, programe concrete de acțiune

„Ne dorim cartierul mai frumos — și așa
întilnire între candidați și alegă

tori în cartierul' „Steagul Roșu" din 
Brașov, in circumscripțiile 54 pen
tru consiliul popular municipal și 
41 pentru consiliul popular jude
țean.-Candidați: Maria Gogeu, con
trolor tehnic de calitate la între
prinderea de șuruburi, Maria Săm- 
son, tehnician proiectant, Aneta 
Manea, muncitoare la întreprinde
rea mecanică nr. 2 Brașov.

Discuții vii, pronunțat caracter de 
lucru. Un dialog practic, între can
didați și alegători, despre marile 
realizări obținute in legislatura 
care se încheie și despre ceea ce 
este prevăzut și se mai cere făcut 
în următoarea etapă, despre parti
ciparea cetățenilor la buna gospo
dărire a cartierului lor. în întregi
me nou, construit, în cea mai mare 
parte, in decursul ultimilor cinci 
ani. Propuneri numeroase, sugestii 
pentru activitatea organelor locale, 
angajamente cetățenești pentru o

SARCINILE ECONOMICE - EXEMPLAR ÎNDEPLINITE

HIZASEA PRODUCȚIEI FIZICE
Impune respectarea nomelor de calitate

ASIGORAREA SEMINȚELOR-
o urgentă in pregătirea campaniei agricole

In anul trecut, ca și în perioada care a trecut din acest an, planul pro
ducției fizice a fost realizat integral, ritmic într-o serie de unități econo
mice. Este rezultatul pozitiv, firesc al eforturilor organizatorice proprii 
ale colectivelor de oameni ai muncii, ca și efectul unei bune conlucrări 
cu unitățile furnizoare de materii prime, materiale, piese și subansamble. 
Experiența anului trecut a demonstrat limpede că în cazul multor unități 
buna funcționare a mecanismului cooperării interuzinale este decisivă 
pentru realizarea planului. Este vorba nu numai de livrarea la timp a 
unor piese și subansamble, ci deopotrivă de respectarea exigentelor calita
tive. Orice încălcare a normelor de calitate de către o singură unitate 
furnizoare poate avea repercusiuni grave asupra întregii activități in uni
tățile beneficiare. Dar să urmărim care sînt principalele învățăminte des
prinse din activitatea anului trecut șt din acest an într-o mare unitate 
constructoare de mașini.

ÎNTREPRINDEREA de ma- 
ȘINI-UNELTE DIN BACĂU, una 
dintre cele mai tinere și moderne 
unități de acest fel din țară, a rămas 
datoare economiei naționale. în anul 
trecut, cu 100 de mașini de alezat și 
frezat. In prima lună și jumătate a 
acestui an, restantele la producția 
fizică, în loc să scadă, au crescut. 
Cauzele aparțin atît colectivului uni
tății, cit și unor întreprinderi cola
boratoare din tară. Deși între
prinderea din Bacău dispune de 
o zestre tehnică de înalt randa
ment. aceasta nu este folosită nici 
pe departe la întreaga capacitate. Și 
asta pentru că nu toate mașinile lu

mai vie participare Ia rezolvarea 
treburilor gospodărești.

Despre ce s-a făcut :
Muncitorul loan Turcu : „Ac

tuala legislatură a fost deosebit de 
bogată in realizări pentru cartierul

în circumscripții electorale din Brașov

și orașul nostru. Cu cele cîteva mii 
de apartamente adăugate numai în 
ultimii cinci ani, cartierul a ajuns 
la numărul de locuitori pe care il 
avea întregul oraș Brașov in anul 
1948. Este o încîntare să treci astăzi 
pe Calea Bucureștilor sau pe cele
lalte artere modernizate ale cartie
rului. să te plimbi printre zecile de. 
blocuri mari și frumoase, cu o linie 
elegantă și cu elegante magazine

crează în trei schimburi, iar polide- 
servirea a fost asigurată doar în unele 
ateliere. De asemenea, activitatea de 
întreținere și reparații nu a fost su
ficient de bine organizată. Din cauza 
unor lucrări de reparații de proastă 
calitate, făcute de mintuială, opririle 
accidentale s-au ținut lanț. Toate a- 
cestea au făsut ca indicele de utili
zare a mașinilor-unelte să fie reali
zat in anul trecut doar in proporție 
de 82 la sută, față de 86 la sută cit 
prevedea planul.

Dar, în pofida acestor deficiențe, 
realizările colectivului .băcăuan pu
teau fi mult mai substanțiale dacă ar
(Continuare in pag. a IV-a) 

la parter. Este o încîntare să știi 
că mii și mii de oameni, români, 
germani, maghiari, își duc aici viața 
în condiții de confort și civilizație".

Cetățeanul Aristotel Boca : „Sînt 
brașovean de 45 de ani și am fost 

martorul a tot ce s-a realizat în 
acest oraș și în acest cartier. Pot să 
spun, de aceea, că țot ce s-a făcut 
pentru dezvoltarea industriei și în 
privința îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale noastre, ale oamenilor 
muncii, depășește tot ce ne puteam 
noi închipui în urmă cu 35 de ani, 
cind a început construcția noii so
cietăți".

Pornind tocmai- de la aceste

Pe măsură ce se apropie primă
vara, se amplifică și pregătirile pen
tru declanșarea lucrărilor agricole. 
Desfășurarea în bune condiții a aces
tei campanii depinde, într-o măsură 
hotărîtoare, de asigurarea unor se
mințe cu o valoare biologică ridicată 
și repartizarea lor rațională, potrivit 
particularităților diferitelor zone pe
doclimatice ale țării. Iată de ce acum, 
cînd au rămas puține zile pînă la 
începerea însămînțărilor de primă
vară, se pune întrebarea : aveți asi
gurate semințele necesare ?

Potrivit informațiilor primite de la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pentru recolta acestui an

ovăz
orzoaică 
floarea-soarelui 
in pentru ulei 
mazăre furajeră 
sfeclă furajeră

Prin urmare, deși termenul-limi’ă 
fixat a1 fost depășit, unitățile agri
cole nu au preluat nici măcar 30 la 
sută din sămînța care nu peste mul
te zile ar trebui pusă sub brazdă. 
Practic, nu există județ în care aceas-

îl voni face"
realități, discuțiile au scos în relief 
datoria pe care o au cetățenii de 
a îngriji și întregi această prețioasă 
zestre a cartierului lor, realizată cu 
mari eforturi din partea statului. 
Și iată, practic, ce s-a spus :

Dumitru Grofu : „Noi, cetățenii 
cartierului, participăm la toate ac
țiunile inițiate de deputați, de co
mitetele de cetățeni pentru amena
jări, înfrumusețări, pentru îngri
jirea spațiilor verzi și atîtea altele. 
Dar trebuie să recunoaștem că se 
mai găsesc, printre noi și dintre cei 
care așteaptă ca totul1 să le vină 
de-a gata. Ar trebui să acționăm 
mai mult pentru ca acești cetățeni 
să înțeleagă ce datorii au față de 
colectivitatea noastră socialistă, să-i 
antrenăm mal direct, mai activ la

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare in pag. a V-a)

au fost asigurate toate semințele nece
sare, in cantități îndestulătoare și de o 
calitate superioară celei de anul trecut. 
Sămînța pentru culturile din prima 
epocă a fost condiționată și verificată 
din punct de vedere al germinației. 
Important este ca toate semințele să 
fie preluate din timp de unitățile 
agricole.

Pînă la 16 februarie, fiecare uni
tate agricolă trebuia să-și ridice de 
Ia centrele de condiționare semințele 
pentru culturile din prima epocă. 
Această acțiune este foarte întîrziată. 
Iată ce rezultă . din ultima situație 
operativ^ cu privire la preluarea se
mințelor

U.M. Prevederi Realizări
tone 2 900 800
„ 12 000 3 200
„ • 2 500 800
„ ’ 6 000 2 100

280 , 66
„ 800 120

tă acțiune să fie avansată. Insă în- 
tr-un mare număr de județe — Dolj, 
Vrancea, Vaslui, Ilfov, Teleorman, 
Dîmbovița, Argeș, Bacău, Iași, Neamț,
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întilnit, marți dimineață, 
cu tovarășul Armand Magnin, secre
tar general al Partidului Elvețian a' 
Muncii, care se află într-o vizită de 
prietenie îii tara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte to
varășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al -C.C. al P.C.R.

Exprimînd satisfacția de a se rein- 
tilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a vizita din nou România, to
varășul Armand Magnin a transmis 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, C.C. al P.C.R.. din 
partea sa și a C.C. al Partidului El
vețian -al Muncii, un salut prietenesc, 
urări de sănătate și deplin succes în 
activitatea prodigioasă pe care o des
fășoară in fruntea partidului și sta
tului ■ nostru pentru bunăstarea și 
fericirea poporului român, pentru 
pace și înțelegere internațională.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, din partea sa 
și a C.C. al P.C.R., un salut călduros 
și cele mai bune urări de succes C.C. 
al Partidului Elvețian al Muncii. în
tregului partid.

In cadrul întrevederii s-a procedat 
Ia o informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor actuale ale 
celor două partide, manifestîndu-se 
dorința comună de a amplifica, în 
continuare, bunele relații de priete
nie, colaborare și solidaritate exis

• . - « . . ..... (- ■ 

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 

astăzi sosește în țara noastră Maiestatea Sa regele 

Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
Astăzi sosește la București Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei, 

care, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceațișescu, efectuează o vizită 
oficială in țara noastră.

Inscriindu-se în contextul relațiilor mereu ascendente dintre România și Iordania, dintre țara noastră 
și statele arabe, vizita marchează un moment important în dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase 
dintre cele două țări, in afirmarea năzuințelor de pace și înțelegere de care sint animate popoarele român 
și iordanian.

Născut Ia Amman, Ia 14 no
iembrie 1935, suveranul iorda
nian a frecventat școala națio- 

. nală din Amman și a urmat 
apoi colegiul de instrucție is
lamică din capitala tării. A 
continuat învățămîntul secun
dar la Colegiul Victoria din 
Alexandria (Egipt) și la Cole
giul Harrow și a urmat Acade
mia regală militară „Sand
hurst" din Marea Britanie.

A fost proclamat rege al 
Regatului Hașemit al Iordaniei 
la 11 august 1952, dar fiind in 
virstă de numai 17 ani. urcarea 
oficială pe tron a avut loc la 
2 mai 1953.

De la urcarea pe tron a re
gelui Hussein, în Iordania au 
fost întreprinse eforturi susți
nute pentru dezvoltarea econo
miei-naționale și a tuturor ce
lorlalte sfere de activitate, 
pentru punerea in valoare a 
resurselor naturale ale tării. In 
prezent, poporul iordanian este 
angajat in înfăptuirea planu
lui pe cinci ani 1976—1980, al- 
cărui obiectiv principal este 
dezvoltarea economică și so
cială a tării. Ponderea indus
triei în produsul national brut 
a crescut in ultimii cinci ani de 
la 12 la 19 la sută. O parte im
portantă a bugetului a fost 
destinată dezvoltării agricultu
rii. De asemenea, se prevede 
sporirea exporturilor de fosfați, 
una din principalele bogății
naționale ale Iordaniei. Importante 
fonduri sînt alocate pentru învăță- 
mînt și asistentă socială.

Relațiile comerciale ale Iordaniei 
cu diferite țări ale lumii au cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare accentuată.

Pe planul relațiilor externe. Ior
dania promovează o politică de pace 
și înțelegere între popoare, sprijină 
realizarea destinderii internaționale. 
Ea se pronunță pentru o soluționare 
globală a conflictului din Oriefltul 
Mijlociu, în conformitate cu rezolu
țiile Consiliului de Securitate al Na
țiunilor Unite și insistă pentru resta
bilirea drepturilor depline ale po
porului palestinian. Iordania a in- 

’ treprins numeroase acțiuni pentru 
extinderea relațiilor sale cu țări din 
diferite continente.

De la stabilirea de raporturi diplo
matice intre România și Iordania, în 
aprilie 1965, colaborarea pe diferite 
planuri dintre cele două țări a- cu
noscut un curs ascendent, pe baza 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc. Schim
burile economice - și cooperarea din
tre cele două țări au înregistrat, aii 
de an, creșteri substanțiale.

întîlnirile de la București și 

tente între ele, în interesul și spre 
binele celor două popoard, al cauzei 
generale a progresului, socialismului 
și păcii in Europa și în întreaga 
lume. S-a subliniat, totodată, că 
lărgirea și adincirea continuă a bu
nelor raporturi dintre P.C.R. ș> 
P.E.M. contribuie la întărirea priete
niei și colaborării dintre România și 
Elveția.

In timpul schimbului de vederi 
privind, unele aspecte ale situației 
internaționale actuale; ale mișcării 
comuniste și muncitorești s-a reliefat 
hotărirea celor două partide de a 
conlucra tot mai activ în interesul 
întăririi continue a unității și soli
darității partidelor comuniste, a tu
turor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste în lupta pentru dezvoltarea 
progresistă a societății contemporane.

S-a apreciat că, în ultimul timp, 
se asistă Ia o încordare a relațiilor 
dintre state, care pune în pericol 
pacea și securitatea lumii, și s-a 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor partidelor comu
niste, socialiste, democratice, liberale, 
a forțelor politice din Europa și din 
întreaga lume, în direcția diminuării 
agravării situației internaționale, so
luționării constructive, exclusiv pe 
cale pașnică, în interesul popoarelor, 
a marilor probleme care confruntă 
astăzi omenirea, continuării cursului 
spre destindere, bazat pe respectarea 
în relațiile internaționale a princi
piilor independentei și suveranității

Amman,’ dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein, convor
birile și înțelegerile convenite au 
marcat momente importante în evo
luția ascendentă a raporturilor ro
mâno—iordaniene.

„Exprim dorința noastră ca rela
țiile de colaborare dintre România și 
Iordania să se dezvolte atît pe plan 
bilateral, cît și pe tărîmul vieții in
ternaționale. Acționînd in această 
direcție, servim atît interesele celor 
două țări și popoare, cît și cauza 
păcii și colaborării internaționale" 
— a arătat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

La rindul său. REGELE HUSSEIN 
a subliniat : „Vă asigurăm că ve
dem în dumneavoastră prietenul 
drag, a cărui prietenie ne este 
scumpă, șl admirăm prestigiul dobin- 
dit de poporul român în rindul co

Astăzi, in jurul orei 12, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct ceremonia sosirii regelui Hussein Ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iordaniei, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, va 
efectua o vizită oficială in țara noastră.

naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne. în 
acest context a fost relevată impor
tanța deosebită de a se acționa per
manent pentru adoptarea unor măsuri 
concrete și ferme de dezangajare 
militară, de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară.

O atenție deosebită a fost acordată 
în timpul întilnirii realizării securită
ții și cooperării în Europa, sublini- 
indu-se necesitatea înfăptuirii inte
grale, ca un tot unitar, a prevederi
lor Actului final de la Helsinki, pre
gătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid, pentru ca aceasta să dea un 
nou impuls colaborării multilaterale 

, dintre statele continentului, să ducă 
la măsuri concrete de dezarmare, 
fără de care nu pot fi concepute 
pacea, destinderea și securitatea pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

A fost relevată, de asemenea, ne
cesitatea unirii eforturilor tuturor 
popoarelor în direcția lichidării fe
nomenului subdezvoltării, instaurării 
unei noi ordini economice internațio- 
'nale, care să garanteze tuturor po
poarelor, în primul rind celor rămase 
in urmă, propășirea lor economico- 
socială independentă, fără nici un 
amestec din afară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească ce caracterizează bunele relații 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Elvețian al Muncii.

munității internaționale. Do
rim să extindem și mai mult 
legăturile noastre de prietenie, 
in toate domeniile".

Poporul român, care a nutrit 
Întotdeauna sentimente de so
lidaritate fată de lupta popoa
relor arabe pentru consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale, împotriva imperia
lismului, . colonialismului și 
neocolonialismului, pentru în
făptuirea aspirațiilor de pro
gres social și o viată mai bună, 
urmărește cu profundă simpa
tie eforturile acestor popoare, 
între care poporul iordanian, 
pe calea progresului economic 
și social, se bucură sincer da 
realizările lor.

Așa cum este cunoscut. 
România, profund atașată idei
lor păcii și colaborării interna
ționale, se pronunță cu hotă- 
rîre pentru o soluționare glo
bală și trainică, pe cale politi
că. a conflictului din Orientul 
Mijlociu, care să ducă la o 
pace trainică prin retragerea 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 
1967, soluționarea problemei 
palestiniene pe baza dreptului 
la autodeterminare al poporu
lui palestinian — inclusiv crea
rea unui stat propriu, indepen
dent — și asigurarea integri- 

■ tații- teritoriale, independentei 
și suveranității tuturor statelor 
din zonă.

Sînt cunoscute intensa activitate 
politico-diplomatică, multiplele de
mersuri întreprinse de România, 
inițiativele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în direcția unor acțiuni 
care să asigure reglementarea pașnică 
a situației din această parte a lumii.

Poporul român își exprimă spe
ranța că vizita suveranului iordanian 
în tara noastră, convorbirile pe care 
le va avea cu președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se vor solda cu rezultate 
fructuoase pentru . ambele țări și 
popoare, în interesul și spre binele 
reciproc, al păcii și colaborării inter
naționale.

Salutînd călduros pe înaltul oaspete, 
poporul român îi adresează tradițio
nala urare : „Bun venit pe pămintul 
României !“.
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Prin acțiuni energice, pentru aplicarea Decretului privind 

recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile,

„ROZĂTORUL" 4» 7începe
să fie încolțit

© SUTE DE SESIZĂRI Șl PROPUNERI, INVITAȚII LA FAȚA LOCULUI VENITE DINTR-UN 
MARE NUMĂR DE LOCALITĂȚI

® 0 trăsătură comună a tuturor scrisorilor primite pină ieri: SE CERE SĂ SE ACȚIONEZE 
FĂRĂ INTÎRZIERE PENTRU APLICAREA FERMĂ A PREVEDERILOR DECRETULUI 
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STAT
că invitația adresată de „Scînteia" cititorilor săi, de a participa la o amplă dezbatere 

asupra celor mai eficiente modalități de aplicare a Decretului Consiliului de Stat privind recuperarea și valorificarea re
surselor materiale refolosibile, a avut un puternic ecou în rîndul opiniei publice, in pagina de față prezentăm o parte din 
sesizările, opiniile și propunerile cititorilor.

DIN PROPUNERILE CITITORILOR
O In ansamblurile de locuințe ce se vor 

proiecta de acum înainte, proiectanții să cu
prindă și locurile de colectare a materialelor 
refolosibile, „detalii" care, după cum se vede, 
au o deosebită însemnătate pentru economia 
națională. Să se renunțe la zidurile colectoare 
de resturi menajere neigienice și să se vină cu 
noi și utile detalii de construcție anexe la blocu
rile ce se proiectează.

