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înfr-o ambianță de prietenie, stimă și înțelegere
recsproca, ieri au continuatCONVORBIRILE DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCIJ ȘI REGELE HUSSEIN IBN TALAL

Dialogul la nivel înalt, întâlnirile însuflețite cu oamenii muncii evidențiază 
bunele relații dintre România și Iordania, voința comună de extindere a acestor
raporturi în interesul reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, joi. 21 februarie, convor
birile oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ccaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și Maiestatea Sa 
regele Hussein lbn Talal al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei.

Noua rundă de convorbiri a fost 
consacrată examinării evoluției situa
ției internaționale.

Cei doi șefi de stat, exprimîndu-și 
îngrijorarea față de deteriorarea re- • 
lațiilor internaționale și accentuarea 
tensiunii pe plan mondial, au subli
niat că trebuie făcut totul pentru a 
se pune capăt agravării încordării in
ternaționale și a se asigura reluarea 
și continuarea politicii de destindere, 
care presupune respectarea neabătută 
a principiilor independentei si suve
ranității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, 
ncrecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, precum și a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotări destinele 
în mod liber și fără nici un amestec 
din afară.

S-a. apreciat că. în actualele con- r 
diții internaționale, se Impune cu atit 
mai mult să se acționeze ferm pen
tru ' reglementarea diferendelor dintre 
state numai prin mijloace pașnice, 
prin tratative, aceasta constituind 
singura cale prin care se pot găsi 
soluții reciproc satisfăcătoare tuturor 
problemelor litigioase, oricît de com
plicate ar fi ele. In acest cadru a 
fost relevată însemnătatea realizării 
unei păci globale în Orientul Mijlo
ciu. care să ducă la retragerea Israe-, 
lului din teritoriile arabe ocupate în 
1967 și, îndeosebi, Ia soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe baza 
dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv la constituirea unui stat pa
lestinian independent — să asigure 
independenta și integritatea terito
rială a tuturor statelor din zonă.

Totodată, s-a arătat că în prezent 
ișe impune să fie continuate și in
tensificate în mod deosebit eforturile 
pentru înfăptuirea securității și coo
perării europene, în spiritul docu
mentelor de la Helsinki, astfel îneît 
îmbunătățirea climatului politic pe 
continentul nostru să aducă, totodată,

Ovații pentru prietenia româno-iordaniană 
în mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie“

După încheierea celei de-a doua 
runde a convorbirilor la nivel inalt 
româno-iordaniene, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și Ma
iestatea Sa regele Hussein lbn Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei 
au vizitat întreprinderea de utilaj 
chimic ..Grivița Roșie" din București, 
unitate reprezentativă pentru pro-

In timpul vizitei, la întreprinderea „Grivița Roșie
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o contribuție de seamă la slăbirea 
încordării internaționale, la progresul 
destinderii și păcii mondiale. A fost 
evidențiată necesitatea pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid, 
pentru ca aceasta să răspundă pe de
plin așteptărilor popoarelor, să dea 
un nou impuls dezvoltării largi, neîn
grădite a cooperării economice, ști
ințifice și culturale pe continent și. 
îndeosebi, să ducă la măsuri practice 
de dezangajare militară, de dezar- 

cesul industrializării continue a 
României.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți 
de tovarășii Ilie Verdet. prim-minis- 
tru al guvernului, Gheorghe Pană, 
primarul general al Capitalei, de alte 
persoane oficiale române.

La vizită au luat parte Alteta Sa 
Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf. prim- 
ministru al Iordaniei, .Ahmad Lozi. 

mare, fără de care nu se poate vorbi 
de o reală securitate în Europa, ca și 
în întreaga lume. în cadrul convor
birii s-a subliniat importanta conve
nirii de măsuri concrete in domeniul 
dezarmării, și în primul rînd a! 
dezarmării nucleare.

De asemenea, a fost reliefată a- 
tenția deosebită acordată de România 
și Iordania lichidării subdezvoltării 
—: rezultat al vechii politici de domi- 

șeful Curții regale hașemite, Alteta 
Sa prințul Raad Bin Zeid si alte per
soane oficiale iordaniene.

Vizita a oferit înalților oaspeți ior
danieni posibilitatea de a cunoaște 
unele aspecte ale dezvoltării indus
triei noastre .constructoare de mașini, 
ale nivelului său tehnic și de a ana
liza posibilități de extindere în con- 

nație și,asuprire imperialistă și colo
nialistă — și instaurării noii ordini 
economice internaționale, bazată pe 
egalitate și echitate, care să asigure 
progresul mai rapid al țărilor rămase 
in urmă și, totodată, stabilitatea po
litică și economică mondială.

S-a considerat că problemele, com
plexe care confruntă astăzi omenirea
(Continuare in pag. a III-a) 

tinuare a colaborării și cooperării 
economice dintre cele două țări.

In fața întreprinderii, cei doi șefi 
de ștat au fost întîmpinati de un 
share număr de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din unități ale ..Griviței 
Roșii", de cetățeni din cartier, care 
le-au făcut o caldă primire, expri- 
mindu-și și cu acest prilej sentimen
tele de prietenie pe care poporul, 
român le nutrește față de poporul 
iordanian și deplina aprobare pentru 
noul dialog Ia nivel înalt româno- 
iordanian, menit să amplifice si mai 
mult cooperarea dintre cele două țări 
prietene, să Servească cauzei gene
rale a păcii și colaborării interna
ționale.

La intrarea în întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Roșie", to
varășul Nicolae. Ceaușescu si regele 
Hussein au fost salutați de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Gheorghe Dumitru, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al sectorului 1. 
și Stelian Necula, directorul unității, 
care le-au urat un călduros bun 
venit. Celor doi șefi de stat le sînt 
oferite buchete de flori.

La începutul vizitei, gazdele \ au 
prezentat oaspeților unele date pri
vind evoluția acestei întreprinderi 
transformate din simple ateliere pen
tru reparația materialului rulant în- 
tr-o puternică unitate producătoare 
de utilaj chimic și pentru rafinării. 
Reține atenția oaspeților faptul că 
întreprinderea este în măsură astăzi 
să asigure o întreagă gamă de insta
lații și utilaje complexe necesare in
dustriei chimice și, petrochimice ro
mânești, precum și pentru export. 
Sînt aduse ca. exemple în această 
direcție citeva din produsele de bază 
ale întreprinderii — instalația pen- 
,tru rafinării petroliere, schimbă
toare de. căldură, mari suban- 
samble pentru uzinele chimice, ca
zane cu aburi de mare capacitate, 
reactoare pentru industria petrochi
mică și altele. Se arată că peste 35 
la sută din producția întreprinderii 
este destinată exportului, livrindu-se. 
pină acum, in circa 25 de țări, intre 
care și Iordania, diferite instalații 
complete pentru rafinării de mare 
capacitate si pentru industria petro- 
(Continuare in pag. a III-a)

VOTUL NOSTRU
DE LA 9 MARTIE 

un vot pentru:

MODERNIZAREA
STRUCTURII ECONOMIEI

Intre elementele definitorii ale 
evoluției economiei românești în 
anii viitorului cincinal se înscrie și 
remodelareâ structurii sale — proces 
realizat pe fondul unei dezvoltări 
susținute, in ritmuri accelerate, rit
muri rar întilnite în peisajul actual al 
economiei europene și, mondiale. în 
ansamblul ritmurilor preconizate de 
Congresul al XII-lea al , partidului se 
remarcă,. înainte de orice, afirmarea 
mai puternică a rolului industriei — 
caracteristică. evidențiată prin creș
terea ponderii acesteia în crearea 
venitului național — de la 60,7 Ia 
sută, cit se prevede în acest an. la 
65 la sută în 1985.

Consecințele economice și sociale 
ale acestei prevederi sînt multiple 
și dintre cele mai favorabile : ele se 
regăsesc in ridicarea substanțială a 
productivității sociale a muncii — 
in industrie se' realizează o produc
tivitate a muncii sociale de 4—5 ori 
mai ridicată decît in agricultură — 
în sporirea volumului de bunuri 
materiale cu valori de întrebuințare 
variate. Totodată, pe această cale so 
accentuează puternic mutațiile in 
structura forței de muncă, a popu
lației în general. Astfel, 78 la sută din 
populația ocupată în economia na
țională va. lucra în anul 1985 in sec
toarele neagricole și numai 22 la 
sută in agricultură, față de 32,5 la 
sută, cit a fost în anul 1978 — pro
cent ce va scădea la 15 la sută pină 
în jurul anilor 1990. Pentru descifrarea 
esenței acestor cifre, vom adăuga pre
cizarea că menținerea in anul 1985 
a structurii populației ocupate pre
văzute pentru acest an ar. trage sim
țitor in jos nivelul productivității 
muncii sociale, ceea ce ar determina 
o creștere cu 50 de miliarde mai 
mică a venitului național decit pre
văd Directivele Congresului pentru 
anii 1981—1985. Or, un venit național 
mai redus înseamnă, evident, re
surse mai puține pentru dezvoltarea 
economiei și ridicarea nivelului de 
trai. Apare așadar evident că fău
rirea unei industrii puternice, capa
bile să joace un rol covîrșitor in 
dezvoltarea întregii economii re
prezintă cheia progresului general, 
a creșterii susținute a bunăstării.

Remodelarea structurii economiei 
își dezvăluie marea sa amplitudine 
observind direcțiile majore ale evo
luției industriei, in ansamblul căreia 
prioritate absolută au ramurile de 
înaltă tehnicitate, care necesită con
sumuri energetice mai reduse și 
asigură valorificarea maximă a ba
zei de materii prime. Tocmai pe

Pe marginea unei premiere medicale în țara noastră

CU PROFUNDĂ OMENIE, PENTRU OAMENI
Prof. dr. docent Eugen PROCA înfățișează cititorilor „Scinteii” eforturile materi
ale și de cercetare științifică medicală care s-au făcut și se fac pentru a asigura 

în continuare succesul transplantului renal
La Clinica de chirurgie urologică a 

Spitalului clinic Fundeni, la numai 
citeva zile de la efectuarea primului 
transplant de rinichi, a fost operat 
alt pacient, cu aceleași bune rezulta
te. în legătură cu acest succes deo
sebit al medicinii noastre am solici
tat amănunte tovarășului profesor 
doctor docent EUGEN PROCA, șeful 
clinicii.

— Stimate tovarășe profesor, as
tăzi ați efectuat al doilea transplant 
renal unui pacient în virstă de 23 de 
ani și am dori să ne spuneți ce re
prezintă din punct de vedere medical 
introducerea in practica chirurgicală 
a transplantului renal ?

— Ceea ce. trebuie subliniat . cu 
deosebire eșțe că transplantul renal 
reprezintă o nouă șansă de supra
viețuire a unor bolnavi cu afecțiuni 
renale grave, incompatibile cu viața. 
In tratamentul insuficienței renale 
cronice, ajunsă in stadiul terminal 
există două metode de tratament 
care se completează reciproc : rini
chiul artificial (hemodializa cronică) 
și transplantul renal. După o esti
mare aproximativă, există in lume 
peste 400 000 cazuri, din care numai

EXPERIENȚA, ÎNVĂȚĂMINTELE ANULUI TRECUT - LA BAZA

UNEI ACTIVITĂȚI MAI EFICIENTE ÎN ACEST AN
«

Pînâ la sfirșitul lunii februarie, in toate întreprinderile

PLANUL PRODUCȚIEI FIZICE 
-FĂRĂ NICI O RESTANTĂ!

Realizarea ritmică, integrală a producției fizice planificate constituie 
un obiectiv esențial al fiecărei zile, o cerință de maximă și permanentă 
actualitate în fiecare întreprindere, in fiecare ramură a producției mate
riale, subliniată din nou la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. at P.C.R. Înfăptuirea acestui obiectiv impune in toate unitățile o 
riguroasă organizare internă, ordine și disciplină in toate sectoarele de 
fabricație, la fiecare loc de muncă. în legătură cu stadiul realizării pro
ducției fizice planificate, cu măsurile întreprinse pentru recuperarea 
restanțelor, am adresat unor cadre de . conducere din întreprinderi urmă
toarele întrebări :

1. Cu ce rezultate ați încheiat planul pe ianuarie?
2. Care sînt cauzele râmînerilor in urmă ?
3. Ce măsuri întreprindeți pentru recuperarea restan

țelor în luna februarie ?

De la minusuri — 
la plusuri de producție

Dumitru ROȘU 
inginer-șef la mina Motru-Vest :

IMina Motru-Vest, unitate mai 
nouă în bazinul carbonifer al 
văii Motrului, nu a reușit să 

intre in „cadența" planificată în luna 
ianuarie, răminind restantă cu o 
producție fizică de 4 300 tone lignit. 

aceste două considerente esențiale 
se întemeiază opțiunea dezvoltării in 
ritmuri înalțe a industriei construc
țiilor de mașini și industriei chi
mice — cele două ramuri urmind să 
asigure, la sfirșitul cincinalului vi
itor, aproape jumătate din producția 
industrială a țării, față de 42 la 
sută, cit a. fost, in 1978. și 55 la sută 
din exporturi.

Opțiunea apare perfect îndrep
tățită mai ales acum, in condițiile 
crizei energetice, care va deveni și 
mai aspră în viitor. Construcțiile 
de mașini, de pildă, consumă pen
tru fiecare milion de Iei producție 
de peste 4 ori mai puțin combusti
bil decît metalurgia și de 10 ori mai 
puțin decît industria materialelor 
de construcții. Evident, prioritatea 
priorităților în cadrul acestei ramuri

Produsul

— vagon marfă 1
— vagon călători 2.6 ori
— autoturisme 4.8 ori
— locomotive 5,8 ori
— strunguri carusel cu comandă numerică 9 ori
— centrale telefonice 20 ori
— mașini de facturat și contabilizat 80 ori
— calculatoare „Felix" 235 223 ori

Deci în raport cu vagonul de marfă, 
luat drept element de referință, me
talul își sporește considerabil valoa
rea în cazul produselor de mare 
complexitate tehnică, chiar pină la 
223 de ori în fabricarea de. calcula
toare „Felix" 235.

