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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, ieri a început

Noi adrese industriale
și edilitare

ȚÎPURITURA... E- 
LECTORALA. Se știe 
că oșenii sînt mari 

în țîpuri- 
Un joc oșenesc 
țîpuritură e —

TALAL
o vie ilustrare a relațiilor de prietenie dintre România

Iordania, a solidarității țării noastre cu aspirațiile
- — — — — «ți *sde pace și dezvoltare liberă ale popoarelor arabe

CEREMONIA PRIMIRII

PE AEROPORTUL OTOPENI
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, miercuri la 
amiază a sosit in Capitală, intr-o 
vizită oficială. Maiestatea Sa regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Ha
șemit al Iordaniei. ■'

Noua intilnire la nivel înalt ro- 
mâno-iordaniană, expresie a bune
lor relații de prietenie, respect re
ciproc și colaborare dintre cele 
două țări, se înscrie, . totodată, in 

.eforturile comune ale României și 
'Iordaniei de a da un conținut tot 
mai rodnic și mai bogat raportu
rilor bilaterale, de a intensifica le
găturile reciproce, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Ceremonia sosirii înaltului oaspe
te a avut loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe frontis
piciul aerogării se aflau portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
regelui Hussein Ibn Tăiai, încadra
te de drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe mari pancarte erau 
înscrise, in limbile română și ara
bă, urările : „Bun venit in Repu
blica Socialistă România Maiestății 
Sale Hussein Ibn Talal, regele Re
gatului Hașemit al Iordaniei !“, „Să 
se dezvolte ' continuu relațiile de 
prietenie și colaborare dintre po
porul român 
în interesul . .
cauzei păcii',- cooperării, și înțelege
rii internaționale !“
. în întimpinarea șefului statului 
iordanian a venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Erau prezenți tovarășii Ilie Ver- 
det, Virgil Cazacu, Ion Coman, Lu
dovic Fazekas. Paul Niculescu,

și poporul iordanian, 
ambelor popoare, al

ne el 
ochii 
noua 
dere 
pentru fabricarea fire
lor plate. Aceste fire 
plate intră în compozi
ția produsului finit al 
întreprinderii, sacii 
deosebit de rezistenți 
destinați industriei 
chimice. Și ce mîndrie 
poate fi mai mare 
pentru noi, cei ce sîn- 
tem numiți, pe drept 
cuvînt, „primii chi- 
miști ai Oașului", de- 
cît faptul că. datorită 
intrării în funcțiune a 
acestor instalații, ade
vărate bijuterii ale 
tehnicii moderne, pro
ducția „Integratei" a- 
proaipe se va dubla : 
de la 10 la 17 milioa
ne de saci pe an 1

— într-adevăr, a- 
cesta. e un argument 
convingător, dar nu 
singurul — ține să în
tregească _ tovarășul 
Mihai Anițaș, primarul 
Negreștilor, tabloul 

. unui Oaș vechi și, to
tuși, întinerit din te
melii, Priviți peste 
drum și veți vedea o 
clădire în stadiu de 
finisare : acolo a si in
trat în 
ultimul 
anului trecut noua fa
brică de tricotaje. Iar 
lîngă „Integrata" veți 
distinge pilonii de sus
ținere ai unor vaste 
hale industriale : este 
noua secție de fabricat 
utilaj minier a între
prinderii „Unio" din 
Satu Mare, autentică

— este aici, sub 
dumneavoastră: 

secție de extru- 
a polipropilenei

oșenii 
specialiști 
turi. 
fără 
vorba unui oșan get- 
beget — „ca un cocon 
fără straiță". De a- 
ceea nu ne-a fost de
loc de mirare că. fiind 
de față la o repetiție a 
cunoscutului ansam
blu folcloric „Oașul" 
(renumit nu numai in 
țară, dar și dincolo de 
hotare prin desele 
turnee pe felurite me
ridiane ale lumii), am 
asistat și la 
colectivă a unor 
țîpurituri, 
programului pe care 
cintăreții și 
torii urmează 
prezinte zilele acestea, 
in cadrul campaniei e- 
lectorale, de la un ca
păt la altul al județu
lui. Tinăra muncitoare 
Irina Petca, în virstă 
de 19 ani, care se pre
gătește să-și exercite 
la 9 martie pentru in- 
tîia oară — „cu ne
grăită bucurie", cum 
ne-a mărturisit — 
fundamentalul drept 
cetățenesc de a vota, 
ne-a „zis" o tîpuritu- 
ră care căpăta o su
perbă rezonanță pe a- 
ceste străvechi me
leaguri românești răs
colite de adinei prefa
ceri în anii socialis
mului : „Frunză ver
de sălcioare / Țara 
Oașului e-o floare, 
/ Floare mindră de bu
jor / Și ni-i dragă tu
turor. / Frunză verde, 
frunză lată, / Azi vo
tează tara toată / Pen-

crearea 
noi 

adecvate
dansa-

sâ-1

un

tru anii cei frumoși, 
/ Cei frumoși și lumi
noși".

POLIPROPILENA DE 
OAȘ... Cei frumoși și 
luminoși ! Realitatea 
exprimată în aceste 
stihuri simple, tișnite 
din cele mai pure iz
voare ale inimii, te în- 
timpină la tot pasul in 
Oaș. Chiar în ziua 
cind am poposit in 
„capitala Țârii Oașu
lui", Negrești
Negrești dominat de 
liniile elegante 
noilor, construcții 
centrul civic, 
nios integrate forme
lor tradiționale ale 
arhitecturii de prin a- 
ceste locuri — urma 
să se desfășoare o 
solemnitate cu profun
de semnificații pentru 
substanțialele înnoiri 
din viața oșenilor: la 
cunoscuta întreprin
dere „Integrata"' — 
autentic pionier al in
dustrializării pe pla
iuri unde cîndva în
suși cuvîntul „indus
trie" avea o coloratură 
stranie, exotică — 27 
de tineri muncitori 
trebuiau să primeas
că, intr-un cadru fes
tiv, primele diplome 
de calificare în mese
ria de operator chimist 
din istoria Oașului. 
Printre ei și Grigore 
Berce, fiu de oșeni 
din Bicsad, oșeni care 
— vorba lui — „habar 
n-aveau nici cum a- 
rată o fabrică, darămi
te să lucreze. în ea".

— Argumentul nos
tru cel mai convingă
tor pentru alegerile de 
Ia 9 martie — ne spu-

ale 
din 

armo-

funcțiune în 
trimestru al

Nicolae

începerea convorbirilor

Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, precum și membri 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României la Amman, Vasile Gîndi
lă, și ambasadorul Regatului Hașe
mit al Iordaniei la București, Mar
wan Dudin.

Erau de fată șefii unor misiuni 
diplomatice arabe acreditați la 
București, precum și reprezentantul 
permanent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei în țara noas
tră.

La ora 13,30 aeronava specială cu 
care călătorește suveranul iorda
nian, escortată de la intrarea pe 
teritoriul țării noastre de avioane 
ale forțelor noastre armate, a ate
rizat. La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat regelui 
Hussein un cordial . bun .sosit, in... 
România. Cei doi șefi de stat își 
string îndelung mîinile, se îmbrăți
șează.

Suveranul iordanian a prezen
tat apoi președintelui 
Ceaușescu personalitățile oficiale 
care il însoțesc in această vizită : 
Alteța Sa Al-Sharif Abdul Hamid 
Sharaf, prim-ministru. Ahmad Lozi, 
șeful Curții regale hașemite. Alteța 
Sa prințul Raad Bin Zeid, alte per
soane oficiale.

în continuarea ceremoniei, garda 
militară aliniată pe aeroport a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale celor două țări, 
iar in semn de salut s-au tras 21 de 
salve de artilerie.
(Continuare în pag. a III-a)
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in onoarea Maiestății Sale regele Hussein Ibn Talal
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, miercuri, un di
neu oficial in onoarea Maiestății Sale 
regele Hussein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, la Palatul Con
siliului de Stat.

La dineu au r luat parte ■ tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică. Virgil Cazacu. Ion 
Coman, Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas. Paul Nicu-

lescu, Gheorghe ■ Oprea, Gheorghe 
Pană. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Ștefan An
drei. Nicolae Giosan, Marin Rădoi, 
precum și membri ai Consiliului 
Stat și ai guvernului, conducători 
unor instituții centrale, organizații 
masă și obștești. reprezentanți 
vieții noastre științifice și culturale.

Au participat Alteța Sa Al-Sharif 
Abdul Hamid Sharaf. Ahmad 
Alteța Sa prințul

de 
ai 
de 
ai

Lozi,
Raad Bin Zeid,'

Marwan Dudin, alte persoane oficia
le iordaniehe.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn Talal au rostit 
toasturi.

Urmărite cu interes și subliniate cu 
aplauze, toasturile au fost marcate 
de intonarea imnurilor de stat ale 
Iordaniei și României.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

oficiale

r 1

SATUL

(Continuare 
în pag. a Il-a)

ÎN ACESTE ZILE
UN ȘANTIER AL PREGĂTIRII RECOLTEI

Lucrări urgente 
în grădinile de legume

Toastul președintelui 
Nicolae CeausescuMaiestate,Domnilor,Prieteni și tovarăși,Doresc să exprim satisfacția noastră pentru această nouă vizită a Maiestății Voastre în România și să vă adresez, cu acest prilej, un cordial salut și cele mai bune urări din partea Consiliului de Stat și a poporului român, precum și din partea mea personal.Vizita dumneavoastră este o expresie a evoluției pozitive a relațiilor româno-iordaniene, întemeiate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc, a dorinței ambelor țări și popoare de a lărgi și mai mult colaborarea și conlucrarea dintre ele. îmi face plăcere să constat că, după întîlnirile noastre din 1974 și 1975 de la București și Amman, schimburile comerciale au crescut de peste două ori, s-a dezvoltat colaborarea economică, sînt în curs de desfășurare o serie de acțiuni de cooperare în diferite domenii de interes comun.Fără îndoială, există în continuare mari posibilități de a intensifica cooperarea noastră, mai ales în domeniul petrolului, transporturilor, construcțiilor și materialelor de construcții, al schimbului de mărfuri — și îmi exprim convingerea că această vizită, convorbirile pe care le purtăm vor da un nou și puternic impuls în această privință.Poporul român este profund interesat într-o politică de colaborare, securitate și pace, care să-i permită înfăptuirea — în condiții de liniște și pace — a programelor de dezvoltare economico-socială, de făurire a bunăstării și fericirii sale.După cum este cunoscut, pe plan mondial asistăm 

la o agravare deosebită a relațiilor internaționale, la o accentuare a încordării, ca rezultat al acumulării unor probleme, al politicii sferelor de influență, de dominație, de nesocotire a intereselor altor popoare.
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul regelui
Hussein Elin Talal

doua oară fru- bucur din nou care ne întîm-
Stimate dragă domnule președinte, îmi este plăcut să vizitez pentru a moașa dumneavoastră țară și să mă de sentimentele pline de căldură cupinați dumneavoastră și poporul român prieten și pentru care exprim cele mai sincere mulțumiri și aprecieri. Vă asigur că în sufletul meu și al fiecărui cetățean iordanian păstrăm un sentiment de adîncă prietenie și respect pentru dumneavoastră și pentru poporul român, împreună cu admirația față de realizările înregistrate sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă în dezvoltarea economică și social-culturală.Iordania acordă o atenție deosebită dezvoltării prieteniei cu România, întăririi relațiilor prietenești existente între cele două popoare, dezvoltării conlucrării în domenii multilaterale de interes comun, conform aspirațiilor celor două țări. Noi cooperăm cu România pentru crearea unei lumi bazate pe dreptate, guvernată de principiile de drept internațional, pe Carta Națiunilor Unite, în spiritul coexistenței între popoare, al respectului înaltelor lor aspirații.Referindu-se Ia problemele situației internaționale actuale, regele Iordaniei a spus :Noi împărtășim, drag prieten, îngrijorarea popoarelor din întreaga lume în legătură cu deteriorarea situației internaționale, după o etapă de destindere și înțelegere temporară. Interesele popoarelor, ale întregii lumi sînt acelea de a dezvolta relațiile pe plan internațional prin respectarea principiilor suveranității, coexistenței pașnice între toate statele, abținerii de la folosirea forței în relațiile dintre țări, mai ales atunci cînd asemenea lucruri vizează ocuparea altora.

(Continuare în pag. a III-a)

La Palatul Consiliului de Stat au 
început, miercuri, 20 februarie, con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și Maies
tatea Sa regele Hussein Ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iordaniei.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii Ilie 

Verdeț, prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Ion Stănescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Construc
țiilor Industriale, Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Vasile Gîndilă, amba
sadorul țării noastre la Amman.

Din partea iordaniană — Alteța Sa 
Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf, prim- 
ministru, Ahmad Lozi, șeful Curții 
regale hașemite, Alteța Sa prințul 
Raad Bin Zeid, Marwan Dudin, am
basadorul Iordaniei la București, ge- 
neral-Iocotenent Mohammad Idris, 
aghiotant șef și secretar militar.

Convorbirile prilejuiesc un larg 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea conlucrării româno-iorda
niene, precum și în legătură cu evo
luția situației politice mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal au relevat cu satisfacție faptul 
că relațiile dintre România și Iorda
nia s-au amplificat și aprofundat in 
ultimii ani, in conformitate cu orien
tările și înțelegerile stabilite cu oca
zia dialogului la nivel înalt de la 
București și Amrțian. Au fost eviden
țiate, în acest sens, rezultatele pozi- 
țive ale colaborării pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii de interes reci
proc. Totodată, s-a considerat că exis
tă condiții favorabile pentru promo
varea în continuare a bunelor ra
porturi româno-iordaniene. De ambe
le părți a fost exprimată dorința de 
a se fructifica cit mai bine și efi-
(Continuare in pag. a III-a)

în acest an, pregătirile pentru 
viitoarea recoltă incep mai devre
me și in sectorul legumicol. In tot 
cursul iernii, grădinarii au muncit 
intens la fertilizarea terenurilor, au 
amenajat răsadnițe și solarii, au 
desfășurat alte acțiuni pentru a 
pune baze puternice producției de 
peste 5 milioane tone legume care 
urmează a fi obținută în acest an. 
Care sint prioritățile acestor zile ? 
în ce stadiu se află lucrările de 
sezon ?

Asigurarea răsadurilor îri canti
tăți îndestulătoare și bine dezvol
tate constituie prima condiție de 
care depinde obținerea de producții 
mari și timpurii de legume. Potri
vit calculelor făcute de organele 
de specialitate, pentru legumele ce 
se vor cultiva în solarii și grădini 
sint necesare peste 5 miliarde de 
răsaduri.

Pentru solarii au fost însămînța- 
te toate suprafețele destinate pro
ducerii răsadurilor, însumînd 250 000 
metri pătrați. A întirziat însă repi- 
carea răsadurilor de varză în ju
dețele Botoșani. Constanța, Ialo
mița și Prahova, iar' a celor de 
conopidă. în județele Dolj, Mehe
dinți, Satu Mare și Buzău. Impor
tant este ea in aceste zile să con
tinue lucrările de repicare, incit 
răsadurile să fie bine dezvoltate, 
iar după plantare să crească vi
guroase.

Pentru grădini au fost însămîn- 
țate toate suprafețele prevăzute in 
graficele Ia zi. Incepînd de la 
20 februarie, potrivit indicațiilor 
organelor de specialitate, au in- 

’ ceput însămînțările in răsadnițe, 
solarii încălzite și sere pentru pro
ducerea răsadurilor de roșii, ardei 
și alte legume. Unitățile agricole 
pot și trebuie să obțină producții 
mari și cît mai timpurii de legu
me numai dacă își asigură toate 
răsadurile necesare, din sortimen
tele care urmează a fi cultivate. 
Așa cum a atras atenția, în mai 
multe rînduri, conducerea partidu
lui. unitățile agricole trebuie să-și 
creeze și o rezervă de răsad care

să fie folosită în eventualitatea In 
care culturile ar fi calamitate pe 
unele suprafețe.

Amenajarea solariilor. Potrivit 
planului. în acest an urmează să 
fie cultivate 4 060 hectare cu legume 
în solarii, măsură care asigură de
vansarea recoltei cu cîteva săptă- 
mini față de culturile ce se obțin 
în mod obișnuit în grădini. Deși 
pînă la declanșarea plantărilor a 
rămas mai puțin de o lună, amena
jarea și repararea solariilor sînt 
întîrziate în județele Dolj, Buzău 
și Iași. însă cea mai importantă 
problemă de care depinde amena- 
jarea întregii suprafețe cu solarii 
o constituie asigurarea foliei de 
polietilenă. Or. pînă la această 
dată, din cele 6 821 tone folie de 
polietilenă prevăzută a se livra de 
către industria chimică, unitățile 
agricole au primit numai 4 496 
tone.. Pentru aducerea acestor lu
crări „la zi", pentru amenajarea 
grabnică a tuturor solariilor sînt 
necesare măsuri hotărite, organele 
de resort avind datoria să exerci
te un control exigent în unități, să 
le ajute să-și procure materialele 
necesare.

Sectoarele unice horticole din 
cadrul consiliilor agroindustriale, 

. îndeplinindu-și atribuțiile ce le re
vin, să acționeze energic în vederea 
producerii întregii cantități de ră- 
saduri stabilite. Timpul fiind in 
curs de incălzire, este necesar ca, 
îndată ce solul permite, să se trea
că cu toate forțele la însâmînțarea 
verdețurilor, mazării, rădăcinoase- 
lor, la plantarea usturoiului, a ce
pei și a altor legume. Să facem 
totul ca în 1980 să se obțină pro
ducții sporite de legume, intr-un 
sortiment variat, incit piața să fie 
bine aprovizionată cu aceste pro
duse.

ÎN PAGINA A V-a : Conclu
ziile unui raid-anchetă în 
unități agricole cultivatoare 
de legume din județele Me
hedinți și Ilfov.

In timpul convorbirilor oficiale
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ÎNTÎLNIRILE DINTRE CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI 
prilej de dezbatere temeinică, Ea fața locului, a principalelor 

probleme ale dezvoltării vieții economico-sociale

P
retutindeni, in orașe și sate, 
milioane de cetățeni parti
cipă în aceste zile premer
gătoare alegerilor de la 9 
martie la însuflețite întîlniri de 
lucru între candidați și alegă

tori, ca și la diferite alte adu
nări cetățenești specifice campanjei 
electorale în cadrul cărora — in
tr-un fecund climat democratic, de 
profundă angajare socială, patrio
tică — se efectuează bilanțul reali
zărilor dobîndite în cursul ultimei 
legislaturi, se analizează cu exigen
tă modul cum a fost îndeplinit 
mandatul încredințat deputaților în 
cursul alegerilor 
trecute, se stabi
lesc căile de ac
țiune pentru în
făptuirea hotărîri- 
lor Congresului al 
Xll-lea. care con
stituie programul 
electoral al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Paralel cu 
prezentarea în fața alegătorilor a 
obiectivelor înscrise în Manifestul 
Frontului, sînt dezbătute angaja
mentele : candidatilor privind apor
tul lor la înfăptuirea sarcinilor ce 
revin organelor centrale și locale 
ale puterii de stat.

Prin întreaga ei desfășurare, 
campania electorală ilustrează ast
fel pregnant acea trăsătură defini
torie pentru realitățile vieții sociale 
ale României socialiste, care constă 
în1 permanentul dialog al partidu
lui cu poporul, în consultarea sis
tematică a maselor populare asupra 
tuturor problemelor privind dezvol
tarea economico-socială a tării.

Cerința imperioasă care se pune 
In fața organizațiilor de partid, a 
consiliilor Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a candidatilor 
este ca toate aceste manifestări 
să-și ia drept model întîlnlrile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu dife
rite categorii de oameni al muncii, 
Întîlniri intrate în practica curentă 
a activității secretarului general al 
partidului și caracterizate prin pro
fund spirit de lucru, analiză exi
gentă și minuțioasă a stărilor de 
lucruri, control riguros al îndeoli- 
nirii hotărîrilor, intransigență față 
de deficiente si investigare atentă

Cronica 
electorală

BUZĂU : Dezbateri cetâțe- 
nești \ ■

In aceste zile premergătoare ale
gerilor de la 9 martie, la „Casele 
alegătorului" din municipiul Buzău, 
din orașul Rîmnicu Sărat și din 
comunele județului se desfășoară 
numeroase acțiuni politico-educati
ve. Dezbateri, mese rotunde și ex
puneri pe temele „Adîncirea demo
cratismului orînduirii noastre so
cialiste", „Unitatea întregului popor 
în jurul P.C.R., al conducătorului 
nostru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — chezășia înaintării 
ferme a României spre comunism". 
„Bunăstarea poporului nostru — te
lul suprem al politicii partidului" 
au avut loc în comunele Țin
tești, Luciu, Pogoanele, Padi
na, Smeeni, Măgura, Pătîrlagele, 
în întreprinderi și cartiere ale mu
nicipiului Buzău. în zilele urmă
toare, în comunele Gherăsenl. Pu- 
iești, Poșta Cîlnău și Țintești se 
vor organiza sub genericul „Tribuna 
democrației" dezbateri pe tema 
„Manifestul F.D.U.S, — vibrantă 
chemare adresată tuturor cetățenilor 
patriei pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor celui de-al Xll-lea Congres al 
partidului". (Dumitru Dănăilă).