© Centrelor de calcul — care sînt mari con
sumatoare de hîrtie — să nu li se elibereze 
hîrtia necesară pînă ce nu vor preda pe cea 
utilizată către unitățile specializate de colectare. 
Cînd li se fixează repartiția de hîrtie, să li se 
stabilească și plan de predare a hîrtiei utilizate. 
In plan, tonele repartizate să fie egale cu sar
cina de predare a celei utilizate.

® In cazul demolărilor de locuințe să se ac
ționeze imediat, așa cum prevede decretul, 
pentru ca întreg materialul rezulțat să fie ridicat 
de întreprinderile care au sarcina să preia aces
te materiale (tablă galvanizată, lemnărie, cără
midă etc.), nu așa cum s-a procedat în vara 
și toamna anului 1979, cînd în orașul nostru, 
Slatina, nici jumătate din aceste materiale re
zultate din demolări nu au fost ridicate în ve
derea refolosirii. Eugen DUMITRESCU, pensionar, 
Slatina.

® In Gara Mică, din comuna Lunca llvei, 
județul Bistrița-Năsăud, stau aruncate de 
ani de zile : o locomotivă forestieră, un autobuz 
albastru, un plug, roți de vagonete. Oare nu 
este nevoie de ele în siderurgie ? Irina RUDEA- 
NU, Bistrița. . '

e Anual vehiculăm zeci de milioane de sticle, 
închise cu capsule metalice, cu diverse băuturi 
(bere, apă minerală, pepsi-cola, sucuri etc.). 
Fără un efort prea mare, putem recupera 80 la 
sută din aceste capsule, care ar trebui să fie 
ridicate de fabricile de bere, atunci cînd livrea
ză băuturile. De asemenea, putem preda anual 
peste 50 000 dopuri de plută, precum și dopu
rile de la sticlele de șampanie. Propun ca aces
tea să fie colectate de unitățile vin-alcool sau 
de către întreprinderile de reparații utilaj co
mercial, ele putînd'fi folosite în industria frigo- 
tehnică.

® Ar trebui, totodată, modificată optica și în 
ce privește casarea unor bunuri : mobilier, co- 
voare-mochetă, lenjerie, tacîmuri. Deși în stare 
bună, în parte, acestea sînt casate fie pentru 
că s-a împlinit termenul stabilit, fie pentru a 
se evita amortismentele. Or, ele ar putea fi re
condiționate și readuse în circuitul economic la 
cantine, șantiere, case de odihnă. Ștefan LAZA- 
RESCU, șef de unitate, restaurantul „București".

® La Facultatea de agronomie din cadrul 
Institutului de învățămînt superior din Timișoara 
se folosesc „sacii colectori de hîrtie", în care sînt 
adunate toate deșeurile de hîrtie (caiete de 
notițe vechi, plicuri, lucrări de control, ierbare 
fitopatologice etc.). Propunem și altor facultăți 
preluarea inițiativei noastre. Conf, dr, ST. LAZAR, 
Timișoara.

0 In stațiunea Pucioasa, lingă podul de peste 
riul Ialomița, pe malul dinspre Fieni, se află de 
mai multe luni o schelă metalică ce cîntărește 
mii de kilograme. De asemenea, la marginea 
satului Cursești-Deal, județul Vaslui, a fost a- 
bandonat de vreo 8 ani un enorm stîlp metalic, 
precum și cîțiva stîlpi din beton, care au servit 
cîndva pentru rețeaua electrică. Laurențiu DIA- 
CONESCU, satul Cursești-Deal, județul Vaslui.

® Ar fi bine să se acorde o atenție deose
bită și recuperării unor ambalaje refolosibile din

plastic (bidoane pentru ulei auto, detergenți 
etc.) și din metal (tuburi tip spray). Pentru a 
cunoaște importanța ambalajelor ar fi necesar 
ca pe fiecare produs să fie trecute prețurile - 
separat, al conținutului și al ambalajului. Gh. 
CRĂCIUN, București.

* La nivelul fiecărei unități școlare sătești, 
prin grija I.J.C.O.O.P. să. fie aduse lădițe adec
vate pentru toate mărimile de sticle și borcane 
și, după ce se colectează o cantitate suficientă 
unui transport auto, acetista să fie ridicată di
rect prin delegatul unităților beneficiare ori co
lectorul împuternicit în acest sens. Totodată, la 
nivelul tuturor secțiilor de mecanizare a agri
culturii și unităților prestatoare de morărit, ce 
există în toate comunele, să se urmărească co
lectarea și păstrarea întregii cantități de ulei 
mecanic folosit de mașini și motoare, cit și di
verse piese uzate £ri resturile metalice. Prof. 
Titi RADU, director coordonator, școala genera
lă din comuna Tătulești, județul Olt.

@ Să se monteze, în incinta Instituțiilor, uzi
nelor, școlilor etc. conteinere, cu mențiunile : 
hîrtie, sticlă, cutii conserve sau metal, textile etc. 
Constantin STANCA, București.

• Unitățile care primesc sticle și borcane să 
fie obligate să accepte toate tipurile de ase
menea ambalaje - indiferent de proveniență, 
din țară sau străinătate. Pentru aceasta este ne
cesar să li se asigure spațiu, lăzi, conteinere și 
mijloace de transport. M. NICULESCU, Bucu
rești.

e In urmă cu cîțiva ani, chiar în paginile 
ziarului „Scînteia", am, văzut că se punea ac
cent deosebit pe recuperarea becurilor arse din' 
gospodăriile populației, precum și a celor pro
venite din unități economice, instituții social- 
culturale. Se pare însă că această acțiune s-a 
pierdut pe drum și ar fi cit se poate de nece
sară revitalizarea ei.

0 In prezent, vasele de sticlă, borcane care 
au mici ciobituri nu sînt primite la centrele de 
colectare a ambalajelor din sticlă și cetățeanul 
este nevoit, pur și simplu, să le arunce la gunoi. 
Consider necesar ca centrele de colectare să fie 
obligate să strîngă și astfel de materiale, pe

care să le trimită apoi fabricilor producătoare. 
Alexandru DRAGOMIR, Pitești.

Nota redacției : Se înțelege, nu șe -pune pro
blema refolosirii ca ambalaje a sticlelor și 
borcanelor ciobite, ci se propune utilizarea lor 
ca materie primă de cea mai bună calitate 
pentru fabricile de sticlărie. In acest scop 
toate unitățile care preiau ambalaje de sticlă 
să fie dotate cu conteinere speciale pentru 
colectarea cioburilor.

® Să fie mărit numărul tonetelor de colectare 
a materialelor pe diverse categorii, paralel cu 
conteinerele volante puse la blocuri și care să 
fie date în seama personalului de întreținere de 
la asociațiile de locatari. Poate ar fi bine dacă 
s-ar revizui și unele prețuri pentru produsele care 
se colectează - hîrtie, metal, textile ș.a. - în 
așa fel ca ele să fie stimulatoare atît pentru ce
tățeni, cit și pentru unitățile colectoare.

© In prezent, importante cantități de metal, 
din care sînt confecționate capacele de la sti
clele de lapte și iaurt, se irosesc, fiind aruncate 
la rampa de gunoi. Pentru a evita această risi
pă, cetățenii ar trebui să strîngă asemenea ca
pacele și să le predea, odată cu sticlele goale, 
la centrele de lapte, de unde ar putea fi ridi
cate de distribuitori. Ion PĂUNA, București.

• Pentru mediul rural să fie fixată o zi pe 
lună, de preferință duminica, în care deșeurile 
recuperabile din gospodăriile individuale să fie 
preluate prin intermediul cooperativelor de con
sum sătești, acesțea fiind,, bineînțeles, dotate cu 

'conteinerele necesare. Tudor GHj MARIA, Buzău.

Au mai trimis scrisori interesante, cuprinzînd 
sugestii importante pe care le-am reținut: 
Mircea JEBELEAN și Tudor OLARIU din Timi
șoara, Petre BĂLUȚESCU din Roșiori de Vede, 
Constantin ROȘCHIȚA din Buzău, Bucur ALEXA 
din comuna Craiva, județul Arad, Gheorghe 
BENGA din Cluj-Napoca, Vasile MERA din Tg. 
Mureș, Ștefan STANA din Galați, C. FLORESCU, 
Vasile BALOTĂ, C. IORDACHE, Constantin STA
NA, Ion IVĂNESCU, Ion PETRE din Capitală și 
mulți alți cititori.

O interesantă inițiativă cetățenească la Pitești;

„Un etaj
„Punlnd la Inimă îndem

nul adresat prin „Scînteia", 
asociația de locatari nr. 12 
din Pitești s-a angajat să În
treprindă o acțiune de co
lectare a hîrtiei sub chema
rea : „Un etaj să salveze un 
copac !“ Pentru aceasta, co
mitetul asociației a fost în
sărcinat să.asigure la fiecare 
nivel al blocului conteinere 
simple sau saci în care fie
care locatar să depună cu 
ușurință hîrtia. Tot comite
tul se va îngriji ca, la umple
rea conteinerelor, hîrtia să 
fie predată centrelor de co
lectare.

Așa ne-am organizat noi, 
cetățenii, pentru că pină in 
prezent întreprinderea ju
dețeană pentru recuperarea

să salveze un
și valorificarea materialelor 
refolosibile Argeș nu și-a 
prea făcut simțită activita
tea organizatorică și practi
că de colectare a hîrtiei. Pe 
raza municipiului Pitești sînt 
foarte puține puncte mobile 
de colectare și acestea, ne- 
respectîndu-și programul 
de funcționare, stau mai mult 
închise.

Sperăm insă că inițiativa 
noastră va fi sprijinită și âe

unitatea specializată de co
lectare, pentru că noi consi
derăm că este o cale gospo
dărească prin care ne facem 
datoria cetățenească și pa
triotica de a ajuta cu toate 
puterile noastre economia na
țională".

Vasile NEGESCU
bd. Republicii Socialiste 
România nr. 38, Pitești

. Felicitări locatarilor blocului din Pitești pentru fru
moasa lor inițiativă. Chiar dacă nu va reuși fiecare etaj 
să salveze un arbore de la tăiere, este sigur că, acționînd 
așa cum și-au propus, ei vor contribui după forțele și po
sibilitățile lor la asigurarea unor cantități de maculatură 
necesară fabricării hîrtiei.

Cetățeni, asociații de locatari, este o inițiativă demnă 
de urmat !

----------- --------- Fotografii de la cititori------------------- —
Corespondenții voluntari Ion COTOI șl Victor DRAIA din județul Arad ne trimit aceste două fotografii însoțite de texte explicative ;

.•

„Mina44 de fier din cariera de piatră
„Carierele de piatră de pe Valea Crișului Alb din Țara Zarandu- 

lui au devenit peste noapte și nedorite „depozite" de utilaje casate 
și alte resturi metalice. Pentru exemplificare vă trimitem o fotografie 
cu autovehicule părăsite in cariera Leasa. Cine le-a abandonat ? De 
ce nu se respectă prevederile legale cu privire la scoaterea din func
țiune a mijloacelor fixe

„Rozătorul44 zărit la km 129
• „Am citit în ziar că o tonă de fier vechi costă peste 100 de dolari. 

Dar cît fier vechi nu se risipește sub ochii noștri, lată un caz: de nouă 
ani, de cînd a fost înlocuit cu unul nou, podul metalic vechi, în lun
gime de 41 metri și în greutate de 88,55 tone de la km 129 al liniei 
ferate Sîntana-Brad, stă părăsit, pradă ruginei. Cind va fi tăiat și tri
mis oțelăriilor ?“

în spiritul și litera Decretului Consiliului de Stat 
pentru atragerea în circuitul economic a tuturor ma
terialelor refolosibile sînt necesare măsuri tehnice și 
organizatorice pentru crearea unei adevărate industrii

O firmă : „Energoconstrucția" și imagini care... strică firma. In cerc, tone 
de cabluri, iar în dreapta și dedesubt, materiale metalice de toate formele 
și dimensiunile, unele încă utilizabile, printre ele și importante cantități 

de profile de oțel

Cînd la „Energoconstrucția" și „Energomontaj"
se risipește cu prea multă... energie

Pe urmele unei sesizări, la C.E.T. București-Sud

Am sosit la termocentrala Bucu- 
rești-Sud îndemnați de o scrisoare 
sosită in aceste zile. Ne înso
țește inginerul Ilie Nicolae, dis- 
pccer-șef de tură la termocentrală. 
Aflăm că in amenajarea și gospo
dărirea spatiilor verzi învecinate u- 
nitatea intimpină greutăți, deoarece 
giupurile de șantiere ..Energocon
strucția" și „Energomontaj" nu eli
berează spatiile ocupate de gră-' 
mezi mari de metale vechi. Este 
vorba de mai multe zeci de tone de 
fier vechi, dar și de însemnate can- • 
tități de neferoase, cupru si alumi
niu — ni se spune. ..Numai in 
cursul anului trecut, noi. cei de la 
C.E.T.-Sud, am predat peste 600 tone 
metale vechi, care au fost expediate 
pe măsură ce apăreau, din reparații 
și înlocuiri, lunar sau mai des".

Am vizitat incinta cu pricina și 
iată ce a surprins obiectivul apara
tului fotografic : mari cantități 
de resturi de tablă, bucăți de fier- 
beton, fier de diferite profile, țevi, 
coturi de țevi, elemente de îmbina
re, resturi de eșafodaje de con
strucție, bucăți de șină de cale fe
rată, scări, electropompe, ventila
toare și tamburi deteriorați de vre
me, cabluri diferite de cupru și alu
miniu.

Am fotografiat doar cinci-șase 
puncte în care mormanele de me
tal se aflau în proporții, apreciabi
le. Altfel, găsești obiecte de me
tal aruncate la tot pasul. Toate la 
un loc să tot ocupe Un pogon de te
ren. dar din cauza lui alte cinci- 
șase hectare nu pot fi amenajate. In 
dreptul șinelor de cale ferată, sub 
mormane de material izolator dete
riorat de intemperii, se află gră
mezi de cărămizi refractare.

Cit metal să fie aici ? După unii 
ar fi peste 40 tone, după alții, circa 
50 de tope. Și fiindcă unele bunuri 
deVenifeîmetale vechi incg îriȘintS .. 
de a fi folosite sînt din import, 
ne-am interesat de prețul lor. Ast

fel. o tonă de cupru (încă înainte de 
a deveni cablu) costă 3 000 de do
lari. una de aluminiu — 2 000 do
lari. iar prețul oțelului variază în
tre 300 și 350 de dolari tona.

— De cînd stau metalele așa. îm
prăștiate ?

— O parte — ne explică tova
rășul Emil Braun, șeful serviciului 
de investiții de la întreprinderea 
„Electrocentrale", beneficiarul lu
crărilor realizate de „Energomontaj" 
și „Energoconstrucția" — sînt de 
dată recentă, de un an, doi, poate 
trei. Eșafodajele, tamburii cu cablu 
și altele sînt dinainte de 1975, de
oarece încă-în acel an s-au termi
nat lucrările de bază ale investiției.

Pe șantierul unui rezervor de pe
trol îp construcție, în vecinătatea 
unuia dîn mormanele defier vechi, 
il intilnim pe maistrul Florca 
Enache de la „Energoconstrucția".

— Ce vă trebuie pentru a eva
cua și preda metalele din acest 
morman și cit ar trebui să dureze ?

— Am nevoie de un aparat de su
dură, pentru dezmembrarea unor 
elemente mai mari, de două auto
camioane și patru-cinci oameni. în 
două zile nu rămine nici urmă...

Deci asa stau lucrurile. Ceea ce 
nu s-a făcut în cinci ani se poate 
face in două zile. în vecinătatea 
C.E.T.-Sud mai sînt vreo șase-șapte 
mormane de proporția celui amin
tit, plus cantități de fier vechi la tot 
pasul. Cum s-ar zice, nu există m6- 
tive ca în două-trei săptămîni totul 
să nu fie strîns, evacuat și expediat, 
iar noi, revenind peste o lună. Cum 
ne-am propus, să găsim terenul 
arat și semănat.

Al. PLĂIEȘU

Bălăriile uscate sînt din toamna trecută, dar acești tamburi cu cablu au fost abandonați de firma „Energomon
taj'' încă înainte de anul 1975 Foto : S. Cristian

Un test telefonic și cîteva concluzii
în multe din scrisorile primite ni 

se semnala că în diferite orașe, 
prin cartiere și curți, se găsesc de 
ani și ani veritabile „depozite" de 
materiale vechi pentru a căror rea
ducere în circuitul economic, cu 
toate intervențiile cetățenilor, nu 
s-a acționat în nici un fel. Am tele
fonat la nr. 20 51 45, la Centrul de 
colectare a fierului vechi din 
Splaiul Unirii nr. 217.

Pentru început, dăm curs obser
vației cititorului Petjuș Barbura.

— Vă semnalăm că în . curtea 
imobilelor din str. Gheorghe Lazăr 
nr. 5 există un veritabil depozit 5de 
fier vechi, neridicat de aproape doi 
ani. Uhii locatari au depus acolo 
chiuvete metalice, frigidere, alte 
obiecte, chiar și anvelope auto. Pu
teți veni să le ridicați ?

— Mai întîi. trebuie să vină cine
va să controleze — a venit răspun
sul de la celălalt capăt al firului.

— Bine ! Dar după aceea, cînd 
veți ridica fierul vechi ? Vă întreb 
pentru ca și noi cetățenii să vă 
ajutăm la încărcat.

— Asta nu știm, mijloacele de 
transport trebuie să' ni le reparti
zeze centrala...

Al doilea telefon ni l-a sugerat 
scrisoarea cititorului Iancu Irimia.

— Alo 1 Sint un cetățean care 
trece des pe strada Antim. Acolo, 
pe un teren viran la nr. 51. de ani 
de zile s-au strîns cam 10 tone de 
fier vechi. Cred că o parte a fost 
depozitat de cooperativa meșteșu
gărească din apropiere.

— Da ? O să cercetăm...
— Și cînd credeți că ați putea lua

fierul ? Dacă am ști. cetățenii v-ar 
putea da o mină de ajutor...

— A, precis nu putem spune ! 
Poate in cursul acestei săptămîni...

Al treilea telefon a pornit de la 
scrisoarea cititorului Remus Lazea. 
De fapt au fost două telefoane. Mai 
întîi. unul la Școala generală „Ma
tei Basarab". Interlocutoarea, se
cretara școlii. Luminița Andrei, ne 
confirmă faptul că in curtea școlii, 
așa cum ne-a sesizat cititorul 
R. Lazea, se află o mare cantitate 
de fier vechi. Ne adaugă că au în
cercat în tot felul să predea .aceste 
materiale, dar că n-au reușit să 
obțină decît promisiuni. îi su
gerăm să telefoneze la nr. 20 51 45. 
Iată răspunsul primit. „într-o zi 
sau două venim să ridicăm fierul 
vechi." Deci o nouă promisiune...