Același raționament a fost avut în 
vedere și în dezvoltarea industriei 
chimice, acordîndu-se prioritate pro
ducției de sinteză fină și de mic to
naj, ca și în industriile ușoară, ali
mentară, în producția mică și arti
zanală, unde se va impulsiona fa
bricația produselor care permit o va
lorificare superioară a resurselor de 
energie și materii prime interne, un 
grad de finisaj înalt, o calitate ridi
cată. Ecoul acestor orientări se va 
resimți deosebit de favorabil în evo
luția structurii comerțului exterior — 
unde produsele industriei construc
ției de mașini, ale industriei chimice 
și industriei ușoare vor reprezenta 
în 1985 peste 65 la sută din totalul 
exportului, față de aproximativ 55 la 
sută, cit a fost în 1979.

Structurînd ferm dezvoltarea pe 
criteriul i naltei eficiente, se înțelege 
de la sine că viitorul cincinal pre
vede ritmuri mai lente, și ca urmare 

circa 10 la sută beneficiază de aceste 
tratamente moderne, deoarece pen
tru aplicarea lor sint necesare inves
tiții foarte costisitoare și cadre de 
inaltă specializare.

— Ce a determinat succesul acestei 
remarcabile realizări a echipei de 
chirurgi pe care o conduceți ?

— Transplantul renal a fost posibil 
datorită în primul rînd condițiilor 
materiale asigurate de către partidul 
și statul nostru, dotării cu aparatura 
necesară și specializării unor cadre 
cu o foarte bună pregătire profesio
nală. Pe lingă aceste condiții, cu to
tul deosebite, pentru care adresăm și 
pe această cale cele mai calde mul
țumiri, ne-am bucurat din partea 
conducerii de partid și de stat de 
permanentă încurajare morală și ma
terială pentru realizarea primului 
centru de. transplant renal din țară.

— De fapt putem spune"că trans
plantul renal efectuat acum a fost 
primul organ grefat la om în chirur
gia noastră. Se putea face mai de
vreme acest transplant ?

—Da și nu. Transplantarea unui 
organ este prin excelență o muncă de 
echipă. Colectivul nostru era pregă-

Ritmul necorespunzător al ac
tivității din prima lună a 
anului se datorește unei preo

cupări insuficiente pentru buna func
ționare a liniilor, tehnologice din 
subteran. Faptul că circuitele de 
transport nu au fost supravegheate 
atent și nu s-au asigurat integral 
piesele de schimb și reperele nece
sare efectuării in bune condiții a re
viziilor și reparațiilor au determinat 
funcționarea sub capacitate a celor 

de inaltă eficiență o constituie acrie 
suhramuri care pun „mare preț" pe 
folosirea cu indici superiori a ma
teriilor prime și energiei, pe munca 
complexă, de inaltă calificare. Față 
de o creștere de 47—54 la sută, cit va 
înregistra in cincinalul viitor indus
tria in ansamblu, producția de me
canică fină, de exemplu, va spori cu 
170—200 la sută, a industriei electro
nice cu 130—140 la sută, producția 
de mașini-unelte așchietoare cu 100— 
120 la sută, iar a utilajului tehnolo
gic cu 50—60 la sută. Tocmai din va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor își sorb pu- 
ierea aceste ritmuri de excepție ale 
industriei construcțiilor de mașini.

Iată cum se prezintă gradul de va
lorificare a metalului la citeva pro
duse ; ■

Indicele de multiplicare 
a valorii metalului 

scăderea ponderii ramurilor și pro
duselor mari consumatoare de ener
gie și materii prime. Astfel, la sfîr- 
șitul anului 1985. circa 60 la sută din 
producția de oțel va fi realizată in 
convertizoare cu insuflare de oxigen, 
Iimitîndu-se elaborarea metalului cu 
cuptoare electrice sau Siemens Mar
tin — mari consumatoare de ener
gie. Dacă am fi continuat și în cin
cinalul viitor să obținem oțel in 
structura din cincinalul 1976—1980, ar 
fi trebuit să se consume suplimen
tar circa 400 000 tone combustibil 
convențional. în industria' aluminiu
lui — de asemenea mare consuma
toare de energie electrică — produc
ția se va menține la nivelul capaci
tăților ‘actuale, punîndu-se îrt schimb 
accentul pe sporirea gradului de pre
lucrare a acestuia' in produse lami
nate și extrudate. Pe același rațio
nament se întemeiază evoluția pro
ducției materialelor de construcții, 
produselor sodice, hîrtiei. celulozei 
ș.a.

Una dintre cele mai profunde mo-
Ioan ERHAN

(Continuare in pag. a II-a) 

tit. Transplantul se putea face mal 
de mult din punct de vedere our chi
rurgical, al actului sau tehnicii ope
ratorii, dar socotim că numai in mo
mentul efectuării aveam întrunite și 
celelalte, condiții necesare, respectiv 
elementele de cercetare fundamenta
lă, de imunologie, genetică, nefrolo
gie etc., care să permită acest , lucru, 
în general, în întreaga lume există 
o oarecare stagnare în acest dome
niu, deoarece după entuziasmul ini
țial a urmat o perioadă de. evaluare 
lucidă a rezultatelor, în sensul de a 
fi convinși chiar și' specialiștii de 
eficacitatea practică a. transplantului.

Dispersarea forțelor, a specialiștilor 
și a dotării, mai ales, nu era de' na
tură să grăbească .finalizarea unei 
atari intervenții. Dar prin concentra
rea eforturilor in clinica noastră s-a 
reușit ca în numai cițiv.a ani să fie 
întrunite toate condițiile tehnice; in 
măsură să asigure cele necesare unui 
act operator complex. Cu totul/ ieșit 
din comun. Au fost; asigurate apara-

Elena MANIU
(Continuare în pag. a V-a)

j
două complexe mecanizate de aba
taj, în prima parte a lunii, ianuarțe. 3 Aceste neajunsuri au fost , ana

lizate cu răspundere în adu
narea generală a oamenilor 

muncii și pe baza măsurilor stabilite, 
a sprijinului primit din partea între
prinderii ’ miniere Motru, am trecut 
operativ la înlăturarea lor. Astfel, 
mecanicii minei, împreună cu 12 spe
cialiști ai atelierului central al între
prinderii au efectuat in. ultima de
cadă din ianuarie revizuirea și pune
rea la punct a circuitelor de benzi, 
atit in subteran, cit și la-.suprafață ; 
concomitent, s-a încheiat revizia teh
nică în cele două abataje de produc
ție și a început montajul unui com
plex mecanizat intr-un nou sector — 
lucrare ce va fi încheiată ih două-trei 
zile. Prin, punerea în funcțiune a a- 
cestui utilaj, producția zilnică va 
crește, incepind din luna martie, cu 
peste 800 tone lignit. Totodată, am 
acționat pentru redistribuirea între
gului personal al minei, astfel ca

Reporterii și corespondenții „Scinteii"
(Continuare în pag. a III-a>
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AL GOSPODARILOR Alegătorii din municipiul Iași verifică exactitateo dotelor înscrise pe liste 
pentru a-și putea exercita dreptul de vot la 9 martie

Argument: orașul nou 
din vechiul centru

DIN TOATE ORAȘELE81 SATELE PATRIEI
A 

Cetățenii din municipiul Suceava consultă zilnic punctul de documentare 
electorala de la ,,Casa alegătorului", care funcționează in cadrul casei de

cultură Foto : E. Dichiseanu

„Casa alegătorului'' 
nr. 2 din municipiul 
Alba Iulia este ame
najată intr-un imobil 
nou, pe bulevardul 
..Victoria", in moder
nul cartier „Platoul 
Romanilor". In aceste 
zile, ea captează in
teresul tuturor cetățe
nilor din cartier. Ală
turi de cei care i$i ve
rifică înscrierea iii lis
tele de alegători sau 
pun întrebări și pri
mesc răspunsuri lămu
ritoare, in cadrul dife
ritelor consultații si 
activități specifice, pe 
aici se perindă zilnic 
țineți din căminele de 
nefamiliști sau elevi 
din clasele mari de li
ceu care vor vota 
pentru prima dată.

Ne-a reținut atenția 
un fapt poate mărunt, 
dar plin de semnifica
ție. Este vorba de ima
ginea pe care o cu
prinzi cu privirea îna
inte de a păși pragul 
acestei „Casc a alegă
torului". O imagine ca 
un veritabil afiș elec
toral la scară naturală. 
In dreapta-, pe bulevard, 
se vede btocul 36, care

păstrează incrustată în 
mozaic inscripția „Mai 
1975 — Alba Iulia
2 000“ — data la care 
străvechiul oraș ani
versa bimlleniul. dar 
și punctul de reper 
pentru debutul actua
lei legislaturi. Ea ale-
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gerile de acum 5 ani, 
blocul 36 mai era cu
prins de schele. îm
preună cu alte zeci de 
blocuri similare si alte 
edificii social-cultura- 
le. el a îmbogățit zes
trea urbanistică a, mu
nicipiului Alba Iulia in 
actuala legislaturi, ca
re se constituie intr-uri 
mare și insuflețitor al
bum-. Iată, in jurul 
Casei alegatorului, nr. 
2, pe însuși bulevardul 
„Victoria" se află încă 
in construcție ansam
blurile de locuințe 
„Plosca 1". „Plosca II",

cu magazine. scoli, 
creșe si grădinile. La 
intersecția cu bulevar
dul „Transilvania" se 
află modernul cinema
tograf „Dacia" și ală
turi — noul edificiu al 
poștei. De o parte și 
de alta a bulevardului, 
l-a parterul blocurilor 
— numeroase unități 
comerciale și de servi
re a populației

Un întreg oraș. Da. 
„Orașul nou" — cum 
spun localnicii. Și nu 
este deloc exagerat, în- 
trucit numărul alegă
torilor de aici, din „O- 
rașul nou", ii egalează 
pe cel existent acum 
10 ani ih întregul mu
nicipiu Alba Iulia.

Pentru alegătorii de 
aici totul este nou : 
locui de muncă, stra
da, casa, viata. Cu 
emoția și mîndria a- 
cest.or împliniri pășesc 
el pragul. „Casei ale
gătorului" de pe bule
vardul „Victoria". Pri
vesc imaginile tonice 
din jur. de pe bulevar
dul „Victoria", ca Pe 
propria lor victorie.

Ștefan DINICĂ

</

ÎNTILNIRILE DINTRE CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI

Aleea Carpațf — unul din marile 
cartiere tirgmureșene. întîlnireă 
cetățenilor români și maghiâfi din 
acest cartier cu două gospodine — 
Catarina Moldovan și Ana Brejan. 
candidate in circumscripția electora
lă județeană nr. 3. a fost, cum era și 
firesc, O intiinire de lucru. Si aici, la 
fel ca în oricare altă circumscripție 
electorală de pe cuprinsul munici
piului Tg. Mureș, s-au obținut re
marcabile realizări in actuala legis
latură. S-au înălțat sute de aparta
mente însorite. cUrăte. pline de 
lumină. Numeroși participant! la dis
cuții au ținut să-și exprime satisfac
ția peritru înfăptuirile actualei legis
laturi. cea mai bogată in comparație 
cu toate celelalte anterioare.

— Propunerile noastre de la ale
gerile precedente au prins viață, 
constatăm Cu toții efectul lor binefă
cător — spunea cetățeanul loan Ar- 
tenie. Au fost feaîizate. printre al
tele. îndiguirea riului Mureș, repa
rarea străzilor și aleelor din cartier, 
diversificarea unităților prestatoare 
de servicii,. Dat stă in puterea noas
tră Să realizăm inCă multe lucruri 
trebuitoare Obștii. Printre altele, mă 
gindeșc la extinderea spațiilor verzi 
și Ia imbunătățlreă sistemului de ca
nalizare.

Pe ffiâsură ce timpul trecea, discu
ția devenea .tot mai animată, trans- 
fOrmindu-se într-Un dialog Viu, des
chis, fructuos. Așa cum se obișnuieș
te la astfel de dezbateri ale obștii, 
unii alegători au formulat și o serie 
de observații critice. Ele au ViZat- în 
special activitatea întreprinderii ju- . 
dețdne de gospodărie comunală și 
lOcatiVă, care mai execută reparații 
de mîfittiială lă UfiOle bldeuri, Alți 
VOfbitOfi s-ău referit la făptui că 
Unii proprietari de autoturisme- au 
tfăiiSformat Spatiile vetzi ih locuri 
de PâfCâre și Că unele âsOCiâții de 
locâtari fiu manifestă Suficientă ini
țiativă în ofgariizăfea acțiunilor vo- 
iuntăt-patriotice.

Numeroase și interesante au fost, 
mai ales, propttneriie și afigajamen- 
teic foffntilăte de alegători. Astfel, 
Cornel Alexa și alti locatari âi blo- 
cttltii ftr. 47 ău pfOpus C'â, prin con
tribuția în muncă ă Cetățenilor. Să se

construiască trotuare și Să se ârrte- 
najeze, pe baza UfiOf studii la fața 
locului, utîele spații de joacă pentru 
copii. Ei s-au angajat, totodată, ca 
în primăvara aceasta să repare și să 
canalizeze porțiunea din fața com
plexului alimentar,

Cu mare interes aii fost ascultați 
Varga lands ș'i SZatnlâfi Zoităii Care, 
pe baza unor observații personale, 
au arătat că se face incă o maro ri
sipă de energie tertaică în Câftier. 
Cauza ? Defecțiunile UfiOr instalații 
și repartizarea neCOrOspdriZătoflt'e a 
caloriferelor pe coridoarele unor 
blocuri de locuit. Ei s--ăU angajat să 
vină CU soluții Concret®, peiitru a se 
pline capăt risipei. S-a propus, de 
asemenea, ca iii timpul cel mal sctirt 

. să se amenajeze, prin contribuția in 
muncă a cetățenilor, o rigolă beto
nată in fața digului care apără Car
tierul de inundații.