MEHEDINȚI: Tipărituri cu 
caracter politico-educativ

Așa se intitulează broșura editată 
de consiliul județean de educație 
politică și cultură socialistă si care 
cuprinde materiale pentru forma
țiile artistice de amatori, sore a le 
folosi în acțiunile politico-educative 
și cultural-artistice ce se organizea
ză în întîmpinarea alegerilor de Ia 
9 martie. Secția propagandă a Co
mitetului județean de partid Me
hedinți a difuzat 19 seturi de 
afișe și fluturași prin care sînt 
larg popularizate sarcinile si obiec
tivele din anul 1980 și din vii
torul cincinal, îndemnurile și in
dicațiile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregii noas
tre națiuni în cuvîntarea rostită 
la cel de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste. (Virgil Tătara).
TIMIȘ : în actuala legisla

ture — peste 31 500 noi 
apartamente

Intensificînd ritmul de lucru pe 
șantiere în întîmpinarea alegerilor 
de la 9 martie, constructorii de lo
cuințe din județul Timiș au predat 
„la cheie", de la începutul anului și 
pină acum, peste 550 apartamente. 
Noi blocuri au fost înălțate în zo
nele Dîmbovița. Freidorf, Calea 
Buziașului, Calea Lipovei. Negoi și 
Matei Basarab din municipiul Ti
mișoara, la Lugoj și Sînnicolau 
Mare. în perioada care a trecut de 
la ultimele alegeri de deputati și 
pină în prezent. pentru oamenii 
muncii din județul Timiș au fost 
date in folosință peste 31 500 de 
apartamente și aproape 19 000 locuri 
în căminele pentru nefamiliști. 
(Cezar Ioana).

NEAMȚ :„Votăm pentru 
viitorul comunist al patriei"

în așezămintele culturale din ju
dețul Neamț, ca și la „Casele alegă
torului" sînt organizate în aceste 
zile numeroase manifestări politico- 
educative. Pentru sprijinirea for
mațiilor artistice în elaborarea 
spectacolelor, comitetul județean 
pentru cultură și educație socialistă 
a editat culegerea intitulată „Votăm 
pentru viitorul comunist al patriei", 
care cuprinde poeme, texte de mon
taje literar-muzicale și alte creații 
utile formațiilor artistice de 
amatori. (Constantin Blagovici). 

a căilor de remediere a acestora, 
receptivitate și solicitudine față 
de propunerile, părerile și observa
țiile cetățenilor. In felul acesta, 
campania electorală va asigura 
condiții favorabile creșterii aportu
lui nemijlocit al maselor la dezba
terea problemelor de interes gene
ral, la adoptarea deciziilor ce se 
impun și la efectiva transpunere 
a acestora în viață.

Desigur, aceste condiții prielnice 
nu se realizează de la sine, .auto
mat. Pentru fructificarea lor se im
pune ca discuțiile purtate să por
nească de la realitățile economice 
și sociale concrete din circumscrip

într-un fecund climat democratic
ția respectivă, de la problemele ac
tuale și de perspectivă cu care sint 
confruntați cetățenii. Astfel, in 
urma analizei atente a ceea ce s-a 
făcut, ca și a ceea ce nu ș-a făcut în 
diferite localități și pornind de la 
sarcinile trasate prin hotărîrile Con
gresului al Xll-lea se impune con
turarea în fiecare circumscripție 
electorală a unor programe concre
te, în cadrul cărora să se consem
neze angajamente precise ale can
didatilor, ca și ale alegătorilor, cu 
privire la acțiunile de larg interes 
cetățenesc ce vor fi întreprinse cu 
eforturi comune pe plan local — fie 
că e vorba de mai buna punere în 
valoare a tuturor rezervelor exis
tente pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan în industrie 
și agricultură, dezvoltarea econo
mico-socială mai accentuată a lo
calităților, realizarea prin muncă 
patriotică a unor lucrări gospodă- 
rești-edilitare sau de irigații, gră
birea ritmului de lucru pe șantiere
le construcțiilor de locuințe, aoro- 
vizionarea populației, îmbunătăți
rea serviciilor publice.

Este de datoria organizațiilor de 
partid, a consiliilor Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, a 
candidatilor să acorde cea mai 
mare atenție cuvîntului cetățenilor, 
astfel îneît fiecare observație sau

Consemnări
din agenda întilnirilor

INITIATIVE, SUGESTII, ANGAJAMENTE CETĂȚENEȘTI
De la întilnirea dintre candidafii și alegătorii din circumscripția elec

torală comunală nr. 9 din satul Popeni, judeful Sălaj. (Transmite corespon
dentul „Scinteii", Ion Mureșan).

O înființarea in cadrul cooperativei agricole de producție a unul ate
lier de confecționat spolieri pentru vie - măsură care ar asigura atît 
o valorificare mai bună a forței de muncă în perioadele neagricole, cit și 
a resurselor materiale ale comunei.

® Amenajarea văii ce traversează hotarul satului pe o lungime de 
3 km pentru a scoate de sub excesul de umiditate peste 50 hectare de 
teren agricol.

® Executarea prin muncă patriotică a lucrărilor necalificate la con
strucția unui grajd pentru 320 de bovine.

• împrejmuirea, prin contribuția bănească și în muncă a cetățeni
lor, a școlii din sat și amenajarea terenurilor necesare pentru practicarea 
sporturilor prevăzute în programa școlară.

De la întilnirea dintre candidatul circumscripției electorale nr. 1 Do- 
rohoi și. alegătorii săi. (Transmite corespondentul „Scinteii", Silvestri Aile- 
nei). ’ ,

® Pentru buna gospodărire și înfrumusețare a întregului oraș, con
ducerile organizațiilor democrației și unității socialiste din cartiere să 
preia în grija lor toate spațiile și zonele verzi, preocupîndu-se, totodată, 
contra cost, de asigurarea seminței și o răsadurilor de flori.

• Exploatarea de gospodărie comunală și locativă, împreună cu con
siliul popular al orașului, -să asigure recipiente de colectare a materia
lelor refolosibile în procesul de producție — rezultate din uzul casnic — 
la toate asociațiile de locatari din cartierele orașului.

• Intrucît în unele unități comerciale continuă să se Semnaleze de
ficiențe in depozitarea și desfacerea produselor, consiliul orășenesc al 
F.D.U.S. să întărească echipele de control al oamenilor muncii, incluzind 
în acestea mai mulți membri ai organizațiilor democrației și unității 
socialiste.

Noi adrese
(Urmare din pag. I)
„rindunică" a construcției de mașini 
în marea primăvară industrială a Ță
rii Oașului. Vreți și o cifră care să 
vă sugereze dimensiunile prefaceri
lor cu adevărat revoluționare ce au 
avut loc pe aceste meleaguri în anii 
noștri? Iat-o: in 1980 producția in
dustrială a Negreștilor depășește 
miliardul. Ce se mai poate adăuga 
la toate acestea ? Că în actualul cin
cinal se construiesc la Negrești, din 
fondurile statului, 260 de apartamen
te, iar în cincinalul viitor vom 
ajunge la' 1 000. Că se va ridica un 
spital modern cu 250 de paturi, cu 
policlinică, cu o casă de nașteri pen
tru 120 de viitoare mame : nu uitați 
că aici familiile cu 7—8 copii sînt 
dintre cele mai firești. Și aș mai 
adăuga ceva : vîrsta medie a oșanului 
a ajuns de la 40 de ani, cît era în 
anii ’50, la 67 de ani...

Să ne mai mirăm oare — ascultînd 
aceste date și cifre care reprezintă, 
prin ele însele, o vie ilustrare a Ma
nifestului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — că oșenii zile
lor noastre pleacă din ce în ce mai 
rar la faimoasele „rîtașuri" (defri
șări de păduri), că râmîn să .mun
cească și să trăiască aici, în Oașul 
lor, „floare mîndră de bujor" ? I

GÎNDUL CU CHIP DE CUTEZAN
ȚĂ CREATOARE. Iată-ne acum la 
Satu Mare, luminosul oraș reședință 
de județ de pe malurile Someșului. 
Un prim popas îl facem la „Unio", 
întreprindere etalon a plaiurilor săt
mărene. Care sînt cele mai semnifi
cative fapte de’ muncă cu care în- 
tîmpină evenimentul de la 9 martie 
acest colectiv ?

Nu e greu să aflăm. Ne informea
ză, de îndată ce pășim pe porțile uzi
nei, tînărul secretar de partid Cor
nel Pereni :

— Duceți-vă la inginerul Robert 

propunere judicioasă, fiecare opi
nie critică întemeiată, ca și anga
jamentele asumate, să fie analiza
te cu solicitudine și principialitate, 
determinînd măsuri practice de re
zolvare in cadrul activității ce va 
fi desfășurată de Marea. Adunare 
Națională și consiliile populare în 
noua legislatură. Se cuvine apre
ciată în mod deosebit — și extin
să — inițiativa a numeroși candi
dați care, manifestînd operativitate 
și spirit gospodăresc, acționează ca, 
încă înaintea alegerilor, să se în
ceapă soluționarea unor probleme 
de interes general și aplicarea în 
viată a anumitor propuneri ale ce

tățenilor, să fie 
întreprinse acțiuni 
de masă în folosul 
obștii. Totodată, 
este necesar ca 
alegătorilor să li 
se arate deschis, 
sincer, ce măsuri 

depășesc în prezent posibilitățile 
existente, urmînd ca soluționarea 
lor să fie avută în vedere în peri
oada următoare.

O asemenea orientare a campa- ■ 
niei electorale va face ca ea să con
stituie o adevărată școală a respon
sabilității sociale, a ridicării con
științei socialiste a maselor, în
lesnind cetățenilor să înțeleagă că 
ritmul înaintării României pe calea 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, continua perfec
ționare a activității în ansamblul 
sferelor vieții sociale depind. în 
ultimă instanță, de aportul pro
priu al fiecăruia, de inițiativa, pri
ceperea și perseverenta cu care 
contribuie efectiv la materializarea 
programelor de acțiune, la gospodă
rirea treburilor obștești.

Puternică afirmare a profundului 
democratism propriu societății so
cialiste românești, campania electo
rală determină ea însăși intensifi
carea procesului vast și multilate
ral de adîncire a democrației socia
liste, participarea tot mai largă a 
maselor la conducerea statului. în
tărirea unității întregului popor în 
jurul partidului, a cărui politică re
prezintă chezășia tuturor victoriilor .. 
noastre de azi și de mîine.

Tudor OLARU

industriale
Majer, specialistul nostru în sudură. 
Chiar in aceste zile a avut loc o 
premieră industrială de mare efici
ență economică: e vorba de un nou 
procedeu- de sudare, în mediu de 
bioxid de carbon.

Stăm de vorbă cu comunistul Ro
bert Majer. Însăși biografia lui — 
relatată concis, lapidar, fără înflori
turi — constituie un grăitor argu
ment electoral: băiatul de țărani din 
Sanislăul Careilor, venit aici, la 
„Unio", acum un sfert de veac, de 
pe băncile școlii profesionale, a în
drăgit de la bun început sudura ca 
pe „o meserie învecinată cu arta". 
De aceea, atunci cînd a fost trimis 
în 1962 la Politehnica din Timișoara, 
marea lui bucurie a fost că avea să 
se împărtășească din tezaurul de cu
noștințe și deprinderi practice al ce
lei mai importante școli românești 
de sudură. Iar cînd s-a întors din fa
cultate cu diploma de inginer a rea
lizat zeci de inovații și raționalizări.

— Există însă ceva și mai semni
ficativ în perimetrul muncii noastre, 
care îmi dă temeiul deplin să consi
der votul de la 9 martie o opțiune 
pentru climatul de autentică demo
crație socialistă specific societății 
noastre — ne spune inginerul Robert 
Majer. Din colectivul cu care am 
pus Ia punct ultimul nrocedeu de 
sudură mai fac parte Elisabeta Pop, 
Gyuro Iosif, Nagy Alexandru. Toți 
laolaltă, români, maghiari, germani, 
alcătuim, aici, la scara întreprinderii, 
acea familie strîns unită care, la sca
ra întregii țări, transpune în înfăp
tuiri durabile obiectivele însufleți- 
toare pe care ni le-a nus în față is
toricul Congres al Xll-lea al parti
dului.

BULEVARDUL SĂNĂTĂȚII SAU 
ALEEA ARMONIEI? Ne aflăm în 
noul și frumosul edificiu al școlii 
nr. 14, „nucleul de lumină" al unuia 
dintre cele mai noi cartiere ale mu-

Discuția s-a purtat „Inima orașului" este uzina
pe șantierul muncii pentru 

dezvoltarea comunei
și pentru producția ei bat 
toate inimile cetățenilor

întilnirea cu alegătorii a tovară
șelor Marioara Siminiuc, secretar al 
Comitetului comunal de partid Gear- 
mata, și Letiția Florișan, secretar al 
Comitetului comunal de partid 
Mașloc, candidate în circumscripția 
electorală nr. 10 Orțișoara pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională, a început nu în- 
tr-o sală de festivități. împreună cu 
primarul comunei, cu reprezentanți 
ai consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist, ai S.M.A., ai coo-, 
perativelor agricole și de consum, 
candidatele au vizitat viitorul centru 
civic al localității, respectiv locul 
unde se înalță un bloc de locuințe 
cu 18 apartamente, care va avea la 
parter poștă și farmacie, precum și 
amplasamentul viitoarelor blocuri ce 
vor însuma, în actualul cincinal, 
peste’60 de apartamente. Au mers 
apoi la șantierele lucrărilor de intro
ducere a alimentării cu apă în sistem 
centralizat, la care participă și in aces
te zile zeci de cetățeni și care vor fi 
gata in ’83. Au intrat și în magazinul 
cooperativei de consum, bine aprovi
zionat, dar acum prea mic in raport 
cu cerințele locuitorilor. „Aveți 
dreptate — a spus- una din can
didate. Soluția ar fi, cred, să 
mutați în alt local bufetul aflat in 
prezent în aceeași incintă și să ex- 
tindeți spațiul pentru magazin". Pri
marul și-a însușit propunerea și s-a 
angajat ca pînă la viitoarea întîlnire 
să asigure traducerea ei în viață.

Dialogul electoral a continuat apoi 
într-o sală încăpătoare în prezența 
majorității alegătorilor. în fața grafi
celor și panourilor cu rezultatele do
bîndite anul trecut de cele 4 coope
rative agricole de pe raza comunei și

„FAPTELE PREZENTULUI - SUPORTUL VIITORULUI...

Rodica Uzuru, Nicolae Rașga, Dan Bărbulescu, trei dintre alegătorii care au făcut propuneri în cadrul întîlnirii de ieri
Foto : S. Cristian

C. PRIESCU

...Iată argumentul votului nos
tru de Iar 9 martie. Așa șl-a început 
cuvîntul alegătoarea Rodica Uzuru 
la întilnirea cu candidatele circum
scripției electorale nr. 16 a Marii 
Adunări Naționale din Capitală — 
Elena Verona Burtea, secretara. co
mitetului dej partid de la Întreprin
derea de confecții și tricotaje Bucu
rești, și Gherghina Ionescu. pre
ședinta comitetului sindicatului de 
la aceeași unitate. „Uitați-vă pe fe
reastră Și dincolo de ea“. Si. ca un 
reflex, cei prezent! și-au îndreptat 
privirea spre fereastra clubului in 
care avea loc întilnirea — și el nou.

Ca oameni care cunosc foarte 
bine cartierele Drumul Taberei și 
Militari, alegătorii și-au întins pri
virea pină departe. Acolo, unde se 
înalță siluetele celor aproape 30 000 
de apartamente construite in ac
tuala legislatură in cele două car
tiere. Acolo, pină unde au văzut si
luetele unor importante unități in
dustriale. premiere pe tară, cum 
sint „Turbomecanica". întreprin
derea de aparate și utilaje pentru 
cercetare, Institutul național de

DE LA O LEGISLATURĂ...
nicipiului de pe Someș, cartier numit, 
cam prea „uscat" pentru gusturile 
sătmărenilor, „Micro 16". Că aceste 
gusturi înclină mai mult spre nobi
lele altitudini ale poeziei aveam să 
ne convingem in minutele ce au ur
mat. Cum ? Veți afla.

La ora aceasta de timpurie înse
rare iernatică, școala nu „șomează" 
(cu toate că elevii au părăsit de mult 
clasele și laboratoarele). Transfor
mată. în Casă a alegătorului și in 
Centru de verificare a listelor de 
alegători, incinta școlii devine un 
furnicar de oameni de toate vîrstele 
și profesiile care vin „să se caute" 
pe liste. Dar aici această „căutare" 
are — pe lîngă sensul ei strict teh
nic — și un tilc mai adînc, izvorît din 
însăși noua realitate a acestei splen
dide realități urbanistice: sute de 
oameni care la precedentele ale
geri au votat prin alte părți. își de
clară entuziast satisfacția de a vota 
într-o nouă circumscripție electora
lă, inexistentă pină acum pe harta 
orașului. Și mai e ceva: mulți dintre 
ei au bucuria de a afla că blocurile 
lor (cunoscute pînă acum prin acele 
prozaice alăturări de litere și cifre 

a cifrelor de plan pe ’80 s-au făcut pro
puneri privind folosirea mai bună a 
fondului funciar, asigurarea unor 
cantități corespunzătoare de îngrășă
minte chimice, dezvoltarea bazei fu
rajere, modernizarea fermelor zoo
tehnice (propuneri formulate de to
varășii ing. Elena Cojocaru, șefă de 
fermă Ia cooperativa agricolă Orți
șoara, Dumitru Macavei, mecanic la 
S.M.A. Orțișoara) pentru ca produc
țiile de grîu, porumb, floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, carne, lapte, lînă 
să se situeze la un nivel mult mai 
ridicat decît pînă,' acum.

— La posibilitățile pe care le avem 
— spunea șefa ferm,ei, ing. Elena Co
jocaru — noi trebuie să aspirăm la 
un loc fruntaș nu numai pe județ, 
dar și pe țară. Și anul acesta ne vom 
spune hotărît cuvîntul în sporirea 
producției agricole.

Interesul pentru dezvoltarea pro
ducției agricole, pentru situarea ei la 
nivelul cerințelor revoluției tehnico- 
știintifice, a dominat de la un capăt 
la altul dialogul dintre candidate și 
alegători. Un dialog la capătul căruia 
s-a desprins hotărîrea unanimă a tu
turor participanților — oameni ai 
muncii români, germani și de alte 
naționalități — de a contribui cu toate 
forțele la înfăptuirea obiectivelor din 
planul pe acest an de dezvoltare eco
nomico-socială in profil teritorial a 
comunei, a prevederilor cincinalului 
viitor stabilite de Congresul al 
Xll-lea, cale sigură de înflorire con
tinuă a localității, de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a tuturor 
cetățenilor.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

motoare termice ș.a., construite tot 
in actuala legislatură. Acolo, pină 
în apropierea Dîmboviței, unde au 
văzut semnele stațiilor primei linii 
a metroului bucureștean.

„Ce-am făcut bun, știm — a spus 
la un moment dat alegătorul Iuliu 
Voicu. Să numim și cite va proble
me a căror rezolvare ne interesează 
pe toți". Si alegătorii Dan Bărbu-t 
lescu, Iuliu Berger și Nicolae Rașga 
le-au precizat : sistematizarea mai 
grabnică a arterei Armata Poporu
lui pentru a face circulația mal 
fluentă ; folosirea terenului liber si
tuat peste drum de piața Moghio- 
roș, pentru amplasarea de noi uni
tăți comerciale ; executarea tuturor 
reparațiilor planificate pentru acest 
an in vederea conservării mai bune 
a fondului locativ. Si multe altele. 
Pe scurt — un dialog in care ale
gătorii au privit pe fereastra pre
zentului, bogat în realizări, daf 
mai ales a viitorului pe care-l vor 
— și cu siguranță va fi — și mai 
bogat.

care prefigurează, de obicei, noile 
ansambluri : A-12, 1-5, F-7 etc.) au și 
început să aparțină unor... străzi și 
alei ce au căpătat denumiri — de 
data aceasta — pe deplin consonan
te cu gustul sătmărenilor. Ascultați 
numai: Parcul Liniștei, Aicea Armo
niei, strada Universului, Aleea Con
stelației, strada Mușețelului, aleile 
Brîndușei, Iasomiei. Crizantemei, 
Rozmarinului. O adevărată toponimie 
cosmico-florală străbătută, ca de un 
ax al vigorii, de o arteră centrală 
numită — parcă spre a sublinia pre
zența aerului curat, nepoluat din a- 
ceastă parte a orașului — bulevar
dul... Sănătății.

— Pe acest bulevard locuim noi — 
ne spunea tovarășul Gheorghe Savian, 
strungar la „Unio", care venise să se 
verifice în listele electorale împreu
nă cu soția sa, Maria, și cu cele două 
fetite ale lor. Și locuim bine, in
tr-un apartament de trei camere, cu 
tot confortul. Pentru ce anume voi 
vota la 9 martie? Pentru multe: 
printre altele și pentru faptul că pe 
harta tuturor orașelor țării au apă
rut asemenea cartiere, ca niște eta
loane urbanistice ale civilizației so-

Nicolae Pilly, tehnician furnalist, 
și Emil Wollner, maistru principal 
furnalist, ambii de la întreprinderea 
„Victoria“-Călan, ambii candidați 
pentru alegerile de la 9 martie în 
circumscripția electorală județeană 
nr. 35, au avut o fructuoasă întîlnire 
de lucru cu alegătorii chiar pe plat
forma siderurgică de aici.