Ce concluzii se desprind ?
© întîi că „dispeceratul" Înfiin

țat pentru recepționarea solicitări
lor de preluare a fierului vechi de 
la populație are deocamdată o 
funcție pasivă, de înregistrare și 
nu este în măsură să stabilească o 
colaborare precisă, am spune reci
proc avantajoasă, cu cetățenii care 
sesizează existența unor cantități 
de materiale metalice. Bunăoară, 
în cazul „depozitului" din str. 
Gh. Lazăr nr. 5. cititorul ne rela
tează că, în urma sesizărilor pe care 
le-a mai făcut, au venit să constate 
de cîteva ori mai mulți tovarăși, 
dar așa cum au venit așa au și ple
cat. Va veni iar cineva să vadă ?

® Apoi, surprinde că, deși au 
trecut aproape trei săptămîni de la 
înființare, întreprinderea de specia

litate nu și-a organizat sistemul de 
transport.

© în al treilea rînd, cum se ob
servă, se perpetuează încă unele 
obiceiuri moștenite de la fostul 
I.C.M. Să ne explicăm : directorul 
întreprinderii municipiului Bucu
rești pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile, to
varășul Popa Dimcea, căruia i-am 
adus la cunoștință rezultatele tes
tului, ne justifică astfel imprecizia 
colaborării serviciului de dispece
rat cu cetățeanul : „De fapt, de 
preluarea fierului vechi depozitat 
în diferite locuri. răspund consiliile 
populare ale sectoarelor. Pînă acum, 
de la cetățeni nu am preluat decît 
cantitățile aduse direct la depozit. în 
viitor vom extinde punctele de pre
luare, dar acum nu avem decit trei 
depozite și sîntem în organizare".

Sînt de înțeles anumite greutăți 
’ de început în activitatea întreprin

derii de specialitate bucureștene, 
dar în cazurile amintite soluțiile 
puteau fi găsite operativ dacă se 
manifesta mai multă solicitudine. 
Fără îndoială, prin măsurile care 
vor fi luate, pe viitor nu vor mai fi 
create asemenea „depozite" ale ri
sipei și neglijenței. Cantitățile de 
metal care există aruncate pe ici, 
pe colo, prin curți și parcuri, tre
buie ca, printr-o strînsă colaborare 
cu consiliile populare, cu cetățenii, 
să fie de urgență identificate, ridi
cate și reintroduse in circuitul eco
nomic. Iar semnalările din scrisori 
arată că asemenea acțiuni sînt ne
cesare în foarte multe localități.

c. carlan

a reciclării materialelor. în acest sens, așteptăm idei 
și soluții concrete de la muncitori și specialiști, cerce
tători, cadre de conducere din unități economice pri
vitoare la organizarea superioară o acestei activități,

la asigurarea tehnologiilor, utilajelor și capacităților 
de producție necesare prelucrării, în așa fel ca fiecare 
gram de materiale refolosibile să reintre operativ în 
circuitul economic, în folosul nostru al tuturor.



In plin proces de transformare revoluționară
/

„Producția agricolă depășește în actualul cincinal cu peste 30 la sută 
nivelul cincinalului trecut, ceea ce se exprimă în îmbunătățirea continuă a aprovizi
onării populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime, 
în creșterea rolului și însemnătății agriculturii în dezvoltarea societății 
noastre socialiste44.

I NICOLAE CEAUȘESCU

CREȘTE BAIA TEHNICO-MATERIALĂ,

SPORESC PRODUCȚIILE VEGETALE SI ANIMALE 
® Pentru dezvoltarea și modernizarea 

bazei tehnico-materiale a agriculturii, în 
actualul cincinal s-au investit fonduri to- 
talizînd CIRCA 125 MILIARDE LEI, adică 
aproape tot atît cît s-a investit în prece
dentele două legislaturi la un loc.

® în perioada 1976—1980, agricultura 
a fost dotată cu 69 000 TRACTOARE, 
23 000 COMBINE AUTOPROPULSATE, 
precum și un mare număr de mașini și uti
laje perfecționate. Din cele aproape 
142 000 tractoare și 40 000 combine 
autopropulsate cîte vor lucra în anul 1980 
pe ogoarele țării, circa jumătate sînt ma
șini moderne, realizate în anii actualei le
gislaturi.

® în actualul cincinal, producția me
die anuală a crescut cu CIRCA 5 MILIOA
NE TONE CEREALE, 2 MILIOANE TONE 
SFECLĂ DE ZAHĂR și PESTE UN MILION 
TONE LEGUME, față de cincinalul 1971 — 
1975.

® în anul 1979 s-a realizat o produc
ție de porumb de aproape 12,4 MILIOA
NE TONE — aceasta fiind cea mai mare 
recoltă din istoria țării.

® în fermele și complexele de creștere 
și îngrășare industrială a animalelor și 
păsărilor se realizează în prezent PESTE 
75 LA'SUTĂ din carnea de porc, taurine, 
ovine și, practic, întreaga producție-marfă 
a sectorului avicol.

PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ
— miliarde lei —

-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

INVESTIȚII IN AGRICULTURĂ
— miliarde lei —

© Au fost amenajate pentru irigat 
CIRCA UN MILION DE HECTARE, urmînd 
ca la sfîrșitul anului 1980 suprafața irigată 
să ajungă la peste 2,5 milioane hectare.

CREȘTEREA EFECTIVELOR 
DE ANIMALE - mii capete

1975 1980

6 126 7 651
8 813 13 001

13 865 19 551

148,3-,
163,8

® Cantitățile de îngrășăminte chimice 
destinate agriculturii în perioada 1976— 
1980 însumează 7,3 MILIOANE TONE, 
adică aproape de 2 ori mai multe decît 
s-au folosit în precedentul cincinal.

bovine 
porcine 
ovine și caprine

® Prin aplicarea noilor măsuri de or
ganizare si conducere a agriculturii s-au 
creat 709 CONSILII UNICE AGROINDUS
TRIALE DE STAT Șl COOPERATISTE - 
organisme teritoriale care cuprind și or
ganizează întreaga activitate a unităților 

- agricole din țară.

PRODUCȚIA DE CEREALE PENTRU BOABE
— mii tone —

PRODUCȚIA DE LEGUME
— mii tone —

4
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1980

1976-1980

PERSPECTIVE LUMINOASE

DESCHISE DE CONGRESUL

PRODUCȚIA DE LAPTE
— mii hectolitri —

ȚĂRANI COOPERATORI, MUNCITORI, TEHNICIENI Șl INGINERI DIN AGRICULTURĂ! 
ȚĂRANI DIN ZONELE NECOOPERATIVIZATE!

Politica agrară a Partidului Comunist Român, Directivele adoptate 
de cel de-al XH-lea Congres al partidului asigură cadrul necesar, deosebit 
de favorabil, creșterii producției agricole vegetale și animale, sporirii aportului 
agriculturii la dezvoltarea economică a patriei.

Folosiți cit mai bine pămîntul și mijloacele tehnice cu care este dotată 
agricultura noastră, pentru a obține recolte și producții animaliere tot 
mai bogate! . • ■

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

SCINTEIA — miercuri 20 februarie 1980
AFIȘ ELECTORAL

AL XU-LEA AL PARTIDULUI
® Obiectivul esențial stabilit de Congresul al 

Xll-lea îl constituie înfăptuirea unei profunde revo
luții agrare, care va cuprinde atît baza tehnico-ma- 
terială, cît și organizarea producției.

® în vederea dezvoltării și modernizării în 
continuare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, 
în cincinalul viitor se vor aloca investiții însumînd 
CIRCA 155 MILIARDE LEI, adică de două ori mai 
mult decît în perioada 1971—1975.

® în 1985, agricultura va deține 140—145. MII 
TRACTOARE DE PUTERI SPORITE, 40-42 MII 
COMBINE AUTOPROPULSATE, precum și o gamă 
diversificată de mașini și utilaje.

® Agricultura va utiliza în anul 1985 3,8—4 MI
LIOANE TONE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE, revenind 
circa 255 kg la un hectar agricol.

® Suprafața totală amenajată pentru irigat 
va ajunge, în anul 1985, la APROAPE 4 MILIOANE 
HECTARE.

® în perioada 1981—1985, producția agrico
lă va spori cu 24,5—27,5 LA SUTĂ față de actualul 
cincinal.

0 Un accent deosebit se va pune pe sporirea 
producției de cereale, astfel ca aceasta să ajungă 
în anul 1985 la 27-28 MILIOANE TONE.

EVOLUȚIA PRODUCȚIILOR MEDII
LA HECTAR - kg

1975

2 060
2 700

19 860
1 430

grîu 
porumb 
sfeclă de zahăr 
floarea-soarelui

1985

3 500- 3 600
4 530- 4 730

38 500-40 000
2 260- 2 435

• Ponderea zootehniei în totalul producției a- 
gricole se va ridica în 1985 la 45—46 LÂ SUTĂ.
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ficare a lor. Numai astfel munca po
litică va putea să-și aducă contribu
ția la modelarea corespunzătoare a 
profilului moral al comuniștilor, al 
celorlalți oameni ai muncii.

Cum să stai 
de-o parte?

Cu dpeenii. în urmă. intra pe 
poarta Întreprinderii de utilaj 
petrolier din Tirgoviște un tinăr 
sfios, proaspăt inginer — Aure- 
liu Codreanu. Cu anii, el avea 
să devină unul din cei mai re- 
putați specialiști 
derii. în acest 
ția întreprinderii 
zeci de ori și a 
uriaș de la producția de... roabe 
și butoaie la complexele insta
lații de foraj de înaltă tehnici
tate. fiecare dintre'ele incorpo
rând și ceva din sufletul și gin- 
direa lui de specialist.

Acum, deși a ieșit la pensie, 
îl intilnești adeseori printre oa
menii uzinei. Oameni care ape
lează la sfatul și experiența lui. 
După cum nici el nu se poate 
despărți de ei. El vine și revine 
in mijlocul tovarășilor de muncă 

!cu drag și bucurie. „Cum să 
.stai de-o parte ?“-r își zice el. 
Și are dreptate !

I La miez 
de noapte

In noaptea de 76 spre 17 fe
bruarie, adică slmbătă spre du
minică, mai exact la ora unu și 
patruzeci de minute, un grup de 
muncitori tipografi de la „Casa 
Scinteii" așteptau în stație ma
șina de noapte. Deodată apare 
un autobuz de pe linia 77, ve
nind — de ce oare? — dinspre fîn
tina „Miorița", cu farurile stin
se. Autobuzul, a oprit in dreptul 
muncitorilor, aceștia au dat să 
urce, dar șoferul a scos capul 
pe geam și le-a strigat :

— Dacă vreți să vă duc până 
in Piața Națiunii, scoateți fieca
re cite 5 lei.

Surprinși, muncitorii i-au 
puns :

— Avem abonamente !
— Nu mă interesează — 

răspuns șoferul și a apăsat 
accelerator, pornind spre centru, 
tot cu farurile stinse.

Să vedem ce va spune acum, 
la lumina zilei: Unul dintre 
muncitori. Cornel Zaharia. a re
ținut doar inscripția : „I.T.B. 
2440“.

Ca să se știe !

Rugămintea 
unei bătrine

I
I

I

Se numește Petru Barticel 
s-a născut la 1 ianuarie 1936. 
venit pe lume intr-o noapte 
Anului nou și părinții săi, a 
comuna Botești-Neamț, s- 
bucurat nespus. Băiatul a cres
cut mare, . a . învățat o mese-, 
rie. UUin^^$g„,.^y.nț]j:ncă; 
care îl știam Mfnnă. - lui. Varvap. 
ra Barticel, ca tată' hu mai . are, '■ 
a fost uzina de preparare Te- 
liuc-Hunedoara. Dar de un an 
de zile bătrîna n-a mai' primit 
nici o veste de la fiul său. Acum, 
la 80 de a.ni, o mină și un picior 
n-o ‘mai ascultă, fiind țintuită la 
pat. „Îmi este tare, țâre dor de 
el — ne scrib dânsa — dar eu nu 
mă mai pot mișca să mă duc să-l 
caut. Poate citește și el ziarul 
sau poate știe cineva unde se 
află, că mare bucurie mi-ar face 
să-l văd cit mai repede".
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I
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Cind s-a trezit... I
I scris 

cile
în rubrica noas- 
un chefliu care,
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Am mal 
tră despre __ __ .
ne mai puțind. să ajungă acasă, a 
confundat patul cu asfaltul dru
mului. Așa cum s-a intîmplat 
zilele trecute și cu Ioan Chiral 
din Bistrița, care a Vas un pui 
de somn, la adăpostul întuneri
cului, drept în mijlocul drumu
lui. Acolo a fost găsit — spre no
rocul lui — de lucrătorii postului 
de miliție din Șieu-Măgheruș, 
care l-au trezit, prevenindu-se 
astfel un tragic accident de cir
culație.

Dimineața, la adevărata trezie 
din mrejele lui Bachus. I.C. nici 
măcar nu știa ce a pălit. Numai 
cind și-a adus aminte că in fa
milia sa are nu mai puțin_ de 
trei conducători auto, oricare 
dintre ei puțind să-l facă zob, a 
început să-l zgilțîie frica. Avea 
■și de ce.
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Acum 
dacă pot!

De la o ........-
mai multe mașini parcate in di
ferite zone ale orașului Tg. Mu
reș dispăreau tot felul de obiec
te. Cine să fie făptașul 7 — 
se întrebau oamenii legii, por
niți in depistarea acestuia. Dar 
— după cum ne informează 
procurorul Mircea Pașca — n-a 
fost să fie numai unul, ci doi, 
amindoi din Tg. Mureș : Vasile 
Ulea și Bela Szatmari. Ciștigul 
obținut din obiectele sustrase îl 
împărțeau pe din două. Frățește. 
Cum tot „frățește" iși împart 
acum și detenția de cite doi ani 
și jumătate, după ce au fost sur
prinși în timp ce încercau să 
sustragă un radiocasetofon din
tr-o mașină, după care S-a lăsat 
cu... muzică. Acum, să joace dacă 
pot.

vreme încoace, din
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In drum 
spre spital...

S-a întâmplat la statia de 
transformare Adjud, care apar
ține de Trustul „Electromontaj" 
Bacău. La stația respectivă s-a 
ivit o defecțiune. S-a dus s-o 
remedieze electricianul Anton T. 
Primul lucru elementar care tre
buia făcut in asemenea împre
jurări era ca instalația electrică 
să fie scoasă de sub tensiune. 
Dar neatenția si neglijența și-au 
dat mina si ceea ce trebuia făcut 
nu s-a. făcut. Fapt pentru care 
electricianul a fost electrocutat, 
în drum spre spital, a încetat 
din viață. Avea doar 22 de ani...

Rubrică realizată de
Petre POPA
și- corespondenții „Scînleii
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Educația socialistă 
componentă esențială a edi
ficării noii societăți. în fău' 
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, partidul nostru, preo- 
cupindu-se stăruitor de dezvolta
rea forțelor de producție, de per
fecționarea relațiilor sociale, acor
dă, totodată, o importanță deosebi
tă activității politico-ideologice și 
cultural-educative pentru 
omului nou.

Aceasta nu reprezintă o 
subiectivă, ci o necesitate obiectivă, 
decurgind din legitățile construcției 
noii societăți, din specificul acesteia 
de proces istoric conștient, necesita
te ' cu atît mai stringentă in prezent, 
cînd obiectivele vaste, deosebit de 
complexe, ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate solicită o 
înaltă pregătire politică, științifică și 
culturală a tuturor celor ce muncesc. 
După cum arăta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Desfășurarea unei per
manente activități politico-ideologice 
și de educație socialistă reprezintă o 
necesitate obiectivă în întreaga peri
oadă de construire a socialismului și 
comunismului, o componentă esen
țială a procesului de făurire a noii 
societăți. Noi considerăm și am con
siderai întotdeauna că menirea isto
rică a socialismului este nu numai de 
a elibera omul de asuprire și exploa
tare, de a asigura bunăstarea Iui ma
terială, ci de a făuri o civilizație spi
rituală superioară, care nu se poate 
realiza decît prin formarea unui om 
nou, cu o înaltă conștiință și pregătire 
culturală și profesională, cu un profil social-politic înaintat".

Consecventa cu care partidul nos
tru acționează pentru continua per
fecționare a activității politico-ideo
logice și cultural-educative este viu 
ilustrată de faptul că, în răstimpul 
ultimilor ani. aceasta a format obiec
tul unor analize și dezbateri apro
fundate în cadrul unor înalte foruri
— congrese și conferințe ale parti
dului, plenare ale C.C. al P.C.R.. Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste, consfătuiri de lucru cu ac
tivul de partid din frontul ideologic
— urmate de un vast ansamblu de 
măsuri concrete.

In orientarea și intensificarea acti
vității ideologice a partidului, cores
punzător cerințelor dezvoltării Româ
niei socialiste, cum este bine cunoscut, 
rolul decisiv i-a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a imprimat 
și in acest domeniu înalta principia
litate comunistă, realismul, spiritul 
creator, intransigența revoluționară 
ce-i sint proprii. Vasta sa operă teo
retică, abordînd în cel mai autentic 
spirit ereatoi- toate marile probleme 
ale dezvoltării României și ale lumii 
contemporane, reprezintă pentru în
treaga activitate ideologică un stră
lucit model, un inepuizabil izvor de 
idei și învățăminte apte să-i îmbo
gățească substantial conținutul.

Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului la Congresul al 
XII-lea, reflectînd aceeași preocupare 
pentru continua perfecționare a aces-

tei activități, analizeaza m profunzi
me rezultatele obținute in răstimpul 
de la precedentul congres, pune in 
lumină neajunsurile care se manifes
tă, conturează cu cea mai mare cla
ritate căile de acțiune in viitor, ce 
trebuie făcut practic pentru ca în
treaga acțivitate politico-ideologică și 
cultural-educativă a partidului să se 
ridice la nivelul cerințelor actuale.

Așa cum s-a subliniat în Raportul 
Congresului al XII-lea, rezultatele 
pozitive ale muncii educative și-au 
găsit reflectarea în ridicarea generală 
a nivelului de conștiință. în avîntul, 
dăruirea și spiritul de abnegație cu 
care comuniștii, toți oamenii muncii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — înfăptuiesc poli
tica internă și externă a partidului 
și statului, în unitatea lor de 
nezdruncinat în jurul partidului. Este 
ceea ce i-a inspirat secretarului ge
neral al partidului îmbucurătoarea 
apreciere : „Putem spune cu mindrie

in creșterea influentei, a forței ei de 
înrîurire a conștiințelor, in transfor
marea ideologiei noastre revoluționa
re. intr-o măsură și mai mare, intr-un 
instrument de dinamitare și mobili
zare a energiilor creatoare ale celor 
ce muncesc.