Firește, problemele supuse aten-

în continuare a „Civilizația comunei depinde numai de noi,
Î66

(iei, propunerile făcute au fost reți
nute de cele două candidate, de re
prezentanții consiliului popular care 
au participat la intiinire. Sra si fi
resc : ele au Vizat probleme care in
teresează întreaga obște — mai buna 
organizare a vieții in acest mare și 
frumos cartier tîrgfflUreȘean. Este de 
subliniat climatul fertil de autentică 
democrație in care participant!!. la 
intiinire, români și maghiari, și-au 
spus deschis părerea asupra a ceea 
ce au făcut in actuala legislatură, dar 
mai ales asupra a ceea ce vor face 
— ș'i VOr tace. cu siguranță, ttnin- . 
du-și puterile și vrerea — in legisla
tura Care Va începe la 9 martie și 
câfe se anunță deosebit de rodnică, 
in lumina perspectivelor luminoase 
deschise de is'toriceie hotăr'irl ale 
Congresului al XII-lca al partidului.

Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

CONSEMNĂRI DIN AGENDA ÎNTÎLNIR1LOR
Inițiative, sugestii,

De la intilnirea candidaților cu alegătorii din circumscripția electorală 
județeană nr. 5 și circumscripția municipală nr. 12 Bacău. (Transmite 
corespondentul „Scintăii", Gli. Baltă).

® rină în ziuă ălegerilor se 
făcute aici, Id Întîlnireă rîoăStfă; Ar 
împreună cu candidații, să mergem

acțiuni cetățenești.
De ta Intilnirea cu candidății și alegătorii din circumscripția electorală 

județeană nr. 32 Galați. (Trunsmiie corespondentul „Scinteli", Dări 
Plăeșu).

pot înfăptui multe din propunerile 
fi bine ma începînd chiar de mîine, 

, , . prin cartier, să chibzuim pe viu, la
față lâGlilui, despre tot ceea ce putem fată în_ aceste zile. (Gh. Sultănel).

® După plecarea constructorilor, stradă Găfpăți a rârriăs denivelată, 
cu gropi, ăprăape impracticabilă. Pfăp'ufi ca priri căntribuțiă noastră, a 
cetățenilor, ' '
(Gheorghe

0 Se
pentru eâj 
Centrală a . , ,
Bineînțeles, fiind în interesul fiecăruia dintre noi, nu cred că va fi cineva 
Să sted de-o părte și să nu pună Umărul Sâ ajute primăria. (I. $eica).

0 Odată cu Sporirea veniturilor populației, a crescut și în cartierul 
nostru numărul posesorilor de autoturisme. Putem amenaja, cu forțe proprii, 
pină în primăvară, cel puțin două-trei locuri de parcare. (Octavian Busnea).

ajutați și de primărie, să facem din ea o arteră modernă. 
Grăciun).

simte nevsiă unei piețe agroalimentdre și in cartierul nostru, 
acum; gospodinele merg după cumpărături tocmai in piața 
orașului. Piață se poate dme'ndja chiăr în această primăvară.

© Propun să se treacă în programul de acțiuni voluntar-pafriotice 
ămenăjărea aleilor din preajma șcălli hf. 30, precum și finisarea și în
frumusețarea fațadei circumscripției sanitare din acest microraion. (Vicol 
Vdsiliu).

& Intrucît cartierul nostru, „Aeroport", modern și frumos, duce lipsă 
de lacuri de odihnă și agrement, propun să' amenajăm uri parc. Deși ărfi 
70 de ani, mă ăngăjez să contribui și eu, prin muncă voluntară, diipă 
puterile mele, alături de ceilalți cetățeni din cartier. (Ion Ștefan).

© Propun sa primăria să Studieze păSibilitâtOa realizării unor moi 
bune legături priri tramvaie și dutobuze cu cdrtietul „Țigliriâ". (Dumitru 
AndărtO).

® Să se găsească măi repede o soluție pentru . repararea hidroizo- 
lațiel la terasele uhor blocuri, precum și pentru preluarea ritmică a Gon- 
feinerelOr cu resturi menajere și 
refolosi ți valorifica. (Ion Stoiari).

cU materiale și ambalaje care se pot

Alegătorii din comuna Nicolae Băl- 
cescu, localitate suburbană, care face 
parte din circumscripția electorală 
nr. 2 Ilm. Vîlcea-Sud pentru alegerile 
de debutați in Marea Adunare Na
țională. și-au dat intiinire cu Cele 
două candidate — Cornelia Turei și 
Elena Giboa, profesoare la Liceul pe
dagogie și, respectiv, liceul „Vasile 
Roaitâ", din municipiul Rm. Vîlcea. 
întilnirca n-a avut loc intr-o sală, 
cum poate s-ar fi așteptat unii, ci
ta marginea satului Tinoasa. Desigur, 
această intiinire ar fi putut să aibă 
loc și in fața noului local de școală, 
cir 10 săli de clasă, rinduite estetic 
pe trei niveluri, sau la noul bloc de 
locuințe, al cărui parter este destinat 
prestărilor de servicii. Sau ne dealul 
Stoicenilor, unda se lucrează la noile 
plantații de meri și pruni. Dar ale
gătorii au preferat să discute cti cele 
două candidate aici, la marginea unei 
tarlale de 100 hectare. Pentru Că te

renul acesta dă mare bătaie de cap 
gospodarilor.

Toate drenajele făcute an de an 
de către membrii cooperatori nu au 
reușit să redea în circuitul agricol, 
la Întregul său potențial, această su
prafață cu exces de umiditate. Așa 
că prezența oamenilor. împreună cu 
candidatele lor pentru alegerile de 
deputat! în M.A.N,. aici, in punctul 
Tinoasa, arc un scop precis. Laolal
tă trebuie să găsească o soluție mai 
eficientă pentru ca aceste 1O0 de 
hectare de terenuri.,, tinoașe. cum le 
recomandă și numele, să devină fer
tile. Soluția a fost găsită. Ea constă 
din intersectarea unui strat de nisi» 
de 40 etn sub stratul de sol 'fertil.

Apoi, in același spirit gospodăresc, 
discuțiile au continuat în sala cămi
nului cultural din centrul civic al co
munei. Dialog despre prezent, dar 
mai ales despre viitorul localității. Ce 
poate reda mai fidel grija si răspun

derea oamenilor pentru comuna lor, 
pentru propria lor viață, dacă nu 
prospectarea chibzuită a posibilități
lor, măsurarea forțelor in realizarea 
unor propuneri ambițioase? întil- 
nirea dintre candidați și alegători, in 
această comună, l-a pus și pe unii și 
pe alții in fața unor șorioaso răspun
deri și atribuții, lată, dealtfel, citeva 
propuneri făcute de alegători și re
ținute deopotrivă do cele două can
didate ale F.D.U.S., ca și de prima
rul Marin Geantă. Tinind seama că 
cele două cooperative agricole din 
comună dispun de un bazin pomicol 
de peste 900 de hectare. Marin Dumi- 
trașcu a propus să se înființeze aici 
o secție de prelucrate a fructelor. La 
rîndui său, profesorul Ion Păttnescu 
a propus să se studieze posibilitatea 
profilării școlii de io ani lti liceu 
agroindustrial, motivînd că. pe de o 
parte, cea mai apropiată instituție 
școlară de acest fel este tocmai la 
Drăgflșanl, cale de 6'0 de km, iar pe 
de altă parte, că alei sint asigurate 
deja condițiile materiale necesare 
pentru funcționarea unui astfel de 
liceu. „Nouă, tuturor — spunea in 
adunate țăranul cooperator Gheorghe' 
loneseu “ ne place să ne facem via
ța tot mai frumoasă. $1 putem s-o 
facem". Argumentul său a fost sus
ținut de două propuneri : 1) să fie 
captate toate izvoarele si -.să se in
troducă alimentarea cu ană notabilă 
in . întreagă cotaUnă ; 2) pe baza Unul 
calcul economic să.se analizeze dacă 
nu este mal reijtabiiă fealizațea unui 
sistem de încălzire centrală ciecit 
ptăduitea ăn de ah â Zeci si zeci de 
hectare' did pădurea comunala pentru 
asigurarea lemnului de fOc,

Fiecare propunere va fi,- desigur, 
analizată si,, dacă se va dovedi rațio
nală și pasibilă, se va converti te ac
țiune cetățenească, in fapt. Oamenii 
știu acest lUcru, după cuta știu că 
vor avea de. muncit pentru ca ideile 
de azi să devină mîine o realitate 
care le va îmbogăți, în continuare, 
viața. Intilnirea. de azi a fost, pen
tru ei, 
viitor.

un pus către acel apropiat

Ion STANCItJ
corespondentul „Scînteii"

(Urinare din pag. I) 

cărbuni, șisturi 
din celelalte resurse 
noi va contribui in 
la asigurarea, pinii 
independentei ener-

in 
in 
n-
?i 
aj

diflcărl de structură o reprezintă 
schimbarea proporțiilor producției 
de energie electrică in raport cu 
energia primară consumată. Scăde
rea aportului energiei obținute din 
hidrocarburi, de la 39,7 la sută cit 
se prevede in acest an la 5—4 la 
sută in 1990, în fdvoat'ea energiei 
hidroelectrice, nuclearo-electrice, a 
celei realizate din 
bituminoase $i 
recuperate sau 
mare măsură 
in anul 1990, a 
getice a tării.

Mutațiile ample ce vor surveni în 
structura producției industriale in 
cincinalul viilor asigură sporirea in
dicelui do valorificare a materiilor 
prime de bază .și energiei cu 32— 
34 la sută, reducerea indicelui de 
consum de energie primară cu mi
nimum 21—23 la sută. Modificări 
esențiale de structură vor avea loc 
și în celelalte ramuri. Astfel, în 
agricultură, ponderea Zootehniei ur
mează’ să se ridice in totalul pro
ducției agricole la 45—46 ta sută 
1985, față de 44 la sută în 1980 ; 
ramura transporturilor Va crește 
portul transporturilor fluviale 
maritime și se va reduce cel 
transporturilor rutiere, mari Consu
matoare de combustibil și lubfi- 
fianți.

Din Ofitafe unghi arh privi lu
crurile', apare limpede că remode- 
larea structurii economiei naționale 
in sensul realizării unei structuri 
superioare, moderne, de ihaltă efi
ciență, are drept țel fină! creșterea 
tnai rapidă â aVUției flâțiOtiâle și, 
pe această trâiiiică bâză, a bunăstă
rii materiale și spirituale a intregu- 
lui popor,

Votihd la 9 martie pentru înfăp
tuirea neabătută a programului de 
modernizate a economiei noastre 
naționale, adoptat de Congresul ăl 
XII-Ieâ, Vom vota de fapt peiitru 
propria noastră bunăstare. Cu acest 
gind să ne dăm votul la 9 martie !

RECUNOAȘTEȚI ACESTE LOCALITĂȚI ? COMPOZITORII SI MUZICOLOGII
ÎN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII

Mesajul mobilizator al artei
1

drtr rczttf-N-am încercat 
tatul aproape că-1 cunoaș
tem: dacă bublicind a- 
ceste doUă fotografii V-âm 
ruga pe dumneavoastră sâ 
ne spuiîeți dih ce fel de 
orașe siiît. ăm primi, desi
gur, răspunsul exact de la 
Cei Care cUiiăsc foarte bine 
iocalitiițilf’ respectivi''. iar 
de la ceilalți presupuneri 
de genul : ..DUpă clădirile 
masive. impuhătoarO. luiă 
ăr putea, să fie clin Bucu
rești. Ceâlăită. .îudOcind 
după linia Cochetă a bule
vardelor. dțipă fitfridsfefă 
Pe care o degajă paho'famâ 
orașului înfățișată in imn- Mihai

ani nu 
nimic.

AM.:-
a

CARANF1L

girte. ar Piitca fi o capitală 
de județ. Crăiova. Galați. 
Pitești...". Și. desigur, multe 
alte hilme de rtiari orrise 
s-tar fi putut înșirui ifi pre
zumtivele dumneavoastră 
răspunsuri. Ca să nu mai 
lungim povestea, vom spune 
Ca pentru prima fotografie, 
aceea cu masivele blocuri, 

ă hU poate fi <10 
. Iar dflC’ă, prih-

tr-un miracol, fotografia a- 
ceasta ar fi putut să-i fie 
smulsă viitorului acum un. 
deceniu șî Vi s-af fi . spits 
că este vorba de Slobozia, 
ați fi declarat că 
o glumă.

® |S|1

MB

fe fi adevărat. Pe at liftei, 
Slobozia incă era un umil 
și paraginii, tirg al Bărăga
nului, irtgr'Opat iii praf si 
uitafe. Dar' .Să dăm cUVîh- 
tul Statisticii. 1970 : produc
ția industrială aproape 
zero. Apartamente noi — 
20(1. Sitiiațîa în 1975 (tind 0- 
iaștll începuse să se dez
volte) i producții-' globală 
industrială — 1.38 miliarde 
lei; apartamente noi 3 305!: 
unități comerciale — 139;
90 săîi de clasă. După alti 
5 aiii. adică ia capătul ac
tualei legislaturi, Ora sui a 
deVenlt municipiu, s'-a ri
dicat semeț pe verticala 

civilizației socialist' 
duet ic globală industrială
— 2.14 miliarde lei anual :
apartamente noi — 7 000.
Unități comerciale moderne
— 250: săli de clasă — 150; 
două cinematografe noi. 
două hoteluri, uh mare soi
tul etc. De necrezut pentru 
Unii, dar nu din București 
este fotografia. Ci din fos
tul firg mizer al Sloboziei.