întilnirea a început într-un mod 
mai puțin obișnuit. Mai întîi, cei doi 
candidați au trecut însoțiți de secre
tarul Comitetului orășenesc de partid 
Călan, Florian Stanciu, pe la locurile 
de muncă ale constructorilor furnalu
lui nr. 3 și ale muncitorilor de la 
turnătoria de ‘fontă. Candidații, ca 
buni cunoscători ai problemelor pro
ducției, s-au interesat cum se stă cu 
planul, cu termenele de punere în 
funcțiune la fiecare din obiectivele 
vizitate. Și-au notat răspunsurile în 
carnete și au mers mai departe. La 
lotul II s-au întîlnit cu constructori 
și muncitori de la beneficiar, care 
lucrează cot la cot cu constructorii 
la ridicarea noilor obiective siderur
gice ale actualului cincinal. Și aici, 
dialogul a fost viu, antrenant, întru- 
cît și beneficiarul și constructorul 
urmăresc acelașLtel : eliminarea unor 
rămîneri în urmă, intrarea cît mai 
grabnică în funcțiune a turnătoriei 
și a furnalului nr. 3 de 1 000 mc. în 
jurul acestui subiect s-au concentrat 
de fapt dezbaterile ce au avut loc în
tre candidați și alegători. Șeful lo
tului II, Victor Cucu, a subliniat 
hotărîrea constructorilor de a-și spori 
eforturile în vederea intensificării 
ritmului de execuție, arătînd că au 
trecut deja la organizarea lucrului în 
schimburi prelungite, iar în unele 
sectoare chiar în trei schimburi,

--------------- Reporter printre alegători-----------------

PRIMUL „DA“ AL VIITOAREI LEGISLATURI

— S-a realizat. în
treaga comună este

întilnirea candidati
lor cu alegătorii din 
comuna vrinceană Cim- 
pineanca se încheiase.

Dialogurile de mai 
jos le-am notat cind 
oamenii se întorceau 
la casele lor.

— Ce ne propusesem 
să facem la alegerile 
de acum 5 ani ?

— Mai întîi. un ma
gazin nou și modern.

— S-a realizat, este 
chiar alături de locul 
unde sintem acum.

— Apoi, să aducem 
apă in casele oameni
lor — intervine prima
rul.

racordată în pre
zent la instalația de 
apă.

— Să pietruim dru
murile si să extindem 
electrificarea.

— S-a realizat. As
tăzi, toate drumurile 
sint pietruite, ihr co
muna este complet e- 
lectrificată.

— Să amenajăm tro
tuare și să extindem 
spatiile verzi.

— S-au realizat și 
acestea. Amândouă.

Cele notate ar trebui 
completate cu un sin
gur amănunt : toate a- 
ceste realizări s-au 
născut, in cea mai 
mare parte, prin con
tribuția sătenilor.

...LA ALTA
In municipiul Satu Mare din zilele noastre : pe locul fostelor maghernițe - 
un nou ansamblu de blocuri de locuințe, acolo unde se profilează viitorul 

centru civic al urbei Foto: Gh. lancu

cialiste. Pentru faptul că în județul 
nostru se construiesc în acest cinci
nal circa 10 000 de locuințe, iar în 
cincinalul următor 16 500. Pentru 
faptul că uzina unde lucrez reali
zează în prezent o producție anuală 
de trei miliarde lei, adică mai mult 
decît întregul județ Satu Mare acum 
12 ani, la formarea județelor. Și, mai 
ales, votez pentru viitorul acestor 
fetițe ale mele, al tuturor copiilor 
țării, viitor pe care îl văd, ca într-o 
oglindă îndreptată cu fața spre ziua 
de mîine, în documentele Congresu

pentru a se impulsiona lucrările de 
montaj și construcții. La rîndul lor, 
candidații. care in acest dialog re
prezintă și beneficiarul, i-au informat 
asupra măsurii ca 230 de meseriași 
ai beneficiarului — electricieni, su
dori și lăcătuși — să ajute construc
torii la grăbirea executării unor im
portante lucrări.

— Colaborăm foarte bine cu dum
neavoastră, constructorii, la execuția 
furnalului nr. 3, au arătat candidații. 
Aici lucrează numeroși meseriași 
de-ai noștri de înaltă specializare, 
care vor și deservi acest important 
obiectiv al siderurgiei din Călan.

Subinginerii Marin Isac, Virgil Fu- 
garu, care vor fi șefi de schimb la 
viitorul furnal, Eugen Bodea și Fran- 
cisc Furman, care vor prelua func
țiile de întreținere și reparații, mais
trul Vaslle Nicolae și mulți alții 
muncesc și învață din mers tainele 
acestui colos. Au fost formate și alte 
nuclee de specialiști gata oricînd să 
preia noul agregat.

Un interes major au manifestat 
candidații față de punerea in func
țiune a noii turnătorii de pe plat
formă. Se muncește și aici cu sîrgu- 
ință, cu dăruire. „Vrem ca atunci 
cînd ne prezentăm la 9 martie în 
fața urnelor, turnătoria să producă 
piese din fontă" — spunea muncitorul 
Octavian Vețeleanu.

în aceste zile, peste 90 de lăcătuși, 
sudori și electricieni din întreprin
derea beneficiară îi vor ajuta pe con
structori să predea producției; în 
cinstea alegerilor, noua turnătorie de 
fontă.

Candidații au ridicat în fața con
structorilor și o cerință a cetățenilor 
din orașul nou, Călan : înfăptuirea, 
în acest an, a lucrărilor de termofi- 
care, parte integrantă a investiției de 
pe platforma siderurgică. Construc
torii — care și-au însușit documen
tația — au răspuns că sînt pregătiți 
ca de la 1 martie să înceapă efectua
rea lucrărilor.

— Noi, cetățenii orașului, vă vom 
ajuta cu forța noastră de muncă, la 
săpături, la montaj.

...O întîlnire la locui de muncă și 
al alegătorilor, și al candidatilor. O 
întîlnire în care, cum era și firesc, 
in prim planul dialogului s-au situat 
problemele arzătoare ale producției. 
Nici nu putea fi altfel. Și candidații, 
și alegătorii știu bine că uzina din 
Călan este „inima" care generează 
forța dezvoltării orașului. Iată de ce, 
așa cum era de așteptat, dialogul an
gajat între candidați și alegătorii a 
stimulat și mai puternic interesul, 
dorința lor de a pune în circuitul pro
ducției, cit mai grabnic, noile obiec
tive siderurgice, de a produce noi 
cantități de fontă necesare economiei 
naționale.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii”

— Ce ne propunem 
acum, pentru viitor ? \

— Să încheiem mo
dernizarea patrimoniu
lui viticol al comunei, 
să construim încă trei 
săli de clasă, să extin
dem rețeaua unităților 
de prestări servicii, să 
lărgim spațiile verzi...

— Si altceva ?
— Păi, dacă, vrem 

ca localitatea să pro- 
greseze mereu, trebuie, 
ca și pină acum, să 
punem umărul. Un 
„da" apăsat s-a consti
tuit într-un răspuns 
colectiv. Era primul 
„da" pentru viitoarea 
legislatură.
Mihai IONESCU

lui al Xll-lea, Manifestul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste.

Oare ce „crez electoral" poate 
conferi o mai elocventă temeinicie 
unui vot ? Un vot cu aură de simbol 
și cu rădăcini trainice de înfăptuiri. 
Un vot aflat — cum se zicea într-un 
frumos montaj literar prezentat la 
Casa alegătorului — „la cumpăna de 
viitor a faptei și visării".

Victor BÎRLĂDEANU 
Octav GRUMEZA
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE REGELE HUSSiN IBN TALAL

Primire călduroasă pe aeroportul Otopeni Moment din timpul vizitei protocolare

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

(Urmare din pag. I)în aceste condiții, România consideră că este necesar ca popoarele, conducătorii de state, oamenii politici, forțele înaintate din întreaga lume să acționeze în modul cel mai hotărît, într-un spirit de înaltă responsabilitate, pentru a pune capăt agravării încordării internaționale și a se asigura reluarea și continuarea politicii de destindere, de independență și de pace. Mai mult ca oricînd este ne- ■ cesar să se asigure înfăptuirea în viață a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului inde- pendenței și. suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și hotărî soarta în mod independent, fără nici un amestec din afară.Acordăm o atenție deosebită înfăptuirii securității și cooperării europene, în spiritul documentelor de la Helsinki. în împrejurările actuale ale încordării vieții internaționale, considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru pregătirea temeinică a reuniunii de la Madrid din toamna acestui an, pentru a da un nou imbold politicii de destindere, de cooperare, pentru trecerea la măsuri concrete de dezangajare militară și de dezarmare, fără de care nu se pot concepe securitatea, destinderea și pacea.România consideră că, în actualele împrejurări internaționale, trebuie făcut totul pentru soluționarea tuturor litigiilor dintre state — oricît de complicate ar fi ele— numai și numai pe calea tratativelor, pentru renunțarea cu desăvîrșire la politica de forță sau de amenințare cu forța.în acest cadru, considerăm că trebuie acționat pentru o pace globală în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967 și îndeosebi la soluționarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare— inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent — să asigure independența și integritatea teritorială a tuturor statelor din zonă.Mai mult ca oricînd este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în
■ ■ ■ ■ ea s i 

primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru reducerea cheltuielilor militare, a trupelor și armamentelor, pentru lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul altor state și desființarea blocurilor militare. Este în interesul vital al tuturor popoarelor — indiferent de zona geografică în care se află — să facă totul pentru ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii contemporane să fie puse nu în slujba distrugerii, ci exclusiv în slujba bunăstării și libertății popoarelor, 
a păcii și progresului general.■ Este necesar să se acționeze cu m'ăi multă fermitate pentru lichi- darea subdezvoltării, pentru făurirea noii ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate și echitate, care să asigure dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase în urmă și, totodată, stabilitatea și dezvoltarea economiei mondiale.Viața demonstrează cu putere că problemele complexe ale lumii contemporane nu pot fi soluționate decît prin participarea activă, în deplină egalitate, a tuturor statelor și, în primul rînd, printr-o politică mai activă a statelor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, precum și prin creșterea mai puternică a rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organizații internaționale.Doresc să subliniez și cu acest prilej, cu deplină satisfacție, că România și Iordania conlucrează activ pe arena internațională, în sprijinul politicii de destindere și pace, pentru promovarea idealurilor de progres ale popoarelor — și îmi exprim convingerea că această conlucrare va fi tot mai rodnică în viitor.Fără îndoială că vizita pe care o faceți în România se va înscrie ca un nou și important moment în dezvoltarea conlucrării . multilaterale roțnâno-iordaniene, în interesul ambelor popoare, al destinderii, colaborării și păcii în întreaga lume.Cu această convingere toastez :— pentru prietenia și colaborarea româno-iordaniană ;— pentru progresul și prosperitatea poporului iordanian prieten;— în sănătatea Maiestății Voastre ;— în sănătatea tuturor oaspeților noștri iordanieni ;— pentru pace și colaborare în întreaga lume ;— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

i i i i I

Toastul regelui
Hussein Ibn Talal 

al Regatului Hașemit 
al Iordaniei

(Urmare din pag. I)Noi, în Iordania, împărtășim ca și România credința pe care o a- vem că popoarele lumii pot să a- bordeze problemele internaționale într-un spirit de dreptate și egalitate între state, în spirit de coo- perare și într-un rtibdconstructiv.Noi, ca și România, ne' preocupăm de întărirea rolului Națiunilor Unite în viața internațională, în special pentru stingerea divergențelor și conflictelor care pun în pericol existența liberă a popoarelor, dreptul lor de a-și hotărî singure soarta. De asemenea, noi sîntem alături de dumneavoastră și în ce privește necesitatea edificării unei noi ordini economice internaționale, care să fie bazată pe egalitate și colaborare.Iordania acționează împreună cu celelalte state mici pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, astfel îneît aceasta să corespundă cerințelor dezvoltării noastre, să servească prosperitatea și progresul popoarelor care luptă pentru apărarea independenței naționale, pentru progresul e- conomic și social și, în general, al civilizației.Credem, totodată, că este dreptul oricărui popor din Europa, ca dealtfel și din Orientul Mijlociu, precum și din Est sau Vest, să participe la acțiunea de clădire a păcii, dreptății, destinderii, securității bazate pe justiție.Referindu-se la problemele și situația actuală din Orientul Mijlociu, regele Iordaniei a spus :Dăm o înaltă apreciere rolului eficient al României în problemele regiunii noastre, eforturilor sale depuse la Organizația Națiunilor Unite și în general pe plan internațional. Noi, în Iordania, dorim o pace dreaptă pentru regiunea noastră, pentru toate națiunile și popoarele lumii. Numai că nedreptatea ce s-a abătut asupra 

lumii arabe, în general, și a poporului palestinian, în special, nu poate constitui baza pentru făurirea unei păci juste în care credem și pentru realizarea căreia acționăm cu sinceritate, responsabilitate și hotărîre. Nu se poate concepe o pace atît timp cît e- xistă teritorii arabe ocupate, iar zonă noastră nu se va putea bucura de stabilitate atît timp cît poporul arab palestinian este lipsit de patrie, alungat și supus agresiunii și ocupației.In continuare, suveranul hașemit 
a subliniat:O pace dreaptă trebuie să se bazeze pe retragerea totală a Israelului din teritoriile ocupate, precum și pe restabilirea drepturilor depline ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său de a-și hotărî singur soarta, de a-și făuri în libertate viitorul național.După ce' a prezentat poziția Iordaniei în lumina conferințelor arabe la nivel înalt, regele Hussein Ibn Talal a spus :Noi sîntem preocupați de menținerea unei poziții arabe unitare, clădită pe solidaritatea cu prietenii din întreaga lume, iar țara dumneavoastră se află în fruntea acestor prieteni. Dorim să continuăm cooperarea dintre noi, dintre popoarele noastre, în interesul întregii omeniri, al realizării justiției între națiuni, indiferent de orîndui- rea lor socială. Credem, de asemenea, în victoria popoarelor care luptă pentru progres, eliberare și egalitate, pentru dezvoltarea și înflorirea lor.în încheiere, regele Iordaniei a 
spus :Mulțumindu-vă încă o dată pentru primirea călduroasă ce ne-a fost rezervată, vă adresăm dumneavoastră urări de multă sănătate, fericire și succes, iar poporului român prieten bunăstare și progres continuu ITrăiască în veci prietenia și cooperarea dintre noi, dintre poporul român și cel iordanian ! (Aplauze).

Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Iorda
niei a făcut, în cursul după-amiezii 
de miercuri, la Palatul Consiliului 
de Stat, o vizită prbtocolară tovară-

începerea
(Urmare din pag. I)
cient aceste posibilități, în vederea 
dezvoltării și mai puternice a colabo
rării economice, extinderii formelor 
și domeniilor de cooperare industria

Ceremonia primirii pe aeroportul Otopeni
(Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regelV’Husșei'rirtrec în revistă1 Sgțda' 
de onoare.’' ''' , . .

Are loc apoi prezentarea persona
lităților române, civile și militare, 
aflate pe aeroport.

Un grup de pionieri oferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și re
gelui Hussein buchete de flori.

Solemnitatea primirii înaltului oas
pete se încheie cu defilarea gărzii de 
onoare. 

șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
au avut. înaintea convorbirilor ofi
ciale, un prim schimb de păreri, care 

convorbirilor oficiate
lă, creșterii volumului schimburilor 
comerciale.

S-a apreciat că întărirea conlu
crării româno-iordaniene, atît pe 
tărîm bilateral, cît și în sfera vieții 
internaționale, este în folosul celor

Numeroși bucureșteni aflati pe ae
roport aclamă cu entuziasm pentru 
prietenia româno-iordaniană. partici- 
pind cu, însuflețire la reîntîjnirea 
dintre cei doi șefi de stat. - 1

în această atmosferă semnificativă 
pentru bunele relații româno-iorda
niene, președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Husșein părăsesc aeroportul 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre reședința 
rezervată înaltului oaspete. Pe arte
rele principale ale Capitalei, mii de 
locuitori, care fluturau stegulețe ro

a decurs intr-o ambianță de cordia
litate și prietenie, caracteristică bu
nelor relații care s-au statornicit și 
se dezvoltă intre țările și popoarele 
noastre.

două țări și popoare, al progresului 
și prosperității lor, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii între națiuni.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

mânești și iordaniene, au salutat cu 
sentimente de profundă stimă pe cei 
doi șefi de stat, manifestîndu-și, prin 
aplauze și uraje, satisfacția si depli
na aprobare față’ de noua întîlnire 
româno-iordaniană la nivel înalt, 
moment cu profunde și pozitive im
plicații atît în domeniul relațiilor bi
laterale, cit și în sfera vieții inter
naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein au răspuns cu cordia
litate manifestărilor de prietenie ale 
mulțimii.

Trăsăturile bine cunoscute ale side- 
rurgistului de a fi operativ si ener
gic, de a exprima un gînd printr-o 
comandă, prin cîteva cuvinte în 
pauzele mici și puține pe care le ofe
ră procesul de producție s-au regăsit 
în atmosfera adunării generale a re
prezentanților oamenilor muncii din 
cadrul Combinatului siderurgic Re
șița. Luările de cuvînt au fost scurte, 
la obiect, constructive, fiecare ridi- 
cînd o problemă, formulînd o pro
punere, atrăgînd atentia asupra unui 
aspect încă nesolutionat. Realizările;' 
obținute au fost deosebit de valoroa
se : de pildă, planul pe primii patru 
ani ai cincinalului a fost îndeplinit 
cu 54 de zile mai devreme, ceea ce 
creează premise solide pentru reali
zarea și chiar depășirea angajamen
tului de a obține pe întregul cinci
nal o producție suplimentară în va
loare de 1 miliard lei ; pe anul 1979 
valoarea producției industriale a fost 
depășită cu 142 milioane lei, cea a 
productiei-marfă cu 42 milioane ; 
cheltuielile materiale au fost dimi
nuate cu 6,2 lei la mia de lei pro- 
ducție-marfă, ceea ce a condus la 
realizarea unei producții nete supli
mentare de circa 37 milioane lei. De 
menționat că sporurile de producție 
s-au realizat aproape în exclusivitate 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Aceste succese grăitoare prin 
limbajul sec al cifrelor nu au con

stituit însă motive de automultumire 
pentru participantii la dezbateri ; 
dimpotrivă, fiecare interventie a fost 
străbătută de preocuparea de a în
făptui ceea ce primul vorbitor, 
maistrul otelar Gheorghe Turbureanu, 
numea „cotitura radicală în dome
niul calității activității economico- 
productive". în acest sens „o primă 
problemă majoră în jurul căreia au 
gravitat dezbaterile a fost economi
sirea materiilor prime și materiale
lor, a energiei, gospodărirea lor ju
dicioasă, cu înaltă răspundere. Așa 
cum a reieșit din discuții, această 
problemă vitală pentru sporirea efi
cienței întregii activități trebuie ana
lizată și soluționată nu într-un mod 
fragmentar și „în salturi", prin ini
țiative sporadice, ci într-o viziune cu
prinzătoare și de perspectivă care 
să asigure progrese substanțiale și 
de durată. Mai ales că în acest do
meniu persistă încă multe deficiente. 
De pildă, normele de consum plani
ficate au fost depășite cu 10 000 tone 
la cocs metalurgic, cu circa 4 000 tone 
la magnezită granulată, cu circa 
1 milion kWh la energie electrică ; 
de asemenea, curba pierderilor teh
nologice și a rebuturilor este în 
creștere față de 1978. Procentul de 
scoatere de metal, deși s-a îmbună
tățit mult comparativ cu 1978. se si
tuează totuși sub cifrele planificate.

Este de subliniat că în cadrul 

dezbaterilor asupra acestei probleme 
s-a luat atitudine fermă fată de acele 
mentalități care încearcă șă justifice 
neajunsurile, propunîndu-se soluții 
concrete pentru îmbunătățirea mun
cii. De pildă, tovarășul Tonia Cornea

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

în dezbaterea siderurgistilor resiteni:

SPORIREA PRODUCȚIEI FIZICE
loan, șeful secției laminorul degrosi- 
sor și de semiconductori. a propus 
înființarea unui colectiv cu funcțio
nare permanentă, care să asigure 
analiza operativă a calității șarjelor, 
astfel incit transportul otelului la 
laminor să se facă în timp optim și 
la o temperatură de circa 1 000 grade. 
Efectele în plan economic ale unei 
asemenea soluții sint deosebit de 
importante : se asigură o economie 
de combustibil convențional de circa

3 000 tone pe an (prin faptul că oțe
lul nu mai este încălzit, cum se face 
în momentul de față, spre a fi lami
nat). sporirea procentului de scoa
tere de metal prin diminuarea sen
sibilă a oxidării intervenite în pro

cesul încălzirii, precum și diminuarea 
consumului de material refractar.

în scopul reducerii consumului de 
combustibil — așa cum arăta Ale
xandru Mandel, șeful atelierului pro
iectări — este în curs de aplicare un 
injector cu trei trepte de pulverizare 
— conceput și realizat de atelierul 
respectiv cu sprijinul otelarilor — 
care asigură reducerea combustibi
lului convențional cu 15 la sută pe 
tona de oțel. Desigur, acestea sint 

numai două exemple. _ Propunerile 
tehnice, organizatorice' au fost însă 
mult mai numeroase, ele vizînd 
toate aspectele și laturile activității, 
conturînd un program cuprinzător tic 
lucru pentru consiliul oamenilor

muncii în următoarele luni, care se 
cere indeplinit operativ și integral.

S-au formulat, de asemenea, cri
tici îndreptățite la adresa lipsei de 
operativitate cu care se acționează 
în unele cazuri pentru a pune capăt 
risipei în domeniul pregătirii oxi
genului necesar la furnale, neajun
surilor în functionarea celor 1 două 
fabrici de,oxigen.