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, munca poli- 
tico-educativă nu are un caracter, ilu
minist, nu iși propune numai să îm
bogățească cunoștințele oamenilor, ci 
este chemată, ca, explicînd politica 
partidului, legile țării, hotărârile și 
măsurile ce se adoptă într-o etapă 
sau alta, să contribuie la transpune
rea lor în viață. Corespunzător aces
tei viziuni, criteriul de apreciere al 
eficienței activității politico-ideolo- 
gice, a invățămîntului de partid nu-1 
constituie numărul acțiunilor, al lec
țiilor sau dezbaterilor, ci rezultatele 
practice obținute în înfăptuirea poli
ticii partidului, in primul rind în în
deplinirea planului de producție.

gie și combustibil, recuperarea și va
lorificarea materialelor refqlosibile, 
îmbunătățirea calității și sporirea 
competitivității produselor, promo
varea progresului tehnic — iată 
cîteva din obiectivele majore care 
trebuie să se afle permanent in aten
ția muncii politice de masă, a pro
pagandei de partid.

Activitatea politico-educativă tre
buie să înscrie un aport mai substan
țial la înrădăcinarea în viață a ce
rințelor eticii și echității socialiste. 
Și in această privință se cer de
pășite hotărît practicile ce se rezumă 
la a proclama și repeta exigențele și 
principiile codului etic, la a sublinia 
virtuțile lor ; ceea ce se impune este 
ca realitățile din unitățile economico- 
sociale să fie examinate prin prisma 
acestor principii, să fie temeinic ana
lizate și combătute manifestările de 
parazitism, chiul, indisciplină, căpă
tuială etc., atitudinile de îngăduință, 
de împăcare cu lipsurile și. de jusii-

Cunoașterea și aprofundarea aces
tor prefaceri revoluționare creează 
posibilități superioare de a da o 
replică fermă, convingătoare, încer
cărilor unor cercuri reacționare de 
peste hotare de a ponegri realitățile 
noastre socialiste, de a neva victoriile 
istorice obținute de poporul nostru 
în condițiile socialismului. în împre
jurările în care forțele imperialiste 
din Occident iși intensifică propagan
da anticomunistă, caută să semene 
neîncredere în capacitatea noii orin- 
duiri — dovedită in practică — de a 
soluționa marile probleme ale dezvol
tării sociale în epoca noastră, com
baterea hotărîtă a ideologiei burghe
ze reacționare, cultivarea spiritului 
militant constituie o importantă în
datorire a propagandei de partid.

Flacăra vie ce luminează 
activitatea practică. In desfâ’ 
șurarea întregii activități ideologi

»* • • •

maselor largi de oameni ai muncii. 
Argumente de o mare forță de con
vingere oferă in această privință pro
gresele strălucite ale științei și teh
nicii in descifrarea tainelor univer
sului, înseși realizările istorice ale 
poporului nostru, ce se afirmă ca 
un creator conștient al tuturor va
lorilor materiale și spirituale. Folo
sirea unor asemenea argumente, cu 
tact și pricepere, însoțită de o atentă 
preocupare pentru condițiile de viață 
ale oamenilor, de deschidere și înțe
legere față de stările lor afective, de 
sprijin concret atunci cind omul se 
află la necaz, va spori neîndoielnic 
eficienta activității de educare ateist- 
științifică a maselor.

Sporirea preocupării pentru latura 
formativă, pentru creșterea eficienței 
educative reprezintă o cerință deose
bit de actuală și in domeniul activi
tății cultural-artistice, unde se re
marcă adesea supralicitarea aspecte
lor distractive, de-divertisment. Or
ganizațiile de partid, comitetele de 
cultură și educație socialistă, toate 
organismele cu răspunderi in acest 
domeniu au datoria să se preocupe 
îndeaproape ca. in cadrul celei de-a 
treia ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", acțiunile orga
nizate să Împletească mai strins as
pectele artistice cu cele educative, 
latura culturală cu cea de stimulare 
a creației tehnico-științifice, a muncii 
creatoare in producție 
zarea marilor obiective 
rii patriei.

pentru reali- 
ale dezvoltă-

întregului 
comuniști- 
ce se ridică

O îndatorire a 
partid, a tuturor 
lor. înaltele exigențe
în fața muncii politico-ideologice și 
cultural-educative necesită, ca o con
diție fundamentală a realizării lor, 
creșterea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid in 
organizarea și conducerea acestei 
munci. în mod firesc, un domeniu de 
o asemenea importanță, căruia ii re
vine înalta răspundere de a modela 
omul nou, trebuie să-i preocu
pe nu numai pe activiștii care lu
crează în resortul propagandei, ci în
tregul partid, activul și cadrele de 
bază din toate sectoarele și, în primul 
rind. organele conducătoare ale parti
dului la toate nivelurile. Aceasta tre
buie să se materializeze, in primul 

' rind, îh preocuparea pentru a îmbo
găți conținutul de idei 'al propagan
dei; în participarea nemijlocita la 
desfășurarea ei a activiștilor, a tutu
ror, cadrelor de conducere, în analiză 
periodică a activității, cu scopul de a 
o îmbunătăți permanent.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul prezentat la 
Congresul partidului, dispunem in 
domeniul propagandei, al educației 
politice, al vieții cultural-artistice 
de forțe suficiente, de cadre capabile, 
de o orientare clară, de largă per
spectivă. Esențial este acum ca acti
vitatea deosebit de complexă de fău
rire a conștiinței noi, socialiste, să 
fie mai bine organizată, mai bine în
drumată și coordonată, ancorată per
manent in realitățile conorete și sar
cinile construcției socialiste, astfel 
incit să-și poată aduce o contribuție 
sporită la transformarea revoluționa
ră a omului și societății, la făurirea 
socialismului și comunismului 
România.

că în România socialistă se ridică 
un om nou, profund devotat idealu
rilor socialismului și comunismului, 
înarmat cu noile cuceriri ale cunoaș
terii, cu ideologia revoluționară, ști
ințifică a partidului nostru !“.

Relevînd importantele succese în
registrate în activitatea ideologica, 
politico-educativă, este totodată ne
cesar ca — în spiritul realismului și 
exigenței, care caracterizează clima
tul nostru social-politic — să arătăm 
că în conceperea, organizarea și des
fășurarea muncii în acest domeniu 
persistă o serie de deficiente, expri
mate îndeosebi în caracterul abstract, 
general. în slaba legătură cu sarcinile 
concrete ale dezvoltării economico- 
sociale, în tendințe de formalism, de 
superficialitate, deficiențe care au 
determinat rămînerea în urmă a 
acestei activități în raport cu dezvol
tarea generală a societății.

Tocmai de aceea. Congresul al 
XII-lea a stabilit ca sarcină centrală 
a partidului pentru perioada urmă
toare ridicarea întregii propagande Ia 
nivelul marilor realizări obținute in 
opera de construcție socialistă, re
alizarea unei noi calități în organi
zarea și conducerea muncii politico- 
educative, în pregătirea ideologică a 
comuniștilor, a maselor largi popu
lare.

Principalul criteriu al efi
cienței — rezultatele practi
ce în înfăptuirea politicii 
partidului Această nouă calitate 
în munca politico-educativă trebuie 
să se materializeze, înainte de toate.

In mod firesc, în prezent, cînd pro
gresul multilateral și accelerat al 
României este condiționat de înfăp
tuirea programelor-directivă adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui, se înțelege că măsura eficienței 
propagandei, a activității politico- 
ideoiogice o dă tocmai contribuția ei 
la aplicarea în, practică a acestor pro
grame, a prevederilor lor concrete' în 
fiecare unitate economico-socială.

Experiența arată că modalitatea 
esențială de a realiza o asemenea 
propagandă eficientă, mobilizatoare o 
constituie legarea strînsă a principi
ilor, a aspectelor teoretice și politice 
de interes general, de realitățile so
cietății noastre, ale fiecărui toc de 
muncă. Cerință cu atît mai acută 
cu cît în munca politico-ideolpgi- 
că au continuat să se manifeste ten
dințe- de tratare a problemelor în
tr-o manieră generală, abstractă. Ast
fel, analizele asupra desfășurării în- 
vățămintului de partid in anul tre
cut au arătat că chiar în condițiile 
unor programe judicios întocmite, 
axate pe problemele actuale ale po
liticii partidului,-nu a devenit încă o 
practică pretutindeni statornicită dis
cutarea in cadrul cursurilor a modu
lui în care comuniștii acționează pen
tru înfăptuirea acestei politici, a sar
cinilor concrete ce le revin. Iată de 
ce in orientarea și conducerea mun
cii politico-educative esențial este ca 
organele și organizațiile de partid să 

■ sesizeze aspectele esențiale care decid 
la un moment dat succesul activi
tății. îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe acest an si pe în
tregul cincinal, creșterea continuă a 
productivității muncii, reducerea con
sumurilor de materii prime, de ener-

ce, o mare însemnătate au aprofun
darea teoretică a problemelor actuale 
și de perspectivă ale vieții economi
co-sociale in tara noastră și pe plan 
mondial, dezvoltarea cercetărilor in 
domeniul științelor sociale. Din 
perspectiva materialismului dialectic 
și istoric, pe baza aprecierilor- cu
prinse în Programul partidului — 
carta noastră fundamentală, ideolo
gică, teoretică și politică, expresia 
marxism-leninismului creator in 
România — se cei- analizate temeinic 
transformările ce survin in domeniul 
forțelor și relațiilor de producție, în 
fizionomia și structura claselor so
ciale, în viața statului și exercitarea 
funcțiilor sale, fenomenele care au 
loc in lume, contradicțiile internațio
nale și modificările în raportul de 
forțe pe plan mondial. Asemenea 
probleme, de maxim interes, se cer 
abordate dintr-o perspectivă științi
fică superioară, dialectică, apelind la 
interpretări și argumente cu mare 
putere de convingere, renunțîndu-se 
cu hotărîre la repetarea obositoare a 
unor noțiuni și teze generale, la ca
racterul scolastic, rezultate din ane
micul contact cu viața, propunînd 
contribuții teoretice de reală valoa
re și originalitate. Numai așa se vor 
putea formula concluzii de eficiență 
practică în procesul de conducere și 
de decizie.

Conștiința socialistă se edifică la 
lumina științei. Tocmai de aceea, o 
sarcină de o deosebită importanță a 
activității politico-educative rezidă în 
combaterea prejudecăților și concep
țiilor mistice din conștiința și com
portamentul oamenilor, ni formarea 
concepției științifice despre materie, 
univers, societate a 1 comuniștilor, a

Patriotismul — element 
definitoriu al conștiinței so
cialiste O cei’toțâ de prim ordin 
care se ridică în fața activității po
litico-ideologice și cultural-artistice 
privește sporirea contribuției sale la 
educarea patriotică a oameniloi- mun
cii, îndeosebi a tineretului, la dezvol
tarea devotamentului față de patrie 
și partid, față de cauza socialismu
lui, la întărirea unității și frăției în
tre toți cei ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate. Grefate pe o 
înaltă conștiință patriotică, nivelul de - 
instrucție tot mai înalt, experiența și 
inițiativa maselor, competența specia
liștilor rodesc mai bogat, alimentea- 

. ză elanul și dăruirea' -jn muncă, do
rința de a contribui la ridicarea ne
contenită a patriei. Glorioasele tradi
ții de luptă ale poporului, mărețele 
succese obținute într-un timp istoric 
atit de scurt în transformarea revo
luționară a țării, în schimbarea în
tregului mod de viață al celor ce 
muncesc, perspectivele luminoase de 
viitor pe care le deschid programele 
elaborate de partid de dezvoltare 
multilaterală a patriei prezintă mi
nunate valențe educative care se 
cer mai sistematic valorificate în for
marea unor sentimente de profund 
atașament față de orînduirea noastră, 
față de realizările și valorile ei fun
damentale, în cultivarea hotărîrii de 
ă lte apăra și a Ie amplifica Paul DOBRESCU

*) Consultație la tema : Actiuita-
■ tea ideologică și politico-educativă a 
partidului pentru formarea omului 
nou, cu o înaltă conștiință socialistă, 
pentru educarea patriotică și revolu
ționară a maselor largi, pentru afir
marea plenară în societatea noastră 
a. principiilor eticii și echității socia
liste.

Succesul de public și, cu 
rare excepții, entuziasta 
primire de care s-a bucu
rat „Profetul, aurul și arde
lenii" nu numai că l-a sti- 
mult pe prestigiosul nostru 
prozator Titus Popovici să 
scrie un scenariu de același 
gen și în jurul aceluiași 
motiv, ci a determinat și 
Casa de filme Trei să pur
ceadă la realizarea unui nou 
film. Și iată că după ce am 
avut primul western româ
nesc (care se petrecea chiar 
în „Vestul sălbatic" !) sîn
tem acum în situația de a 
vorbi despre un prim wes
tern in două părți și, cine 
știe, poate, nu peste multă 
vreme, despre un serial de 
această factură !

Vă mai 'amintiți „Profe
tul, aurul și ardelenii" ? 
Noua producție cinemato
grafică „Artista, dolarii și 
ardelenii" continuă peripe
țiile eroilor din Poplaca pe 
pămîntul american. John 
nu mai e urmărit și hăituit 
de nimeni pe nedrept și nici 
chipul lui nu mai figurea-' 
ză pe afișele cu -„Wanted" 
ale șerifilor. Frații Brad au 
făcut ceva avere. Au dat de 
aur și sint bogați — va po
vesti negrul-tălmaci. exa- 
gerind poate ca o pețitoare. 
„Sinte'm săraci", va spune 
Romi Artistei, exagerînd, 
ca unul ce nu-și prea sim
patizează viitoarea- cumna
tă. Oricum, eroii noștri au 
o oarecare „dare de mină" 
din moment ce trag la „Ho
tel de Paris", cel mai scump 
hotel al orașului.

Premisa conflictului, care 
în primul film era aurul și 
concurența in descoperirea 
lui prioritară, e reprezenta
tă aici de dolarii obținuți 
prin ..hold up" : atacul unui 
tren și jaful unei bănci. Ac
țiuni,cu care românii nu au 
nici o legătură, dar în care 
sint amestecați sau nevoiți 
să se amestece. Aceasta 
pentru că dincolo de plato
șa lui „Ei cu-ale lor..." exis
tă și „Noi cu ale noastre". 
Și în această realitate și in 
acest principiu „Noi cu ale 
noastre" se ascund și slăbi
ciuni cum ar fi naivita
tea, credulitatea dar mai 
ales principii nobile : ome
nia, obligația de a sări în 
apărarea celor slabi și ne
dreptățiți (indienii acuzați 
și uciși pe nedrept).

Spiritului malefic, care, 
în primul film, era Profetul 
mormon, îi ia locul aici Ar

tista (ceea ce înseamnă, în 
alt plan, că in locul lui 
Victor Rebengiuc își va face 
intrarea triumfală Rodica 
Tapalagă). Și ce altă bio
grafie putea avea Artista 
din Vestul sălbatic decît 
una pe cît de fabuloa
să pe atît de falsă. Apa
rent, un „înger" căzut din 
cer („fata bună", cum va 
zice Traian — Ilarion Cio-

tențarea misterului (vezi 
tipul „Deus ex machina" 
care-i apără pe oamenii 
noștri), altele expediate mai 
grăbit (tipul și drama lui 
Lefty, prietenul indienilor).

Cum era și de așteptat, 
Scenariul lui Titus Po- 
povici fructifică și mai de
parte mai ales firul pe care 
l-am numi „ficțiunea străi
nului" (a românilor pe me-

CRONICA FILMULUI

9
„Artista, dolarii

și ardelenii"

banu). ea e de fapt o femeie 
lipsită de^scrupule pentru 
care scocul (dolarii) scuză 
mijloacele (imoralitate, co
rupție, jaf, crimă) ; un de- 
jnon sau mai degrabă exact 
așa cum o numește, în final, 
Traian, descărcîndu-și ama
rul inimii. Ea consideră 
un mijloc chiar și persoana, 
chiar și sufletul ardeleanu
lui nostru. Greșeală, ca să 
zicem așa, fatală, căci... Dar 
să nu desconspirăm mai 
mult !

întîlnim în „Artista, do
larii și ardelenii" o mulțime 
de locuri comune westernu
rilor, unele fructificate strict 
necesar în configurarea 
psihologiilor și progresia 
acțiunii, altele— intru po-

leaguri străine). O modali
tate generoasă pentru con
turarea unui elogios, me
reu flatant profil al cona
ționalilor noștri (ceea ce 
reprezintă, de fapt, miza 
principală a filmului).

Urmărim, pe de o parte 
(deși nostalgia după locu
rile natale' e puternfcă), 
rapida adaptare a fraților 
Brad la mediu, condiție a 
supraviețuirii și totodată 
semn al inteligenței si 
dotării fizice — cind e 
vorba de iuțeala mîinii, 
precizia țintirii, agerimea 
învîrtirii și aruncării lasso- 
ului și chiar priceperea 
manevrării spadei. Urmă
rim, pe de altă parte, re
zistența lor — semn al va-

lorii morale la multe 
practici ale locului și ale 
noilor oameni ai locului. O 
rezistență exercitată in nu
mele „omeniei", al cinstei, 
al curajului, al respectului 
față de celălalt, considerat 
a priori egal, frate ; în nu
mele cultului prieteniei, ai 
iubirii, al respectului față 
de femeie, familie etc.

Filmul realizat de Mircea 
Veroiu e o reușită a genu
lui, așa că putem spune că 
avem și noi regizorii, sce
nografii, cascadorii, și nu in 
ultimul rind actorii noștri 
de western. Filmul are 
ritm, ambianțele („saloon"- 
ul. atacul trenului, „hold 
up“jul, ambuscadele, urmă
ririle) au mult din stilul, 
atmosfera și parfumul peli
culelor clasice. Parodierea 
unor „locuri comune" ale 
acestui gen de filme este 
făcută cu finețe, cu măsu
ră. Locurile de filmare sînt 
bine alese. Decorurile (arh. 
Nicolae Drăgan, Nicolae 

Șchiopu),
(Hortensia 

„autentice" 
americane 
lui Adrian 
în sugestii epice și lirice și 
susține momentele de ten
siune. Imaginea lui Călin 
Gliibu este expresivă. Ro- 
dica Tapalagă compune cu 
rafinament și subtilă ironie 

„pozele" irezistibilei Artis
te ; ea creează . din jocul 
privirilor și inflexiunile vo
cilor portretul unei mirono
sițe ce justifică pe deplin 
atit decizia și sentimentele 
„coup de foudre" ale erou

lui nostru, cît și resentimen
tele și calificativele ulteri
oare. Ilarion Ciobanu, Mir
cea Diaconii, Ovidiu Iuliu 
Moldovan joacă cu apăsată 
naturalețe frustețea atitu
dinilor, mirărilor, inflexiu
nile neaoșe, conferind eroi
lor personalitate, farmec, 
haz. Mircea Albulescu în
carnează plastic un militar 
corupt și pătimaș. Ioana 
Crăciunescu reușește să 
impună un personaj episo
dic — cu nostalgiile și fixa
țiile lui maladive. Traian 
Costea, Eliid Kiss, Nicu 
Brînzea, Ahmed Gabbany 
sînt fericit aleși pentru 
exotismul chipurilor, adec
vate psihologiei sau rasei 
eroilor și pentru firescul 
interpretării.