După cum. cea de-a doua 
fotografie nu este dintr-Un 
centru de județ, ci dintr-un 
Ide in Cate adUtîî 15 
era nimic, absolut

■ po- 
Oras. 

eu 
cu 

spital, 
ma- 

pentfii

dOar un imens lan dl' 
rumb. Acum este un 
un oraș al minerilor. 
3 000 de apiirtamente, 
cinerniitograf, tltib. 
școli. nenumărate 
gaZinis cii stadion ....... . 
10 000 de spectatori. CU mttlte 
alte dotări urbrine modi':"- 
ne. Totul tu desăvîrși- 
re rîou. Nu Cătilați praștii 
pe o liârtă mai veche de 
zece ani, nu-i veți găsi. Pe 
hărțile noi. da. figurează si

Motru (județulse riitrtieste 
Gofj).

ieasță perioadă o 
activitate politică.

satisfacție de a se pu- 
intilni otlcîhd. ochi m

Alegerile de la 9 martie
■ un eveniment politic si 

social de amplă rezonantă 
in conștiința întregii na
țiuni. Tură noastră cunoaș
te in aci 
iiîtensă ...... ........
socială, cultufiil-cdlieatiVă. 
Creatorii de azi. suflet in 
stifletui neamului lor. cum 
a spus poetul, trăiesc ma
rea satisfacție de a 
tea i..—.... , _
ochi, CU Uti public larg, ge
neros, receptiv, foarte in
struit. exigent in exigențele 
sale îndreptățite față de 
arta eofitemppfână, împre
ună cu Colegii mei aiii 
mers deseori în fabrici, in
stituții; in satele țării 
trebuie Să sptlH că în 
locul o'ămenilor ne simțim 
la noi itcasă, trăim cit seii- 
timentiil p'df'îeCtei cOfflU-- 
niuni spiriftfftie Si resimțim 
din plin <»fl<Cto!e binefăcă
toare ale climatului demo
cratic ifistaiifăț temeinic Ia 
nivelul ifitrOgii iiOflStte so
cietăți, Pretutindeni în pa
tria noastră aftâ Si slujito
rii săi sint primiți și în
conjurați eu dragoste, semn 
al pfdțUifii misiunii lor 
educative, dar și imbold 
pentru COntifiuă pOfldCțio- 
năre ă liCtiVilății noastre, a 
tuturor, Perioada actuală se 
caracterizează pfintr-n ift- 
tensifkîar'C' a CdfițactelOf . 
multiple CU publicul nos
tru. cU Oămefiii muncii de 
diverse pfOtesiupi cărora ie 
ducenri 
muzicii 
zatoare.
noaștem 
cupări ie 
eftța IOi' 
muncă, hotăidr'ea și abnega
ția cu care indeplinesc o- 
bieetiveie C.ongfeSuitii al 
XlI-lea al P.C.R.

mesajul nobil al 
rtiilitunte. riiobili- 
La rindii-ne cu- 
reiiliZările și preo- 
oămeniior. eXperi- 
de viață și de

intef- 
bogată 
cit ca

pon te

Alegerile de la 9 martie 
sinf Îfitihîpinate de compo
zitorii. muzicologii, 
preții noștri printr-o 
suită de manifestări 
racter educativ. Se 
vorbi despre întilnirile . 
dintre compozitori și oame
nii muncii din aproape toa
te județele țării (âș aminti 
Iași, Consumții, Tulcea, Te- 
leormari. Hunedo'âta. Ar
geș), cu ------ .....
marile platforme indus
triale — cum este Gonibi- 

muncitori de pe

îrisenTnâfl de Petre BRÂNCUȘI, 
pmședifitete Uniunii compozitotite/

nakii siderurgie Hunedoara 
— cit membri ai cercurilor de 
„Pi'ietdfii ăi muzicii", di 
unor cefidcluri de creatfe sî 
rniizieotogte (Brașov, Craio- 
vn, Tiirnți Măgurele, Bacău), 
cu artiști amatori și formații 
aia caselor de cultură sie 
siiidii-ațeior (Petroșani, Re
șița, si.- Gheorghe, suceava. 
’Tirgoviște), Am Inițiat si 
desfășurăm o amplă acțiu
ne, ifitifUiâtă „Fiii s'âtfe'ldf", 
în cadrul căreia compozi
tori și muzicologi colabo
rează strips cu membrii for
mațiilor ârtiStiCd filă Căfrii- 
ueiof cuittiffile pentru a 
pregăti concertele șl spec
tacolele Ce aU 10c iii cin
stea iilegei'ildf de la S ifiat'- 
tie.

Lă ăsetnetidâ întiinifi Și 
acțiuni participă cornpozi- 
țpri, rhUZiCOfog'i ca ^te'fon 
NiCuleseu, Nicoi.se Boldiți, 
Mifcea Neâgu. Emil LereS- 
eu, Nicolae Boboc... Țietnu's 
Georgescu, W.M. R-fepper 
ș,ti< Gom.pdzifOfiii AnâtOl 
vierii colaborează cu aso

ciația „Al. I. Cuza1' din co
muna Rușinoasa —- Iași, 
Constantin Aryinte dirijea
ză orchestra „Doina Moldo
vei" ih comuna Voihesti — 
lași. Dumitru BUghici va 
conduce simpozionul orga
nizat de către cenaclul 
„Lupta cu inerția" de la 
marea introprindere ieșea
nă Combinații! de Utilai 
gi'eti, AîfflflȘi fitefăp Vă 
urmări repetițiile forma
țiilor artistice din Mur- 
gliita ■= Betos si Valea

voeal țăfânese din 
Diriîlâttl ; aseme- 

prin care

Criștaui Negru, Vermesy 
Petre — pe' cele aia 
grupului vocal țărâiiese din 
coitiuna 
nea activități „.... 
creatorii sint implicați di
feri, ta sprijinirea vieții 
artistice din satele șl ofa- 
șete patriei noaștre se do
vedesc foarte' fertile, atit 
pentru public, peritru artiș
tii .aiîiiîtpfi, rit și pentru 
profesioniști. Peste 200 . de 
muzicieni des’fâsdâtă in 
această perioadă activități 
artistice dedicate aiegerifor 
de iâ 9 ifiartie, O dată ffîăi 
mull ihțelegeni că iftUZiCS 
este parte integrantă a 
programului ideologic al 
partidului, că arin sunete
lor deseliiae lâfgi dfiZpfiftifi 
spirituale tuturor cetâtenl- 
lOf, îfidifOrdrif .de VÎfsțft Și 
do profesie. Oroui zilelor 
noastre —• persphillitate 
COffipleXă, CU ihăltă COfi- 
știliiță politică. Oii 0 
blină prOgățife prdfesioriâ- 
lă, cu un bogat bagaj de? 
dUflOștințe artistice, ciiltli- 

raie, merită din plin o artă 
diversă, bogată. Cu ifialt 
theSâj Unianist. In același 
timp, compozitorii, muzico
logii înțeleg pe deplin Că 
izvoarele rtesOCăte iile crea
ției tor se găsesc in pulsul 
muncii și vieții oamenilor 
de azi, in aspirațiile, reali
zării© și visurile lor. iii 
frufflusețlte patriei socialis
te Aș dori să hîehțiOftdz că 
peiitru carhpapia electorală 
©offipozitorli noștri att .crest 
o serie de cinteco noi, _ pa
triotice, revoluționare, Prin
tre autorii acestor cintcee 
sint Mlfcea ffeagu. Irina 
Odăfiescu, Marin Constan
tin, Laurențiti Pfftfeta, V, 
potiose. liiidti Păiiidi. Dan 
Voiculescu, Dan Buciu ș,a, 
sint, de asoffienea, lucrări 
dedicate alegei-itaf- scrise in 
tiitifflii ani și care credetn 
că ta această perioadă 100- 
rită să fie etalate; „Ginise 
de alegeri" de Gheorghe 
Diitniffoscu, „Cifitec pentru 
primul deputat al tarii" do 
Teodor Sratu, „§ă dăfiî vo
tul cotor dragi" de 6, D.- 
Botez, „Pentru cei maf 
vrednici" de Lawențta 
Profota( alte zeci de rin- 
foc© și coruri patrișties 
propuse de Vasile Țimlș, 
Ludovic Pacoag. Gh. Baza- 
van și mitiți alții,

Aș sintetiza, în taehetere, 
gindufiie, preoiHipăriie, do
rințele noastre ta acest mo- 
rriefit de eterVesCeriță poli
tică, prin aceste VOTSUfl 
âvîiilăte. a căror muzică 
O sefiifiltază eorftpdzifOrlll 
GheOrgho Duriiitf'esctJ; ..Ce
lor ftiai burii, mai VCOdniCi 
fii di țării / Iticfddiirda dift 
totală 
SOi'itUl 
Pe cei 
nici ii

ta-0 dăm ' 8iib îti- 
fer al OrimiiVOfii / 

trial bliiil, friâi Vfdd- 
votăm1'.

Nicoi.se
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Pretutindeni, primire calda, entuziasta

Ovații pentru prietenia româno-iordaniană
In mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie"

(Urmare din pag. I)
chimică. Se. subliniază că unitatea a 
livrat și rafinăriei iordaniene de la 
Zarqa — aflată acum în montaj cu 
sprijinul specialiștilor români — în
treaga cantitate de echipamente pre
văzută în contract.

Oaspeții sînt invitați apoi să vizi
teze laboratoarele centrului de calcul 
electronic al centralei industriale de 
specialitate, dotate in totalitate cu 
echipamente de concepție româneas
că, intre care se remarcă calculato
rul Felix C-25G, importantă realizare 
tehnică a industriei noastre. Se dau 
explicații in legătură cu utilizarea 
electronicii in domeniul proiectării și 
pregătirii fabricației unor utilaje 
complexe pentru industria petrochi
mică. Suveranul iordanian ia. de ase
menea, cunoștință de unele procedee

tehnologice înaintate, de mare efica
citate. in laboratoarele de sudură 
automată ale unității.

în continuare, se vizitează citeva 
secții de fabricație — cazangerie, me
canică — unde se produc și se asam
blează complicate instalații si utilaje 
pentru rafinării, de dimensiuni si ga
barite impresionante. în cadrul 
discuțiilor sînt evidențiate mutațiile 
calitative survenite in procesul de 
producție in direcția generalizării 
unor procedee avansate de lucru, in
troducerii mai accelerate a progresu
lui tehnic, ca urmare a recomandă
rilor și indicațiilor secretarului gene
ral al partidului făcute cu prilejul 
vizitelor precedente in această 'între
prindere. Sînt prezentate procedee de 
înaltă complexitate tehnică, concepu
te în întreprindere, care asigură o ca
litate superioară produselor si o pro

ductivitate înaltă. Regele Hussein are 
cuvinte elogioase la adresa nivelului 
tehnic ridicat la care sînt realizate 
utilajele, a tehnologiilor folosite și 
a dotării întreprinderii bucureștene.

Gazdele informează că unitatea șira 
îndeplinit planul de producție pe pa
tru ani ai cincinalului încă de la 10 
iulie 1979, iar în ce privește plan.ul pe 
întregul cincinal, se apreciază că 
acesta va fi realizat la 15-aprilie 
1980, întreprinderea avind posibilita
tea să obțină, pină la sfirșitul anului, 
o producție suplimentară de 850 mi
lioane lei. Apreciind succesele obți
nute. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă specialiștilor să aibă în 
vedere. în continuare, generalizarea 
pe scară largă a procedeelor avan
sate de fabricație, ridicarea . nivelu
lui tehnic și calitativ al întregii pro
ducții, pentru ca utilajele ce poartă

marca „Grivița Roșie" să fie tot mai 
competitive pe plan international.

La încheierea vizitei, suveranul ior
danian. dînd o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de la 
..Grivița Roșie" în realizarea unor 
produse de mare complexitate și di
versitate, a consemnat următoarele 
în Cartea de onoare a întreprinde
rii : „M-am bucurat foarte mult de 
tot ceea ce am văzut în această uria
șă uzină. înălțată la nivelul tehnic 
cel mai ridicat prin conștiința, price
perea și hotărîrea harnicului popor 
român. Urez colectivului acestei în
treprinderi să păstreze prestigiul 
cîștigat".

Părăsind incinta întreprinderii..pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si regele 
Hussein ..sînt salutați din nou cu pu
ternice aplauze și utale de’muncito
rii și tehnicienii; „Griviței Roșii".

Ia Complexul sportiv „23 August11 
din Capitală

Depunerea 
unei coroane de flori

(Urmare din pag. I)
nu pot fi soluționate decît prin parti
ciparea, în condiții de egalitate, a 
tuturor statelor, și în primul rînd 
printr-o politică mai activă a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, precum și 
prin creșterea mai susținută a rolu
lui Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organizații internaționale.

Președintele Nicolae „Ceaușescu si 
suveranul Hussein ? Ibn Talal au 
reafirmat hotărîrea țărilor noastre do 
a conlucra tot mai strips pe plan ex
tern, de a contribui, prin acțiuni și 
eforturi comune, la afirmarea poli
ticii de destindere, la crearea unui

climat de securitate și colaborare in
ternațională, la înfăptuirea năzuințe
lor și aspirațiilor tuturor popoarelor 
de a trăi într-o lume mai bună și 
mai dreaptă, care să asigure indepen

dența, pacea, dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

DEJUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei s-au reîntilnit, joi. in ca
drul unui dejun, care s-a desfășurat 
in aceeași ambianță de caldă prie
tenie și cordialitate.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
prim-ministru al guvernului, si Ște

fan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Au luat parte, de asemenea. Alteța 
Sa Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf, 
prim-ministru, și Ahmad Lozi. ișeful 
Curții regale hașemite.

In timpul dejunului, cei doi șefi 
de stat au continuat schimbul de pă
reri in probleme bilaterale si inter
naționale de interes comun.