Așa cum se știe, un indicator de 
bază al activității economice îl re

prezintă producția fizică, Modul cum 
s-a realizat acest indicator a con
centrat cu prioritate atenția adunării 
generale. Se cuvine menționat că în 
domeniul producției fizice siderur- 
giștii reșițeni au obținut importante 
depășiri, concretizate in peste 5 009 
tone fontă. 5 000 tone otel si 30 tone 
laminate. Aceasta însă pe ansamblu, 
întrucît. nerealizînd integral cantită
țile necesare de anumite sortimente 
și tipodimensiuni de produse side
rurgice. combinatul nu și-a onorat 
contractele decit în proporție de 95.8 
la sută. Cum subliniau tovarășii 
Kiss Andrei, maistru otelar. Man 
Marian, maistru la aglomerare, acest 
lucru se datorește în principal nerit- 
mieității producției. nerespectării 
sortimentului programat în special la 
oțelărie. laminorul degrosisor. lami
noare și bandaje. Deoarece sarcinile 
la producția fizică' pe acest an sint 
mult mai mari decît în anul trecut, 
dezbaterile din cadrul adunării au 
conturat o serie de măsuri impor
tante în această direcție : utilizarea 
completă a capacităților de produc
ție. cu deosebire în unele sectoare, 
cum sint : aglomerare, linia de pro
file grele, linia fină, bandaje si LDS. 
ai căror indici de utilizare se si
tuează sub cei planificați ; mai buna 
exploatare, întreținere și reparare a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor — 
domenii în care se mențin încă unele 

deficiente : creșterea gradului de uti
lizare a timpului de lucru, sporirea 
preocupării pentru perfecționarea 
pregătirii personalului, pentru poli
calificarea sa. pentru întărirea disci
plinei tehnologice și de muncă. Răs
punderea eu care au fost dezbătute 
problemele de producție, preocuparea 
de a asigura sporirea contribuției si
derurgiei reșițene la dezvoltarea eco
nomică a tării sint viu exprimate și 
de angajamentul luat in întrecerea 
socialistă, din care selectăm : depă
șirea producției industriale cu 85 mi
lioane lei (concretizată în 5 000 tone 
fontă, 500 tone cocs, 2 500 tone oțel, 
10 000 tone laminate), depășirea valo
rii producției nete cu 15 milioane lei, 
livrarea la export, peste plan, a unei 
cantități de produse în valoare de un 
milion lei, reducerea consumurilor 
planificate și obținerea pe această 
cale a unor economii de 1 000 tone 
metal. 2 000 tone combustibil con
vențional și 2 000 kWh. Angajamente 
considerate pe deplin realizabile de 
participanții la dezbateri ; înfăptuirea 
lor perseverentă este de natură să 
asigure o îmbunătățire calitativă a 
întregii activități depuse în combi
nat. înscrierea acesteia pe noi para
metri de eficientă.

Paul DOBRESCU 
Nicolae CATANA
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rFAPTUL; 
jPIVERS; 
| Bărbăție |

pionierească, •
I Viața bătrinei Ioana Stănescu, I 

în virstă de 85 de ani, din co-

Imuna Viperești, județul Buzău, I 
era în primejdie. O flacără iz- | 
bucnise prin acoperișul_ casei in

Icare locuia ea. Observind in- ■ 
cendiul, pionierul Florin Stoica I 
din clasa a VIII-a i-a alertat in • 
mare grabă pe săteni, pe colegi.

I împreună cu pionierii Dorin 
Ene și Aurel Dumitru, cu alți | 
colegi și săteni, el s-a cățărat pe

I acoperiș, s-a luptat vitejește cu ■ 
flăcările mistuitoare.

O faptă curajoasă, încheiată ’ 
cu promisiunea celor trei pio- . 

Inieri de a se îngriji in viitor de I 
bătrînă, de a o ajuta in gospodă- | 
rie cu cele de trebuință. Promi-

Isiune pe care ei și-o onorează I 
cum se cuvine. Pionierește !

I

I
I

I

Expoziție inedită |
Sala căminului cultural din 

comuna Căuaș (Satu Mare) găz
duiește o expoziție inedită. Sint 
reunite zeci de caricaturi reali
zate cu vervă satirică, intr-o 
manieră originală, de loan Pop. 
Toate țintesc, cu adresă pre
cisă, moravuri și năravuri ai 
căror „autori" se regăsesc prin
tre cei din jur, certați cu mun
ca și cu normele de conviețuire 
socială civilizată. Caricaturistul 
va pregăti o nouă ediție, cu sce
ne surprinse „pe viu" in apro
piata campanie agricolă de pri
măvară.

Dar cine credeți că este loan 
Pop caricaturistul ? Un om chiar 
din comună.

I

I
I
I

I
I

1
I

!
!
I
!

„Carpafi"
cu... sîrmâ

O întimplare nostimă (și nu 
prea) ne relatează cititorul nos
tru Mircea Ionescu din Bucu
rești : „Sint •— n-aș mai fi ! — 
un fumător înrăit. Nu pot să 
pufăi decît țigările preferate : 
„Carpați". Cum încerc alt fel de 
țigări, cum tușesc, mă-nec. 
De mai multe ori, în țigările 
mele preferate am intîlnit dife
rite corpuri străine, mai ales 
sub formă de bucățele de carto
nașe sau sforicele. Le-am trecut 
cu vederea. Acum însă, mi s-a 
intîmplat ceva de necrezut. Cum 
stăm eu deunăzi și trăgeam din 
țigară, simt deodată că parcă e 
mai „caldă" ca de obicei, dar 
mi-am zis că mi se pare. Cînd 
am tras un alt fum cu sete, am 

. și sărit ca ars : mă fripsese, ceva 
la buze. Mă uit și ce văd ? O 
sîrmuliță înroșită...".

în încheiere, cititorul 
haz de necaz : „în ce mă 
vește. dacă mă mai frig o 
mă las de fumat".

Excelentă idee !

I
I
I
I
I
I
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lama 
printre nutrii

Frumoase sint blănurile
nutrii. Frumoase și bănoase pen
tru cei care și-au făcut o pa
siune din creșterea nutriilor. 
Bănoase au fost și pentru loan 
Cuțitaru din Cluj-Napoca, Mer
gea la cite un crescător de nutrii, 
dar întotdeauna, in mod inten
ționat, oferea un preț derizoriu 
și tirgul nu avea loc. în schimb, 
Cuțitaru „studia" locul, împre
jurimile. Revenea noaptea, pe 
furiș, dind iama printre nutrii, 
pe care le revindea la prețuri 
mari. Că la tocmeală, nimeni 
nu-l întrecea. Acum i-a venit și 
lui rîndul să încaseze ce merită. 
Fără tocmeală.

I
I
I
I
I

I

I
I
i
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Proiect 
cu ochii legați

în urmă cu doi ani de zile, la 
cooperativa agricolă din Vela, 
județul Dolj, a început să se 
construiască un grajd pentru 
vaci. Lucrările de construcții 
au decurs normal, iar mult 
așteptatul grajd a fost gata acum 
un an. Dar, stupoare : joienete 
nu vroiau in ruptul capului să 
stea înăuntru. Nu vroiau, pen
tru că nu puteau. Datorită unui 
proiect greșit elaborat de
iectare al U.J.C.A.P. Dolj,

I
I
I
I
I

I
I
I

_ .___  „ , > spe
cialiștii fostului atelier de pro-

__ dis
tanța stabilită de la iesle pînă la 
zid era mult mai mică decît 
lungimea unei vaci, luată chiar 
și... fără coadă. Cum joienele nu 
s-au... scurtat 
dului nu s-a 
țat, se pune 
plătește ?

și nici zidul graj- 
dărimat și r.einăl- 
intrebarea : cine

„Adio

I
I
I
I
I
I
I
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I

și n-am cuvinte"
Există în apropiere de orașul 

Huedin un frumos popas turis
tic. Acolo a poposit deunăzi și 
Ovidiu Trif, cu tractorul pe care 
lucra. A lăsat tractorul afară, 
cu motorul mergind in gol, pen
tru a nu se răci, iar el a intrat 
înăuntru să se „încălzească" ni- 
țeluș cu o tărie. Găsindu-l in 
plină „activitate", un ofițer de 
miliție, care tocmai intrase, l-a 
întrebat :

— Dumneata ești cu tractorul 
de-afară ?

— Eu, să trăiți !
— Și dumneavoastră să trăiți, 

și ca să trăiți, la volan să nu 
mai suiți...

— Am înțeles.
Dar Trif n-a înțeles. S-a stre

curat afară, s-a dus glonț la 
tractor și a pornit la drum, sa- 
lutînd din mers : „Adio și n-am 
cuvinte". Dar i-a fost dat să 
aibă nevoie de multe cuvinte, 
pentru a da explicația de rigoare 
ofițerului care l-a ajuns repede 
din urmă. Repede și la timp, 
pentru a nu pune în pericol cir
culația. Acum staționează.

Rubncă realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 
Hărniciei—recompensa cuvenită Aaînvins legalitatea și disciplina

O luminoasă figură 
de cărturar patriot

Mai mulți mecanici și fochiști 
care lucrează pe locomotive cu 
abur la Depoul C.F.R, Ploiești au 
trimis secretarului general al parti
dului nostru o scrisoare în care 
arătau că, deși au realizat însem
nate economii de combustibil — 
cărbune și păcură — nu au primit 
recompensele cuvenite, asa cum 
prevedea legea. Solicitînd celor în 
drept să soluționeze cazul respec
tiv, arătau ei în scrisoare, ni s-a 
spus că economiile realizate de noi 
urmează să acopere pierderile din 
alte unități, mai puțin harnice decît 
noi, ceea ce nu este just.

în răspunsul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor se 
precizează că Depoul de locomotive 
Ploiești nu a acordat premii pentru 
economii de combustibil pe anul 
1979, deoarece Decretul nr. 100/1979 
prevede că premierea pentru eco
nomii de materiale și forță de 
muncă se face pe baza unor regle
mentări ce urmează a fi elaborate 
de Ministerul Muncii, cu acordul 
M.F., C.S.P. și MATMCGFF. Aceste

norme tehnice cu caracter metodo
logic au fost primite de la Minis
terul Muncii în ,luna noiembrie 
1979 și difuzate ' tuturor unităților 
din subordinea M.T.Tc., dîndu-se 
dispoziții să se treacă la determina
rea premiilor cuvenite personalului 
de locomotivă.

Pe 11 luni ale anului 1979, per
sonalul de locomotivă al depoului 
Ploiești, ce a deservit cele 14 loco
motive cu abur, a realizat o eco
nomie de 1159,5 tone combustibil 
convențional, urmînd a primi drept 
premii 213 823 lei. Avînd in ve
dere că aceste premii s-au reali
zat în condițiile îndeplinirii preve
derilor din normele tehnice cu 
caracter metodologic, prevăzute în 
anexa 8 la Decretul 100/1979, Regio
nala C.F. București a preliminat 
suma respectivă la cheltuielile anu
lui 1979, iar Depoul de locomotive 
Ploiești a trecut la calcularea pre
miilor pe fiecare mecanic și fochist 
de locomotivă, urmînd a fi acordate 
în cursul lunii februarie 1980.

Afoiw scoală, asa cum si-au 

dorit-o sătenii

într-o scrisoare primită la condu
cerea partidului se relatau nu
meroase fapte concrete din care 
rezulta că la C.A.P. Terebești — 
Satu Mare se comit abuzuri., în
călcări ale legalității de către în
seși cadrele de conducere, păgubin- 
du-se avutul obștesc. Președintele 
cooperativei, Gheorghe Suceveanu, 
contabila șefă Florica Bordihan, in
ginerul șef Petru Harkacsi sînt 
preocupați doar de înavuțirea lor 
personală, pentru care nu se dau 
înlături de la eludarea legii, sus
trag din averea obștească, nu sînt 
buni gospodari.

Comitetul județean Satu Mare al 
P.C.R. precizează în referatul de 
cercetare că a constituit un colec
tiv din care au făcut parte activiști 
de partid și de stat, specialiști de 
la foruri competente județene, care 
au verificat la fata locului sesi
zarea, au stat de vorbă cu un mare 
număr de membri cooperatori si 
cadre de conducere din comună. 
Referatul, ocupindu-se de afirma
țiile relatate în sesizare, arată că 
inginerul șef și contabila șefă au 
cumpărat purcei de la C.A.P. pe 
care i-au plătit cînd cu 200, cînd cu 
300 lei 'bucata ; contabila șefă a 
vîndut în orașul Cărei 3 mc 
de scînduri cu 6 000 lei ; pre-, 
ședințele a schimbat un tău-

raș, proprietate personală, cu 
o vițea proprietatea C.A.P.. obți- 
nînd un avantaj de aproape 1400 
lei — reprezentînd diferența de 
greutate și calitate. în referatul de 
cercetare sînt relatate și alte fap
te comise de președintele C.A.P. 
și contabila șefă, care au a- 
probat eliberarea din magazie, 
fără forme legale, a cantității de 
1 100 kg grîu. S-au mai eliberat, de 
asemenea, ilegal, 2 500 kg grîu per
soanelor TESA. S-au constatat ca
zuri de folosire de către condu
cerea C.A.P. a unor mijloace de 
transport ale cooperativei în inte
res personal; de asemenea s-a 
pontat cu norme convenționale pen
tru zugrăvirea locuinței contabilei 
șefe și a inginerului șef.

Pentru toate aceste abateri s-au 
luat următoarele măsuri : au fost 
înlocuiți din funcție și sancționați 
pe linie de partid președintele și 
contabila șefă ; a fost retrogradat 
pe trei luni. și sancționat pe linie 
administrativă inginerul șef ; con
cluziile desprinse din cercetări au 
fost prelucrate în adunarea genera
lă a organizației de partid din 
C.A.P. U.J.C.A.P. și Consiliul unic 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Ardud vor urmări recuperarea, de 
la cei vinovați, a tuturor pagubelor 
constatate.

în zootehnie—mai multă ordine,

în numele locuitorilor din satul 
Profa-Olt, mai multi membri ai 
partidului nostru au trimis pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o scrisoare solicitînd ca 
noua școală care urmează a se 
construi în sat să fie amplasată 
în centrul satului și nu la margine, 
cum au hotărît organele locale și 
cele județene. Ridicarea școlii în 
centrul satului, subliniau autorii 
scrisorii, prezintă o seamă de a- 
vantaje : favorizează înfăptuirea 
politicii statului nostru privind sis
tematizarea localităților, creează 
posibilitatea aducerii apei potabile 
în școală, pentru buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ ; 
concentrează întreaga populație șco
lară a satului intr-o singură insti
tuție, condiție importantă • pentru 
îmbunătățirea procesului de' învă- 
țămînt ; scutește marea majoritate 
a elevilor de un efort , fizic în plus, 
prin parcurgerea pe jos a încă circa 
2 km ; prin păstrarea vechiului lo
cal de școală, se poate amenaja a- 
colo o grădiniță cu program prelun
git, pentru copiii întregului sat.

Profund încrezători în spiritul

dumneavoastră 'de dreptate si echi
tate, vă rugăm, mult stimate tova
rășe președinte — se relata în înche
ierea scrisorii — să ne ajutați să 
ducem La îndeplinire această dorin
ță a sătenilor din Profa, finind sea
ma de faptul că realizarea ei este 
în interesul tuturor.

Comitetul județean Olt al P.C.R., 
căruia i s-a încredințat scrisoarea 
spre studiere și soluționare, preci
zează în răspunsul său- că în urma 
verificărilor efectuate la fata locu
lui și a analizei făcute de con
ducerea secției de arhitectură și 
sistematizare, a rezultat temeinicia 
afirmațiilor și a solicitării semna
tarilor scrisorii : amplasamentul 
propus de ei este cel mai judicios, 
fiind egal depărtat de. toate zonele 
satului. în consecință, s-a. dispus, 
schimbarea amplasamentului școlii 
și s-a transmis biroului executiv al 
Consiliului popular comunal Spi- 
neni hotărârea luată pe bază de 
plan avizat. Localul școlii va fi 
construit pe terenul din vecinătatea 
magazinului universal al satului 
Profa.

mai bună gospodărire!
O scrisoare din comuna Buzoești, 

județul Argeș, adresată secretarului 
general al partidului -nostru, aducea 
la cunoștință fapte grave comise de 
conducerea sectorului zootehnic al 
C.A.P. din localitate. Autorii scri
sorii relatau că datorită lipsei de 
îngrijire, proastei gospodăriri a 
sectorului zootehnic, au murit zeci 
și zeci de viței. Pentru a se ascun
de adevărul și a se acoperi negli
jența, s-a procedat la un fals, și 
anume, neînregistrarea tuturor vi
țeilor născuți. în scrisoare se mai 
arăta că despre toate acestea au 
fost sesizate organele locale, dar 
nu s-au luat măsurile corespunză
toare.

Comitelui județean Argeș al 
I’.C.R. precizează în răspunsul său 
că relatarea este conformă adevă
rului. Pe baza cercetărilor făcute 
la fața locului, s-a constatat că în 
perioada martie—septembrie 1979 
au murit 58 viței în vîrstă de pînă 
la 6 luni, pentru care nu s-au în
tocmit actele legale — medicul ve
terinar Vlad Nelu și inginerul zoo

tehnist Vasile Ciobanu recurgînd la 
un șir de acțiuni incorecte pentru 
mușamalizarea faptelor. Grav este 
și faptul că pentru cei 58 de viței 
s-au plătit nelegal prime îngrijito
rilor în valoare de 13 000 lei.

Față de cele constatate și men
ționate mai sus, s-au dispus trimi
terea în judecată a medicului ve
terinar Vlad Nelu și a inginerului 
zootehnist Vasile Ciobanu ; s-a 
recomandat ca în acest caz să se 
organizeze un proces public la care 
să fie invitați toți medicii veterinari 
și inginerii zootehniști din cadrul 
județului.

Desigur, justiția își va spune 
cuvîntul. întrebarea care se pune 
este : conducerea cooperativei,, or
ganizația de partid din unitate, 
membrii de partid din sectorul 
zootehnic n-au văzut din timp res
pectivele fapte ? Și de ce n-au luat 
atitudine împotriva neglijentei și 
ilegalităților prin care s-a încercat 
acoperirea lor î

Neculal ROȘCA

La 21 februarie se împlinesc 175 
de ani de la nașterea lui Timotei 
Cipariu, unul din întemeietorii filo
logiei românești moderne, luminoasă 
figură de cărturar patriot, devotat 
intereselor și cauzei poporului în 
serviciul căruia a stat.-ca profesor la 
Blaj, aproape șase decenii. Născut 
într-un sat de pe Tîrnave, într-o fa
milie modestă („Născut în soarte- 
amară și din părinți săraci", spune 
el într-o poezie autobiografică) ai că
rei înaintași veniseră din Moldova, 
Cipariu prefigurează prin însăși ori
ginea sa idealul unității naționale, 
unității limbii și culturii românești, 
căruia îi va închina întreaga sa 
viață. Contribuția sa la progresul 
științei românești, la educația morală 
și intelectuală a maselor este dintre 
cele mai importante, atît prin opera 
sa de savant, 
scriitor, autor de 
manuale, redac
tor de gazete ști
ințifice sau de 
popularizare, cit 
și prin însuși e- 
xemplul perso
nal, el fiind unul 
din participanții 
activi la mișcările 
premergătoare revoluției de la 1848, ca 
secretar al marii adunări de la Blaj 
și ca membru al delegației trimise la 
Viena. fapte pentru care a fost pri
gonit șl viața sa pusă în pericol.

Opțiune izvorâtă din dorința afir
mării și pe această cale a originii 
limbii și a poporului român, cerce
tările sale filologice sînt de o impor
tanță deosebită nu numai pentru 
fundamentarea științifică a lingvis
ticii noastre, ci și pentru cunoașterea 
directă a acelui „scump tezaur, ținut 
și apărat ca lumina ochilor de mul
te secole : limba". El a publicat pri
mul și a studiat textele vechi româ
nești, găsind în ele resursele firești 
de apărare împotriva valului de ne
ologisme inutile și ă expresiilor imi
tate din alte limbi, a cules încă din 
1831 folclor a cărui importanță de
osebită pentru cunoașterea limbii a 
ințeles-o ca nimeni altul pe acea 
vreme, și l-a folosit în articolele și 
manualele sale, a semnalat primul 
că limba română nu suferă doar in
fluențe străine, ci că influențează la 
rîndul ei alte limbi, a militat pentru 
Unificarea limbii literare și a fost 
primul care a introdus folosirea cu
rentă a alfabetului latin in publica
țiile pe care le redacta. Chiar teo
riile etimologizante în domeniul or
tografiei, una din laturile vulnera
bile ale activității sale, au deschis 
calea spre studierea modificărilor fo
netice în limbă, pregătind terenul 
unor evoluții viitoare. Dar stu .ierea 
limbii a fost întotdeauna legată, în 
activitatea lui Cipariu. de cea a lite

175 de ani de la nașterea
J

lui Timotei Cipariu

raturii, manualele sale. Crestomația 
de texte din 1858. fiind totodată „un 
pas", după propria sa apreciere, că
tre necesara istorie a literaturii 
române, pe care o concepea într-un 
larg spirit național, cuprinzînd toate 
marile nume ale scrisului românesc, 
de la Neagoe Basarab și D. Cantemir 
și apoi pînă la începutul secolului 
său. El este și autorul unor Elemente 
de poetică, metrică și versificație, 
prima cercetare științifică la noi nu 
numai a formei poeziei, ci și a na
turii sale specifice.

Cipariu a fost el însuși un scriitor 
în adevăratul înțeles al cuvîntului, 
versurile sale — pe care a continuat 
toată viața să le scrie — nefiind cu 
nimic inferioare creației lirice a 
timpului, și numai marea sa modes
tie l-a impiedicat să le publice pe 

cele mai multe. 
A.bia mult timp 
după moartea sa 
au fost regăsite 
unele fragmente 
care ne fac să 
bănuim că poetul 
scrisese o epopee 
a originii poporu
lui nostru, ară- 
tînd „Roma în 

puterea dacilor căzută" prin vi
tejia unui „erou mare cu bra 
tul de leu", Decebal, desigur. Și î-- 
acest fragment și în numeroase alt*  
poezii este vizibilă influenta foi,!-’- 
rului, în versificație, teme, universul 
poetic, el utilizînd unele sugestii pro
venite din credințele populare în 
sensul fantasticului romantic. în linia 
contemporanilor săi Heliade și Bolin- 
tineanu, prelucrând balade ca cea a 
lui Pintea, căreia îi păstrează carac
terul declarat social („Fiți, săteni, în 
pace... / Noi avem cu domnii... Care 
țara-mpilă / Fără nici o milă") sau 
dezvoltînd teme specifice in forme 
specifice (Dorul, Blestem, Mireasa 
etc.). Fermecătoare însemnări a lă
sat Cipariu și din călătoria sa la 
București, unde urmărea cu emoție 
progresele culturii naționale. în 
presă, societăți literare, teatru, mu
zeu și biblioteca, sau pagini autobio
grafice de mare poezie, dezvăluind 
universul copilăriei sale, fermecate 
de poveștile mamei, cum va scrie 
Creangă nu peste mult timp.