(Urinare din pag. I)

Drăgan,
ca și costumele

Georgescu) par 
(„ca-n filme“-le 
adică). Muzica 

Enescu e bogată

Natalia STANCU

fi primit la vreme piesele buut tur
nate de la diferite întreprinderi co
laboratoare din țară. La ora actuală, 
în halele de montaj ale întreprinderii 
din Bacău stau nefinalizate, în dife
rite stadii de construcție, circa 30 de 
mașini-unelte, pentru că lipsesc ba- 
tiurile, săniile și alte piese nelivrate 
de întreprinderea mecanică din Alba 
lulia, întreprinderea mecanică din 
Roman și întreprinderea „23 August" 
din Capitală. Dealtfel, aceste trei 
unități au rămas datoare Întreprin
derii băcăuane numai în luna ianua
rie cu 800 tone de piese brut tur
nate, ceea ce reprezintă mai mult de 
jumătate din necesarul pentru pro
ducția de aici. întreprinderea meca
nică din Alba lulia, de exemplu, n-a 
livrat nici o piesă din cele 351 tone 
prevăzute in contract. în această si
tuație, întreprinderea băcăuană, ți- 
nind seama de cerințele de mașini- 
unelte existente pe ansamblul eco
nomiei, a solicitat de urgență să i se 
livreze cel puțin 17 sănii pentru FLP 
și 14 tronsoane de batiuri din can
titatea restantă. Solicitările sale n-au 
găsit însă nici un ecou. în consecință, 
întreprinderea din Bacău nu a putut 
livra beneficiarilor interni și externi 
28 de mașini de alezat și frezat. Și 
întreprinderea „23 August" a rămas 
datoare Cu întreaga cantitate de 128 
tone de piese contractate, iar cea 
din Roman a livrat doar jumătate.din 
cantitatea de piese prevăzută în con
tract. Cît privește piesele planificate 
pentru.luna februarie, pînă în ziua 
de 16 nu sosise nici măcar una de la 
nici un furnizor. Ținînd seama că ci
clul de fabricație a mașinilor-unelte 
durează cel puțin 45 de zile, se între
văd de pe acum destule nerealizări 
la producția fizică în întreg trimes
trul I al anului în curs.

Inginerul Vasile Gogu, directorul 
întreprinderii, ne spunea că nici pie
sele livrate nu pot fi folosite în 'to
talitate, din cauza calității lor neco
respunzătoare. Deficiențele ascunse 
fac ca la prelucrare procentul de re
buturi să fie mult prea mare. Desi
gur, este pozitiv faptul că unitatea 

, băcăuană s-a dovedit deosebit de exi
gentă și nu a lăsat nici o piesă, nici 
un subansamblu necorespunzător să 
treacă bariera calității. Numai a- 
nul trecut au fost rebutate, în con-

tul furnizorilor, piese în valoare de 
37 milioane lei, fapt resimțit bineîn
țeles și in nerealizarea indicelui pla
nificat de utilizare a capacităților de 
producție.

După cum era și firesc, organizația 
de partid, conducerea întreprinderii 
băcăuane, ajutată de organele locale 
de partid, au luat măsuri hotărîte 
care să ducă la înlăturarea tutu
ror piedicilor ce stau in calea reali
zării producției fizice planificate pen
tru acest ultim an al cincinalului. 
Este vorba, între altele, de pregătirea 
la locul de muncă și prin diferite alte 
forme de calificare a unui număr de 
350 de muncitori, care să asigure 
funcționarea mașinilor-unelte în trei 
schimburi complete ; extinderea po- 
lideservirii'mașinilor în atelierele de 
mecanică ușoară și roți dințate ; or
ganizarea activității de revizii și re
parații pe schimburi și secții ; comu
niști cu experiență, cadre tehnice cu 
pregătire corespunzătoare au fost re
partizați să lucreze în locurile-cheie, 
acolo unde este mai greu, unde se 
finalizează producția ; zilnic, la con
ducerea întreprinderii se urmărește 
realizarea producției fizice, aprovizio
narea locurilor de muncă, creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor. Rezultatele se văd de la o 
zi la alta.

Cu toate acestea, o problemă rămî- 
ne încă nerezolvată : cea a pieselor 
brut turnate provenite de la colabo
ratori. De aceea, in numele întregu
lui colectiv de muncă de aici, tova
rășul Mihai Holman, secretarul comi
tetului de partid și președintele con
siliului oamenilor muncii, ne-a ru
gat să adresăm comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din întreprinderile 
colaboratoare amintite, apelul tovă
rășesc de a depune un efort stăru
itor pentru a realiza și livra în' ter
men cît mai scurt posibil și de cali
tate corespunzătoare toate1 piesele 
restante, precum și cele prevăzute in 
contracte pentru lunile următoare.

Sîntem convinși că apelul munci
toresc al băcăuanilor va fi recepțio
nat de colectivele unităților 
zoare, în 
fizice să 
acest an

Asigurarea 
semințelor

(Urmare din pag. I)

furni- 
așa fel ca planul producției 
poată fi realizat ihtegral'in 
hotărîtor al cincinalului.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

Gorj. Caraș-Severin, Botoșani, Sibiu, 
Maramureș, Harghita, Covasna, . Bis- 
trița-Năsăud, Satu Mare — nici > nu 
s-a organizat încă livrarea acestor 
semințe.

Preluarea imediată de către 
unitățile agricole a tuturor se
mințelor repartizate, îndeosebi 
a celor destinate culturilor din 
prima epocă, constituie cea mai 
urgentă sarcină. Comandamen
tele județene și locale pentru 
coordonarea lucrărilor agricole, 
consiliile unice agroindustrială 
au datoria să impulsioneze și să 
coordoneze direct desfășurarea 
acestei acțiuni.

Intensificarea schimburilor de se
mințe intre diferitele județe ale 
țării, potrivit repartițiilor făcute de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, constituie o altă sarcină 
la ordinea zilei. Deși perioada stabi
lită pentru desfășurarea acestor 
schimburi a fost depășită, mai există 
cantități mari de ovăz, orzoaică, 
floarea-soarelui, soia și in pentru 
ulei care nu au fost expediate din 
județele Ialomița, Brăila, Ilfov, Vas
lui. Mureș, Neamț, Cluj. Brașov, 
Arad. Constanta, Galați, Buzău, Dolj 
și Olt.

Direcțiile agricole, sprijinite 
operativ de organele de trans
port, sint obligate să încheie in 
cel mai scurt timp transferul 
de semințe între județe, rcspec- 
tîndu-se întocmai repartițiile 
făcute.

Pentru a se obține recoltele prevă
zute, se impune folosirea unor se
mințe de bună calitate. La analizele 
de laborator s-a constatat că parte • ■ 
din semințele păstrate în unitățile ' ‘ 
agricole nu corespund normelor. Pro
bleme mai deosebite se ridică din 
acest punct de vedere în județele 
Bistrița, Bacău, Botoșani, Brașov, 
Harghita, Maramureș, Mureș și Cluj. ’ 

Organele agricole trebuie să 
ia măsuri urgente pentru redis
tribuirea stocurilor de semințe 
existente, dar mai ales pentru 
identificarea unor noi cantități 
de ovăz și orzoaică cu însușiri 
biologice corespunzătoare.

Pentru recolte mari în 1980 să fo
losim la insămințările de primăvară 
numai semințe de bună calitate ! 
Asigurarea lor ncîntîrziată în toate 
județele și unitățile cultivatoare 
constituie o importantă proble
mă Ia ordinea zilei in agricultură.

0 HUNEDOARA. La Hune
doara și Deva s-a desfășurat 
faza finală interjudețeană a ce
lei de-a Xl-a ediții a festiva
lului „Călușarul transilvănean" 
ce a avut loc în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei", la care au participat 13 ju
dețe. cu mai multe formații de 
călușari. în cadrul’ spectacolelor, 
prezentate, timp de două zile, în 
fața unui numeros public, au 
evoluat artiști între 5 și 70 de 
ani.' (Sabin Cerbu).

9 VASLUI. în județul Vaslui, 
„Luna cărții la sate“ a debutat 
cu ample acțiuni politico-edu-

cative, la reușita cărora și-au 
adus contribuția editurile „Juni
mea" și „Minerva". Iubitorii de 
carte din comunele Oltenești, 
Crețești, Costești și alții au sus
ținut un viu dialog cu oaspeții 
despre mesajul nou al literaturii 
din țara,. noastră. Totodată, în 
municipiul Vaslui s-a dat in fo
losință o nouă sală de cinemato
graf cu program de filme dedi
cate tineretului și copiilor. (Cră
ciun Lăluci).

„Ilfovul pe coordonatele dezvol
tării economico-sociale deschise 
de cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R.". A urmat un spectacol 
susținut de formații artistice din 
oraș, precum si de orchestra de 
muzică populară „Doina Ilfovu
lui". Manifestări similare au fost 
organizate si în celelalte orașe 
ale județului — Giurgiu. Olteni
ța și Urziceni. (Lucian Ciubota- 
ru).

ducere din Întreprinderile ora
șului pe teme ale muncii poli
tico-educative în rîndul munci
torilor care locuiesc în comunele 
din împrejurimi. Purtînd gene-

CARNET CULTURAL

® .ILFOV. Secția de propa
gandă a Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., a organi
zat la Buftea simpozionul

O ARGEȘ. Secția de propa
gandă a Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. a organizat la 
Cimpulung un amplu dialog în
tre navetiști și cadrele de con-

ricul „Sub flamura acestor ani" 
în comunele Săpata. Izvoru. Ro- 
ciu, Popești. Buzoiești. Mozăceni 
și Bîrla s-au deschis săptămini 
ctțlturale cu programe dedicate 
alegerilor de la 9 martie. (Gheor
ghe Cîrstea).

© BISTRIȚA-NAsAUD. în 
cadrul celei de-a treia ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", Căminul cultural din. 
Prundu Bîrgăului a găzduit ma
nifestarea folclorică „Alaiul nun
ților de pe Bîrgău".. Și-au dat 
concursul peste 300 artiști ama
tori din Tiha Bîrgăului. Bistrița 
Bîrgăului, Josenii Bîrgăului si 
localitatea gazdă. Spectacolul 
„Nunta de 100 de ani", prezen
tat de artiștii amatori din Tiha 
Bîrgăului, a avut ca invitați și 
participant peste 1 000 specta
tori sosiți de pe cursul întregii

văi a Bîrgăului. (Gheorghe Cri- 
șan).

ce, grupuri satirice, formații de 
dansuri etc. (Octav Grumeza).

© SATU MARE. Formația in
strumentală de muzică populară 
„Țara Oașului" a Consiliului ju
dețean al sindicatelor din Satu 
Mare a prezentat zilele acestea 
spectacolul „De pe plaiuri săt
mărene", în noua stagiune mu
zicală inaugurată cu acest pri
lej, formația va prezenta spec
tacole în 
municipiu 
din județ, 
afirmarea
ce de amatori — brigăzi artisti-

fiecare săptămînă în 
și în alte localități 
prilejuind, totodată, 

unor formații artisti-

9 IALOMIȚA. în cadrul „Lu
nii cărții la sate", la Căminul 
cultural din comuna Bucu s-au 
întâlnit iubitori de literatură din 
această localitate cu scriitorii Si 
criticii Cornel Popescu, redactor- 
șef al editurii „Cartea româ
nească"; prozatorii Dan Claudiu 
Tănăsescu, Elena Purcărea și 
Ion Bujor Pădureanu. La libră
ria din Slobozia, poetul Valeriu 
Gorunescu a lansat volumul de 
versuri „Osiile cuprinderii". 
(Mihai Vișoiu).
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100 de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre România și Franța

Excelenței Sale Domnului VALERY GISCARD
Președintele Republicii ’Franceze

D’ESTĂING

Domnule președinte,
Aniversarea centenarului stabilirii relațiilor diplomatice 

dintre România și Franța îmi oferă plăcutul prilej de a 
vâ adresa, în numele poporului român și al meu perso
nal, dumneavoastră și poporului» francez un salut priete
nesc și cele mai cordiale felicitări.

Expresie a afirmării și recunoașterii pe plan interna
țional a statului român independent și suveran, a tradi
ționalelor legături de prietenie și solidaritate dintre po
porul român și poporul francez, stabilirea relațiilor diplo
matice diptre România și Franța a constituit un eveni
ment remarcabil, a deschis noi și largi perspective rapor
turilor româno-franceze. în decursul anilor, cronica rela
țiilor româno-franceze a fost îmbogățită cu numeroase 
pagini luminoase înscrise de fiii înaintați ai națiunilor 
noastre in lupta comună pentru cauza libertății și inde
pendenței naționale, pentru pace și progres in lume.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Republicii Socialiste RomâniaPreședintele

Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 100-a aniversări a stabilirii 

lor diplomatice dintre țările noastre, vă adresez, în . 
meu personal și al poporului francez, caldele mele feli
citări. .

Franței, care susținuse înaintarea poporului român spre 
libertate și independență, i se deschidea, acum o sută de 
ani, perspectiva promițătoare a prieteniei cu România 
care își ocupa locul său în cealaltă extremitate a Europei.

De atunci, noi ne-am aflat mereu împreună în încer-

relații- 
numele

cările istoriei, ghidați de afinitățile dintre noi și animați 
de aceeași voință de independență.

Astăzi, un dialog de încredere și prietenesc s-a stabi
lit intre noi, în timp ce cooperarea noastră se dezvoltă. 
Ele exprimă atașamentul nostru la tradiția franco-româ- 
nă. Fie ca ele să dea în continuare roade spre folosul 
nostru comun, ca și pentru cel al continentului nostru. 
Aceasta este urarea pe care o fac cu ocazia actualei 
aniversări.

Primiți, vă rog, domnule președinte, asigurarea înaltei 
mele considerațiuni.

VALERY GISCARD D'ESTAING
Președintele Republicii Franceze

Legături de prietenie cu îndelungate tradiții

■ Z

Se împlinesc 100 de ani de cînd. la 
20 februarie 1880, in urma recunoaș
terii independenței României de către 
Franța, intre cele două state se stabi
leau relații diplomatice. în cadrul 
schimbului de reprezentanți diplo
matici, Mihail Kogălniceanu, una 
din personalitățile cele mai marcante 
ale României, a fost desemnat ca în- 
tiiul ministru plenipotențiar român 
în Franța, însuși acest, fapt sub
liniind importanta deosebită care se 
acorda actului politic de acum un 
veac. .

Statornicirea relațiilor diplomatice 
constituia un jalon important în des
fășurarea legăturilor de prietenie 
româno-franceze, care se bucură de 
tradiții din ceie mai bogate. Așa 
după cum releva, cu prilejul Vizitei 
de anul trecut în România a pre
ședintelui Valery Giscard d’Estăing, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Le
gați prin originea latină comună, 
prin profunde afinități de limbă și 
cultură, românii și francezii au ac
ționat, nu o dată, împreună în sluj
ba înaltelor idealuri de libertate, pro
gres și pace ale omenirii".

într-adevăr, între puține popoare 
scurgerea vremii a consemnat o țe
sătură atît ,de deasă și de bogată în 
momente memorabile ca între po
poarele român și francez.poarele român și francez. încă în 
1396, cavalerii burgunzi at lui Jean 
de -Nevers au luptat alături de 
oștenii, lui Mircea cel Bătrîn. Din 
primii ani ai secolului al XV-lea. pe 
meleagurile .românești își fac apariția 
călători francezi, relațiile extinzîn- 
du-se pe măsura scurgerii vremii. 
Dezvoltarea legăturilor reciproce de
termină deschiderea unui consulat 
general al Franței la București in 
1797 și a altuia la Iași, în 1798. în 
perioada revoluției burghezo-demo- 
cratice franceze, ideile progresiste de 
libertate, egalitate și fraternitate, în
scrise pe steagurile revoluționarilor 
francezi, pătrund și în provinciile ro
mânești. în zilele revoluției din fe
bruarie 1848, tineri români. între card 
marele revoluționar democrat Nicolae 
Bălcescu, au luptat pe baricadele Pa
risului pentru ca, ulterior, să parti
cipe 1st- organizarea și desfășurarea 
insurecțiilor din Principate. Este 
șt**": 'câ Franța șl-a manifestat sim
patia și a acordat sprijin politic și di
plomatic aspirațiilor naționale ale 
românilor de unire a Principatelor. 
La 7 septembrie 1860 se înființează și 
este recunoscută agenția diplomatică 
română. După stabilirea relațiilor di
plomatice din 1880, ca urmare a am- 
plorii legăturilor pe multiple pla
nuri, se înființează oficii consulare in 
diferite orașe din România si Franța.

relațiilor diplomatice dintre
Cu prilejul aniversării a 100 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Regatul Unit al 
Marii Britanii, tovarășul Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al României, a adresat o telegramă 
secretarului de stat al afacerilor ex
terne și Commonwealth-ului. lord 
Carrington.

Relevîndu-se cu satisfacție momen
tul important de la 20 februarie 1880, 
care a marcat stabilirea relațiilor di
plomatice dintre cele două țări, ca 
urmare a recunoașterii de către Ma
rea Britanie a independenței de stat 
a României, în telegramă se aprecia
ză că legăturile traditionale de prie
tenie și conlucrare româno-britanice, 
întemeiate pe egalitatea în drepturi, 
pe respectarea independentei si su
veranității naționale, cunosc o dezvol
tare continuă, pe diverse planuri, in 
concordantă cu interesele celor două 
popoare, ale 
ternaționale. 
niază că un 
pulsionarea

păcii și colaborării in- 
în telegramă se subli- 

aport remarcabil la im- 
raporturilor româno-

*
Centenarul stabilirii relațiilor di

plomatice dintre România și Marea 
Britanie a fost marcat, marți după- 
amiază, în Capitală, printr-o mani- 

, testare organizată la Asociația de 
drept internațional și relații interna
ționale,

înșemnătateâ stabilirii cu o sută de 
ani în urmă, după cucerirea inde
pendenței noastre de stat, a relațiilor 
diplomatic? dintre cele două țări, 
evoluția acestor raporturi, câ și 
perspectivele ce se deschid colaborării 
româno-britanice pe multiple planuri, 
au fost subliniate, în deschidere, de 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și 
politice, și de Paul Cecil Holmer,

*

în cursul primului război mondial, 
fiii României și Franței au fost ală
turi în luptă, in baza Tratatului de 
alianță din 4 august 1916. Se știe, de 
asemenea, că în cursul celui de-al 
doilea război mondial patrioți ro
mâni au luptat eroic în cadrul Rezis
tenței franceze, Vărsîndu-și sîngele 
țn lupta pentru victoria asupra fas
cismului, pentru cauza libertății și 
independenței’ popoarelor, în ultima 
parte a războiului cele două armate 
găsindu-se din nou alături în cadrul 
coaliției antihitleriste, pînă la victoria 
finală asupra Germaniei naziste.