Festivitatea înmînării cheii
Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 

Talal a făcut, joi după-amiază. o vi
zită la Complexul sportiv „23 August" 
din Capitală.

înaltul oaspete a fost însoțit de to
varășul Ilie Verdeț, prim-ministru al 
guvernului, de alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, Alteța 
Sa Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf, 
prim-ministru al Iordaniei, alte per
soane din suita Maiestății Sale.

La sosire, șeful statului iordanian 
a fost salutat de tovarășul Emil Dră- 
gănescu. ministrul turismului și 
sportului, de al ti reprezentanți ai con
ducerii mișcării sportive din tara 
noastră.

Gazdele au prezentat regelui 
Hussein acest modern complex, care 
dispune de numeroase baze dotate cu 
toate instalațiile necesare practicării 
unui mare număr de sporturi. Au fost 
înfățișate date, semnificative privind 
amploarea mișcării sportive din tara 
noastră, grija și sprijinul pe care sta
tul le acordă dezvoltării armonioase 
și sănătoase a cetățenilor S-a arătat 
că această permanentă preocupare a 
statului, personal a președintelui 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
față de creșterea nivelului general 
al mișcării sportive din tara noastră 
a fost răsplătită, de-a lungul anilor, 
de tinerii noștri sportivi cu prestigi
oase rezultate obținute în marile 
comnetitii internaționale, cu victorii 
de răsunet.

Suveranul iordanian a avut cuvin
te de înaltă apreciere fată de aceste 
rezultate, față de dezvoltarea spor
tului In țara noastră.

Regele Hussein a fost invitat apoi 
să asiste la o demonstrație de gim

nastică cu participarea echipelor 
olimpice de gimnastică ale României.

La intrarea în sală, multipla noas
tră campioană olimpică, mondială și 
europeană, una din cele mai strălu
cite reprezentante ale sportului româ
nesc, Nadia Comăneci, a oferit înal
tului oaspete un frumos buchet de 
flori.

Rînd pe rînd. gimnastele noastre 
fruntașe — Dumitrița Turner. Anca 
Grigoraș, Emilia Eberle. Rodica Dun- 
ca, laureate Ia marile competiții in
ternaționale — și-au etalat măiestria 
sportivă la sol, bîrnă și paralele, de- 
monstrînd înalta clasă a gimnasticii 
românești. La rîndul său, Dan Grecu 
și alți gimnaști au prezentat exerciții, 
inspirate, aplaudate de cei prezenți.

în final. Nadia Comăneci și lotul 
feminin olimpic au evoluat într-un 
dans sportiv inspirat din folclorul ro
mânesc.

Felicitîndu-le călduros pentru de
monstrația făcută, pentru rezultatele 
obținute in întrecerile Internationale, 
regele Hussein le-a urat sportivelor 
noastre succese la Olimpiadă și în 
întreaga lor activitate. ..întregul tine
ret iordanian vă urmărește și vă 
iubește, a spus suveranul hașemit. Vă 
felicităm încă o dată și vă așteptăm 
și Ia noi. în Iordania".

în încheierea vizitei, î,n semn de 
deosebită prețuire a talentului gim
nastelor noastre, regele Hussein a a- 
nunțat că a hotărît să confere Nadiei 
Comăneci. întregii echipe feminine 
de gimnastică, precum și antrenori
lor Bela și Martha Karoly una din 
cele mai înalte decorații hașemite — 
Ordinul „Alkawkab Alawal".

în cursul dimineții de joi. Maiesta
tea Sa regele Hussein ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iordaniei a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru, libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au participat Gheor- 
ghe Pană, președintele Consiliului 
popular al municipiului București, 
primarul general al Capitalei, gene- 
ral-locotenent Ion Hortopan, prim- 
adjunct al ministrului apărării, na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, generali și 
ofițeri ai forțelor noastre armate; alte 
persoane! oficiale.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe

suveranul iordanian in vizita sa în 
tara noastră.

Erau prezenți Vasile Gîndilă, am
basadorul României la Amman, și 
Marwan Dudin, ambasadorul Regatu
lui Hașemit) al Iordaniei la Bucu
rești.

. Se aflau de față, de asemenea, nu
meroși cetățeni ai Capitalei.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul clin fața monumentului. a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile . de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Regatului Hașemit al Iordaniei. ‘După 
depunerea coroanei de flori, s-a păs
trat un moment de reculegere. A fost 
vizitată apoi rotonda monumentului.

La sfirșitul solemnității. înaltul 
oaspete a primit defilarea gărzii de 
onoare. (Agerpres)

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
Joi după-amiază. Maiestatea Sa 

regele Hussein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei a plecat într-o 
vizită in județul Brașov.

înaltul oaspete este însotit în 
această vizită de tovarășii Ilie Ver
deț, prim-ministru al guvernului, Ion 
Stănescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Construcțiilor Indus
triale. Vasile Gîndilă. ambasadorul 
țării, noastre la Amman.

împreună cu suveranul iordanian, 
la vizită au luat parte Alteța Sa 
Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf, 
prim-ministru. și Alteța Sa prințul 
Raad Bin Zeid.

avut prilejul să admire frumusețile 
naturale ale acestei zone, precum și 
stațiunile de odihnă unde-si petrec 
vacanța în aceste zile mii de turiști 
români și străini.

La sosirea la Predeal, regele 
Hussein a fost întîmpinat cu deose
bită căldură de Gheorghe Dumitra- 
che, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Brașov, de reprezentanți ai organelor 
locale de stât.

Primul ministru ăl guvernului, to
varășul Ilie Verdeț. a oferit un di
neu în, onoarea regelui Hussein al 
Iordaniei.

Străbătînd pitoreasca vale a Pra
hovei. înaltii oaspeți iordanieni au

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

orașului București
Joi dimineața, la Palatul Primăve

rii, Maiestății Sale regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei i s-a inmînat. într-un ca
dru festiv, cheia orașului București 
în semn de aleasă prețuire și înaltă 
stimă.

La festivitate a participat o dele
gație a Consiliului popular al muni
cipiului București, condusă de to
varășul Gheorghe Pana, primarul ge
neral al Capitalei.

Au luat parte Alteța Sa Al-Sharif 
Abdul Hamid Sharaf. prim-ministru, 
Ahmad Lozi, șeful Curții regale ha
șemite. Alteța Sa prințul Raad Bin 
Zeid, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Amman și ambasadorul 
Regatului Hașemit al Iordaniei la 
București.

Adresîndu-se Maiestății Sale, pri
marul general al Capitalei a spus :

„Este pentru mine o deosebită 
cinste și onoare ca, in numele Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, al tuturor locuitorilor Capitalei 
Republicii Socialiste România, să 
adresez Maiestății Sale regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei un cald salut, împreună cu 
profundul nostru omagiu.

Ne exprimăm convingerea că. în 
timpul vizitei pe care o întreprin
deți în țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. veți putea constata sentimentele 
de afecțiune și stimă pe care popu
lația Capitalei, întregul nostru po
por le nutresc față de dumneavoas
tră și față de poporul iordanian.

îniîlnirile și convorbirile directe

dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Ha
șemit al Iordaniei aduc o contribuție 
hotăritoare Ia dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Iordania, la adin- 
cirea colaborării in toate domeniile 
de activitate, spre folosul ambelor 
noastre popoare.

Sîntem profund onorați si ne ex
primăm deosebita satisfacție pentru 
faptul că, in cursul acestei vizite, 
sînteți oaspeții distinși ai municipiu
lui București".

în încheiere, primarul general al 
Capitalei a adresat. în numele locui
torilor Bucureștiului, regelui Hussein 
Ibn Talal cele mai calde urări de să
nătate și fericire, iar poporului ior
danian prieten, cetățenilor orașului 
Amman cele mai bune urări de 
prosperitate și bunăstare.

Răspunzind, Maiestatea Sa regele 
HUSSEIN IBN TALAL a spus :

„îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez calde mulțumiri pentru cu
vintele frumoase pe care mi le-ați 
adresat mie, poporului iordanian, să 
vă mulțumesc pentru acest semn de 
înaltă prețuire pe care il acordați 
relațiilor dintre popoarele noastre. 
Aș vrea să vă asigur că eu interpre
tez acest semn ca o dovadă a senti
mentelor adinei de prietenie pe care 
orașul dumneavoastră, întregul po
por român Ie nutresc față de poporul 
iordanian, fată de Regatul Hașemit. 
în același timp, el este un semn al 
bunelor rejatii pe care le dezvoltă ță
rile noastre pe plan international, al 
dorinței comune de a întări colabo
rarea în toate domeniile jle activi

tate, atît în interesul celor două po
poare, cit și al păcii și înțelegerii in 
Întreaga lume.

Aș vrea să vă asigur că nu am 
cuvinte pentru a-mi exprima adinca 
satisfacție de a fi din nou printre 
prietenii români, de a-mi exprima 
călduroasele sentimente pe care le 
nutresc fată de poporul dumneavoas
tră, de a vă mulțumi, in același 
timp, pentru primirea călduroasă pe 
care dumneavoastră, cetățenii Capi
talei și întregul popor român ne-au 
făcut-o nouă, ca o expresie a senti
mentelor de dragoste care ieagă cele 
două popoare.

Aș vrea să vă mulțumesc dumnea
voastră. Consiliului popular ai niuni- 
cipiului București, întregului popor 
român pentru tot ce ati făcut ca să 
ne simțim bine in țara dumneavoas
tră și să exprim. în același timp, do
rința de â dezvolta și in continuare 
relațiile noastre de cooperare cu po
porul român, relații care, in baza în
țelegerilor stabilite in urma întilniri- 
lor pe care le-am avut eu cel mai 
drag și apropiat prieten al meu. pre-' 
ședințele dumneavoastră. Nicolae 
Ceaușescu. au toate perspectivele de 
dezvoltare in viitor.

în același timp, aș vrea să-mi ex
prim dorința de a vă avea ne dum
neavoastră ca invitat in mijlocul po
porului iordanian, să exprim incă 
o dată mulțumiri pentru frumoasele 
cuvinte pe care ni le-ati adresat".

în încheierea. solemnității, su
veranul iordanian s-a intrelinut. in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
cu delegația consiliului popular mu
nicipal.

(Urmare clin pag. I)
locurile direct productive să fie aco
perite cu efective maxime. în același 
sens, personalul tehnico-ingineresc a 
fost repartizat proporțional pe toate 
schimburile și s-au stabilit responsa
bilități precise fiecărui maistru, în 
privința întreținerii și a asigurării bu
nei funcționări a liniilor tehnologice. 
Munca politică desfășurată de organi
zațiile de partid este activ ancorată 
în susținerea acestor acțiuni, antre- 
nînd întregul personal la realizarea 
măsurilor stabilite, Ia efortul de re
cuperare a rămînerilor in urmă. Re
zultatele bune nu au întîrziat să 
apară. Ritmul de extracție susținut pe 
care l-am atins ne-a permis să recu
perăm integral restanțele din luna 
ianuarie și să realizăm peste sarci
nile la zi 1 500 tone de cărbune.

O problemă deschisă: 
piesele de schimb 

pentru reparații
Ințj. Emil IONESCU 

director tehnic la Combinatul 
de oțeluri speciale Tîrgoviște :

1 Activitatea productivă a com
binatului nostru a debutat in 
condiții bune in anul 1980, ca 

urmare a unor preocupări susținute 
pentru pregătirea corespunzătoare a 
producției din acest an. Dintre mă
surile tehnice și organizatorice între
prinse, deosebit de eficiente s-au do
vedit tipizarea unor subansamble 
și piese de schimb, avind în ve
dere faptul că oțelăria electrică nr. 
2, secția principală a combinatului, 
este dotată cu utilaje dintre cele, mai 
diverse, și îmbunătățirea calității 
reparațiilor. Pe această bază am 
reușit să realizăm sarcinile de plan 
la oțel, obținînd in luna ianua
rie cel mai înalt nivel de producție 
de la punerea în funcțiune a combi
natului să depășim prevederile 
de plan la laminate finite pline și 
benzi cu 500 tone și la table electro
tehnice cu 300 tone. Am înregistrat 
însă o restanță de 350 tone bare și 
blocuri forjate.

Cauza principală a acestei ne- 
realizări o constituie staționa
rea unor utilaje de bază, da

torată lipsei pieselor de schimb. 
Asimilarea în cadrul combinatului

Plano! producției fizice-fără nici o restanță!
sau prin colaborare cu alte între
prinderi a pieselor de schimb.a stat 
permanent in atenția noastră, iar. in 
prezent întreprindem acțiuni pentru 
extinderea acestei activități. Nu 
dispunem însă de o dotare teh
nică suficientă pentru a • acoperi 
integral necesitățile de piese de 
schimb ale combinatului. Nici cola
borarea cu alte unități din țară nu a. 
fost în măsură, pină în prezent, să 
rezolve această problemă. 'Expe
riența a dovedit că această problemă 
poate fi soluționată doar în cbndițiile 
unei mai strînse colaborări între 
institutele de cercetare și proiectare 
și unitățile industriei constructoare 
de mașini. Recurgerea la import nu 
este. în nici un caz. cea mai avanta
joasă cale. Consider necesar ca 
atunci chit anumite importuri sînt 
apreciate ca inoportune — și ase
menea cazuri, pe deplin întemeiate, 

sînt foarte frecvente — să se stabi
lească sarcini și răspunderi precise 
în legătură cu asimilarea și produce
rea lor în țară.