Personalitate complexă, precursor în 
atîtea domenii (între care al studiilor 
orientale, al limbii și poeziei arabe 
în primul rând), Cipariu ar merita 
fără îndoială o ediție selectivă mai 
amplă a scrierilor sale literare și fi
lologice — pregătită dealtfel prin 
meritorii publicații parțiale din ul
timii ani — care ar restitui cititori
lor de azi opera unui înaintaș de 
valoare.

Mircea ANGHELESCU

Microplatforma chimica a elevilor
în cursul acestui an școlar, la 

Grupul școlar de chimie din Piatra 
Neamț se construiesc 7 instalații 
pilot destinate pregătirii practice a 
celor peste 2 000 de elevi, viitori 
muncitori și maiștri in industria 
noastră chimică. Aceste instalații, (vor 
asigura, pe lingă condiții mai efrâ 
ciente de desfășurare a pregătirii

profesionale a elevilor, recuperarea 
unor importante cantități de mate
riale revalorîficabile rezultate din 
producția Combinatului de fire și 
fibre sintetice Săvinești și Combina
tului de îngrășăminte chimice din 
Piatra Neamț (catalizatori uzați, re- 
ziduri poliamidice, cărbune activ 
dezactivat și altele). (Constantin Bla^ 
govici).

A apărut „ERA SOCIALISTĂ**  nr. 4/1980
Revista . cuprinde articolele : „Act 

politic prin care națiunea se exprimă 
pe sine" de Paraschiv Benescu ; „Bo
gate înfăptuiri în dezvoltarea social- 
economică a patriei" de Ion Nicola ; 
„Spirit revoluționar în educație și în- 
vățâmînt" de Mihai Mazanet ; „Siste
mul electoral și adîncirea democrației 
socialiste" de Tudor Drăganu și An
drei Sida ; „O puternică afirmare a 
înaltei răspunderi patriotice" de Ni- 
colae Mihalache ; „Democrația socia
listă — participare și responsabilitate 
socială" de Savel Davicu.

în continuare sint inserate artico
lele : „Randamentul fondurilor fixe 
în condițiile progresului tehnic actual"

de Vasile M. Popescu ; „Științele so
ciale și exigențele vieții sociale" de 
Sergiu Tămaș ; „Condiționări reci
proce între agricultură, energie, stra
tegie alimentară" de loan Puia și Vio
rel Soran ; „Concepția lui L. D. Pă- 
trășcanu despre stadiul dezvoltării 
capitalismului în România interbe
lică" (II) de Vasile Ioța.

Ș Revista mai cuprinde articolele : 
„Obiectivele și liniile directoare ale 
politicii externe a României" de Cor- 
neliu Bogdan ; „Raportul dintre bio
logic și social și limitele dialecticii 
spontane în știință" de Ion Florea ; 
„Inegalitățile social-economice — în
tre apologie și adevăr" de A. Oprea.
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Roman politic, „Fiul se

cetei" înlătură, mai întii, o 
anume inerție a prozei 
noastre în acest gen. can
tonată. de regulă, la „ob
sedantul deceniu" al șase
lea sau la epoca preluării 
puterii. împrejurările și 
destinele din noua carte a 
lui Ion Lăncrănjan își tri
mit prelungirile pină in zi
lele noastre, ceea ce duce 
la o salutară sincron’zare 
a literaturii cu viata. Cele 
patru diviziuni ale cărț.iV 
reprezentînd depozițiile a 
patru martori, inclusiv 
protagonistul, nu sînt, fi
rește, egale. .

Dar să urmărim mai 
întii firul epic. Vasile 
Pozdare, personajul cen
tral. este, la început, un 
copil, venit împreună cu alți 
copii amenințați să moară 
de foame, dintr-un sat 
moldovenesc intr-un mare 
oraș transilvan (Brașovul, 
desigur) în vremea cum
plitei secete de după 
război. După o copilărie 
normală, asupra căreia își 
va intoarce mai tîrziu su
fletul, ultimele momente 
din sat sînt tragice. Moar
tea mamei, în vremea ar
șiței. îl va obseda multă 
vreme. Eroul intră apoi 
ucenic într-o mare între
prindere industrială. înva
ță meseria de strungar, 
după care e recrutat, ca 
activist de partid, primind, 
în această calitate, misiuni 
importante. întii in oraș, 
apoi la sate. în vremea 
cooperativizării agricultu
rii. Muncește enorm, cu o 
înflăcărare exemplară dar. 
comițînd greșeli și dove- 
dindu-se lipsit de sim
țul „politeței" ierarhi
ce. este exclus din. partid, 

■ revine în uzină. s6 pune 
pe învățătură, absolvă li
ceul. apoi politehnica, este 
reprimit în partid, devine 
Inginer, inginer-șef, apoi 
director general al puter

nicei uzine la care fusese 
ucenic dar. tocmai cînd se 
părea că destinul i-a su
râs. răsplătindu-i eforturi
le, capacitatea și talentul 
o explozie în uzină — ur
mare a unei subversiuni ? 
— duce la demiterea sa. 
Trecut de patruzeci de ani, 
va fi în stare să se redre
seze ? Răspunsul este po
zitiv căci, fire puternică, 
încrezătoare în principiile 
etice noi, după un moment 
de „cădere", eroul pare 
a-și 9 fi revenit definitiv, 
gata să ia totul „de la ca
păt", ca Meșterul Manole. 
Hazardul este insă crud, 
o congestie cerebrală pune 
capăt unei vieți trăite la o 
extraordinară tensiune. în- 
tr-o permanentă incandes
cență. Căci acest „fiu al 
secetei" este unul din cele 
mai tulburătoare perso
naje care s-au plămădit in 
proza noastră mai nouă. 
Indiferent de obiecțiile ce 
se pot aduce romancieru
lui, mai ales pe linia unei 
anume prolixități, a unei 
anume ostentații demon
strative, avem certitu
dinea că noua carte a lui 
Ion Lăncrănjan rămîne 
o construcție durabilă și 
impunătoare, expresie a 
unei energii artistice greu 
de ignorat, menite să 
învingă inerțiile scepticis
mului critic.

Eroul cărții parcurge is
toria ultimelor trei dece
nii, el este, cum se poate 
înțelege, produsul acestei 
epoci în sensul că eveni
mentele capitale petrecute 
au avut consecințe hotărâ
toare asupra destinului 
său politic, profesional si 
moral.. Evenimentele s-au 
răsfrânt, firește, și asupra 
altora, dar influenta n-a 
fost uniformă, căci orice 
ins este o individualitate, 
o matrice sufletească peste 
care istoria îsi așterne ur
mele și rănile. Vasile Poz-

Sibiul universitar
în peisajul indus

trial, social și cultural 
al județului. Institutul 
de învățămînt supe
rior din Sibiu se în
scrie cu noi realizări, 
care creează condiții 
mereu mai bune pen
tru pregătirea celor 
1 600 de. studenți, ro
mâni, germani, ma
ghiari.

Astfel. în ultimul 
timp, la Facultatea de 
mecanică au fost în
ființate noi labora
toare. între care cele 
de mecanică și vibra

ții, electrotehnică si 
mașini electrice, fizi
că, toleranțe si măsu
rători. fapt care a fa
cilitat încheierea de 
noi contracte de cer
cetare cu diverse în
treprinderi sibiene.

Darea în folosință, 
de curînd. a unui nou 
cămin studențesc cu 
350 de locuri, ame
najarea unei case de 
cultură a studenților, 
în cadrul căreia își 
desfășoară activitatea 
numeroase formații

artistice, printre care 
corul de cameră și 
formația de teatru, 
laureate ale Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României", ca și 
începerea, în acest an, 
a lucrărilor la o nouă 
construcție pentru fa
cultatea de mecanică 
valoarea investiției — 
44 milioane lei — dau 
noi dimensiuni reali
zărilor acestui tînăr 
centru universitar al 
țării. (Nicolae Bru- 
jan).

In cartierul Rahova din Capitală a fost dată în folosință o nouă școală generală
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dare este, la început, pro
dusul propriului „eu", al 
unei predestinări funciare, 
și portretul desfășurat în 
carte de aici începe. Trep
tat, în copilul de țăran 
moldovean se descifrează 
un spirit agitat, al marilor 
dăruiri și combustii, al ge
nerozității unite cu intran
sigența și inflexibilitatea, 
în care ura și iubirea se 
întîlnesc și se intercondi- 
ționează. „Sînt urmașul 
celor de la 1907, sînt nepot

riștii și profitorii revolu
ției. Integritatea caracte
rului său nu suferă, dealt- 
minteri, pe întreg par
cursul romanului, nici o 
avarie mai îngrijorătoare, 
eroul este, în ciuda dete
riorării poziției sale socia
le și politice din momente 
decisive ale vieții, un ca
racter metalic, de o recti
tudine absolută ; nu-l in
teresează funcțiile, ci oa
menii în fața faptelor lor, 
ignorează cu îndîrjire re
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moral, un simbol imaculat, 
el cade, nu o dată, victima 
insuficientei supravegheri 
în comportare, a absenței 
spiritului de discernămint, 
a excesului pasional. Este 
vorba, mai ales, de durita
tea inutilă, de stîngismul 
rigid, de violențe confun
date cu radicalismul revo
luționar și cu spiritul par
tinic și, îndeosebi, de inca
pacitatea adaptării ideilor 
și metodelor politice la 
realitățile concrete, națio

n-au urmărit niciodată 
propria chivernisire. Sen
sul noilor vremuri, devine, 
treptat, însuși sensul vie
ții lor, pentru că are la 
bază tocmai înlăturarea ta
relor morale pentru care 
eroii luptaseră și înainte : 
Jeler, Rîșnoveanu, dar 
mai ales Pozdare, iși 
regăsesc parcă fondul ini
țial deși edificarea se face 
încet și nu în întregime, 
căci autorul are tactul de 
a nu folosi principiul

FIUL SECETEI"
roman de Ion LĂNCRĂNJAN

t

de răsculat, sînt viță de 
răstignit și poate că de a- 
ceea nu-mi aflu liniștea 
nici acum", spune, despre 
sine, personajul. O aversiu
ne sui generis, născută din 
complexe și neîmpliniri, 
„soră bună cu anarhia și 
pierderea de sine" îl con
duce spre un fanatism al 
convingerilor, spre o in
transigență care, aplicată 
cu aceeași măsură în orice 
împrejurare, fără distinc
țiile necesare, degenerează 
automat în dogmatism, 
eroul insuși identificind a- 
ceastă comportare cu o 
maladie, numind-o „dog- 
matită". Pozdare este. în 
prima fază a vieții, fasci
nat de ideile revoluției ca 
de un adevărat ioc al iele
lor. un fel de Gelu Rus- 
canu și un Robespierre, o 
stîncă de principii de care 
se izbesc, și uneori se 
sfarmă, nu numai carie

lațiile și „pilele", de aceea 
spiritul său critic, pornind 
dintr-un fond moral neal
terat și dîrz, moștenit de 
la răzeșii demni, se e- 
xercită în egală măsură 
asupra tuturor.

Pozdare devine un fel de 
întrupare a spiritului jus
tițiar, un „bici al revolu
ției". E lesne de înțeles că 
o asemenea comportare 
trezește solidaritatea im
postorilor revoluției. Eroul 
devine astfel, în mod tra
gic. victima propriilor sale 
calități. Semnificativ pen
tru profilul său moral este 
faptul că eroul însuși este 
conștient de o asemenea 
stare conflictuală dar. cu 
superb orgoliu, asumin- 
du-și toate riscurile (care 
dealtfel n-au întirziat) el 
reușește să se învingă pe 
sine însuși. Omul nu este 
cîtuși de puțin, cum s-ar 
putea bănui, un eșantion

nale. Revoluția este. în 
mintea lui Pozdare. o ab
stracțiune cu valoare uni
versală. in timp și spațiu, 
aplicarea ei nu comportă 
nici o diferențiere.

Istoria își corectează însă 
treptat erorile și excres
cențele (fără a le lichida 
definitiv), iar oamenii tre- 
cuți prin purgatoriul isto
riei își corectează, ei în
șiși. personalitatea. Atari 
momente pot insă produce 
drame ori fluctuații mora
le imprevizibile, pot duce 
la alterarea caracterelor, 
la cameleonism și liche
lism. Multi eroi din roman 
primesc astfel de aluviuni 
impure. Alții își păstrează 
însă integritatea morală, 
fondul lor Inițial. rezistă 
presiunilor pentru că ei au 
fost sinceri și adînci în con
vingeri, pentru că n-au 
făcut tranzacții cu propria 
lor conștiință, pentru că

„deus, ex machina" și 
„happy-end“-ul. Iar vre
murile noi, la rîndul lor, 
sînt tot vremuri de luptă, 
nu cade asupra oamenilor 
nici un paradis, totul de
pinde de ei, mai ales de 
autoperfectionarea mora
lă. Folosind noile împreju
rări — nu în scopul profi
turilor personale, ci spre a 
ridica uzina pe care o con
duce — fizionomia morală 
a eroului rămîne nealtera
tă. Ca și înainte. Pozdare 
prețuia pe oameni după 
munca efectivă pe care o 
depuneau, și nu după lo 
cui ocupat în ierarhia ad
ministrativă sau politică, 
acuratețea dosarului sau 
abilitatea verbală. Compor- 
_tarea__sa, aparent de Don 
Quijote, păstrează această 
latură a integrității morale, 
nu însă și pe cea livrescă, 
desprinsă de concret. Ve
chea „boală a copilăriei".

supusă terapeuticii vieții, 
dispare cu timpul, eroul 
„se dezghioacă". Astfel că 
dintr-o doctrină abstractă, 
socialismul devine pentru 
el o concepție activă, un 
instrument eficient in 
transformarea societății ro
mânești. în ultima parte a 
vieții lui Pozdare, „țara se 
logodește definitiv cu 
ideea", emancipindu-se de 
sub tutela depersonalizan- 
tă a imitației (nouă va
riantă a „formelor - fără 
fond"), eroul se regăsește 
pe sine. Forța lui aproape 
stihinică, dirijată înainte 
înspre „acceptarea oarbă", 
capătă emblema lucidității, 
a autocontrolului interim. 
Vechile poncife, limbajul 
șablonard, uniformizant și 
agresiv/ îndîrjirea inutilă 
sînt abandonate. în locul 
utopiei și imitației se in
stalează supunerea la con
cret și încrederea în valo
rile proprii. Eroul are, 
atunci. revelația funda
mentală că omologarea va
lorilor unei revoluții se 
produce prin capacitatea 
de a construi, incompara
bil ,mai grea droît volup
tatea demolării, proprie 
etapei anterioare. De unde 
și deruta unor personaje, 
înfeudate vechiului, inca
pabile de a înțelege noile 
vremuri. Pozdare devine o 
veritabilă forță prooulsivă 
a noii etape. Regăsirea de 
sine a eroului, în consens 
cu regăsirea de sine a pa
triei. este simbolizată de 
imaginea, halucinantă, re- 
orezentînd pe „țăranul din 
Cont.ia", dominînd, ca un alt 
Ceahlău, marele oraș. Este 
un puternic simbol al re
cuperării forței originare, 
ignorată sau disprețuită o 
vreme. Această halucina
ție este, în același timn, 
în măsură să ilustreze în
săși recuperarea fondului 
uman al eroului. care, 
acum, gîndindu-se Ia cele 
petrecute în „trecutul nos

tru nu prea îndepărtat", 
consideră că se puteau 
evita atitea nefericiri si 
sacrificii. Demiterea din 
postul de conducere ice-1 
ocupă nu este, in ordinea 
morală, o înfrângere ire
mediabilă,' căci Pozdare 
este „un om mare indife
rent de funcție", după cum 
în perioada cînd a fost, ex
clus se considera „comu
nist, mai comunist decît 
alții .cu carnet și funcții". 
Acest „fiu al' secetei" iși 
va continua în orice condi
ții lupta căci „nu era fă
cut să se astîmpere nici
odată", mereu însetat de a 
se depăși și de a trage, 
după el, pe cei din jur, ab
sorbind. cu voracitatea pă- 
mîntului după secetă, to
rentele apelor vieții. Eroul 
„s-a îngropat", cum spune 
singur. în marele combinat 
industrial, care prosperă 
mai ales datorită lui. ast
fel că moartea lui Pozdare 
ne asociază, automat, mi
tul Meșterului Manole. 
Adăugăm că destinul erou
lui, .activist politic, se des
fășoară într-un context 
larg european, fără de 
care nu puteau fi deslușite 
evenimentele interne, ceea 
ce ni s-a părut firesc și 
salutar (chiar și fără in
tervenția, din postfață, a 
autorului).

Roman analitic, de o in
discutabilă densitate pro
blematică, aparținind unui 
autor care meditează cu 
adîncime și gravitate asu
pra istoriei, scris cu res
ponsabilitate civică, nefar- 
dînd realitatea, dar în ace
lași timp fără să cadă în 
păcatul derutei mic-bur- 
gheze neputincioase. „Fiul 
secetei" este o carte repre
zentativă pentru momen
tul literar actual și. cre
dem. opera cea mai izbuti
tă. de pină acum, a lui Ion 
Lăncrănjan.

Pompillu MARCEAi
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100 de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre România și Grecia

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Reptiblicii Elene

Domnule președinte,
Aniversarea centenarului stabilirii relațiilor diplomatice 

dintre România și Grecia îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de pace și prosperitate poporului grec prieten.

Relațiile româno-elene, cu puternice tradiții comune de 
luptă pentru libertatea națională, pentru dezvoltarea in
dependentă a celor două țări și popoare cunosc o extin
dere continuă și trainică, fiind întemeiate pe stimă și 
respect reciproc, pe principiul deplinei egalități in drep
turi, al respectului independenței și suveranității națio-

0ATENA 
nale, neamestecului în treburile interne, al renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut în ultimii 
ani cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu domnul 
prim-ministru Constantin Caramanlis au ridicat pe o 
treaptă nouă cooperarea noastră, in multe domenii de 
activitate, spre binele popoarelor român și elen.

Cu prilejul marcării acestui moment de seamă în rela
țiile țărilor noastre, doresc să-mi exprim convingerea că 
rodnicele raporturi de prietenie sinceră și de conlucrare 
fructuoasă stabilite între România si Grecia se vor dez
volta și în viitor, în interesul păcii, al înțelegerii și co
laborării în Balcani. în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte, i
Cu ocazia centenarului stabilirii relațiilor diplomatice 

dintre Grecia și România, doresc să adresez, în numele 
poporului elen, un călduros mesaj de prietenie, stimă și 
bunăvoință poporului prieten român.

Numeroasele raporturi culturale și tradiționale care 
apropie în mod atît de fericit cele două țări ale noastre 
reflectă legăturile culturale și istorice multiple care unesc 
de ani îndelungați cele două popoare.

Relațiile noastre se dezvoltă armonios în toate dome
niile. Schimburile ample de vizite la toate nivelurile și 
numărul mare de acorduri pe care le-am semnat consti
tuie o dovadă că raporturile noastre bilaterale au atins un 
grad foarte ridicat. Intenționăm să continuăm această po
litică în mod consecvent și sistematic, nu numai pentru 
că ea corespunde intereselor reciproce ale celor două țări 
ale noastre și cerințelor epocii actuale, ci și pentru că ea

contribuie la crearea unui climat de pace și încredere re
ciprocă in regiunea noastră.

Sîntem convinși că eforturile noastre nu trebuie să se 
limiteze la dezvoltarea relațiilor bilaterale. Inspirați de 
trecutul nostru, credem cu tărie că o cooperare mai amplă, 
mai variată și mai profundă între țările Peninsulei Bal
canice constituie o necesitate a epocii noastre. în acest 
spirit, considerăm că va trebui să urmărim constant acest 
scop, pentru ca această peninsulă să devină o regiune a 
păcii și cooperării.’

în plus, conlucrarea țărilor noastre pe plan interna
țional mai general confirmă atașamentul nostru profund 
fată de principiile și normele fundamentale de conduită 
a’ statelor in relațiile internaționale, așa cum au fost sta
bilite de Carta O.N.U. și Actul Final de la Helsinki.

Domnule președinte, vă exprim, cu mare plăcere. în 
numele poporului elen, sentimentele noastre de prietenie 
și stimă, precum și urările noastre de progres și prospe
ritate poporului român prieten.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Cursul uscendent ul unei prietenii tradiționale
Conviețuind în același spațiu geo

grafic, fiind moștenitori ai unor stră
vechi civilizații, avind multiple aspira
ții și interese comune, românii și grecii 
s-au cunoscut și au înnodat legături 
prietenești incă din etapele timpurii 
ale istoriei lor, fiind cunoscută in 
acest sens importanta anticelor așe
zări comerciale grecești de pe terito
riul țării noastre. Stabilirea relațiilor 
diplomatice româno-elene la 21 fe
bruarie 1880, in împrejurările istori
ce in care avusese loc Unirea Prin
cipatelor. iar România devenise stat 
independent, a constituit o încunu
nare a legăturilor statornice, intre 
popoarele noastre, de-a lungul veacu
rilor precedente, creînd, în același 
timp, noi posibilități pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării dintre 
ele.