Actul istoric de Ia 23 August 1944 
— piatra de temelie a eliberării na
ționale și sociale a României — a 
coincis în mod simbolic cu data eli
berării Parisului. începînd din sep
tembrie 1947, raporturile diplomatice 
dintre cele două țări, restabilite in 
1945, sînt ridicate la rang de le
gație, iar din decembrie 1963 — la 
rang de ambasadă, în întreaga peri
oadă postbelică legăturile româno- 
franceze cunoscînd, in spiritul cerin
țelor coexistenței pașnice între state 
cu orînduiri sociale diferite, o dezvol
tare ' continuă pe plan politic, econo
mic, tehhico-știintific, cultural și în 
alte domenii.

O însemnătate covîrșitoare pentru 
impulsionarea relațiilor reciproce au 
avut vizitele și convorbirile la nivelul 
cel mai înalt. Vizita -oficială între
prinsă în România, in mai 1968, de 
fostul președinte al Franței, genera
lul Charles de Gaulle, convorbirile 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și-au 
dovedit semnificația excepțională atît 
pentru strîngerea legăturilor dintre 
cele două țări și popoare, cit și. pen
tru conturarea cursului pozitiv, spre 
destindere și colaborare, pe conti
nentul european. Ca un memorabil 
eveniment s-a înscris vizita între
prinsă in Franța, in iunie 1970, de. 
președintele Nicolae Ceaușescu, im-' 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Primirea plină de căldură pe care 
poporul și oficialitățile franceze au 
făcut-o cu acel prilej oaspeților a 
dat o expresie vie sentimentelor de 
profundă simpatie pe care și le 
nutresc reciproc cele două națiuni, 
de stimă și înaltă considerație față de 
personalitatea conducătorului statului 
nostru, apreciat ca un neobosit mi
litant pentru cauza păcii și priete
niei între popoare.

Dialogul fertil româno-francez și-a 
găsit continuare în intîlnirile și con
vorbirile dintre președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Franței, Valery 
d’Estăing. în mod deosebit 
lejul vizitei pe care șeful
francez a făcut-o în România în

și pre- 
Giscard 
cu pri- 
statului

România si Marea Britanie I
britanice l-au constituit vizita efectua
tă în Marea Britanie de președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. la invitația 
Maiestății Sale Regina Elisabeta a 

• II-a și a ducelui de Edinburgh, con
vorbirile avute și documentele sem
nate cu acea ocazie. Totodată, este 
exprimată convingerea că marcarea 
aniversării unui secol de la stabilirea 
relațiilor diplomatice româno-britani- 
Ce constituie un prilej pentru inten
sificarea cooperării și conlucrării pe 
plan bilateral și internațional, în in
teresul celor două popoare, al destin
derii, păcii si securității pe continen
tul european și în întreaga lume.

★
Cu același prilej, secretarul de stat 

al afacerilor externe și Common- 
wealth-ului, lord Carrington, a adre
sat o telegramă ministrului 
externe al Republicii 
România, Ștefan Andrei.

★

afaceriloi 
Socialiste

la Bucu- 
prezentat

ambasadorul Marii Britanii 
rești. Cu același prilej, au 
comunicări prof. Trevore Hope din 
Marea Britanie și prof. Paul Cerno- 
vodeanu. Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, ai 
altor instituții centrale din Capitală.

Cu același prilej, a fost vizionată 
o expoziție fotodocumentară cpprin- 
Zînd imagini din timpul vizitei de 
stat efectuate in Marea Britanie de 
președintele Româpiei, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, și de tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și docu
mente din arhive românești și brita
nice . referitoare la evoluția relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări.

(Agerpres)

că în perioada postbelică au cu- Sint bucuros să constat . . ___  . ___
noscut o dezvoltare puternică relațiile dintre România și 
Franța, pe tărîm politic, economic, științific, tehnic, cul
tural și în alte domenii de interes comun.

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor la care am ajuns împreună, vor fi explorate 
și valorificate noi căi pentru a da dimensiuni tot mai am
ple relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare româ
no-franceze, conlucrării în producție dintre România și 
Franța. în același timp, îmi exprim dorința de a acționa 
împreună pentru oprirea cursului de agravare a situației 
internaționale actuale, pentru continuarea procesului de 
destindere bazată pe egalitatea în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne, pentru întărirea securității, păcii și 
colaborării în lume.

Vă urez multă sănătate și fericire personală, iar po
porului francez prieten prosperitate, pace și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

martie 1979, care a deschis noi și 
rodnice perspective colaborării prie
tenești româno-franceze, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii, securității, 
înțelegerii și cooperării in Europa și 
în lume.

Cele trei Declarații comune sem
nate cu prilejul acestor întîlniri Ia 
nivel înalt au dat glas voinței Româ
niei și Franței de a extinde și adinei 
conlucrarea dintre ele, pe temelia 
trainică a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc — 
aducind prin aceasta o contribuție 
de substanță la afirmarea acestor 
principii ca- lege de bază a relații
lor internaționale.

în spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, s-au dezvoltat continuu rela
țiile economice, volumul schimburi
lor de mărfuri crescînd de circa 4 ori 
în deceniul 1971—1980. Rezultate bune 
s-au obținut pe linia extinderii și 
diversificării cooperării economice și 
tehnico-stiințifice, în forme noi, mo
derne. exemple semnificative fiind 
acțiunile de cooperare care se des
fășoară de peste un deceniu in do
meniile industriei constructoare de 
automobile, aeronauticii, industriei 
electronice și electrotehnice, con
strucțiilor de mașini, industriei chi
mice și petrochimice.

Se dezvoltă cu rezultate fructuoa
se și cooperarea 
contribuind 
reciprocă a 
celor două 
și întărirea

în același timp. România si Fran
ța au conlucrat și conlucrează pe 
plan internațional, alături de alte 
state, pentru promovarea unui climat 
de încredere și bună vecinătate în 
Europa, pentru identificarea soluții
lor in probleme cardinale ale con
temporaneității — pacea, dezarmarea, 
securitatea tuturor națiunilor — cu 
atît mai importantă fiind o aseme
nea colaborare în actualele împre
jurări, pentru a se asigura conti
nuarea cui'sului spre destindere, in
clusiv pregătirea temeinică a viitoa
rei reuniuni general-europene de la 
Madrid.

La aniversarea acestui jubileu al 
relațiilor româno-franceze, poporul 
român adresează poporului francez 
un cald salut și își exprimă convin
gerea că relațiile reciproce de priete
nie și colaborare, cu vechi rădăcini 
istorice, vor cunoaște o permanen
tă amplificare, corespunzător intere
selor ambelor țări și popoare, ale 
cauzei generale a păcii și progresu
lui.

pe plan cultural, 
la mai buna cunoaștere 
valorilor spirituale ale 
popoare, la apropierea 

prieteniei dintre ele.

Ion FÎNTÎNARU

Marți au început la București lu
crările sesiunii a VII-a a Comisiei 
mixte româno-britanice de colaborare 
economică și cooperare industrială și 
tehnologică, în cadrul căreia se a- 
nalizează stadiul îndeplinirii obiecti
velor stabilite cu prilejul convorbiri
lor la nivel înalt româno-britanice, 
precum și modul de îndeplinire a 
prevederilor protocolului sesiunii an
terioare, Sînt examinate, totodată, 
căile concrete de sporire a volumu
lui schimburilor comerciale intre 
România și Regatul Unit al Marii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 februarie. In (ară : Vremea va 
fi In general frumoasă, cu ceată dimi
neața șl seara. Precipitații Izolate vor

• IN UNIVERS EXIS
TĂ ANTIMATERIE. Astr0«- 
zicienii Institutului de fizică din. 
Leningrad au făcut o descope
rire apreciată ca senzațională. 
Cu ajutorul unor aparate am
plasate la bordul unui aerostat 
și lansate în păturile superioare 
ale atmosferei, ei au descoperit 
particule de antimaterie consti
tuite din antiptotoni. Prezenta 
antiprotonilor a fost înregistra
tă in radiațiile cosmice primare, 
ca rezultat — așa cum preci
zează oamenii de știintă de la 
institutul leningrâdean — al in
teracțiunii dintre razele cosmice 
și gazul interstelar. Descoperirea 
marchează încă un pas pe calea 
cunoașterii tainelor Universului.

A apărut in broșură: IN iNTlMPINAREA ALEGERILOR
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CEAUȘESCU
NICOLAE

Cronica zilei

Cuvintare 
la Congresul 

educației 
și învățămintului

11 februarie 1980
EDITURA POLITICA

Noii ambasadori ai Republicii Aus
tria, Andreas Somogyi, și Republicii 
Arabe Egipt,. Mohammed Wafic 
Hosny, acreditați la București, au 
depus, marți, coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

*
Cu prilejul celei de-a 62-a aniver

sări a Zilei Armatei și Flotei mari
time militare sovietice, marți, la 
Muzeul militar central, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de fotografii 
care înfățișează aspecte din viața și 
activitatea militarilor sovietici. Cu 
acest prilej au rostit alocuțiuni ge- 
neralul-maior Constantin Antip și 
generalul-maior A. M. Kuciumov, 
atașatul militar, aero și naval al 
Uniunii Sovietice la București.

La .manifestare au luat. parte ge
nerali și ofițeri superiori din garni
zoana București. Au fost, de aseme
nea, prezenți membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice,

★
în sălile Muzeului de artă contem

porană românească din Galați a 
avut loc marți vernisajul expoziției 
de pictură „Olav Stromme", mani
festare artistică organizată în cadrul 
schimburilor culturale dintre tara 
noastră și Norvegia. La vernisaj au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
oamehi de cultură și artă, un nu
meros public. A fost prezent, de 
asemenea, Per Borgen, ambasado
rul Norvegiei în țara noastră. în alo
cuțiunile rostite cu acest prilej, Ni- 
colae Itu, directorul- muzeului gălă- 
țean, și ambasadorul Norvegiei au 
relevat valoarea lucrărilor, in care se 
regăsesc împletite tradiția plastică 
nordică, arta populară norvegiană și 
tehnica picturală a vechilor maeștri.

Expoziția va rămîne deschisă pînă 
la 16 martie.

(Agerpres)

t
PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 12 — Transmisiune 
directă : Ceremonia sosirii regelui 
Hussein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei
PROGRAMUL 1

14,30 Fotbal : Universitatea Craiova — 
Olimpia Satu Mare în ,,Cupa 
României*. (Transmisiune . directă 
de la Timișoara)

10.20 Colocviile TeleșcoaJâ
16,40 Curs de limba rusă 
17,00 Curs de limba germană
17.20 “
17,50
18,10
18.30

„Ecranizări 
„Azilul de 
tară. Pro-

19.35
20.00
20,10
20.35

21,00

Documentar artistic : Ion Vlasiu 
Itinerare turistice
Profiluri- sonore — baritonul Eduard 
Tumageanian
Forum cetățenesc. Emisiune de 
Florin Brătescu

18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie !
19,35 Noi, femeile !
20,15 Telecinemateca. Ciclul 

după opere literare", 
noapte". Premieră pe . 
ducție a studiourilor franceze. A- 
daptarea și regia : Jean Renoir. In 
distribuție : Jean Gabin, Jeny 
Holt, Louis Jouvet, Junie Astor, 
Susy Prim

21,45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

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

lor de la 9 martie 1
Folclor muzical >
Dobrogea — mărturii arheologice 
Studio T ’80 — „Valoarea ideilor" 
Oaspeți în sălile noastre de con
cert
Moștenire pentru viitor — Grigore 
Alexandrescu
Intermezzo coregrafic21,30

21,45 Telejurnal

in domeniile industriei 
de mașini, chimiei și 
siderurgiei și in alte

Britanii și Irlandei de Nord, posibi- 
x litățile de extindere in continuare a 

cooperării economice bilaterale și pe 
terțe piețe, 
construcțiilor 
petrochimiei, 
domenii.

Delegația română este condusă de 
Alexandru Mărgăritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, iar delegația britanică 
de W. M. Knighton, subsecretar la 
Departamentul 'comerțului.

cădea tn regiunile din vestul tării. Vtn- 
tul va sufla in general slab. Tempera
turile minime vor a cuprinse intre mi
nus 10 și zero grade, local mal coborite. 
In București: Vremea va fi în general 
frumoasă. Vîntul va sufla slab. Se va 
produce ceată dimineața și seara. Tem
peraturile minime vor oscila în jur de 
minus 5 grade, Iar cele maxime vor fi 
cuprinse intre 2 și 5 grade.

® RINICHI ARTIFI
CIAL PORTATIV. Labora- 

Travenol din Illinois(Oarele
(S.U.A.), care au realizat primul 
rinichi artificial din lume, au 
pus recent la punct o versiu- 

. ne miniaturizată a unui ase
menea aparat, care poate fi 
purtat în permanentă de per
soanele suferinde. Aparatul, de- 
'numit C.A.P.D. (inițialele cu
vintelor care, in limba engle
ză, înseamnă „dializă peritoneală 
ambulatorie continuă"), este al
cătuit dintr-un cateter implan
tat în peritoneu (învelișul ca
vității abdominale) racordat la 
un .dializator (cu capacitatea de 
doi litri), pe care pacientul il 
poate purta sub îmbrăcămintea

consemnăm
DIN AGENDA INTILNIRILOR

INIȚIATIVE, SUGESTII, ANGAJAMENTE CETĂȚENEȘTI
Alegătorii din circumscripția electorală județeană nr. 45 din satul 

Rusu Birgăului, județul Bistrița-Năsăud, s-au intilnit cu candidatul lor 
pentru alegerile de la 9 martie — medicul Silviu Bărbos, directorul 
Direcției sanitare județene, tntilnirea a avut și aici, ca pretutindeni, 
un pronunțat caracter de lucru, reflectat și in numărul mare de pro
puneri, sugestii și angajamente ale cetățenilor participanți, din care 
corespondentul „Scinteii", Gh. CRIȘAN, a reținut următoarele :

0 „Pentru că avem multe animale în satul nostru, sat necooperativi- 
zat, propunem să punem cu toții umărul pentru amenajarea celor 42 
hectare de pășune, pe care de trei ani nu o putem folosi, pentru că între
prinderea de pajiști tot amină executarea lucrărilor de amenajare. Cu 
forțe proprii le putem executa noi". (Canon Cristea).

© „Pentru a proteja pășunea de la Răchitiș eu sint de părere că 
trebuie să amenajăm un gard care să mărginească ulița ce duce spre 
pășune. Cu cîțiva stilpi și sirmă punem zăgaz pagubelor pe care le mai 
pricinuiesc cîteodată vitele. Pentru treaba asta nu avem nevoie nici de 
planuri și nici de proiecte de la județ. E nevoie doar de unirea forțelor 
noastre". (Vasile Bugnar).

• „Anul trecut am livrat la fondul de stat peste 60 tone carne, iar 
în acest an ne-am propus să predăm cu peste 20 tone mai mult. Pinâ 
la 9 martie vom și îndeplini o parte din acest angajament". (Iulian Rău).

• „Și problema decolmatăril pirîului morii o putem rezolva tot noi. 
De ce să nu treacă apa Bistriței prin mijlocul satului? De ce să facem 
noi, femeile, cale lungă ca să spălăm rufele sau să albim pînza ?“ (Maria 
Pop).

® „Știm cu toții că avem nevoie de un punct sanitar de prim-ajutor 
și-l putem, amenaja la căminul cultural într-una din cele două încăperi 
care stau nefolosite. In cîteva zile, cu sprijinul consiliului popular comunal 
și al tovarășului candidat, putem da viață acestei propuneri". (D. Istrate).

La Bolintin-Vale (Ilfov), loca
litate care urmează să devină oraș, 
alegătorii urmăresc cu atenție ex
plicațiile primarului, tovarășul An- 
ghel Niculescu : „De-a lungul aces
tor artere vor fi amplasate cele 500 
de apartamente pe care, le vom con
strui în anii viitoarei legislaturi, la 
care se adaugă în curind marele 
magazin universal și internatul Li
ceului de petrochimie. Dincoace va 
fi platforma industrială, care va cu
prinde secții ale unor mari între
prinderi din Capitală, unde vor 
lucra 5 000 de muncitori. Iată și alte

0 SPORT 0 SPORT © SPORT 0 SPORT © SPORT © SPORT

Jocurile Olimpice de iarnă
LAKE PLACID 19 (Agerpres). — 

Patinatorul american Eric Heiden a 
ciștigat a treia medalie de aur la 
Jocurile Olimpice de iarnă de la Lake 
Placid, terminind pe locul întîi în 
proba de 1 000 m, după ce anterior 
obținuse victoria dn probele de 500 m 
și 5 000 m. Heiden a acoperit distanța 
de 1 000 m cu un nou record olimpic 
— l’15”18/100.

Proba de biatlon 10 km a revenit 
schiorului Frank Ulrich din R.D. Ger
mană. cronometrat cu timpul de 
32’10”69/100.

Marele favorit al probei de slalom 
uriaș, suedezul Ingemar Stenmark, 
clasat pe locul trei după prima man
șă, dar fără a-și pierde speranțele in 
victorie, a avut o coborire remarca
bilă în cea de-a doua manșă, reali- 
zind, pe o pîrtie în lungime de 1 354 
m pichetată cu 59 de porți. timpul de 
1’20”25/100, față de liderul din prima 
zi, Andreas Wenzel (Liechtenstein), 
care a realizat doar l’21”32/100. 
Astfel, Stenmark cucerește medalia 
de aur cu un avantaj consistent : 
2’40”74/100 la totalul celor două manșe.

Cucerind al treilea titlu olimpic 
consecutiv, patinatoarea artistică so
vietică Irina Rodnina a intrat in le
genda Olimpiadelor albe întocmai ca 
și neuitata campioană norvegiană 
Sonja Henpie, de asemenea meda
liată cu aur la trei ediții consecuti-

DE PRETUTINDENI
sa obișnuită. Sistemul C.A.P.D. 
înlocuiește cu succes actualele 
instalații de hemodializă, care 
necesită ca pacientii să se de
plaseze, la per.ioade de cîteva 
zile, la centrele speciale care 
dișpun de asemenea instalații 1 
in plus, el permite persoanelor 
respective să-și desfășoare ' in 
mod normal activitățile coti
diene.

• CURSA AUTOMO
BILELOR VETERANE. In 
Anglia a avut loc, nu de mult, e

4»

Întîlnirile
dintre candidați

și alegatori

obiective în perspectiva apropiată : 
două școli, o sală de gimnastică, 
extinderea complexului de sere cu 
20 de hectare, asfaltarea drumuri
lor spre satele Crivina și Malu 
Spart și altele".