3 Pentru recuperarea. restanțelor 
în luna februarie, comitetul 
de partid al combinatului și 

consiliul oamenilor muncii au sta
bilit un ansamblu de măsuri pentru 
reducerea >staționărilor .la toate, cate
goriile de utilaje și în special la cele 
din secția forjă. Ne-am propus, pe 
de o parte, realizarea cu forțe pro
prii a unui volum sporit de piese de 
schimb, iar pe de altă parte, am în
tocmit un program special cu între
prinderea „1 Mai" Ploiești, care ne 
va livra o serie de repere. Conco
mitent, acționăm pentru perfecționa
rea unor tehnologii de fabricație, 
menite să ■ dtlcă la creșterea ran
damentelor utilajelor, asigurindu-se 

astfel sporirea producției. în două de
cade din luna februarie s-au recupe
rat '40 de tone din restanța lunii ia
nuarie la bare și blocuri forjate.

Prin voința colectivului 
și cu sprijinul 
furnizorilor...

înțj. Dorin FUEEA 
director tehnic al întreprinderii 

„lndependența''-Sibiu :

Iîn prima lună a anului, colec
tivul întreprinderii a avut de 
executat o serie de comenzi 

prioritare pentru importante obiec
tive energetice și metalurgice. Astfel, 
pentru unitățile hidroenergetice de 
Ia Clăbucet și Rîul Mare — Retezat 
am livrat suplimentar utilaje însu- 

mînd aproape 200 tone. Totuși, pe 
ansamblu nu am îndeplinit integral 
planul, la producția fizică inregis- 
trind restanțe la utilaj chimic — 307 
tone, iar Ia utilaj pentru industria 
materialelor de construcții și refrac
tare — 99 tone, o parte din acestea 
eondiționînd punerea in funcțiune a 
unor investiții.

Dacă neonorarea comenzilor 
pentru cele 99 tone utilaj des
tinat industriei materialelor de 

construcții și refractare se datorează 
unor neajunsuri în organizarea și 
programarea producției, nerealiza- 
rea planului fizic la utilaj chimic 
are drept principală cauză greută
țile întîmpinațe în aprovizionarea 
tehnico-materială. întreprinderea de 
țevi „Republica" București, de exem
plu, nu ne-a livrat nici pină acum 
4 poziții de țevi, restanțe din. anul 
trecut, care condiționează realizarea 
instalațiilor de suflat funingine pen
tru Combinatul petrochimic— Brazi. 
Pentru ca programul de recuperare 
a restantelor din ianuarie să poată 
fi îndeplinit așa cum ne-am anga
jat, in luna februarie, colectivul nos

tru solicită și altor furnizori onora- 
-rea contractelor încheiate : între
prinderea dc pompe București — 
48 pompe, întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice Alexandria — 
165 panouri electrice, întreprinderea 
de mașini electrice București, 185 
motoare electrice, întreprinderea de 
cabluri și materiale clectroizolantc 
București — 700 condensatori sta
tici. C.S. 050 — 15,1.

3 în vederea recuperării res
tanțelor s-au întocmit grafice 
de execuție detaliate la nivelul 

fiecărei secții, atelier, și chiar Ioc de 
muncă. Printre măsurile de asigurare 
â bazei-tehnico-materiale; un loc im
portant îl au cele care vizează asigu
rarea ritmică, in cadrul capacităților 
proprii, a pieselor turnate și forjate, 
precum și a importantului volum de 
prelucrări mecanice. De reținut și 
faptul că, din inițiativa comitetului 
de partid, aplicarea cu strictețe a 
măsurilor la nivelul secțiilor cu
prinse în programul de recuperare a 
fost încredințată secretarilor; orga
nizațiilor de bază.
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Bravo, tinere!
In trenul rapid de pe ruta 

București — Iași se afla și o 
călătoare clin Sibiu, pe nume 
Erna Fătu. Mergea la Focșani.

— Mai e mult pină la Focșani? 
— i-a întrebat ea pe vecinii de 
compartiment.

— Acuș, la prima oprire sintetl 
la Focșani.

Trenul a oprit, iar femeia s-a 
îndreptat spre coborire. Un tînâr 
a ajutat-o și i-a dat bagajele 
jos. Dar chiar in clipa aceea, 
trenul a pornit (lin nou. Oprise 
in plin cimp, la un semnal...

Tinărul a rămas cu bagajele 
lingă linie, iar femeia s-a trezit 
în gara. Focșani cu miinile goale. 
Nu mică i-a fost mirarea cind. 
după o vreme, a. găsit ia „ba
gajele de mină" din gară toate 
obiectele sale, inclusiv port- 
moneul cu actele și banii din el, 
aduse de tinărul rămas, in 
mijlocul timpului.

. Cum te cheamă, omule ?

Radiogramă 
de pe... „Ineu"

I

I
I
I
I
I
I
I

In fermele pomicole ale I.A.S. Cluj-Napoca tăierile de rărire și fructificare la pomi sint avansate Foto : S. Cristian

Asa cum îngrijim, acum, livezile, 
culege, la toamnă, fructele

Din bogatele tradiții de luptă 
si organizare revoluționară 

ale clasei noastre muncitoare

IO radiogramă primită deunăzi J 
de pe traulerul românesc „Ineu" I 
anunța laconic : „Ne aflăm in

Izona stabilită. Am început pes- . 
cuitul".

Radiograma nu venea insă din 8 
zonele Atlanticului, unde operea-

Iză, de obicei, flota noastră de | 
pescuit oceanic, ci chiar din | 
Marea Neagră. După experimen-

Itele trecute cu succes, echipajul > 
traulerului amintit, căruia i s-a I 
alăturat, și o echipă de cercetă- ■ 
tori, a început pescuitul indus-

I trial chiar din apele mării care I 
ne scaldă țărmul. I

I
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Amnezie... pe 
seama celorlalți

De cele mai multe ori, cind 
doi inși se revăd după un timp, 
unul dintre ei pune celuilalt 
întrebarea :

— Ce mai faci ?
Răspunsul sună cam la fel:
— Bine. Dar iu ?
De data aceasta. întrebarea îi 

este adresată lui Iordache Fru- 
muzache, locatar al blocului „G“ 
din microraionul 40 Galați. Nu 
de noi, ci de ceilalți locatari, 
întrucît Frumuzache, care stă 
intr-un apartament modern, 
„uită" sistematic să-și achite 
cuvenitele cheltuieli de întreți
nere. Si asta, nu de ieri, de 
alaltăieri, ci de vreo 3 (trei) ani 
de zile! Are o datorie de mii de 
lei. Se bucură de căldurică. de 
curățenie, de tot confortul pe... 
seama statului și a celorlalți 
locatari. Ciudată „amnezie" !

La întrebarea „Ce mai faci. 
Fruinuzache?". răspunsul e unul 
singur: „Nu faci bine. Frumu
zache !“.

„Tăticule, vreau 
să te cunosc!"

„în curind, voi trăi un mo- 
menț emoționant in viata mea : 
voi deveni majoră" — ne scrie 
Vasilica Terza din Ghimbav — 
Brașov. Dar adaugă imediat că 
împlinirea frumoasei virste de 
18 ani este umbrită de un mare 
necaz : încă de la venirea ei pe 
lume, tatăl a plecat de acasă 
fără adresă. Pe măsură ce se 
făcea tot mai mare, mama _a- 
proape că-i reproșa că seamănă 
iot mai mult la chip cu tatăl 
său. Fata a încercat să-l caute 
și, cu citiva ani in urmă, i-a dat 
de... urmă, reușind să schimbe 
cu el și citeva scrisori, după 
care tatăl a încetat să-i mai 
răspundă. Ultima dată, prin 
1974—1975, lucra la o unitate de 
prelucrare a lemnului din Con
stanța. Rugămintea fetei : „Am 
invitat o meserie frumoasă, 
n-am nevoie de nimic de la el, 
singura mea dorință este să-l 
cunosc, să-l văd. să știu și eu 
cine este tatăl meu măcar acum, 
cind trec pragul majoratului".

Nici la ducere, 
nici la Întoarcere

„După ce am citit faptul divers 
cu titlul •■( din 47". despre ne
cesitatea ca șoferii să se asi
gure la trecerile de nivel ne
păzite peste calea ferată, mi-am 
zis să văd și eu „pe viu" 
cum, procedează cel de la volanul 
autobuzului cu care călătoream 
de la Turda la Cimpeni".

Si ce credeți că a constatat ci
titorul nostru Mircea Constantin? 
Că pe traseul Turda — Cimpeni, 
la nici una din cele 11 treceri 
peste calea ferată, șoferul de pe 
autobuz n-a schițat nici măcar 
un gest de a se asigura sau mă
car de a încetini viteza, dacă nu 
pentru a opri, așa cum zice 
regulamentul circulației. Exact 
a procedat același șofer si la în
toarcere. pe același traseu.

Fiind in interesul dv.. cind 
mai constatați asemenea abateri, 
nu le treceți Cu vederea !

Ca in zicala 
cu ulciorul...
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După ce a hoinărit pe străzile | 
Devei, un anume Sofronie Tir- | 
dei, de fel din Străiești — Vil- 
cea, s-a decis : „Aici nu pot să ■ 
dau greș. Milne voi fi un om 
făcut. Și pe urmă, trai neneacă!‘\ •

Dar nici n-a apucat bine să 
cotrobăie prin localul „Perla Ce
tății". că din întuneric a si apă- j 
rut paznicul, care l-a luat de 
guler. Sofronie a înlemnit. Re- ■ 
venindu-și. l-a întrebat pe cel I 
care îl „îmbrățișase" cu atita 
ardoare : >

— De unde apăruși, frățioare? I
Povestea s-a petrecut ca in I 

zicala cu ulciorul care, știți 
dumneavoastră, nu merge de | 
multe ori la apă. Iar Sofronie a | 
încasat. a 15-a condamnare.

Apăi ăsta-i trai, neică ? ■
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Șcinteii1' |

asa vom
SIBIU

O zi excelentă pentru lucrările din 
livezi. în fermele pomicole din 
cadrul consiliului unic agroindustrial 
de stat și . cooperatist Sibiu, care 
ocupă 15S0 hectare, au lucrat in 
această zi la tăieri de rărire și fruc
tificare 312 oameni, iar la transportul 
și împrăștierea ingrășămintelor or
ganice — 34 de tractoare. Bilanțul 
zilei : s-au executat tăieri de for
mare la 18 000 de pomi de pe 40 hec
tare (față de 30 hectare cit era planul 
zilei) și s-au transportat 457 tone 
îngrășăminte organice (fată de 400 
tone planificat). îndeosebi în livezile 
fermelor nr. o — Teisel. nr. 7 —>
Tocile și nr. 8 — Cisnădie ale I.A.S. 
Sibiu, ca și in cele, ale stațiunii de 
cercetări pomicole Cisnădie s-a 
făcut simțită din plin buna orga
nizare a muncii, la baza căreia 
stau măsurile luate de comandamen
tul județean și consiliul unic agro
industrial Sibiu : organizarea lucrului 
pe echipe, instruirea teoretică si 
practică a lucrătorilor, desfășurarea 
lucrului în flux continuu, prezenta 
în livezi a specialiștilor, a cadrelor 
de conducere ale consiliului unic.

...Pină către ora 14, la ferma nr. 7 
— Tocile se efectuaseră tăierile de 
formare pe 21 de hectare de livezi, 
iar zorul era încă mare. „Deși ceață, 
am început lucrul de la primele ore 
ale dimineții, atunci cind terenul 
era inghețat — ne spune inginera. 
Neonila Olariu, șofa fermei. Cei 80 
de oameni pe care ii avem sint 
organizați în 16 echipe, în mijlocul 
cărora ne aflăm lot timpul atit eu, 
cit și loan Theker, tehnicianul hor
ticol. Mai apar unele probleme, 
cum a fost astăzi, cind a trebuit să 
întoarcem pe rinduri două echipe 
pentru retușări. Asta ca sâ avem ga
ranția lucrului de bună calitate".

Se poate spune că s-a muncit cu 
răspundere în majoritatea livezilor, 
insă probleme, fie legate de ritmul 
de lucru, fie de organizare, nu au 
lipsit. Așa, de pildă, la ferma pomi
colă a cooperativei agricole Clsnădi- 
oara, in ziua respectivă, in plantația 
intensivă, întinsă pe 73 de hectare, 
nu s-au efectuat deeît citeva 
transporturi de dejecții cu o vidan- 
jeră și altceva nimic. „Nu am scos 
oamenii în livezi, deoarece nu s-a 
încălzit bine timpul" — motivează 
șeful fermei, ing. Kraus Schilling. 
Cum adică, pentru astfel de lucrări 
cei de la ferma Tocile, aflată nu mai 
departe decit peste deal, se scoală cu 
noaptea-n cap sâ prindă gerul și să 
lucreze pe sol „tare ca piatra", iar 
cei de la Cisnâdioara așteaptă „sâ se 
încălzească timpul" ? Și încă ceva, 
în sat există destule atelaje, iar li- 

. vezile se află aproape de sectorul 
zootehnic. Cu toate acestea, transpor
tul gunoiului se face doar cu un 
singur utilaj. Situație explicabilă : 
nu avea cine să îndrume lucrările. 
Președintele cooperativei era plecat 
încă de dimineață la ședință la Veș- 
tem, iar șeful fermei se afla în birou.

Aceste constatări, ca și altele 
consemnate în cursul raidului nostru, 
le-am înfățișat tovarășului inginer 
loan Vraclu, director general adjunct 
al Direcției agricole județene, care 
ne-a spus :

— Analizăm zilnic modul în care 
decurg lucrările în livezi și luăm mă
suri ca ele să se desfășoare in cele 
mai bune condiții. Cu deosebire la 
consiliul unic agroindustrial Sibiu am 
acționat pentru grăbirea tăierilor 
prin sporirea numărului de munci
tori. respectarea întocmai a sarcini
lor privind asistența de specialitate, 
întărirea muncii politico-educative.

care să determine o ordine și o dis
ciplină riguroase și care să pună sta
vilă eu desăvirșire risipei de timp.