în trecutul istoric, Țara Româneas
că și Moldova au constituit gazde 
ospitaliere și pirghii .de sprijin pen
tru emigranții greci, angajați in lup
ta de eliberare a tării lor de. asupri
rea otomană. începînd de la sfirși- 
tul secolului al XVIII-lea, numeroși 
greci s-au înrolat în. corpurile de vo
luntari formate pe meleagurile ro
mânești. Vestita Eterie, care a însu
flețit războiul revoluționar pentru e- 
liberarea Eladei. și-a desfășurat la 
început activitatea mai ales în Ță
rile Române. După ce Grecia și-a 
dobîndit, în 1830, independența, pe 
pămîntul românesc au găsit adăpost 
și sprijin, inclusiv în editarea de 
cărți și ziare patriotice, numeroși 
luptători eleni pentru desăvirșirea 
statului lor național. Amploarea ra
porturilor noastre politice, economi
ce și culturale este ilustrată de fap
tul că începind din 1832 în Țările 
Române s-au înființat numeroase re
prezentanțe consulare grecești — la 
București, Iași, Galați, Focșani, Bir- 
lad, Botoșani și in alte centre.

După deschiderea legației române 
‘a Atena, relațiile dintre țările noas
tre s-au dezvoltat și mai mult pe plan 
politic și economic. în acest cadru se 
înscrie și înființarea de consulate o- 
norifice românești la Patras. Salonic, 
Corfu. De notat că șefii de stat ai 
Greciei și României întrețineau le
gături prin emisari speciali și se 
consultau asupra unor probleme de 
interes reciproc. O puternică dezvol
tare a cunoscut comerțul bilateral, 
facilitat și prin faptul că România a 
acordat Greciei clauza națiunii celei 
mai favorizate.

Raporturile de colaborare româno- 
elene s-au lărgit și diversificat în pe
rioada dintre cele două războaie 
mondiale, cind au avut loc schimburi 
de vizite la diferite niveluri și s-au 
încheiat numeroase acorduri și înțe
legeri, între care se cuvine mențio
nat îndeosebi Pactul de înțelegere 
Balcanică, menit să întărească rezis
tența țărilor din zonă față de peri

colul expansiunii fasciste. Pentru 
evoluția raporturilor noastre este 
semnificativ faptul că, in 1939, rela
țiile diplomatice dintre cele două 
țări au fost ridicate la rang de am
basadă.

Odată cu reluarea legăturilor di
plomatice in 1956, colaborarea româ- 
nO-elenâ, stimulată de vechile tra
diții de prietenie, cit și de o seamă 
de factori noi, generați de dezvolta
rea contemporană, s-a amplificat 
an de an, pe temelia trainică a prin
cipiilor respectării independentei și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in ' treburile 
interne și avantajului reciproc, prin
cipii care și-au dovedit și în acest 

•cadru însemnătatea și rodnicia.
Momente memorabile în dezvolta

rea conlucrării româno-grecești au 
marcat convorbirile la nivel înalt, 
prilejuite de vizita efectuată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 1976 la 
Atena și de vizitele întreprinse la 
București, in 1975 și 1979, de primul 
ministru Constantin Caramanlis. Des
fășurate sub semnul prieteniei, în
crederii și sincerității, schimburile de 
vederi la nivel înalt, substanțiale șif 
aprofundate, documentele încheiate,' 
între care „Declarația solemnă to- 
mună“, au reafirmat voința' ambe
lor țări de a extinde și diversifica 
relațiile de bună vecinătate și coo
perare dintre popoarele noastre, au 
creat baze trainice pentru dezvolta
rea loi- în continuare, în interes re
ciproc, precum și al cauzei destin
derii și înțelegerii în Balcani. în 
Europa și in lume. Sintetizînd rezul
tatele rodnice ale evoluției relațiilor 
româno-elene. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU ar ăta : „Pot spune că 
înțelegerile noastre deschid minunate 
perspective colaborării între România 
și Grecia. Personal, am deplină în
credere că poporul român, poporul 
grec vor ridica pe o treaptă nouă 
prietenia și colaborarea lor tradițio
nală, că această colaborare va servi 
nu numai intereselor popoarelor 
noastre, dar și cauzei păcii în Balcani 
și în întreaga lume".

într-adevăr, transpunerea în viață 
a înțelegerilor convenite la nivel 
înalt a imprimat relațiilor.reciproce 
de colaborare multilaterală un ca
racter tot mai dinamic ; ca urmare 
au fost încheiate numeroase acorduri 
în cele mai variate domenii de inte
res reciproc. O evoluție ascendentă 
cunoaște colaborarea in sfera pro
ducției materiale, schimburile econo
mice înregistrînd în ultimul deceniu 
o creștere de circa cinci ori. Se ex
tinde cooperarea în producție, înde
osebi în domeniul industriei petro
liere. electrotehnicii și agriculturii, o 
activitate pozitivă desfășurînd socie
tățile mixte existente. Se dezvoltă, 
de asemenea, cooperarea științifică și 
tehnologică.

Frecventele schimburi de colective 
cultural-artistice. ele expoziții. . pre
zența in instituțiile de invătămint 
superior din tara noastră a numeroși 
studenți greci.. precum și alte acțiuni 
atestă extinderea și diversificarea 
relațiilor culturale, factor important 
pentru mai buna cunoaștere recipro
că a valorilor spirituale ale popoare
lor noastre, a adincirii prieteniei din
tre ele.

O vie mărturie a interesului cres- 
cînd față' de România, față de rea
lizările ei, față de activitatea prodi
gioasă a președintelui republicii o 
constituie publicarea la Atena a nu
meroase lucrări din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu sau consacrate 
personalității șefului statului român ; 
pe de altă parte, apariția la Bucu
rești a unui volum al acad. Constan
tin Tsatsos, președintele Republicii 
Elene, contribuie la mai buna cu
noaștere în țara noastră a spiritua
lității poporului prieten.

Relațiile româno-elene sîht Între
gite de' colaborarea pe tărimul vieții 
internaționale. între România și Gre
cia — țări deosebite ca orînduire so- 
cial-politică, aparținînd unor sisteme 
de alianță diferite — s-au stator
nicit și se dezvoltă exemplar relații 
prietenești interstatale. Ca țări bal
canice, România și Grecia sînt pro
fund interesate în statornicirea unui 
climat de bună vecinătate, de pace și 
colaborare între toate statele din 
zonă, ceea ce ar asigura condiții ca 
popoarele respective să-și poată con
sacra eforturile și resursele dezvol
tării lor economice și sociale, folo
sind din plin avantajele apropierii 
geografice, caracterului complemen
tar al economiilor lor naționale. Ro
mânia, ca și Grecia, se pronunță pen
tru dezvoltarea relațiilor multilate
rale in Balcani și transformarea lor 
intr-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii 
și colaborării, fără arme nucleare. A- 
ceasta ar avea o mare importanță 
pentru procesul de edificare a securi
tății și colaborării în Europa. în a- 
ceastă privință, reuniunea de la Ate
na consacrată cooperării economice 
interbalcariice s-a înscris ca una dintre 
primele măsuri pe linia transpunerii 
in viață a Actului final de la Hel
sinki. România și Grecia, care au 
conlucrat activ pentru reușita reuniu
nii, consideră necesară, alături de 
alte state balcanice, continuarea efor
turilor in acest sens.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român adresează poporului 
prieten al Greciei calde felicitări și 
iși exprimă increderea că bunele re
lații dintre ele se vor dezvolta in 
continuare, in interesul reciproc, al 
cauzei păcii și colaborării în Balcani, 
ca și pe plan general european și in 
intreaga lume.

Al. CÂMPEANU

Cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre 
România si Marea Britanie

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Regatul Unit al 
Marii Britanii, Paul Cecil Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, a oferit, miercuri, o recepție.

Au luat parte Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe: Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Ale
xandru Mărgăritescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, președintele Asocia
ției de prietenie România — Marea 
Britanie. reprezentanți ai conducerii 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au fost prezenti. de asemenea, 
W. M. Knighton, subsecretar la De
partamentul Comerțului, conducăto
rul delegației britanice la lucrările 
sesiunii a Vil-a a Comisiei mixte ro- 
mâno-britanice de colaborare econo
mică și cooperare industrială și teh
nologică, ce se desfășoară în aceste 
zile la București, și membrii delega
ției.

în alocuțiunile rostite de ministrul 
afacerilor externe al României și de 
ambasadorul britanic au fost evoca
te importanța stabilirii relațiilor di
plomatice. tradiționalele legături de 
prietenie dintre cele două țări, pre
cum și dezvoltarea continuă pe care 
o cunoaște conlucrarea româno-bri- 
tanică, pe multiple planuri, în con
cordanță cu interesele celor două po
poare, <ile păcii și colaborării inter
naționale. în acest cadru a fost sub
liniat rolul deosebit al vizitei efec
tuate in Marea Britanie de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația Maiestății Sale Regina Eli- 
sabeta a II-a și a ducelui de Edin
burgh, al convorbirilor avute și do
cumentelor semnate cu acest prilej 
pentru intensificarea și diversificarea 
largă a cooperării și conlucrării pe 
plan bilateral, precum și în diferite 
domenii ale vieții internaționale. în 
interesul reciproc al destinderii, al 
cauzei păcii și securității în Europa 
și in întreaga lume.

S-a toastat in sănătatea președin
telui Nicolae Ceaușescu si a Maies
tății Sale Regina Elisabeta a II-a, 
pentru continua dezvoltare a relații
lor dintre România și Marea Brita
nie. pentru prietenia dintre cele două 
popoare. ,

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton : Primarul din 

Casterbridge. Reluarea episodului I
1.1.50 Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs, de limba franceză^cvio* *-.*

• Teatrul Național (sala mică) : 
Alexandru Lăpușneanu — 1<6: Via
ța unei femei — 20; (sala Atelier): 
Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Michel Rochat (El
veția). Solist : Fausto Zadra (Ita
lia) — 19,30.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor î Cristian Brâncuși — 20.
• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : Țara 
surisului — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
]andra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Infidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cinema —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Coriolan — 19.30: (sala 
Studio) : Scoica de lemn — 19.
o Teatrul Giu Iești (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tecul păunului de aur — 18.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
a Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș Ia Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Reve
lion la baia de abur — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : ...Și cu 
Daniela, zece ! — 9.30.

16,45 Curs de • limba spaniolă >’ *
17,05 Reportaj pe glob : însemnări din 

Uruguayz
17.25 Viața culturală
18.25 La ordinea zilei în economie
18.35 Desene animate : Sindbad mari

narul
19.00 Telejurnal
10.20 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie !
19.35 Călătorie prin țara mea (XIV)
20,00 Ora tineretului
20.50 Film artistic de scurt metraj : 

„Bulevardul fluieră vîntu’“. Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor București.

21.25 Studioul muzical
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17,30 Buletinul rutier al Capitalei
17.40 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Reluarea episodului 1.
18.40 Instanta'nee bucureștene. Emisiune 

de interviuri, reportaje, fapt divers
19,00 Telejurnal
19.20 în actualitate : pregătirea alege- 

o rilor de la 9 martie !
19.35 Călătorie pinn țara mea (XIV)
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii.
22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 februarie. In țară : Vremea va 
fi în general frumoasă. Vor cădea pre
cipitații izolate. Vîntul va sufla slab. 
Se va produce ceață dimineața și sea
ra. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, local mai coborîte în 
primele nopți în Transilvania și Mol
dova, maximele între minus 2 și plus 8 
grade. în București : Vreme în general 
frumoasă. Vîntul va sufla slab. Dimi
neața și seara, ceață. Temperatura în 
ușoară creștere. Minimele vor fj cuprin
se între minus 6 și minus 3 grade, iar 
maximele între plus 3 și plus 6 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

SATUL ÎN ACESTE ZILE-UN ȘANTIER AL PREGĂTIRII RECOLTEI

LUCRĂRI URGENTE
ÎN GRĂDINILE DE LEGUME

In cadrul consiliilor agroindustriale au fost înființate sectoare unice 
horticole, care au sarcina de a organiza temeinic munca, dc a asigura ob
ținerea de producții mari de legume și fructe. Cum lucrează acum sec
toarele horticole pentru pregătirea recoltei de legume din acest an ? 
lată citeva aspecte reieșite cu prilejul unui raid-anchetă in două con
silii agroindustriale din județele Mehedinți și Ilfov.

MEHEDINȚI:

Exemplul celor vrednici-un îndemn pentru toți
O zi petrecută în unitățile de pe 

raza consiliului unic agroindustrial 
Gruia, județul Mehedinți. La coope
rativa agricolă Pătule I, în ciuda fap
tului că în zilele precedente a plouat, 
activitatea era în toi.

Aici, la Pătule, echipa de construc
tori condusă de Gheorghe Dîrnă lucra 
la porțiunea de solar de pe ultimul 
hectar din cele 5 hectare prevăzute 
în plan. Pe 4 hectare solarul era 
gata, putîndu-se trece la plantat 
chiar din ziua următoare.

— Numai astăzi, ne spune ingi
nera Ecatorina Văideanu, șefa fermei 
legumicole, pe care o găsim in mij
locul cooperatorilor, mai transportăm 
în cîmp incă 100 tone îngrășăminte 
naturale. Lucrăm, după cum se vede, 
cu toate forțele. Cu toate că am apli
cat 700 kg îngrășăminte chimice la 
hectar, noi mai încorporăm în sol și 
cite 30 tone îngrășăminte naturale pe 
fiecare hectar.

Reținem incă un lucru bun. Cum 
pe cele 100 hectare cu legume din 
ferma respectivă s-a stabilit să se 
aplice cel puțin 5—6 udări, suprafa
ța respectivă a fost repartizată coo
peratorilor in acord global. în sec
ția de mecanizare se lucra la 
repararea și revizuirea instalațiilor de 
irigat. Pe Constantin Neamțu, pri
marul comunei Pristol, l-am găsit 
muncind cot la cot cu cooperatorii. 
Peste 200 de oameni lucrau la pre
gătirea răsadnițelor, grăbeau ame
najarea solariilor. Cei mai mulți din
tre ei se aflau la punctul unde 
Ilie Leca, președintele cooperativei 
agricole, avea o sarcină precisă t" să 
asigure ■ mobilizarea cooperatorilor, 
incit în această zi să șe mai fertili
zeze 20 hectare cu îngrășăminte na
turale. Cele 60 atelaje și 4 tractoare 
cu remorci erau folosite numai la 
această lucrare.

în locul unde se află amenajate 
răsadnițele de la cooperativa agricolă 
din Gîrla Mare, Lucian Spirlea. .in
ginerul șef al consiliului unic, purta 
o discuție cu specialiștii de aici. îm
preună au hotărît că cel mult peste 
două zile se poate trece la repicatul 
legumelor. Ajungem împreună cu in
ginerul șef al consiliului și la coo
perativa agricolă din Gruia. Aici, 
inginerul șef al unității, Călin Pan- 
telie, ne dă toate asigurările că in 
ferma legumicolă se desfășoară o ac
tivitate rodnică. „Chiar de mîine noi 
începem repicatul legumelor" — ne 
spune el cu toată convingerea.

Mergem la fața locului. Vedem nu
mai 20 de. cooperatori care lucrează 
ltr.-răsadnițe. In cea fnâi mare par
te, varza timpurie nici nu a răsă
rit. deci lucrarea de reoicat nu 
poate începe nici peste o săptămînă. 
Din cele 5,5 hectare solarii noi s-au 
realizat numai 2 hectare. La cele 4,5 
hectare solarii vechi nu s-au termi
nat încă reparațiile necesare. Se
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„Cupa României" la fotbal

Universitatea Craiova — 
Olimpia Satu Mare 1—0 

(după prelungiri)
La Timișoara s-a disputat meciul 

dintre echipele Universitatea Craio
va și Olimpia Satu Mare, contînd 
pentru șaisprezecimile .,Cupei Româ
niei" la fotbal. Victoria a revenit cu 
scorul de 1—0 (după prelungiri) for
mației Universitatea Craiova, prin 
golul înscris in minutul 112 de Cîrțu.

Iată programul meciurilor din opti
mile de finală, ce se vor desfășura 
duminică pe terenuri neutre : Metalul 
București — Rapid București (pe sta
dionul Republicii) ; F.C.M, Galați — 
Chimia Rm. Vilcea (la Ploiești) ; 
C.S. Tîrgoviște — Steaua (la Pitești); 
Politehnica Iași — Sportul studen
țesc (la Brăila) ; Petrolul Ploiești — 
Gloria Bistrița (la Sibiu) ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Politehnica Timișoara (la 
Deva) ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Jiul Petroșani (la Alba Iulia) ; S.C. 
Bacău — Universitatea Craiova (la 
Brașov). 

văd insă în apropiere peste 100 
tone materiale, dar nu se văd 
cooperatori la treabă. Din cele 
100 hectare pentru legume s-au fer
tilizat numai 20 hectare cu îngră
șăminte naturale, iar în ziua respec
tivă nu se făcea nimic. Am înlilnit 
in schimb, pe artera principală a 
comunei, zeci de cooperatori care-și

ILFOV :

Programul de muncă este mobilizator, 
dar rezultatele sini mult sub posibilități

Sectorul unic horticol Fierbinți- 
Ilfov va cultiva in acest an 1 805 
hectare cu legume și urmează să 
realizeze peste 16 000 tone de pro
duse. Sarcina de a livra aproape o 
treime din această cantitate revine 
fermelor din cooperativa agricolă de 
centru. Fierbinți. Ce arată radiogra
fia unei zile de lucru în cele două 
ferme ale acestei unități cu expe
riență bogată în cultura legumelor ? 
Dimineața, tovarășul Vasile Chirilă, 
inginer-șef al sectorului unic horticol, 
ne-a prezentat programul zilei : ferT 
tilizarea cu gunoi de grajd a 2 hec
tare în cîmp și 2 000 mp în solarii, 
amenajarea a 1 000 mp de răsadnițe 
și repicarea pe 124 mp. La acestea se 
adaugă lucrări de reparații la rame 
și la instalațiile de încălzire.

Potrivit acestui program, lucrul la 
răsadnițe trebuia să înceapă la 7.30. 
Dar la această oră abia iși făceau 
apariția primii cooperatori, cei care 
stăteau prin apropiere. Cei care locu
iesc mai departe au venit între 8 și 9 
și chiar mai tîrziu. La 9.30 a ajuns 
la răsadniță cooperatorul Gheorghe 
Dona. Mergea agale cu o sapă pe 
urmăr : „Avem timp. Nu e nici o 
grabă. Cit ni se dă de lucru azi. în 
4—5 ore terminăm". Odată cu el a 
venit și Constantin Iordache : „Fa
cem o oră, poate și două pe jos. Pe 
noi, care stăm departe, ar trebui să 
ne aducă cu mașinile sau cu căru
țele".

Am cerut explicații celor două șefe 
de fermă, inginerele Margareta Po- 
povici (ferma 4) și Viorica Herța (fer
ma 5) : „Acum am venit și noi de 
la primărie. Mai avem nevoie de vreo 
30 de oameni și l-am rugat pe tova
rășul primar să ne ajute".

Ceva e neclar aici. Cooperatorii, 
chiar și președintele, spun că n-au 
ce face toată ziua, in timp ce ingi
nerele cer oameni în plus. Care e 
adevărul ? Ne-a lămurit tovarășul 
Constantin Dobre, președintele con
siliului unic agroindustrial Fierbinți.

Jocurile olimpice de iarnă
LAKE PLACID 20 (Agerpres). — 

Concursul de schi-fond din cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Lake Placid a programat pe pîrtiile 
de pe muntele Adirrondack, proba 
masculină de ștafetă 4X10 km, în
cheiată cu victoria formației 
U.R.S.S. (Rocev, Bajukav, Beliaiev, 
Zimiatov), cu timpul de 1 h 57’03” 
46/100. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Norvegiei — lh 58’ 
45”77/100 și Finlandei — 2 h 00’00” 
18/100.

în concursul feminin de patinaj 
viteză, cursa de 3 000 m s-a terminat 
cu victoria mai puțin scontată a 
sportivei norvegiene Eva Jensen, ci'o- 
norpetrată pe această distanță cu 
timpul de 4’32”15/l00 (nou record 
olimpic). Pe locul doi s-a clasat Sa
bine Becker (R. D. Germană) — 
4’32”79/100, iar locul trei a revenit 
americancei Beth Heiden (sora lui 
Eric Heiden), cu timpul de 4’33” 
77/100.

Prima manșă a slalomului uriaș 
feminin a fost marcată de eliminarea 
cîtorva mari favorite, între care 
Marie-Therese Nadig (Elveția), cam
pioana de la Sapporo, austriaca Re
gina Sackl, italianca Daniela Gi- 
netti. care au ratat porți. în schimb 
s-a comportat foarte bine Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) situată in 
frunte cu l’14”33/100 și urmată de 
două concurente vest-germane : Irene 

iroseau timpul stînd la taifas. Și asta 
în timp ce lucrările de la ferma le
gumicolă de aici, din Gruia. sînt 
întîrziate. La cooperativa agricolă din 
Izvoarele, după cite aflăm, abia acum 
se fac pregătirile. Sămînța. s-a asigu
rat din vreme, dar cei de aici au 
tergiversat această lucrare.

Sint, desigur, discrepanțe în acti
vitatea pe care cooperatorii și spe
cialiștii din unitățile de pe raza con
siliului unic Gruia o desfășoară în a- 
ceste zile pentru a pune o bază si
gură producției de legume timpurii 
din acest an. Cei din Gruia și Iz
voarele pot urma cel puțin acum 
exemplul celor din Pătule, Gîrla Mare, 
Vrata și Pristol, unde toată su
flarea satelor se află acolo unde se 
cer acum eforturi, muncă cit mai 
spornică.

Virțjiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

— Avem destui oameni la grădină. 
Trebuie să ne organizăm în așa fel 
munca incit toți cooperatorii să aibă 
de lucru in permanență, de la pri
mele ore ale dimineții pînă seara.