Toate aceste obiective vor deveni 
realitate, se vor adăuga celor reali
zate în actuala legislatură, despre 
care au vorbit cu mindrie alegăto
rii la întîlnirea lor de ieri, din 
circumscripția electorală nr. 5, cu 
candidații pentru alegerile de 
la 9 martie — tehnicianul Dan 
Florică și economistul Ion Mincu.

ve (1928. 1932 și 1936), Irina Rodnina 
(in virstă de 30 de ani) a cucerit pri
ma victorie in proba de perechi ală
turi de Aleksei Ulanov, la J.O. de la 
Sapporo — 1972, iar următoarele două 
(1976 și 1980) împreună cu soțul său, 
Aleksandr Zaițev. în palmaresul său 
mai figurează 11 titluri europene și 
10 mondiale.

Campionul olimpic de Ia Sapporo și 
Innsbruck în proba de combinată 
nordică (sărituri de la trambulină 
plus 15 km fond), Ulrich Welhing 
(R.D. Germană), a reițșit performanța 
de a cuceri a treia oară consecutiv 
medalia de aur la această specialitate 
cu 432,200 puncte.

Clasamentul pe medalii, după 7 zile 
de întreceri : 1. U.R.S.S., cu 6 medalii 
de aur, 4 de argint și 4 de bronz ; 
2. R.D. Germană — 5-4-6 ; 3. S.U.A. 
3-2-0 ; 4. Austria 3-1-1 ; 5. Suedia
2- 0-0 ; 6. Olanda 1-1-1.

în ziua a patra a turneului olimpic 
de hochei pe gheață au fost înregis
trate următoarele rezultate : grupa 
„Roșie" : U.R.S.S. — Finlanda 4—2 ; 
Canada — Japonia 6—0 ; Olanda — 
Polonia 5—3 ; grupa „Albastră": 
Cehoslovacia — R. F. Germania 
11—3 ; Suedia — Norvegia 7—1 ; 
S.U.A. — România 7—2 (2—0, 2—1,
3— 1). în ultimul meci al grupei selec
ționata României întilnește astăzi 
echipa Norvegiei.

s-a 
și 

au 
încă

tradiționala cursă a „automobi
lelor veterane", la care sînt 
admise numai autovehicule fa
bricate cel mai tîrziu în 
anul 1905. Au luat startul peste 
280 de automobile-veterane, 
dintre care 35 sosite de pe alte 
continente — unele din îndepăr
tata Australie. Concursul 
desfășurat între Londra 
Brighton. 204 automobile 
reușit să ajungă la finiș, 
din primele minute în fruntea 
„plutonului" s-a instalat engle
zul John Thomas, la bordul unui 
automobil cu trei roți, fabricat 
în 1889. Deși motorul s-a oprit 
și n-a reușit să-I mai repună in 
funcțiune, Thomas a recurs la... 
pedale și a cîștigat cursa cu un 
avans apreciabil 1

Ne dorim cartierul 
mai frumos-

și așa il vom face"
(Urmare din pag. I)
acțiunile noastre. Viitorii noștri 
deputați, împreună cu organizațiile 
F.D.U.S. din cartier pot să ne ajute 
mai mult in privința asta".

Aristotel Boca : „Trebuie să creăm 
o opinie de masă împotriva mentali
tății acelor cetățeni din cartierul nos
tru care, primind un apartament nou, 
frumos, elegant, cu toate dotările 
necesare, nu-1 îngrijesc cum se cuvi
ne, deteriorează instalațiile'Și. așa mai 
departe. Aici s-ar cere o intervenție 
mai decisă și din partea noastră, a 
cetățenilor, dar și din partea organe
lor locale, a deputaților pentru apli
carea reglementărilor legale".

Nicolae Gotjoc : „Noi 'cerem viito
rilor noștri deputați pe care-i vom 
alege la 9 martie să țină o legătură 
mai strînsă cu noi pentru rezolvarea 
tuturor problemelor mari sau mici 
care se ivesc inerent in viața cartie
rului, pentru o conlucrare mai activă 
între cetățeni și organele locale".

Multe alte aspecte concrete ale re
lațiilor practice, de lucru, dintre ce
tățeni, deputați. organe locale s-au 
discutat la această întîlnire. Rînd pe 
rind s-au ridicat și au vorbit loan 
Popa, Petru Bobeș, Emil Lupașcu, 
Vasile. Gapițoi și alți cetățeni.- care au 
pus astfel prima cărămidă Ia cola
borarea din următoarea etapă 
tre ei și cei pe care-i vor alege pen
tru a-i reprezenta în organele de
mocratice ale conducerii treburilor 
obștești. Pe agendele de lucru au și 
apărut primele însemnări, primele 
propuneri și programe de activitate. 
Să le urăm succes.

din-

Cîteva dintre acestea: blocuri cu 
150 de apartamente,'numeroase case 
proprietate personală, cu cite unu 
și două etaje, magazine cu unități 
prestatoare de servicii ale coopera
ției de consum, o cantină, ateliere 
școlare etc. în cuvîntul lor, alegăto
rii s-au angajat să participe și mai 
activ la toate acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică, pentru ca Bo
lintin-Vale, odată cu statutul de 
oraș, să devină tot mai prosper. 
(Lucian Ciubotarul.

Foto : S. Cristian

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 în sala Ciulești din Capitală au 

început întrecerile unui turneu inter
național masculin de Volei. Iată pri
mele rezultate : Steaua — Selecțio
nata Algeriei 3—1 (15—12, 12—15, 
15—10, 15—4) ; Rapid — Calculatorul 
3—0 (15—6, 15—12, 15—4).
• Astăzi, la Timișoara, în cadrul 

„16“-imilor „Cupei României" la 
fotbal se intilnesc echipele Universi
tatea Craiova și Olimpia Satu Mare. 
Jocul incepe la ora 14,30.

• Echjpa de fotbal A.S.A. Tg. Mu
reș și-a încheiat turneul in Republi
ca Arabă Egipt. întilnind la Cairo 
formația Zamalek. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0.

8 Au continuat meciurile din ca
drul cupelor europene de volei. Re
zultate tehnice : masculin : „Cupa 
cupelor" : Panathinaikos Atena — 
A.S. Gâteborg 3—0 ; Odolina Vodă 
Praga — Miinchen 1860 3—1 ; femi
nin : „Cupa campionilor europeni" : 
Steaua Roșie Praga — Dokkum (O- 
landa) 3—2 ; Eczacibasi (Turcia) — 
Torrevalega (Spania) 3—0 ; „Cupa cu
pelor" : Starlift Voorburg — U.S.C. 
Munster 3—2 ; Catania (talia) — 
Cornela (Spania) 3—0.
• A luat sfirșiț la.Sofia concursul 

Internațional de patinaj artistic pen
tru junioare la care au participat 20 
de concurente din 10 țări. Victoria a 
revenit sportivei Paula Karol (R.D. 
Germană). Nicu Viorica (România) 
s-a clasat pe locul 6.

fost redescoperită 
Din frunzele și 
obține un extract 
mai dulce decit

® DE 300 DE ORI 
MAI DULCE DECIT ZA
HĂRUL Botaniștii considerau 
dispărută planta Ka’a He’e (de
numire științifică: Stevia Rebao 
Diana Bertoni), specifică Ame
rica de Sud. în urmă cu cîtiva 
ani însă, ea a 
în Paraguay, 
ramurile ei se 
de 300 de ori 
zahărul, dar care nu conține ca
lorii. Datorită acestor calități, 
planta este ocrotită cu mare 
grijă, ea urmînd a fi cultivată 
sistematic in nord-estul Para
guayului, unde are condițiile 
cele mai prielnice de dezvoltare.



România în lume panmunjon : Intilnire între delegațiile
® Contacte Internaționale • Convorbiri • Prezențe

I

Sudul Coreei OmGEIUTIILE DE PRESA

ISLAMABAD 19 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Islamice Pa
kistan, Mohammad Zia-Ul-Haq, a pri
mit pe trimisul special al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, Vasile 
Pungan, ministru secretar de stat.

Cu acest prilej, președintelui Pa
kistanului i-au fost transmise un 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui României și urări de pros
peritate și pace poporului pakistanez 
prieten.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Zia-Ul-Haq a rugat să. se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănătate și 
succes, precum și calde mulțumiri 
pentru eforturile pe care le depune 
pentru continuarea procesului de 
destindere și întărirea păcii în lume.

în timpul convorbirilor a avut loc 
un larg schimb de păreri în proble
me internaționale, inclusiv cu privire'

la situația din zonă ; tovarășul Va
sile Pungan a prezentat consideren
tele și pozițiile președintelui Româ
niei privind rezolvarea pe cale paș
nică, prin soluții politice, a proble
melor cu care se confruntă omenirea, 
pentru întărirea păcii și securității în 
lume. ’

Au fost, de asemenea, discutate 
probleme ale relațiilor româno— 
pakistaneze, subliniindu-se hotărîrea 
chior două părți de a dezvolta coo
perarea economică în domenii de 
interes comun.

La convorbiri au participat Lucian 
Petrescu, ambasadorul român la 
Islamabad, Agha Shahi, consilier spe
cial al președintelui pentru probleme 
de politică externă, Shah Nawaz, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generalul M. Arif, șef de 
stat major la Marele Stat Major al 
Armatei, R. Piracha. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

PACEA, DESTINDEREA 
OBIECTIVE 

ALE POLITICII EXTERNE ROMÂNEȘTI
Un articol al săptăminalului kuweitian „Satrt Al-Khaleej"

KUWEIT 19 (Agerpres). — Săptă- 
mipalul kuweitian „Saut Al-Khaleej“ 
a publicat în ultimul său număr un 
articol in care evidențiază contribu
ția hotăritoare a președintelui 
Nicolae. Ceaușescu la elaborarea și 
transpunerea în viață a politicii ex
terne a României. Referindu-se la 
aprecierea realistă și cuprinzătoare a 
situației internaționale actuale conți
nută în Raportul prezentat la Con
gresul . al XII-lea al P.C.R. de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. revista 
relevă apelul vibrant al conducăto
rului partidului și statului român de 
a se face totul pentru oprirea evo
luției primejdioase a evenimentelor 
în direcția revenirii la practicile 
războiului rece. în continuare, arti
colul expune principiile fundamenta
le ale politicii externe românești și 
menționează eforturile României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
vederea realizării obiectivelor Con-

Șl COLABORAREA 
ESENȚIALE

PANMUNJON 19 (Agerpres). — La 
Panmunjon s-a desfășurat cea de-a 
doua intilnire dintre delegațiile din 
Nordul și Sudul Coreei însărcinate 
să examineze problemele practice le
gate de contactul dintre premierii 
R.P.D. Coreene și Coreei de Sud :— 
relatează agenția A.C.T.C.

Luind cuvîntul cu acest -prilej, 
șeful delegației R.P.D. Coreene a 
arătat, printre altele, în legătură cu 
problemele ridicate la prima intilnire, 
care a avut loc la 6 februarie a.c., că 
aceasta a dat o foarte bună speranță 
și a fost foarte încurajatoare pentru 
reluarea dialogului dintre Nord și 
Sud, dovedind că, dacă cele două 

’ părți acționează deschis, și cu seriozi
tate, s-ar putea finaliza cu bine, in 
mod rapid, discutarea problemelor 
privitoare la procedura practică Pen
tru întilnirea primilor miniștri. în 
ceea ce privește propunerile avansate 
de cele două părți, vorbitorul a ară
tat că acestea au o serie de puncte 
comune și similitudini referitoare la 
data întîlnirii, problema informații
lor, numărul membrilor delegațiilor, 
forma și alte detalii ale întîlnirii, 
existînd și o serie de probleme care 
pot fi rezolvate ulterior prin discuții 
între părți. %

Printre problemele discutate nu mai 
rămîn decît două chestiuni de rezol
vat, a spus șeful delegației R.P.D. 
Coreene : locul întîlnirii primilor mi
niștri și agenda convorbirilor dintre 
aceștia, chestiuni asupra cărora cele 
două părți au opinii diferite. Partea 
nord-coreeană consideră convenabile

ca locuri de intilnire, alternativ. Phe
nian și Seul, in timp ce partea sud- 
coreeană dorește ca aceasta să aibă, 
loc la Geneva. Argumentind propu
nerea R.P.D. Coreene, vorbitorul a 
subliniat că ar fi just ca locul de in
tilnire al primilor miniștri să fie Phe
nian și Seul, deoarece : este mai na
tural și mult mai convenabil ne pă- 
mintul țării, corespunzînd și dorinței 
compatrioților ; contactul nu este o 
intilnire care are loc prin intermediul 
unei terțe persoane și nici nu șste o 
reuniune internațională ; are ca scop 
discutarea problemelor interne ale 
națiunii coreene ; actul important al 
națiunii de reunificare a patriei nu 
poate fi realizat printr-una sau două 
întilniri și, prin urmare, ar fi' nere
zonabil ca personalități de un rang 
atit de înalt ca primii miniștri să 
meargă de fiecare dată în străinătate 
pentru a se întîlni. în acest sens, 
vorbitorul a propus din nou ca întîl- 
nirea primilor miniștri să aibă loc pe 
pămîntul coreean. Cu privire la or
dinea de zi, a fost avansată propune
rea ca la îhtîlnirea pregătitoare a re
prezentanților celor două părți agen
da să nu fie limitată anticipat, ci să 
se dea posibilitatea premierilor 
aibă un schimb direct și 
opinii asupra dialogului, 
patriei și altor probleme 
comun.

în încheierea întîlnirii, 
părți au hotărit ca următoarea reu
niune să aibă loc la 4 martie, ■ la 
Panmunjon.

să 
deschis de 
reunificării 
de interes

cele două

$4 pe scurt
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EXPOZIȚIE ROMANEASCA LA 
AMSTERDAM. La Amsterdam a 
avut loc inaugurarea expoziției de 
produse ale industriei ușoare din 
România. La festivitatea de des
chidere ’au luat parte funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Economice, reprezentanți ai 
melor olandeze, oameni de 
ceri, ziariști. Au fost prezenți, 
asemenea, Constantin Popescu, ad- 

. junct al ministrului industriei 
ușoare, și Traian Pop, ambasadorul 
țării noastre în' Olanda. Totodată, 
în Olanda a început „Luna mani
festărilor consacrate turismului din 
România".

fir- 
afa- 

de

FESTIVALUL INTERNATIONAL 
AL FILMULUI ȘTIINȚIFIC de la 
Belgrad, aflat la a 11-a ediție, a 
acordat marele premiu realizării 
britanice „Laserul magic". In cate
goria filmelor de cercetare științi
fică, medalia de aur a revenit fil
mului italian „Cristalele lichide", iar 
cea de argint — filmului românesc 
„Bariera albă", in regia lui 
Cheșu. Medalia de bronz a 
acordată filmului american 
neta Marte".

REUNIUNE C.A.E.R. La Brno (R. S. Cehoslovacă) a avut loc ședința 
Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru construcții de mașini. A fost 
examinat raportul privind activitatea comisiei in 1979, precum și stadiul 
îndeplinirii hotărîrilor sesiunilor consiliului, inclusiv a acțiunilor prevă- 

■ zute în programul special de colaborare pe termen lung in domeniul con
strucțiilor de mașini, precum și propunerile de completare și lărgire a spe
cializării și cooperării in producția utilajelor principale pentru exploata
rea la zi a zăcămintelor minerale și neminerale, a materialului rulant de 
cale ferată și altele. Au fost analizate proiectele convențiilor privind des
fășurarea lucrărilor de cercetare științifică și proiectare și s-a adoptat pla
nul de lucru privind colaborarea tehnico-științifică 
țiilor de mașini pe perioada 1981—1985.

în domeniul construc-

CONVORBIRI LA LIUBLIANA. 
în cadrul unei întilniri care a avut 
loc la Liubliana, între Frânte Popit, 
membru ■ al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., președintele C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia, și Gian
carlo Pajetta, membru al Direc
țiunii P.C. Italian, aflat în vizită in 
Iugoslavia, au fost examinate pro
bleme ale cooperării dintre U.C.I. 
și P.C.I. și s-a efectuat un schimb 
de vederi in legătură cu situația 
internațională actuală — transmits 
agenția Taniug.

PRIMIRE.
Khalifa Bin 
primit pe directorul general al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
Edouard Saoumâ. în cursul convor
birii au fost trecute in revistă pro
gramele realizate de F.A.O. în Qa
tar ca și cele care vor fi înfăptuite 
în viitor. Saouma întreprinde în 
prezent un turneu în 
din regiunea Golfului.

Emirul Qatarului, șeic 
Hamad Al-Thani, a

unele stata

ferinței pentru securitate și coope
rare europeană de la Helsinki, efor
turi pornite din concepția că această 
acțiune constituie un pas însemnat pe 
calea statornicirii bazelor destinderii 
și păcii internaționale. Referitor la 
situația din Orientul Mijlociu, se arată 
că poziția României este in deplină 
concordantă cu principiile ei de poli
tică externă, arătind că președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece-' 
sitatea de a se acționa hotărit pen
tru „soluționarea conflictului pe cale 
politică prin realizarea unei păci 
globale, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, la 
înfăptuirea dreptului la autodeter
minare al poporului palestinian — 
inclusiv la constituirea unui stat 
propriu independent — la asigurarea 
independentei și suveranității tuturor 
statelor din zonă".

CUCERIRILE ȘTIINȚEI TREBUIE SĂ SLUJEASCĂ 
PROGRESUL TUTUROR STATELOR

Intervenția reprezentantului țării noastre la lucrările forumului 
științific european de la Hamburg

BONN 19. — De Ia trimisul nos
tru special. Dumitru Ținu : La Ham
burg continuă lucrările Forumului 
științific european, organizat în con
formitate cu prevederile Actului fi
nal de la Helsinki al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa.

Luipd cuvîntul in ședința . plenară 
de marți, șeful ;del$găției româpe,. 
prof. Mircea Malița, a făcut o amplă 
prezentare a concepției României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia rolul important al științei 
și tehnologiei in dezvoltarea econo
mică și socială, la necesitatea pro
movării unei cooperări largi, neîn
grădite intre state, pentru folo
sirea cuceririlor geniului uman in 
slujba progresului tuturor națiunilor.

România, a subliniat vorbitorul, ’ 
acordă o deosebită atenție lucrărilor 
Forumului de la Hamburg, care, 
prin concluziile sale, este chemat să 
deschidă noi perspective conlucrării 
pe plan european in domeniul știin
ței, să contribuie la crearea unui cli
mat favorabil eforturilor pentru 
buna pregătire , a reuniunii genera'l- 
europene programate ■ pentru toamnă 
acestui an la Madrid.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la Programul-directivă privind 
dezvoltarea in perspectivă a științei 
și tehnologiei românești, adoptat de 
Congresul al XII-lea al P.C.R., pre
cum și la referatele prezentate de 
instituții științifice din țara noastră 
în cadrul forumului european.