DÎMBOVIȚA
a

Fomicultorii de pe Valea Dîmbovi
ței au obținut, in ultimii ani, în mod 
constant, producții mari de fructe Ia 
hectar. Sporirea rodniciei livezilor se 
dalorește, mai ales, executării cores
punzătoare a lucrărilor de îngrijire a 
pomilor. Și, in această perioadă, po- 
micultorii sint la datorie. în consiliul 
agroindustrial Dragomirești. după 
cum ne-a informat tovarășul Ion

Mănești. ploaia se oprise. Citeva a- 
telaje transportau gunoi de grajd in 
livezi. Erau folosite 12 atelaje și fie
care transporta cite 5—6 tone de gu
noi. Activitatea era concentrată insă, 
ca și la Ungureni, la lucrările de tă
iere. unde au fost mobilizate 8 echipe 
formate din 9—18 membri coopera
tori. Bilanțul zilei respective : I 480 
pomi. „N-aș putea spune câ stăm 
foarte bine eu lucrările din pomicul
tură — ne .spunea președintele coo-1 
perativei. tovarășul Gheorghe Sto- 
ian. Ne nemulțumește faptul că nu 
am reușit să mobilizăm toți coopera
torii în aceste zile la muncă. Nc-am 
angajat să terminăm tăierile, fertili

O zi în fermele pomicole ale unor consilii 
unice agroindustriale din județele Sibiu, 

Dîmbovița și Bistrița-Năsăud

Stănescu. inginer șef. datorită canti
tăților mari de zăpadă și gerului din 
luna ianuarie, lucrările din pomicul
tură sint puțin rămase în urmă față 
de aceeași, perioadă a anului trecut. 
Au fost, executate tăierile la peste 50 
la sută din numărul pomilor, iar fer
tilizările — pe circa 60 la sută din 
suprafața livezilor.

Cind am ajuns la ferma pomicolă 
a C.A.P. Ungureni ploua mărunt. De 
la inginerul Teodor Gușetoaia, șeful 
fermei, pe care l-am găsit in plan
tație. am aflat că. in ziua respectivă, 
stropirile au fost întrerupte datorită 
timpului nefavorabil. Se lucra insă la 
tăieri, fertilizări, consolidarea susți
nerilor și strîngerea ramurilor. Este 
locul să menționăm o practică bună a 
acestei unități, intilnită. dealtfel și la , 
C.A1P. - Mănești. Lucrările sint exe- 
cutate în acord global și. de ani de 
zile, parcelele sint îngrijite de a- 
ceeași oameni. „Eu am in primire 
parcelele 4 și 15 de 11 ani și am a-, 
juns să dunOsC' bine fiecare pom.' ne 
spune șefa de echipă Maria Mocă- 
nescu. Știu ce trebuie făcut ca să 
ajut pomul tocmai atunci cind are 
nevoie. Este cel mai important lucru 
pe care trebuie să-l știe orice pomi- 
cultor".

Cind am intrat in livezile C.A.P.

zările și stropirea a Iî-a pină la ale
gerile de Ia 9 martie. Sintem încre
dințați că ne vom respecta, angaja
mentul".

Un punct de vedere < judicios, in 
virtutea căruia trebuie să acționeze 
și alte unități din județ. Nu de alta, 
dar timpul trece repede și orice in- 
tirziere ar putea dăuna viitoarei re
colte de fructo.

BISTRITA-NĂSĂUD a
în cadrul celor 13 consilii unice a- 

groindustriale de stat și cooperatiste 
existente in județul Bistrița-Năsăud. 
încă din anul trecut au fost înființate 
10 sectoare horticole care au început 
șâ^și facășsimțită.- prezență., dind un 
nou impuls activității din pomicultu
ră, viticultură. legumicultura, Am 
urmărit cum se desfășoară lucrările 
in unitățile care fac parte din con
siliul agroindustrial Lechința.

Muncitorii și specialiștii celor 5 
ferme ale I.A-.S, Lechința (3 cu arp- 
fil pbmiviticol și două viticole), 
acum, in plină iarnă, erau prezent! 
lâ lucru : 110 oameni în livezi, 
din care 60 in echipe specializate 
pentru tăieri, iar restul la transport 
și împrăștiat îngrășăminte naturale.

De asemenea, se desfășura acțiunea 
de înnobilare a soiurilor pe toate- 
cele 308 hectare, fapt ce va permite 
ea în toamna agestui an in loc de 
40 soiuri cite existau să fie doar 8—9„ 
adică fructe de calitate superioară. 
Tot aici se va planta o nouă livadă 
supraințensivă pe 120 de hectare.

La cooperativa agricolă de- produc
ție Matei, discuțiile purtate cu pre
ședintele unității. loan Crăciun, cu 
inginerul șef. Adrian Leuca, au fost 
posibile numai după Vizitarea celor 
30 hectare livadă intensivă, plantate 
in anul trecut. „Ce ați văzut — a ți
nut să precizeze inginerul șef — este 
rezultatul unei singure săptămini de 
muncă, cind am avut la lucru in me
die 150 cooperatori. Trebuie să vă 
spun că nu ne-a fost ușor, deoare
ce cadrele noastre de specialiști nu 
sint. cum se spune, strict în branșă, 
în schimb, oamenii locului au pomi
cultura contopită parcă in ființa lor. 
'iar femeile adesea iși depășesc in 
pricepere bărbații".

Fomicultorii din C.A.P. Lechința 
au un bun renume pe care l-au ono
rat și in anul trecut, cind au deoășit 
din nou planul de producție la fruc
te cu aproape 100 tone. Faima se men
ține insă printr-o muncă harnică, 
făcută cu pricepere, atribute pe care 
le-am observat atit la tăierile in li
vada intensivă pe rod. cit și 
in plantația tînără. superintensivă, 
unde 4 tractoare cu remorcă erau 
folosite din plin la transportul 
îngrășămintelor naturale. ..în livada 
clasică am terminat tăierile pe toate 
cele 32 hectare, iar aici, unde ne 
aflăm, operațiunea o desfășurăm con
form programului stabilit — ne spu
ne șefa fermei, inginera Elena Pri- 
săcaru. Se lucrează cu atenție, in așa 
fel incit planul de 820 tone fructe 
să-l putem îndeplini și chiar depăși".

Desigur, începutul de activitate in 
acest sector horticol a fost bun, dar 
tocmai pentru' ca a fost așa se 
vrea mai mult și se poate mai 
mult. Tradiția, priceperea oameni
lor, mijloacele materiale trebuie să-și 
găsească o'^șlț jrifii, bună fructificare 
in cadrul sectorului horticol, pentru a 
se obține producții superioare.

Nscoîae BRUJAN 
Gh. MANEA 
Gh. CRIȘAN 
corespondenții „Șcinteii"

Se împlinesc în această lună nouă 
decenii de la- un moment memorabil 
al istoriei mișcării noastre- muncito
rești — crearea., in februarie: 1189®., a 
Clubului muncitorilor din București. 
Evocihd această dată, cinstim un 
moment important in procesul de 
făurire a partidului politic al prole
tariatului sowiâ'n, această organizație 
servind: — după o expresie de epocă 
— drept „simbure in jurul Căruia sâ 
se grupeze toate puterile partidului 
muncitoTilor". . .

Una. clin trăsăturile caracteristice 
ale dezvoltării mișcării muncitorești 
din România- o constituie faptul că 
încă din stadiul de început al exis
tenței Iui, proletariatul și-a pus pro
blema organizării sale ea clasă, în- 
țelegînd că numai: în. acest fel putea 
să desfășoaite cu. succes lupta împo
triva claselor exploatatoare, pentru 
eliberarea socială și o viață mai 
bună a tuturor celor ce muncesc.

Procesul organizării, profesionale a 
cunoscut un. permanent curs ascen
dent — de la primele asociații create 
încă la mijlocul secolului trecut și 
pină la Asociația generală a tuturor 
lucrătorilor din România, făurită în 
1872, care iși propunea, pentru prima 
oară în istoria 
noastră. unirea 
lucrătorilor din 
întreaga tară.

Pe măsura creș
terii rîndurilor 
sale. îndeosebi in 
perioada de după 
cucerirea inde
pendenței de stat, 
a dezvoltării con
științei de sine, 
clasa noastră muncitoare a resimțit 
tot mai acut nevoia unei organizații 
politice proprii, a unui partid politic, 
care să-i apere cu consecvență inte
resele și să o conducă in lupta revo-> 
luționară. Procesul de maturizare și 
organizare politică a proletariatului 
a fost puternic inriurit de pătrun
derea timpurie in mișcarea no-astră 
muncitorească, Ia scurtă vreme după 
apariția lor, a ideilor marxismului, 
ale socialismului științific, fapt re
marcat și apreciat la timpul respec
tiv, așa cum se știe, de Engels în
suși ; in acest sens, o deosebită 
însemnătate a avut publicarea. în
1886, _ a studiului „Ce vor socialiștii 
români" — primul program marxist 
al mișcării noastre muncitorești — 
în care era susținută și argumentată 
ideea necesității organizării partidu
lui politic al clasei muncitoare, indi- 
cindu-se ca obiectivul fundamental 
al acestui partid lupta revoluționară 
pentru instaurarea puterii proletaria
tului.

întrepătrunderea tot mai strînsă a 
mișcării muncitorești cu socialismul 
științific și-a aflat expresie organiza
torică in crearea, incepînd cu anul
1887, a cercurilor muncitorești, cele 
dinții organizații proletare cu carac
ter politic predominant. Luptele gre
viste purtate in acei ani și. cu deo
sebire. cele ale ceferiștilor și tipogra-, 
filor din anul . 1888, participarea 
socialiștilor români la activitatea po
litică (in același an au fost aleși in 
parlament primii deputați socialiști), 
extinderea activității de propagandă 
la sate au pus in relief necesitatea 
lărgirii cadrului organizatoric al miș
cării. Din această, nevoie s-au 
născut, incepînd țu: anul ,1891),, clubu
rile muncitorești, ^organizații politice 
cu o bază de masă mai largă, cu o 
activitate politică șl ideologică mai 
cuprinzătoare și sistematică.

Cel dinții club muncitoresc a luat, 
ființă la București, principalul nu-' 
cleu industrial și cel mai important 
centru muncitoresc al tării. Pentru
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teatre
0 Teatrul Național (sala mică) : 
Căruța cu paiațe — 19.30.
a Filarmonica ..George Enescu*4 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Michel Rochat 
(Elveția). Solist : Fausto Zadra 
(Italia) — 19,30: (sala Studio) : 
Treptele afirmării artistice. Leon- 
tin Boanță — clarinet, tși dau con
cursul : Alina Peter — pian, Marin 
Cazacu —- violoncel — 18.
a Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
o Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 19,30.
o Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
19.30.
© Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Marea lumină albă — 
19,30; (sala Studio) : Inele, eercei, 
beteală — 19.
«» Teatrul Ciulești (sala Majds- 
tic) : A clncea lebădă — 19.30;
(sala Studio 74) : Năpasta — 19.30.

o Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nașe~ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Boema ride, cintă $i dan
sează — îojio.
e Teatrul ,,Ion Vasilescti** : Re
velion Ia baia de abur — 19.30.
o Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română” (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
o Teatrul ,,Ion Creangă'4 : ...Și cu 
Daniela, zece .’ — 17.
• Teatrul ,.Țăndărică'4 : Șoricelul 
și păpușa — 10; Jocuri de poeți 
— jocuri de copii — 17.
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 19,30.

cinema
© Artista, dolarii și ardelenii : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20.15, 
PATRIA - 9; 11; ,13; 15Î30; 17.45; 
20. CAPITOL - 9; 11.15; 13.30:
15,45; 13; 20. CULTURAL — 9; 
11.15-; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
q I se spunea „Buldozerul" : 
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.

© Deznodăniint Ia frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9, 11: 12 45: 14,45: 
16,30; 18.30; 20.30. FESTIVAL — 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18:' 20.15.
@ Lanțul amintirilor : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17.30,
© Camionul de cursă lungă: FLO- 
REASCA — 9; 11; 13: 15.30; 17.45; 
20. FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15.30; 
17.45: 20.
A Omul Vineri : CINEMA STU
DIO — 10: 12: 14: 16: 18; 20.
© Studentul, computerul și car
tofii : VICTORIA — 10; 12: 14: lfr; 
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 : GRI VIȚA — 9; 
11.15: 13,30: 15.45; 18: 20.15. VOL
GA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 10;
20.15. MIORIȚA — 9; 11.15: 13.30; 
15,45: 13: 20,15.
© Colosul din Rhodos : EXCEL
SIOR — 9; 11,45: 14,30: 17.15: 20, 
AURORA — 9: 12: 16; 19. TOM1S 
— 8.45: 11.30: 14,15: 17: 19.45.
o 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.

A

Pentru 
limpezimea 

apelor
în satul Oltișoru, co

muna Găneasa, județul 
Olt, ne sesiza intr-o 
scrisoare corespon
dentul voluntar Marin 
Barcan, pinza de apă 
freatică din care sint 
alimentate fîntînile ce
tățenilor este poluată 
cu substanțe provenite 
din procesul de spăla
re a vagoanelor de 
marfă din stația C.F.R. 
Piatra Olt. Cu toate că 
și organele teritoriale 
de protecție a mediu
lui înconjurător au 
constatat asemenea fe
nomene de poluare, nu 
s-a acționat încă pen
tru înlăturarea lor.