Cum decurge transportul îngrășă
mintelor naturale ? Din cele 110 hec
tare ale fermei nr. 4. 42 sint planifi
cate să fie fertilizate cu gunoi ; dar 
pină acum s-au fertilizat doar 22 hec
tare. La ferma 5 (115 hectare) lucra
rea e ceva mai avansată — din 45 de 
hectare prevăzute 30 au fost fertiliza
te. Aflăm că deși programul zilei pre
vede 2,2 hectare, au fost repartizate 
celor două ferme numai 6 căruțe 
din cele 35 ale cooperativei. Calcu
lele arată că numai cu două transpor
turi pe zi nu se pot fertiliza mai mult 
de 30 de ari zilnic, adică in trei zile 
un hector ! Prin urmare, in acest ritm 
lucrarea pe cele 39 de hectare ar 
urma să fie încheiată in... 114 zile. 
Deci, la vremea cireșelor, cind tre
buie să apară primele roșii.

Analizînd pe loc situația, s-a stabi
lit suplimentarea mijloacelor de 
transport, efectuarea a trei drumuri 
pe zi cu fiecare căruță. Rezultatul ? 
Pînă la ora 18, cind s-a lăsat lucrul, 
au fost fertilizate 1,8 hectare. De 
asemenea, s-au amenajat 1 160 mp de 
răsadnițe, față de 1 000 mp cit era 
prevăzut, au fost repicate răsadurile 
pe 300 mp în loc de 124. Deci se 
poate. Și se putea mai mult dacă lu
crul ar fl început la 7.30 dimineața 
sau chiar mai devreme, dacă la 
aceeași oră veneau și specialiștii, 
dacă din cei 386 de cooperatori în
scriși' să lucreze in acord global nu, 
lipseau 137.' ' . ... i...... 1

Acum eșțg timpul să șe treacă cu 
toate forțele la activitatea practică ș' 
în legumicultura, căni aceasta hotă
răște viitoarea producție.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

Epple — l’14”75/100, și Christina 
Kinshoffer — l’15”19/100. Pîrtia a mă
surat 1 170 m cu 50 de porți.

Programul de astăzi cuprinde șta
feta feminină de 4X5 km, proba mas
culină de 1 500 m la patinaj viteză, 
manșa a doua la slalom uriaș l'emei 
și patinaj artistic.

Proba de sanie dublu (bărbați), des
fășurată marți, a fost cîștigată de 
Hans Rinn și Norbert Hahn (R. D. 
Germană), care in cele două manșe 
au totalizat timpul de 1T9”331/1 000. 
Este pentru a doua oară consecutiv 
cind echipajul Hans Rinn—Noi'bert 
H'ahn intră în posesia medaliei de 
aur. Echipajul românesc alcătuit din 
Ion Apostol și Cristinel Piciorea s-a 
clasat pe locul 15 cu timpul de 
1’22”666/1 000.

După cum s-a mai anunțat, proba 
de 1 000 m, din cadrul concursului 
de patinaj viteză a fost cîștigată de 
americanul Eric Heiden cu timpul 
de 1T5”18/1OO. Sportivii români Va
sile Coros și Dezideriu Jenei au 
ocupat locurile 31 și respectiv 33 cu 
timpurile de l’21”89/100 și l’22”66/100.

în clasamentul pe medalii, după 
8 zile de întreceri, conduce U.R.S.S. 
cu 8 medalii de aur, 4 de argint și 
5 de bronz, urmată de R. D. Ger
mană 6—5—6 ; S.U.A. 3—2—1 ; Aus
tria 3—1—2 ; Suedia .2—0—0 ; Nor
vegia 1—2—3.

teatre • Circul București : Atracțiile cir-

o Teatrul „Țăndărică" : Strada 
prieteniei — 10; Jocuri de poeți — 
jocuri de copii — 17,

P ATRIA — 9; 11: 13; 15,30; 17.45; 
20, CAPITOL — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20. CULTURAL — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
al se spunea „Buldozerul" î 
SCALA — 9; 11.15; 13.30; 15.45;
18,15; 20.30, BUCUREȘTI — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15, FAVORIT — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
fi Deznodământ la frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 12.45; 14,45; 
10,30; 18,30; 20.30, FESTIVAL — 9; 
11.15; 13.30: 15,45; 18; 20.15.
• Camionul de cursă lungă: FLO- 
REASCA - 9; 11; 13: 15.30; 17,45; 
20. FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20.
• Lanțul amintirilor : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
17,30. >
• Omul Vineri : CINEMA STU
DIO — 10: 12; 14; 16; 18: 20.
• Studentul, computerul și car
tofii : VICTORIA — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Program de desene animate — 
9,15; 10.30; 11.45; 13; 14.30: 16. Ca
mera cu fereastra spre mare — 
18; 20 : DOINA.
• Rug și flacără : GRIVITA — 9; 
11,15; 13.30; 10.45: 18; 20.15. VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15, 

MIORIȚA — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15.
• Colosul din Rhodos : EXCEL
SIOR — 9; 11.45; 14.30: 17.15: 20. 
AURORA — 9: 12; 16; 19. TOMIS
— 8,45; 11.30; 14.15; 17; 19.45.
• Cumpăna : FEROVIAR — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20 15. GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 
20.15 MODERN — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Inspectorul și braconierii: TIM
PURI NOI — 15: 17 15: 19,30.
• Omul care ne trebuie : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19.30.
fi Safari express : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Chemarea primăverii : LIRA — 
16; 18; 20.
• Un polițist incomod : BUCEGI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
ARTA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20.
• Cine mă strigă : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20. COTROCENI r- 
15; 17,15: 19,30.
• Copiii lui Sanchez : GIULEȘTI
— 9: 11: 13,15; 15.30; ,17.45: 20.
fi Nu pot trăi fără lăutari : FE
RENTARI — 15 30: 17,30 : 19.30.
• Piedone Africanul : PACEA — 
11; 14; 16.30; 19.
• A noua inimă : VIITORUL — 
10,30; 17,30: 19.30.
fi Destine : PQPULAR — 15,30;
17.30; 19.30.
• A patra înălțime : MUNCA — 
16; 18; 20.
a Nici o dovadă pentru crimă : 
COSMOS — 15.30: 17.30: 19,30
• Totul pentru un cîntec : FLA
CĂRA - 15,30: 17.45: 20.
o Frizerița : PROGRESUL — 16: 
18; 20.
A Ciocolată cu alune : CENTRAL
— 9,30; 12; 14,30; 17: 19.30.

® „ANUL ACTIVITĂ
ȚII SOLARE MAXIME". 
Pentru prima oară în istoria 
cercetărilor astronomice, specia
liști din mai multe țări și-au 
unit eforturile pentru a desco
peri cauzele intensei activități 
solare ce se repetă la fiecare 11 
ani. Peste 1 500 de cercetători 
sînt angajați in realizarea pro
gramului științific internațional 
„Anul activității solare maxime". 
Cercetările urmează să înceapă 
în octombrie a.c. și vor continua 
pînă in februarie 1981. Se știe 
ca în perioada activității maxi
me in Soare se produc explozii 
gigantice, care proiectează în 
spațiul cosmic imense cantități 
de electroni, protoni și particule 
Alfa, ducînd la perturbarea 
ionosferei Pămîntului, la așa-nu- 
mitele „furtuni geomagnetice". 
Temporar, acestea întrerup ra- 
diocomunicațiile. La realizarea 
programului științific amintit 
vor participa circa 40 de obser
vatoare astronomice.

• „GHEIZERE ARTI
FICIALE". Peste 20 de ani, 
orașele și minele sovietice situa
te dincolo de Cercul Polar vor 
fi încălzite cu ajutorul unor 
gheizere artificiale, mai exact, 
cu apă fierbinte din puțuri fora
te. Oamenii de știință și-au ve
rificat ideile cu ajutorul unui 
model în funcțiune. pompînd 
apă rece la adincimea de un

kilometru : apa a revenit încălzi
tă la o temperatură de 150 grade 
Celsius. Specialiștii de la Insti
tutul de mine din Leningrad 
consideră că in condițiile Extre
mului Nord, utilizarea căldurii 
pămîntului va costa de 5—10 ori 
mai ieftin decît combustibilul 
adus de la distante mari. Primul 
sistem experimental de valorifi
care a „căldurii subterane" se 
construiește, în prezent. în a- 
propiere de Leningrad.

® CUM „S-A NĂS
CUT" TARZAN. Tarzan’ e- 
roul junglei, este „copilul spi
ritual" al scriitorului Edgar 
Rice Burroughs (născut la Chi
cago în 1875) și care a dus o 
viată din cele mai agitate — 
căutător de aur în Far West, 
pastor, vinzător de ziare, înso
țitor de trenuri, reprezentant al 
unei fabrici de ascuțitori de 
creioane, toate aceste profesiuni 
abia permițîndu-i să-și cîștige 
existenta cotidiană. într-o zi. 
pe cind se găsea în sala de aș
teptare a unui medic, a răsfoit 
din întîmplare o revistă de 
aventuri. „Dacă oamenii sînt 
plătiți pentru a scrie asemenea 
absurdități, de ce să nu fac și 
eu același lucru ?“ — și-a spus 
el și rezultatul a fost că. peste 
citeva luni, mai precis in 1912, 

apărea primul său roman despre 
Tarzan, care a cunoscut peste 
noapte un succes extraordinar. 
De atunci și pină în 1950, cind 
a încetat clin viață, deși nu a 
pus niciodată piciorul în Africa, 
Burroughs a mai scris alte 26 
de romane avîndu-1 ca erou pe 
Tarzan, editate intr-un tiraj to
tal de 90 milioane de exempla
re in 58 de limbi. în același 
timp. Tarzan a fost eroul a 42 
de filme vizionate de 6 miliarde 
de spectatori, precum și a 60 de 
seriale de televiziune.

@ CĂRUCIOR AU
TOMAT. Deși dispune de un 
loc de rezervă pentru un even

tual conducător, căruciorul din 
fotografie se poate deplasa sin
gur. EI nu are nevoie de un sis
tem subteran de ghidaj, așa cum 
este cazul cărucioarelor robot 
realizate pînă acum. Ca dispozi
tive de ghidare servesc un șir de 
captatori magnetici și optici co
nectați la un sistem electronic 
central. Totodată, un dispozitiv 
radar permite evitarea ciocnirii 
cu alte cărucioare robot simi
lare.

® CASA CU ACOPE
RIȘUL ÎN JOS. Locuitorii 
orașului japonez Haiaima au 
rămas surprinși să constate că 
unul din concetățenii lor și-a 
construit o casă cu acoperișul... 
în jos. Cetățeanul care a avut 
această idee este cofetar, iar 
originalul imobil îi servește ca 
reclamă. într-adevăr, „cofetăria 
ctf acoperișul în jos" se bucură 
de o numeroasă clientelă.

® MUZEE JULES 
VERNE. După cum s-a mai 
relatat, anul trecut în Fraftța, la 
Nantes, a fost deschis un muzeu 
Închinat vieții și operei lui Jules 
Verne. Recent, municipalitatea 
din Amiens, oraș în care ce
lebrul scriitor francez si-a trăit 
ultimii zece ani din viață, a 
deschis un al doilea muzeu ce 
poartă numele său.



TOKIO 20 (Agerpres). — La Hi- 
roșima a avut loc o seară culturală 
dedicată tării noastre. Cu acest pri
lej a fost înființată filiala locală 
a Asociației de prietenie Japonia — 
România. Profesorul Takeshi Shin- 
mura, președintele asociației, a vor
bit despre realizările obținute de 
poporul român in opera de con
strucție a socialismului, despre po
litica externă activă a țării noas
tre, subliniind propunerile impor-

tante ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru soluționarea 
principalelor probleme cu care este 
confruntată omenirea in prezent.

în continuare, a fost prezentat 
un program de filme documentare 
și muzică populară românească.

Au fost prezenți rectorii celor 
trei universități din Hiroșima, re
prezentanți ai vieții economice, so- 
cial-culturale și ai presei locale.

Alexandria : Seară dedicată celei de-a 2050-a 
aniversări a primului

CAIRO 20 (Agerpres). — La 
Casa de cultură „Atelier", din Ale
xandria. a fost organizată o seară 
românească dedicată celei de-a 
2050-a aniversări a întemeierii pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent. Au fost prezenți dr. Fa
rouk Garana, președintele Consiliu
lui local al guvernoratului Alexan
dria, președintele filialei Asociației 
de prietenie egipteano-română, alte 
persoane oficiale, ziariști, membri

stat dac centralizat
20 ai corpului consular și un numeros 

public. Consulul general al țării 
noastre in acest oraș, loan Dobri- 
cean, a vorbit despre întemeierea 
statului dac centralizat, moment 
important în istoria poporului ro
mân.

Au fost recitate poezii românești 
și au fost vizionate filmele „Stră
bunii", „Paralela 45“ și „Jules Verne 
in Țara Hațegului".

Bogota : Gală de filme
BOGOTA 20 (Agerpres). — La 

Ambasada Republicii Socialiste 
România din Bogota a avut loc o 
gală de filme românești. Au fost 
prezentate documentarele „Româ-

nia — casa mea". „Delta Dunării" 
și „Nadia Comăneci", care au fost 
urmărite cu mult interes de către 
participanți.

Conferință în sprijinul Programului
Alimentar Mondial

Program privind reluarea Conferinței
asupra cooperării economice internaționale
propus de Comisia pentru problemele dezvoltării internaționale

BRUXELLES 20 (Agerpres). — Co
misia independentă pentru proble
mele dezvoltării internaționale, pre
zidată de Willy Brandt, președintele 
P.S.D. din R.F.G., comisie care a stu
diat în ultimii doi ani problemele 
referitoare la „dialogul Nord-Sud", va 
propune luna viitoare „un program 
de urgență pentru perioada 1980— 
1985" — s-a anunțat la Bruxelles. O 
sinteză a raportului comisiei, care a 
fost dată publicității, propune un 
program, de urgență in ce privește 
reluarea „dialogului Nord-Sud" (Con
ferința asupra cooperării economice 
internaționale). Acesta ar trebui să

cuprindă, în viziunea comisiei, un 
transfer intens de resurse spre țările 
in curs de dezvoltare ; o strategie 
internațională in domeniul energiei ; 
un program global in sectorul ali
mentar ; inițierea unor importante 
schimbări în sistemul economic inter
national. în introducerea la raport, 
Willy Brandt se 'pronunță pentru o 
reuniune la nivel înalt la scară inter
națională. in strînsă legătură cu Na
țiunile Unite, avînd ca scop soluțio
narea problemelor foametei în lume, 
sărăciei și decalajului crescînd din
tre țările bogate și țările sărace.

încheierea convorbirilor turco-grecești 
de la Ankara

Următoarea rundă de negocieri va avea loc la Atena
ANKARA 20 (Agerpres). — La An

kara s-au Încheiat miercuri lucrările 
celei de-a cincea runde de convorbiri 
dintre secretarii generali în ministe
rele de externe ale Greciei și Tur
ciei cu privire la Marea Egee. Cele 
două părți au analizat chestiuni le
gate de platoul continental egeean, 
drepturile de explorare a zăcăminte-

lor petrolifere de aici și controlul 
asupra spațiului aerian al Mării Egee. 
Comunicatul publicat la sfirșitul con
vorbirilor precizează că .părțile au 
convenit să continue dialogul, urmă
toarea rundă de negocieri urmînd să- 
aibă loc la Atena, la o .dată ce va 
fi stabilită ulterior.

„Elveția se pronunța pentru o politica 
de destindere"

r
GENȚIILE DE PRESĂ
S - ne scurt

PROBLEMELE REFERITOARE LA ENERGIE se vor afla pe agenda de 
lucru a viitoarei reuniuni la nivel înalt a reprezentanților principalelor 
șapte țări occidentale industrializate, care va avea loc in iunie la Veneția. 
O atenție deosebită se va acorda chestiunilor legate de utilizarea pe 
scară mai largă a așa-numitelor resurse de înlocuire — energia solară 
și eoliană, cea a atomului - precum și modalităților de extindere a ex
tracției și folosirii rezervelor de cărbune.

Saburo Okita, și ministrul de ex
terne al R.P. Ungare. Frigyes Puja, 
aflat într-o vizită oficială în Japo
nia. Agenția M.T.I. precizează că 
au fost examinate aspecte ale si
tuației internaționale. Tot marți, 
ministrul de externe al Ungariei 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri nipone.

ROMA 20 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, și directorul general al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură, Edouard 
Saouma, au convocat pentru 21 fe
bruarie, la New 
in cadrul căreia 
O.N.U. și F.A.O. 
ta contribuțiile

York, o conferință 
țările membre ale 

vor putea anun- 
Programul Ali-

îsi 
la

mentar Mondial (P.A.M.) pentru pe
rioada 1981—1982 — s-a anunțat la 
sediul F.A.O. din Roma.

Obiectivul P.A.M. pentru această 
perioadă de doi ani a fost fixat de 
Adunarea Generală a O.N.U. și de 
Conferința F.A.O. la minimum un 
miliard de dolari în produse alimen
tare. semințe, servicii etc.

BERNA 20 (Agerpres). — Elveția 
continuă să se pronunțe pentru o po
litică de destindere, a declarat presei 
ministrul afacerilor externe, Pierre 
Aubert. El s-a pronunțat cu hotărîre 
îri favoarea desfășurării reuniunii de 
la Madrid a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru

securitate și cooperare în Europa. 
„Tocmai în perioade dificile ar fi ne- 
ces“ar ca tinerea periodică a acestei 
conferințe să nu fie împiedicată", a 
subliniat ministrul elvețian. Aubert a 
afirmat că trebuie făcut totul pentru 
a nu se reveni la războiul rece.

în

Noul stat Saint-Vincent 
și Grenadina va deveni 

membru al O.N.U.

CANADA

„SALIMA-80". Miercuri a avut 
loc la Brno deschiderea celui de-al 
VII-lea Salon international de pro
duse agroalimentare „Salima-80", la 
care, alături de firme cehoslovace, 
participă organizații de comerț ex
terior din numeroase țări. Pavi
lionul românesc a fost vizitat de re
prezentanți ai guvernului ceho
slovac, ai organelor locale de 
partid si de stat, care au făcut 
aprecieri pozitive asupra produse
lor românești expuse, au evidențiat 
evoluția ascendentă a relațiilor eco
nomice româno-cehoslovace.

La GENEVA a avut Ioc o întîl- 
nire a delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. 
și Marii Britanii, participante la 
convorbirile asupra elaborării unui 
tratat privind interzicerea generală 
și totală a experiențelor cu 
nucleare.

continuat el, și-au întărit poziția în 
țară și influența în rindurile popu
lației. Partidul Comunist Portughez 
— a afirmat Alvaro Cunhal — va 
face totul pentru a respinge atacu
rile la adresa cuceririlor revoluției.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL R. D. GERMANE, 
Oșkar Fischer, a efectuat, în zilele 
de .19 și 20 februarie, o vizită in 
Uniunea Sovietică, unde a avut 
convorbiri eu ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
miko, referitoare la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale și unele probleme 
ale vieții internaționale, inclusiv 
la chestiuni ce privesc situația din 
Europa — anunță agenția T.A.S.S.

LA LUANDA au fost semnate 
o serie de documente privind ex
tinderea cooperării dintre Republi
ca Populară Angola și Camera de 
comerț „Italia—Angola" în dome
niile financiar, agricol, petrochimic, 
electronic și altele, informează a- 
genția ANGOP.

arme

P.C.
15 000

NUMĂRUL MEMBRILOR 
PORTUGHEZ a crescut de la

I în amil 1974 la 164 000 anul trecut 
— a declarat Alvaro Cunhal. secre
tar general al Partidului Comunist .

I Portughez, intr-un interviu acor- 
Ldat ziarului belgian „La Deraiere 

Heure". Comuniștii portughezi, a

Problematica economică pe primul 
plan al preocupărilor noului guvern

CONVORBIRI UNGARO—JAPO
NEZE. La Tokio au început, marți, 
convorbirile oficiale dintre minis
trul afacerilor externe al Japoniei,

PENTRU PRIMA DATA ÎN UL
TIMII 14 ANI, R.F. Germania a 
înregistrat, anul trecut, un deficit 
ai balanței curente de plăți (co
merț, servicii, transferuri), care s-a 
ridicat la 9 miliarde de mărci (5,2 
miliarde de dolari), arată 
federală a R.F.G. intr-un 
dat publicității miercuri Ia 
furt pe Main. Pentru anul
este de așteptat o dublare a acestui 
deficit la aproape 20 miliarde de 
mărci, indică documentul.

MARȚIALE ÎN ALTE DOUA PRO-

Banca 
raport 

Frank- 
în curs

TURCIA : INSTITUIREA LEGII
VINCII. Parlamentul turc a aprobat, miercuri, hotărirea guvernului premie
rului Suleyman Demirel de a institui legea marțială in provinciile Izmir 
și Hatay.de a prelungi regimul legii marțiale pe o nouă perioadă de două 
luni, începind de la 26 februarie, in cele 18 provincii in care a fost insti
tuit la începutul anului 1978 in vederea combaterii terorismului și de a 
abroga aplicarea acestei legi in provincia Sivas, unde nu s-au mai inre- • 
gistrat, în ultimele cinci luni, nici un fel de incidente — transmit agențiile 
U.P.I. și Reuter.

In perspectiva proclamării

TOKIO 20 (Agerpres). — După cum 
relatează ziarul „Akahata", cinci 
membri ai Partidului Comunist din 
Japonia au fost aleși deputați în 
Adunarea municipală orașului .

Nyidza la alegerile parțiale din 17 
februarie. De la Începutul acestui an, 
în organele locale din diferite zone 
ale țării au fost aleși 52 de comu
niști.

încâlcind acordurile de la Londra, cercuri din Rhodesia încearcă
să împiedice desfășurarea normală a procesului electoral, in urma căruia 
urmează să fie proclamat noul stat independent Zimbabwe. în fotografie : 
unități militare ale fostului regim de la Salisbury patrulînd într-una din zonele 

din apropierea capitalei

NEW YORK 20 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a recomandat 
marți seara în unanimitate admiterea 
In rîndul membrilor O.N.U. a nou
lui stat Saint-Vinoent și Grenadina, 
fostă colonie britanică 
Saint-Vincent a devenit 
pendent la 27 octombrie

in Caraibe. 
stat inde- 
1979.