SITUATIA DIN RHODESIA
• Robert Mugabe denunță recentele atentate • Apel al Co

mitetului Eliberării al O.U.A.
SALISBURY 19 (Agerpres). — în- 

0 tr-o conferință de presă organizată 
la Salisbury, Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), a declarat că 
recentele atentate și acțiuni teroris
te înregistrate, în țară au fost iniția
te cu cunoștința înaltului coman
dament militar rhodesian — infor
mează agențiile U.P.I., A.P. șl Fran
ce Presse. în mod special, el s-a re
ferit la ultima acțiune de acest fel 
— instalarea unei bombe a cărei ex
plozie a distrus clădirea unde se a- 
flau sediile a cinci partide ale popu
lației' de culoare, inclusiv al Z.A.N.U., 
din orașul Gwelo — menționînd că 
există indicii clare dovedind că uni
tăți speciale ale armatei rhodesiene 
(aparținînd regimului minoritar de. 
la Salisbury) poartă responsabilita
tea atentatului.

Robert Mugabe a subliniat că a- 
semenea acțiuni se încadrează intr-o 
strategie deliberată vizind discredi
tarea Z.A.N.U., pentru-a-i mina șan-, 
sele la apropiatele alegeri. El a ce-

rut guvernatorului britanic în Rho
desia, lordul Soames, să procedeze 
neintirziat la dezarmarea și desfiin
țarea trupelor fostului regim, 
cum și a celor auxiliare, așa
prevăd acordurile semnate la Lon
dra în problema rhodesiană.

pre
cum

DAR ES SALAAM 19 (Agerpres). 
— Comitetul Eliberării al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.) a con
damnat ferm hotărîrea de a se folosi 
vehicule blindate sud-africane în a- 
propierea centrelor de vot din zonele 
rurale din Rhodesia, sub pretextul 
necesității asigurării calmului în pe
rioada electorală, relatează agenția 
United Press International. Secretarul 
executiv al Comitetului Eliberării al 
O.U.A.. Hashim Mbita, a adresat un 
apel comunității internaționale pentru 
a acționa în favoarea respectării pre
vederilor 
Londra in 
politică și 
Rhodesia.

documentelor semnate la 
legătură cu 
echitabilă a

solutionarea 
situației din

b

ALEGERILE DIN CANADA

Partidul liberal a obținut
OTTAWA 19 (Agerpres). — Potri

vit ultimelor rezultate parvenite 
marți seara de la Ottawa, Partidul 
Liberal al fostului prim-ministru 
Pierre Elliott-Trudeau este ciștigăto- 
rul alegerilor generale din Canada, 
cu 146 din cele 281 mandate dispu
tate. El este urmat de Partidul Con-

majoritatea parlamentară
servator Progresist al premierului de- 
misionar Joe Clark, cu 103 mandate, 
și de Partidul Nou Democrat, cu 32 
mandate.

întrucit majoritatea parlamentară 
este de 142 mandate, liberalii dispun, 
deci, de numărul necesar de deputați 
pentru a constitui un guvern propriu.

patriei votează pentru

Politica României de dezvoltare
a colaborării cu toate țările și popoarele

Programul măreț adoptat de Congresul partidului, de 
Frontul Democrației și Unității Socialiste privind dezvol
tarea patriei noastre poate fi realizat în condițiile unei 
păci trainice, ale unei colaborări largi cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu celelalte state ale lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

NICOLAE CEAUȘESCU
seama că tabloul colaborării noastre 
cu celelalte țări ale lumii este astăzi 
mai bogat decit oricind.

_________________ .. Cu deosebită putere se impun a- 
tatea și prestigiul de care se bucură tenției relațiile de colaborare rodni- 
astăzl in lume . România socialistă, 
înfăptuind cu consecvență în viață 
orientările partidului. Republica So
cialistă România și-a extins și apro
fundat. în anii care au trecut de la 
ultimele alegeri, legăturile de priete
nie și colaborare cu toate statele și 
popoarele, mari și mici, de la cele 
mai apropiate la cele mai îndepăr
tate. indiferent de orinduirea sau 
gradul lor de dezvoltare, și-a cîștigat 
și mai multi prieteni pe toate me
ridianele lumii. Stau mărturie in 
acest sens imaginile de neuitat 
ale manifestărilor populare de inal- 
tă- stimă și considerație cu care 
cel mai autorizat exponent al po- 
porului nostru, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
intîmpinat în atit de numeroase țări 
de pe toate continentele ; o dovedesc 
multiplele înțelegeri și documente 
încheiate, care au conferit o bază 
trainică colaborării prietenești; a de
monstrează avîntul pe care l-au cu
noscut relațiile noastre externe pe 
plan economic, tehnico-științific, cul
tural. contribuția unanim apreciată a 
României îndreptată spre soluționa
rea unor probleme de mare însem
nătate pentru pacea și progresul în
tregii omeniri. Aruncind o privire 
retrospectivă asuDra activității inter
naționale a României din acești ani, 

^oricare cetățean al tării iși poate da

Pregătindu-se să pășească în fața 
urnelor, cetățenii patriei încearcă un 
sentiment de profundă satisfacție, de 
îndreptățită mîndrie pentru autori-

că, tovărășească, pe care le avem 
cu toate țările socialiste. Și este 
firesc să fie 
jutorăm __ ____ ______
parcurgem împreună drumul făuririi 
orînduirii noi, superioare, întemeiate 
•pe muncă și dreptate. Lărgim mereu 
conlucrarea în cele mai diferite do
menii și în cele mai variate forme 
cu țările socialiste vecine, cu toate 
țările care făuresc noua orînduire. 
Experiența tării noastre arată că 
acest lucru este pe deplin posibil.

Așa cum se arată' in Manifestul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, România va pune și în viitor 
in centrul activității sale externe 
adincirea și lărgirea colaborării cu 
toate țările socialiste, in concordan
ță cu marele, imperativ al unității și 
pornind de la convingerea că aceasta 
servește atit intereselor reciproce, cit 
și intereselor generale ale măreței 
cauze a socialismului și păcii în lume.

în perioada ultimei legislaturi, 
România și-a cîștigat prietenia și 
prețuirea a noi și noi țări in curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu care a 
s.tabilit ample legături de colabo
rare. Poporul nostru, care de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii a 
avut de purtat grele bătălii împo- 

asupririi, pentru apărarea drep- 
imprescriptibil de a-și rostui 
așa cum crede de cuviință, a

unii
așa. să ne întra- 
cu alții, deoarece

triva
tulul
viața
fost din toată inima alături de lupta

popoarelor din aceste țări pentru 
scuturarea opresiunii coloniale, pen
tru a deveni stăpine la ele acasă. Și 
este în permanență alături de ele în 
eforturile ce le depun pentru a-și în
tări independența, a înlătura moște
nirea apăsătoare a trecutului, de îm
pilare, a-și construi o economie în
floritoare, o viață mai bună. Cu țări
le în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, care alcătuiesc covîrși- 
toarea majoritate a statelor lumii. 
România colaborează fructuos și 
pe arena mondială. Ne unesc aceleași 
interese, aceeași preocupare de a face 
să dispară pentru totdeauna vechea 
politică de dominație, expansiune și 
dictat, de asuprire a celor slabi de 
către cei puternici. Ne găsim alături 
în eforturile de democratizare a re
lațiilor dintre state, de așezare a lor 
pe temelia egalității și dreptății, 
pentru a făuri o nouă ordine eco
nomică. lichidarea marii nedreptăți 
istorice pe care o constituie împăr
țirea lumii in țări bogate și țări să
race. crearea condițiilor pentru ca 
toate popoarele să se bucure de bine
facerile civilizației.

Șl în viitor.— se subliniază în Ma
nifestul cu care se prezintă In ale
geri Frontul Democrației și Unității 
Socialiste — România va acorda o deo
sebită atenție adîncirii și diversifi
cării relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu 
toate statele care au pășit pe calea 
evoluției de sine stătătoare si va mi
lita împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pen
tru dreptul fiecărui popor de a fi

stăpîn pe destinele sale și pe bo
gățiile naționale, de a-și făuri viito
rul așa cum dorește.

Să ne reamintim că România este 
recunoscută și apreciată in -întreaga 
lume pentru participarea sa activă la 
diviziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori, pentru 
larga deschidere a politicii sale de 
colaborare cu toate țările lumii, in
diferent de rînduielile sociale din 
aceste țări — inclusiv cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Este o orientare 
realistă, constructivă, corespunzînd 
necesității obiective a conviețuirii 
pașnice a tuturor țărilor și popoa
relor. Ea își are izvorul în reali
tățile lumii de azi, în care există state 
cu orînduiri diferite, in cerințele re
voluției 
porane, 
cuit al 
rituale, 
soluționarea marilor probleme 
contemporaneității — asigurarea păcii 
și securității internaționale, dezar
marea. lichidarea subdezvoltării, fă
urirea unei noi ordini economice și 
politice — poate............... .
cu participarea 
statelor.

în acest spirit, 
în Manifest, România va acționa și 
în viitor pentru participarea tot mai 
intensă la diviziunea internațională 
a- muncii, pentru amplificarea ra
porturilor cu toate statele lumii — 
pe temelia solidă a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității depline in drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și Ia amenințarea cu forța — 
singurele în măsură să asigure inte
resele fiecărei 
unei rodnice 
nale.

Răspunzînd 
națiunii noastre socialiste, o aseme
nea politică, validată în permanentă 
de viața însăși, răspunde, in> același 
timp, cerințelor primordiale ale vre
murilor noastre, contribuie la înfăp
tuirea aspirațiilor fierbinți' de pace, 
colaborare, progres 
poarelor.

tehnico-științifice contem- 
care impun un amplu cir- 

valorilor materiale și spi- 
în adevărul de netăgăduit că 

ale

fi realizată numai 
și aportul tuturor

așa cum se relevă

națiuni, dezvoltarea 
colaborări internațio-

Intereselor vitale ale

ale tuturor po-

DECLARAȚIA—PROGRAM 
GUVERNULUI SIRIAN format 
la 14 ianuarie a.c. a fost prezentată 
la reuniunea Consiliului • Poporu
lui (parlamentul) de către primul 
ministru, Abdel Rauf Al-Kassem.

MARI INUNDAȚII IN S.U.A. 
Ploile torențiale care au căzut in 
ultimele sase zile, in California de 
sud si in statul Arizona au provocat 
inundații catastrofale. Că urmare a 
revărsării apelor, 21 de persoane 
și-au pierdut viața, iar circa 3 000 
de locuitori din zona orașului Los 
Angeles au trebuit să fie evacuați.

CURSUL DOLARULUI a înre
gistrat marți o ușoară tendință de 
creștere pe majoritatea piețelor 
valutare occidentale. Pe de altă 
parte, s-a constatat o relativă sta
bilitate a prețului aurului. Exper- 
ții financiari apreciază că tendința 
de revenire a cursului dolarului se 
datorează- in principal recentelor 
măsuri adoptate de trezoreria ame
ricană prin majorarea ratei dobin- 
zilor primare, percepute de bănci 
clienților principali.

Doru

O

în Piața Revoluției din capitala statului Nicaragua, Managua, a avut 
loc recent o adunare a reprezentanților celor 180 000 de tineri-voluntari 
angajați în campania de alfabetizare. Adunarea a constituit un prilej de 
a se trece în revistă realizările în această acțiune de maro importanță 
pentru dezvoltarea țării. 1

ANGOLA: Reuniunea Comisiei naționale
de instituire a puterii populare

LUANDA 19 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Angop, la 
Luanda s-au încheiat lucrările pri
mei reuniuni a Comisiei naționale 
de instituire a puterii populare in .

; R'epublica’’Populară. Ahgblă.l CdiȘi-r1” ----
’ siaț- precizează Angop, ă; stabilit populară,
numărul membrilor în Adunarea 
Poporului — 206 — precum și pe cel 
al deputaților în adunările provin
ciale, care variază intre 55 și 85, in 
funcție de totalul populației în pro
vinciile respective.

Totodată, comisia națională a cerut

Biroului Politic al C.C. ăl M.P.L.A. 
— Partidul Muncii — să adopte do- 
cumente-program asupra luptei de 
clasă in Angola și bazei sociale a 
partidului, ca 
mentale în

instrumente 
mobilizarea

funda-• 
maselor

adoptatParticipanțil 
o moțiune prin 
jin necondiționat față de popoarele 

.care luptă împotriva imperialismu
lui, rasismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și apartheidului in 
Africa australă.

Ia lucrări au 
care se exprimă spri-

AGENDĂ ENERGETICĂ

• România întreține în prezent relații diplomatice cu 134 
de state, iar raporturi economice cu peste 140 de țări.

® Numai din 1975 pină în prezent, România a stabilit 
relații diplomatice cu 15 noi țări.

© Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut în ultimii cinci ani 
peste 100 de întilniri și convorbiri cu șefi de state din Eu
ropa, Asia, Africa, America de Nord și America de Sud sau 
cu prilejul unor reuniuni internaționale.

® Cu prilejul convorbirilor la nivel înalt au fost înche
iate circa 120 documente de amplă semnificație : tratate, 
declarații solemne, comunicate comune, acorduri de co
laborare pe termen lung.

® România face parte din circa 80 de organizații in
ternaționale guvernamentale și participă la activitatea a 
peste 700 de organizații neguvernamentale.

R.P. CHINEZĂ: Se extinde 
utilizarea energiei solare
BEIJING 19 (Agerpres). — In pro

vincia Zhejiang din R.P. Chineză este 
utilizată, pe scară tot mai largă, ener
gia solară .în instalații de încălziră a 
.apei, in funcționarea unor instalații 
.electrice și în alte > scopuri. Circa 20 

' de localități din această provincie au 
instalații de încălzire a apei pentru 
băi, restaurante și frizerii. Cu aju
torul unor panouri plasate pe o su
prafață de 90 mp se pot încălzi circa 
10 tone de apă zilnic pină la tempe
ratura de 45—60 de grade. Pentru 
coordonarea eforturilor în vederea 
utilizării energiei solare a fost creată 
o comisie specială, ■ care va studia 
toate posibilitățile ’ de folosire a celei 
mai ieftine și mai curate forme de 
energie. în provincie au apărut, tot
odată, unități producătoare de celule 
fotoelectrice pe bază de silicon, I care 
permit' transformarea energiei solare 
în electricitate.

NOUA ZEEEANDĂ: Sporirea 
rezervelor de cărbuise

WELLINGTON 19 (Agerpres). — 
în Noua Zeelandă s-au întreprins 
ultimul timp studii și cercetări la ni
vel național pentru depistarea de noi 
zăcăminte de cărbune, unul din prin
cipalele articole de export ale acestei 
țări. Specialiștii apreciază că in pre
zent rezervele se ridică la 4,4 miliar
de tone, față de 850 milioane cit se 
estimase anterior. Din totalul rezer
velor, aproximativ 40 milioane tone 
reprezintă zăcăminte ce pot fi1 ex
ploatate la suprafață, ceea ce vai per
mite reducerea costului de producție.

• în ultimii cinci ani co
merțul exterior al Româ
niei cu țările socialiste a 
crescut cu peste 70 la 
sută, reprezentlnd aproa
pe jumătate din totalul 
schimburilor noastre eco
nomice.

• O atenție deosebită 
s-a acordat extinderii co
operării industriale și 
construirii in comun a 
unor obiective econo
mice, între care se impun 
prin amploarea lor: Com
plexul hidroenergetic Por-

file de Fier II (în coo
perare cu iugoslavia) ; 
Complexul hidrotehnic de 
la Stînca-Costești pe Prut 
(în cooperare cu U.R.S.S.); 
întreprinderea de mașini 
și utilaje grele de Ia 
Giurgiu-Ruse (în coopera
re cu Bulgaria).

• Totodată, România 
este parte la peste 50 de 
convenții multilaterale de 
specializare și cooperare 
în producție, încheiate pe 
linia C.A.E.R.

R.F.G.: Investiții pentru 
obținerea de petrol sintetic
BONN 19 (Agerpres). — în R.F.G. 

se caută modalități de utilizare, a 
unor surse energetice alternative. 
Guvernul vest-german a aprobat re
cent un program de investiții 1 care 
să permită transformarea la supra
față a cărbunelui in gaze și petrol 
sintetic. Astfel, pină în 1983 urmează 
să se construiască 11 uzine de gazei- 
ficare a cărbunelui și 3 uzine d.e li
chefiere, care vor costa împreună 13 
miliarde mărci. Aceste instalații vor 
trata anual circa 20 milioane tone de 
cărbune. Programul este umbrit de 
faptul că in cazul petrolului sintetic 
costul va fi de patru ori mai mare 
decît cel al petrolului de pe piața in
ternațională. Pe termen lung insă, 
spun specialiștii vest-germani, insta
lațiile de lichefiere • vor deveni ren
tabile. Gazul produs pe această cale 
va asigura în jur de 3 la sută din 
necesarul de consum al economiei 
Vest-germane.

• In ultimii cinci ani, schimburile economice ale Româ
niei cu țările in curs de dezvoltare s-au dublat, reprezentînd 
circa 20 la sută din comerțul nostru exterior.

® 15 000 de specialiști români acordă asistență tehnică 
in circa 60 de țări în curs de dezvoltare, in același timp, 
România găzduiește peste 15 000 de tineri, precum și cadre 
din cele mai variate domenii de activitate din circa 70 de 
țâri în curs de dezvoltare, care urmează studii sau cursuri 
de specializare.

• Comerțul ex
terior al Româ
niei cu țările ca
pitaliste dezvol
tate a crescut cu 
circa 20 la suta, 
reprezentlnd, ca 
volum, peste 30

Ia sută din tota
lul schimburilor 
economice 
tării.

ale

per- 
lir-

• Au lost 
iectate cu 
me și organizații

economice din 
aceste țări circa 
100 de acțiuni 
de cooperare, 
îndeosebi în ra
muri cu tehnolo
gii de vîri.

AI. CĂMPEANU

JAPONIA : Un combustibil 
prețios — reziduurile 

menajere
TOKIO 19 (Agerpres). — Guvernul 

Japonez a hotărit să studieze posibi
litatea construirii unei rețele de în
treprinderi pentru reciclarea rezi
duurilor menajere ale marilor orașe. 
Această hotărîre a fost adoptată după 
experimentarea, timp de șapte .ani, a 
unei întreprinderi-pilot,. construită la 
Yokohama, cu o capacitate de prelu
crare zilnică a 100 tone de reziduuri 
menajere. Din această cantitate se 
obțin îngrășăminte suficiente pentru 
1,4 ha de teren, pastă de hîrtie pen
tru 55 000 ziare, combustibil pentru 
încălzirea a 2 000 locuințe și metal 
pentru fabricarea a 50 000 cutii de 
conserve. Se apreciază că prin pre
lucrarea celor 36 milioane tone de 
reziduuri menajere colectate anual 
în Japonia se va obține combustibil 
suficient pentru producerea a 1,5 la 
sută din necesarul de energie elec
trică al tării și a unei cantități totale 
de energie termică echivalentă cu cea 
obținută prin arderea a peste 6 mi
lioane tone de petrol, respectiv a 
aproximativ 2 la sută din cantitatea 
de petrol importată anual de Japonia.
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