R. F.G.

Luări de poziție impotriva 
pericolului neonazismului
BONN 20 (Agerpres). — Willy 

Brandt,, președintele Partidului Social 
Democrat din R.F. Germania, a aver
tizat, intr-un interviu acordat publi
cației „Tribune", asupra pericolului 
neonazismului și a cerut luarea de 
măsuri mai severe împotriva acestuia. 
Nu s-a reușit, a spus el, să se îm
piedice ca mici grupări de naziști 
vechi să devină puncte de cristaliza
re pentru o parte a tineretului care 
nu știe nimic despre al treilea Reich. 
Astfel, a apreciat Willy Brandt, neo- 
nazismul „a devenit un fenomen pe
riculos pentru statul nostru" — re
latează agenția D.P.A.

Președintele P.S.D. a subliniat că 
a sosit momentul să se organizeze o 
campanie politică serioasă de expli- 
eăre a racilelor nazismului. El a 
apreciat că autoritățile . trebuie să 
lupte mai radical împotriva grupări
lor neonaziste.

„Conservatorii nu au știut — sau 
nu au putut — să concretizeze do
rința de schimbare a alegătorilor, 
care i-a adus la putere în mai 
1979. Eșecul lor îi readuce la Otta
wa pe liberali, după o scurtă eclip
să de nouă luni". Astfel sintetiza 
agenția France Presse rezultatul 
alegerilor generale desfășurate in 
Canada la 18 februarie. In urma 
scrutinului, care a reunit la urne 
15.4 milioane canadieni, Partidul 
Liberal a obținut, așa cum- s-a re
latat, 146 din cele 281 mandate dis
putate. ceea ce-i asigură majorita
tea absolută în Camera Comune
lor. necesară formării unui guvern 
monocolor. Fostul partid de guver- 
nămînt. Partidul Conservator, a ob
ținut numai 103 locuri în parla
ment. în vreme ce Partidul Nou 
Democrat, cu 32 mandate, stabi
lește un „record" electoral propriu.

Scurta guvernare conservatoare a 
eșuat tocmai la capitalul care a 
determinat, anul trecut, demisia 
guvernului liberal : problematica 
economică. După cum este știut, 
Canada traversează o perioadă ca
racterizată prin accentuate feno
mene recesioniste și inflaționiste. — 
și tocmai de aceea măsurile de 
redresare economică au avut o deo
sebită pondere în cadrul programe
lor electorale. Partidul Conservator 
al fostului premier Joe Clark s-a 
prezentat cu un program practic 
neschimbat — deși acesta fusese 
cțițicat, încă acum cîteva luni, pen
tru faptul că prevedea un deficit

miliarde dolariantecalculat de 9.4 
canadieni; de asemenea, se reproșa 
acestei propuneri faptul că circa 
jumătate din totalul încasărilor bu
getare urma să fie acoperită din 
impozitele directe plătite de contri
buabili. Aceste puncte din progra
mul conservator au stîrnit protes
tele unor largi pături ale populației, 
după cum serioase obiecții a stîrnit 
și proiectul i denaționalizării socie
tății petroliere de stat.

Rezultatul alegerilor reflectă toc
mai această stare de nemulțumire, 
electoratul îndreptîndu-și. ca atare, 
atenția spre Partidul Liberal in 
frunte cu Pierre Elliott Trudeau, 
care s-a prezentat cu un program 
apreciat ca mai constructiv. Astfel, 
ca răspuns la unele învinuiri aduse 
partidului în ultima perioadă a 
guvernării sale — și anume repar
tizarea inegală a poverilor decurgind 
din dificultățile economice — noul 
program al liberalilor a promis o 
mai mare echitate in această pri
vință. Totodată, s-a pus un mai 
mare accent pe creșterea sectorului 
de stat în economie, diminuarea 
cheltuielilor publice, dezvoltarea 
echilibrată ,a regiunilor tării. în 
actuala conjunctură economică di
ficilă. măsurile promise de liberali 
au avut un ecou pozitiv în rin- 
durile electoratului. De aceea, ob
servatorii apreciază că viabilitatea 
viitoarei formații guvernamentale 
va fi determinată tocmai de efi
ciența soluțiilor de ordin economic.

M. SĂSARMAN

independenței Insulelor Noile Hebride
VILA 20 (Agerpres). — Adunarea 

Reprezentativă din Insulele Noile 
Hebride a hotărît ca noul nume al 
țării — ce urmează să-și proclame 
independenta in cursul lunii mai — 
să fie Vanuaatu, termen care înseam
nă „Tara care a fost și va rănîîne 
totdeauna liberă". Acest nume a fost 
preluat după titulatura partidului 
„Vanuaaku" („Pămîntul nostru"), 
formațiune politică ce a cîștigat ale
gerile organizate în țară în anul 1979.

(MTV A jTUALITA TEA JWLFH^
S. U. A

Noile Hebride cuprind un lanț de 
aproximativ 80 de insule, situate in 
sudul Pacificului, avînd o populație 
de circa 100 000 de locuitori. Desco
perite de navigatorul portughez Pe
dro Fernandez de Querios, în 1606, 
ele au devenit, ulterior. . teritoriu 
administrat în comun de Marea 
Britanie și Franța (condominion). 
Activitatea legislativă și executivă 
sint exercitate, în consecință, de 
înalții comisari britanic si francez, 
precum și de o Adunare Reprezen
tativă, alcătuită din 42 de membri.

Principala ramură economică a tă
rii' o constituie agricultura, iar cele 
mai de seamă produse agricole sint 
tutunul, cafeaua, cacao, nucile de 
cocos și copra.
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tn ultima vreme, actualitatea po
litică dintr-un șir de țări latino-ame- 
ricane a consemnat ca evenimente 
notabile constituirea unor fronturi 
populare sau alianțe electorale ale 
forțelor de stingă și democratice, evo
luții care dau noi dimensiuni pon
derii și influenței acestor forțe in 
via(a politică a țărilor respective.

în ce context se desfășoară aceste 
polarizări politice, care este finali
tatea lor ? Răspunsul la aceste între
bări este nemijlocit legat de lupta 
națiunilor latino-americane pentru 
dezvoltarea suverană, pentru progres 
economic și social. Sînt idei motrice, 
sub semnul cărora se desfășoară 
aceste regrupări politice, ale căror 
obiective și alle căror orientări stra
tegice și tactice sint, firește, in 
funcție de realitățile specifice, de 
configurația concretă a raportului de 
forțe din fiecare țară.

Cele mai spectaculoase mutații din 
ultimul timp s-au petrecut, fără 
îndoială, în țările Americii Centrale 
și zonei Caraibilor, în primul rind 
in Nicaragua, prefacerile revolu
ționare de. aici fiind rezultatul 
acțiunilor comune ale celor mai 
largi forțe antiimperialiste și anti- 
oligarhice^ Tocmai printr-o aseme
nea acțiune unitară s-a ajuns la răs
turnarea sîngeroasei dictaturi somo- 
ziste, una din cele mai vechi de pe 
întregul continent. Exemplul Nica- 
raguei a constituit un puternic sti
mulent și pentru alte țări. Astfel, 
in Republica Dominicană, un număr 
de .organizații de stingă — 
dința Socialistă", „Mișcarea 
dezvoltarea socialistă", „Noua 
„Tendința Socialistă Revoluționară", 
au hotărît unificarea lor intr-o sin
gură forță politică, în scopul acce
lerării proceselor economico-sociale. 
Preocupări similare se observă și în 
Salvador, unde, în toamna anului 
trecut, a început un sinuos proces de 
transformări politice. La începutul 
lunii ianuarie, Partidul Comunist din 
Salvador și grupările „Forțele de 
Eliberare «Farabundo Marti»" și 
„Forțele Armate ale Rezistenței Na
ționale" au dat publicității un do
cument exprimînd voința comună de 
a crea ;,un organism de coordonare 
revoluționară". Anumite tendințe 
spre poziții unitare se constată și in 
Guatemala, unde evenimente recente 
— culminind cu represiunile brutale 
Împotriva unor grupuri de „campesi- 
nos“ (țărani) care-și revendicau drep
turile intr-o manifestare pașnică —

au dus la intensificarea acțiunilor 
comune ale forțelor de stingă.

Intr-un șir 
fronturilor și 
este stimulată de obiective electo
rale comune, de cerințele consolidă
rii unor reforme structurale. Așa 
este, de pildă, cazul cu Peru 
unde. in- ultimii ani, au fost 
naționalizate numeroase resurse na
turale și importante.: sectoare., in
dustriale, fiind Înfăptuită totodată 
o amplă reformă agrară care a înlă
turat sistemul dominației .latifun
diare. Perspectiva unei noi etape in

de cazuri, formarea 
alianțelor populare

tul Muncitoresc, Țărănesc. Stu
dențesc și Popular. Partidul Co
munist. Partidul Socialist Revoluțio
nar, Partidul Avangarda Revoluțio
nară. Acțiunea Revoluționară Socia
listă^ Comitetul de Orientare Revo
luționară și Mișcarea de Stingă Re
voluționară) â . subliniat, pe bună 
dreptate, că „singura garanție a cis- 
tigării alegerilor de către forțele de
mocratice și populare o reprezintă 
constituirea unui amplu front antiim- 
periaiist".

O forță electorală nouă — „FRON
TUL DEMOCRATIC" — a apărut re-

• w

„Ten- 
lientru
Cale1',

viața politică a țării (în mai vor 
avea loc alegeri generale, după care 
militarii — care guvernează țâra :din 
1968 — vor preda puterea civililor) 
și încercarea grupărilor de dreapta 
de a impune, în această conjunctură, 
„un reflux" al reformelor preocupă 
partidele de stingă și democratice, a 
căror importantă în viața politică 
a țării a fost, dealtfel, dovedită 
de alegerile pentru Adunarea Con
stituantă din 
obținut un 
de voturi (38 la sută), 
acestui succes impune însă, cu 
mai mult, in condițiile ț._T. 
formațiilor de dreapta, concertarea ac
țiunilor partidelor democratice. Ca 
expresie a înțelegerii acestei- necesi
tăți, încă în octombrie 1979 , s-a 
constituit blocul electoral „Unitatea 
de Stingă", a cărei intrare oficială în 
arena politică a fost anunțată în 
ianuarie 1980. Precizînd temeiurile în 
virtutea cărora s-a constituit această 
regrupare de forțe, Genaro Ledesma 
Izquieta, candidatul la președinție al 
blocului electoral al „UNITĂȚII DE 
STINGĂ" (din care fac parte E'ron-

mai 1978. unde au 
procentaj apreciabil 

Consolidarea 
i atit 

activizării

cent și în peisajul politic din Co
lumbia. „Frontul Democratic" — la 
care participă Partidul Comunist, 
Uniunea Națională de Opoziție, Miș
carea politică „Firmes", Acțiunea 
Națională Populară și alte forma
țiuni politice — va prezenta liste 
comune la alegerile municipale din 
martie 1.980, urmînd, de asemenea, 
să propună un candidat unic pentru 
alegerile prezidențiale din 1982. Plat
forma programatică a frontului pre
vede lărgirea sectoarelor naționa
lizate din economie, prin intensifi
carea procesului de Înlăturare a do
minației străine, și desființarea sis
temului latifundiar, printr-o 
tică și largă reformă agrară.

O evoluție semnificativă 
acțiuni unitare între diferite 
de stingă și democratice se 
stată și în Bolivia. Este cunoscut, 
dealtfel, că cele două tentative de 
lovitură de stat din ultimele luni — 
impulsionate de forțele de dreapta — 
au fost dejucate tocmai prin acțiu
nile conjugate ale organizațiilor cu 
orientare democratică. In vederea 
alegerilor prezidențiale de la 29 iunie 
s-au stabilit o serie de contacte

auten-
spre 
forțe 
con-

intre coaliția „UNIUNII DEMO
CRATICE ȘI POPULARE". care 
include și Partidul Comunist, și 
Confederația Muncitorească Boli
viana. prefigurindu-se proiecte pen
tru constituirea unui front unit al 
stingii.

Se constată eforturi pentru reali
zarea sau refacerea unității forțelor 
de stingă și democratice și în țările 
uncie pirghiile puterii sint in miinile 
Unor grupări de dreapta și conser
vatoare și unde forțele reacționare 
au un larg cimp de manevră. In 
condițiile reprimării partidelor și 
organizațiilor cu orientări revoluțio
nare și democratice, care acționează 
în ilegalitate, programele comune 
ale acestora reprezintă forme orga
nizatorice ale rezistenței împotriva 
regimurilor de opresiune, pentru în
lăturarea acestora. Ilustrative _ în 
acest sens sînt evoluțiile din Chile, 
unde obiectivul central al blocului 
UNITĂȚII POPULARE (din care 
fac parte partidele comunist, socia
list, radical și alte mișcări de stingă 
și democratice) îl reprezintă „con
stituirea unui guvern provizoriu, 
amplu, reprezentativ și democratic, 
format în primul rînd din Unitatea 
Populară, 
eventual, 
militare".

Determinate de felurite condiții și 
împrejurări, tendințele spre fronturi 
democratice ample, blocuri și alianțe 
ale forțelor populare au ca factor 
comun faptul că ele răspund, în pri
mul rind, necesității de sporire a 
capacităților lor de luptă și de influ
ențare politică în înfruntarea cu ele
mentele și cercurile reacționare, de 
dreapta — militare și civile — ale 
căror interese sint sincronizate, in 
foarte multe cazuri, cu cele ale poli
ticii de dominație neocolqnialistă.

Fiind îndreptată împotriva forțe
lor interne și externe care se ~~ 
transformărilor înnoitoare în struc
turile economice și sociale, 
maselor populare pentru continuita
tea acestor transformări — potențată, 
in prezent, de orientări spre apro
pierea și conlucrarea partidelor de 
stingă și democratice — reprezintă 
una din expresiile actuale cele mai 
semnificative ale 
forțelor poporului 
bază a înaintării 
americane pe calea 
progresului.

democrația, creștină și, 
alte sectoare, inclusiv

Agravarea fenomenelor 
inflaționiste

WASHINGTON- 20 (Agerpres). — 
Paul Volcker, președintele Oficiului 
federal de rezerve al S.U.A., a decla
rat, in fața membrilor Comisiei ban
care a Camerei Reprezentanților, că 
inflația în Statele Unite „riscă să cu
noască o nouă accelerare în acest tri
mestru, in special din cauza majo
rării prețului petrolului". El a arătat 
că oficiul pe care-1 conduce se va 
preocupa in următoarea perioadă a 
anului de combaterea fenomenelor 
inflaționiste și. in acest scop, va de
pune eforturi pentru a reduce tendin
ța de creștere a masei monetare, atit 
pentru anul 1980, cit și pentru anii 
viitori.

Paul Volcker a amintit, în acest 
sens, că obiectivul Oficiului federal 
de rezerve îl constituie stăvilirea 
creșterii masei monetare pe . piața 
americană între 3.65 și 6 la sută — în 
1980. Potrivit datelor oficiale ameri
cane, masa monetară a Statelor Uni
te, in care intră banii aflați in circu
lație și depunerile în conturi deschise 
in bănci, a crescut intr-un ritm de
5.5 la sută în anul 1979. In fața agra
vării fenomenelor inflaționiste, in 
special după ce, în luna ianuarie, 
prețurile cu ridicata au crescut cu
1.6 la sută, Oficiul federal de rezerve 
a majorat, vinerea trecută, taxa de 
scont de la 12 Ța 13 la sută.

Cursa înarmărilor-stimulator 
al șomajului

„înarmarea creează locuri de mun
că" — afirmă cu insistență „ideolo
gii" cursei înarmărilor, care caută 
să prezinte sumele uriașe afectate 
industriei războiului ca reprezen- 
tind, nici mai mult nici, mai puțin, 
o adevărată „binefacere socială". 
Realitățile infirmă insă total acest 
slogan, în spatele căruia se ascund 
interese ce nu sint insă în nici un 
caz ale muncitorilor. Se știe prea 
bine că, in pofida creșterii continue 
a bugetelor militare și fondurilor 
afectate industriei de armament din 
țările occidentale, numărul șomeri
lor este în continuă creștere. Apolo
geții cursei înarmărilor ignoră cu 
bună știință o caracteristică esen
țială — și anume, aceea că industria 
armamentelor reclamă investiții 
mari și nu forță de muncă masivă. 
Este un domeniu în care tehnica 
modernă înlocuiește foarte rapid 
locurile de muncă, iar Ktzc’.c 
imense cheltuite 
dezvoltarea largă 
ducției civile.

Concludente în

iar sumele. 
afectează tocmai 

a sectoarelor pro-

acest sens sînt re-

zultatele unui studiu întocmit de 
..Bureau of Labor Statistics", din 
S.U.A. Conform calculelor acestui 
institut, cu un miliard de dolari pot 
fi create 100 000 locuri de muncă în 
sectorul construcțiilor, 187 299 în do
meniul educației și învățământului 
sau 13S 939 în cel sanitar — dar nu
mai 75 710 în industria armamentu
lui. Si centrul de informare 
în domeniul militar („Defense Mo
nitor") ajunge la concluzia că locu
rile de muncă in sectorul militar 
sint cele mai costisitoare : unui nu
măr de 35 000 locuri de muncă in 
sectorul militar i-ar corespunde 
80 000 locuri de muncă în ramurile 
civile ale industriei.

La ora actuală, cheltuielile mili
tare în întreaga lume se ridică la 
430—480 miliarde dolari. Potrivit 
calculelor centrului amintit, dacă 
numai o fracțiune din această sumă 
ar fi afectată creării de locuri de 
muncă în sectoarele civile ale in
dustriei și în sfera serviciilor, feno
menul șomajului ar fi considerabil 
restrîns.

opun
lupta

întăririi unității 
— condiție de 

tarilor latino- 
independenței și

Eugen POP

india: Priorități sociale----------------- o
DELHI 20 (Agerpres). — Guvernul 

Indiei este serios Îngrijorat de situa
ția păturilor celor mai sărace ale 
populației țării și intenționează să ia 
măsuri radicale pentru a asigura con
dițiile necesare dezvoltării lor social- 
economice, a declarat ministrul in
dian al muncii. J. B. Patnaik, luînd 
cuvintul in deschiderea seminarului 
internațional în problemele șomajului 
in țările în curs de dezvoltare, care 

. are loc la Delhi. EI a subliniat că 
guvernul dorește să îndeplinească 
neabătut „Programul in 20 de punc
te" elaborat de vechiul guvern al In
dicei Gandhi in 1975,,. care prevede do
tarea țăranilor săraci și lucrătorilor 
agricoli cu loturi de pămînt, asigura
rea de locuințe pentru această cate
gorie, lupta împotriva „pieței negre", 
a cametei, dezvoltarea infrastructurii 
la sate.

O mare atenție, a spus el, va ti 
acordată soluționării problemei ocu
pării forței de muncă la sate.

Ce acoperea invizibila „maree neagră"
cînd se afla în largul Oceanului In
dian, el a fost vândut altei firme li
beriene, care l-a botezat „Salem". 
Supertancul nu a mai fost reperat 
pină }n ziua accidentului.

Pornind de la dezvăluirile unui 
marinar din echipaj, ziarul „Guar
dian" a arătat că „Salem" a făcut 
intre timp o escală la Durban, in 
R.S.A., unde a descărcat în taină 
petrolul (ca și alte țări producătoa
re, Kuweitul a interzis vânzarea de 
petrol către regimul rasist din Afri
ca de Sud), și-a umplut rezervoarele 

. cu apă de mare și și-a continuat 
drumul in jurul Capului Bunei Spe
ranțe. intrind in apele Atlanticului. 
Bănuiala presei britanice în legătu
ră cu descărcarea petrolului de pe 
„Salem" în Africa de Sud a fost în
tărită și de relatările unui ziar sud- 
african.

încărcătura petrolierului „Salem" 
fusese asigurată la compania, lon
doneză „Lloyds" pentru suma de 56 
milioane dolari, iar vasul fusese a- 
sigurat pentru 25 de milioane de 
dolari, în timp ce prețul său de asi
gurare era de 11 milioane. Dar 
„Lloyds" refuză să plătească despă
gubiri pină nu se va face lumină 
în această întunecată afacere, una 
din marile tentative de escrocherie 
din ultimul timp. (N. Plopcanu).

într-una din zilele de 
în largul Atlanticului.'' 
petrolier „Salem", de 214 000 tone, 
navigind sub pavilion — „de com
plezență" — liberian, a emis semna
lul S.O.S. A urmat o explozie și 
vasul s-a scufundat. Martori — se 
pare nedoriți — la această catastro
fă, membrii echipajului navei bri
tanice „British Trident" au acordat 
primul ajutor celor de pe „Salem", 
care, cu toții, luaseră loc în bărcile 
de salvare.

Telexurile au transmis cu promp
titudine această știre, iar presa bri
tanică s-a făcut chiar de a doua zi 
ecoul neliniștii în legătură cu vii
toarea maree neagră rezultată din 
deversarea în apele oceanului a nu 
mai puțin de 193 000 tone de țiței. 
Cei de pe „British Trident" au in
format însă, spre surprinderea ge
nerală, că nu au reperat decît 
cîteva reduse pete de țiței și nici
decum o autentică „maree neagră", 
încercînd să dezlege acest mister, 
presa britanică a investigat împre
jurările accidentului, aducînd la lu
mină fapte deosebit de revelatoare. 
Astfel, s-a aflat că petrolierul a ple
cat la 10 decembrie din Kuweit spre 
Genova sub numele de „South Sun", 
aparținând companiei liberiene „Ox
ford Shipping Company". Apoi, pe

ianuarie, 
giganticul
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