Regionala de căi fe
rate Craiova, căreia 
redacția i-a trimis spre 
soluționare sesizarea, 
ne-a comunicat măsu
rile întreprinse. Astfel, 
în urma cercetărilor 
efectuate pe teren de 
organele ’ tehnice și 
igienico-sanitâre ale 
regionalei, precum și

de Direcția sanitară 
C.F. Craiova, a reieșit 
că apele reziduale re
zultate de la instalația 
de spălare a vagoane
lor de marfă din stația 
Piatra Olt sint eva
cuate în pîrîul Cor- 
nești, printr-un canal 
de scurgere de circa 
3.8 km lungime. Ajun
gerea substanțelor po
luante în pinza de apă 
freatică este determi
nată in principal de 
faptul că șanțul nu 
este impermeabilizat și 
arc panta și viteza de 
scurgere foarte mici. 
Pe de altă parte, in 
perioadele cind plouă 
apa se revarsă din ca
nal și inundă terenu
rile din zonă. Pentru- 
înlăturarea acestor 
neajunsuri, se mențio
nează in răspuns, in 
atelierul propriu de 
proiectare al regiona
lei se elaborează in 
prezent un 'proiect, de 
lucrări in vederea 
scoaterii sistemului de 
evacuare a apelor re
ziduale de la stația de 
spălare a vagoanelor 
din complexul C.F. 
Piatra Olt de sub in

fluența inundațiilor. 
Aplicarea acestui pro
iect va fi inclusă în 
propunerile pentru 
planul de investiții .al 
Regionalei -C.F. Craio
va in cincinalul 1981— 
1985.

In răspuns se pro
pune. totodată, cetă
țenilor să folosească 
rațional îngrășăminte- 
le chimice . la micro- 
culturile legumicole 
din perimetrele de 
protecție a fintînilor. 
iar organelor locale să 
analizeze posibilitatea 
introducerii instalați
ilor de alimentare cu 
apă potabilă de tip 
urban.

La fața locului, 
adevărul a ieșit 

la iveaiă
într-o scrisoare a- 

dresată redacției, Ion 
V. Ciorușcă, mecani
zator la secția nr. 7 
Urechești a S.M.A, 
'Cîmpineanca, județul 
Vrancea, semnala că, 
pe nedrept, conduce
rea unității I-a mutat

de pe tractor în ate
lier, că ilegal nu i s-a 
acordat alocația de 
sfat pentru copii pe 
luna decembrie 1979, 
iar de doi ani nu a 
fost programat pentru 
a efectua concediul de 
odihnă cuvenit.

Din răspunsul Trus
tului S.M.A. Vrancea, 
unde a fost îndrumată, 
spre soluționare sesi
zarea, aflăm insă că 
lucrurile stau cu totul 
altfel. Semnatarul scri
sorii a omis să ' men
ționeze — și vom ve
dea în continuare de 
ce — motivele pentru 
care' s-a ajuns la a- 
ceastă situație. Verifi
cările efectuate la fața 
locului au scos la ivea
lă faptul Că, într-una 
din zilele lunii decem
brie . 1979, I.C., fiind 
trimis la executarea 
unor arături', a părăsit 
locul de muncă la ora 
15, iar la ora 19 a 
fost găsit conducînd 
tractorul în stare de 
ebrietate — motiv pen
tru care a fost mutat 
în atelier. în ce pri
vește alocația, in răs

puns se precizează că 
pe luna decembrie, 
anul trecut, nu a mai 
putut beneficia de 
acest drept, deoarece 
în perioada respectivă 
a avut un număr de 15 
zile absente nemotiva
te. Concediul legal de 
odihnă și l-a efectuat 
în fiecare an în peri
oadele în care a fost 
programat.

Așa stind lucrurile, 
este limpede că sesi-. 
zarea lui I.C. era 
inexactă, . deformiiid 
faptele petrecute. Poa^ 
te de această dată va 
înțelege că respectarea 
disciplinei si a norme
lor legale nu este fa
cultativă și că aseme
nea încălcări nu au 
sorți de izbîndă.

Făina de acasă 
nu se potrivea 

cu plinea 
de la brutărie
Mai multi membri 

cooperatori din. comu

ultimul deceniu al secolului trecut, 
de pildă, statisticile- relevă existența 
in Capitală a peste 15 000 de munci
tori indusfciali și a. circa 25 000 de 
mici meseriași. Precedată de, nu
meroase Irrtaumiiri' munaMoceștâ, crea
rea clubului a fost realizată: în cursul 
mai multor adunări., la 17 februarie 
1890 adbptindu-se statutul, iar la 
24 februarie,, în același an. alegîn- 
dv-se organele sale. conducătoare.

în statutul. Clubului muncitorilor 
din București, se sublinia, că putea fi 
membru al acestei organizații orice 
muncitor „cu mina sau cu mintea, 
fără deosebire de religie, sex sau 
naționalitate șt care va primi statu
tul, precum și programul partidului 
muncitorilor". Clubul muncitorilor îșl 
propunea să lupte pentru „îmbunătă
țirea stării morale și politice a mun
citorilor", una din condițiile atingerii 
acestui obiectiv fiind considerată 
„frăția și solidaritatea în general in
tre toți muncitorii din țară ți in spe
cial între muncitorii din capitală".

Condus de un comitet executiv for
mat din loan Nădejde, Const. Miile 
și Alexandru Ionescu, Clubul mun- 
'cttorilor din Capitală a. avut un rol 
important în organizarea si conduce

rea acțiunilor 
muncitorești — 
greve, demonstra
ții — desfășurate 
intre anii 1890 și 
1892. La sediul 
clubului aveau loc 
săptâminal întru
niri la care. ’ în 
fața unui audito
riu numeros, for
mat din munci

tori. elevi, studenți. de multe ori și 
țărani, conferențiau Ioan Nădejde, 
C. Dobrogeanu-Gnerea. Al. Ionescu, 
Const. Miile, Anton Bacalbașa, Panalt 
Mușoiu. O importanță deosebită a 
avut reorganizarea, in 1892, a Cercu
lui de studii sociale.

După exemplul muncitorilor din 
București, intre anii 1890 și 1892 s-au 
înființat cluburi ale muncitorilor la 
Iași. Ploiești, Botoșani. Galați, Brăi
la. Craiova. Roman, multe din ele 
editind și ziare.

întreținind, strinse legături cu miș
carea muncitorească internațională. 
Clubul muncitorilor din Capitală s-a 
solidarizat cu luptele proletariatului 
din alte țări, a organizat aniversarea 
Comunei din Paris și sărbătorirea, 
începind din 1890, a zilei de 1 Maf 
ca zi a solidarității internaționale a 
muncitorilor.

Clubul muncitorilor din București 
a avut un rol deosebit de important 
în pregătirea congresului de centrali
zare a tuturor organizațiilor politice 
muncitorești existente in tară. La 
propunerea făcută in cadrul ședinței 
sale din 2 mai 1892 de „a se ține un 
congres socialist român în timpul cel 
mai scurt",, nroounere aprobată de 
toate cluburile din țară, s-a constituit 
o comisie formată din reprezentanți 
ai tuturor cluburilor muncitorilor din 
România, care a primit sarcina să 
elaboreze proiectul de program al 
partidului centralizat și să pregăteas
că congresul. Clubul a coordonat apoi 
activitatea de pregătire a „marelui 
congres socialist român" din 1893.

La împlinirea a 90 de ani de la cre
area Clubului muncitorilor din Bucu
rești. evocăm cu mîndrie și profundă 

■ satisfacție drumul de luptă, jertfe și 
împliniri străbătut 'de atunci. Sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, continuator direct al partidului 
politic- făurit in martie 1893. „eman
ciparea definitivă și desăvîrșită a 
muncitorilor", înscrisă în statutele 
clubului proletar de acum nouă de
cenii. a devenit realitate vie. Astăzi, 
clasa muncitoare — proprietară, ală
turi de întregul popor, a avuției (na
ționale, stăpină pe propriul destin — 
este forța socială conducătoare în 
România socialistă si. deopotrivă, 
factorul principal al progresului 
țării. Purtătoare a unor glorioase 
tradiții de luptă si acțiune revoluțio
nară, cunoscind in anii de nouă is
torie a țării un puternic proces de 
maturizare organizatorică si politică, 
clasa muncitoare din România — în 
rindurile căreia un detașament de 
nădejde il constituie muncitorimea 
bucuresteană — participă cu enețzie 
și comnetentâ la realizarea mobili
zatoarelor chemări ale secretarului 
general al partidului. tovarșsul 
Nicolae Ceausescu, dă viată idealu
rilor de progres și civilizație, de ega
litate. echitate și demnitate ale îna
intașilor. Cins-tim și ducem mai de
parte bogatele tradiții de luptă ale 
mișcării noastre muncitorești prin 
munca însuflețită pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XH-lea al partidului.

Natalia TAMPA 
cercetător științific 
Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

90 de ani de la crearea 
Clubului muncitorilor 

din București

A Inspectorul și braconierii: TIM
PURI NOI — 15: 17,lo; 19,30.
a Omul care ne trebuie : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19.30.
o Safari express : DACIA — 9; 
11,15: 13,30: 15,45: 18; 20.
A Chemarea primăverii : LIRA — 
16; 18; 20.
a Un polițist incomod : BUCEGI
— 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20,
ARTA — 9: 11,15; 13.30: 15,45;
ia; 20.
© Cine mă strigă : DRUMUL SA- 
RH — 16; 18; 20. COTROCENI — 
15: 17.15: 19,30.
© Copiii lui Sanchez : GIULEȘTI
— 9: 11; 13.15: 1'5.30; 17.45: 20.
A Nu pot trăi fără lăutiiri : FE
RENTARI — 15.30: 17.30; 19.ÎÎ0.
o Piedone Africanul : PACEA — 
11: 14; 16.30: 19..
A A noua inimă : VIITORUL — 
15,30: 17.30; 19.30.
A Destine : POPULAR — 15,30:
17,30; L9.30.
O A patra înălțime : MUNCA — 
16: 18; 20. j
© Nici o dovadă pentru crimă : 
COSMOS — 15.30: 17,30: 19.30.
© Tbtul pentru un cîntec : FLA- 
C'ÂRA - 1.5.30: 17.45: 20.
© Frizeri (a : PROGRESUL — 16; 
18: 20.
© Ciocolată cu «alune : CENTRAL
— 9.30: 12: 14.30; 17: 19.30.

na Pietroșani, județul 
Teleorman, au sesizat 
că, deși au predat la 
brutăria cooperativei 
agricole de producție 
din localitate cantități
le de făină stabilite, 
nu li s-a mai livrat 
plinea ce li se cuve
nea.

în referatul întocmit 
de Uniunea județeană 
a cooperativelor agri
cole de producție Tele
orman, care a rezolvat 
această scrisoare, se 
menționează că cele 
semnalate corespund 
realității. La brutăria 
cooperativei există 
practica de a se preda 
de către cooperatori 
anumite cantități de 
făină in schimbul că
reia li se livrează zil
nic pîine fabricată, 
pentru care plătesc 
contravaloarea preș-- 
țărilor de servicii exe
cutate. în anul 1979, 
datorită neregulilor să- 
vîrșite de cei care au 
răspuns _ de manipu
lare» și depozitarea

făinii și a piinii, pre
cum și lipsei de con
trol din partea condu
cerii C.A.P. in gestiu
nea brutăriei, al că
rei responsabil era Pe
tre Oprea, s-a înre
gistrat o lipsă de mii 
de kilograme de făină. 
In urma cercetărilor 
efectuate s-a recupe
rat o parte din făină, 
din care in prezent se 
fabrică pîine care este 
livrată cetățenilor, iar 
restul a fost imputată 
personalului brutăriei, 
vinovat de producerea 
pagubei. Totodată, ce
lor în cauză li s-a în
tocmit și dosar penal, 
urrriînd ca justiția să 
aplice sancțiunile le
gale în funcție de vi
novăția" fiecăruia. S-a 
dispus, de asemenea, 
ca brutăria să fie pre
luată de cooperativa, 
de consum, care. în 
colaborare cu condu
cerea C.A.P.. va asi
gura o mai bună func
ționare a acesteia și 
un control mai riguros 
al gestiunii.

/

Spicuiri din răspunsuri
• - Uniunea Centrală a Cooperativelor Mește

șugărești (Răspuns la scrisoarea semnată de mai 
inulți cetățeni din Piatra Neamț) : Toate unită
țile de reparat agregate frigorifice ale coopera
ției meșteșugărești pot efectua lucrări de adap
tare a agregatelor de răcire cu compresor (cu 
consum mai mic de curent electric) la frigiderul 
cu absorbție „Fram". In municipiul Piatra 
Neamț aceste adaptări se execută de unitatea 
de specialitate a cooperativei „Deservirea".

® întreprinderea de transporturi auto Me
hedinți : Circulația autobuzelor pe traseul Dro- 
beta-Turnu Severin —.Pătule — Vînju Mare, la 
care- se referă corespondentul voluntar Gheor
ghe Stoica din comuna Pătule, a fost normali
zată odată cu definitivarea lucrărilor de ame
najare a drumului intre localitățile Pătule și 
N. Bălcescu.

• Comitetul municipal Focșani al P.C.R. : 
Odrttă cu încheierea lucrărilor de montaj și in
stalații la punctul termic nr. 18. cele 700 aparta
mente din zona străzii Ștefan cel Mare au fost 
preluate de la punctul termic nr. 5, la care fu
seseră racordate provizoriu. în acest fel, la 
blocul 65. despre care scrie corespondentul vo
luntar Ion Vulpe, se furnizează zilnic, conform 
programului stabilit, apă caldă menajeră și căl
dură, De asemenea, s-au luat măsuri de reme
diere a defecțiunilor existente la instalațiile 
sanitare ale blocului și de punere în funcțiune 
a liftului, începind cu data de 1 martie a.c.

Gheorghe PÎRVAN
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Plecarea secretarului general
al Partidului Elvețian al Muncii

Joi dimineața a părăsit Capitala 
tovarășul Armând Magnin, Secretar 
general al Partidului Elvețian al 
Muncii, care, la invitația C.C. al 
P.C.R. a făcut o vizită de prietenie 
in țara noastră.Ia aniversarea centenarului stabilirii relațiilor

1 e>diplomatice dintre
Cu prilejul aniversării centenarului 

stabilirii relațiilor diplomatice dintre 
România și Grecia, joi. ambasadorul 
Republicii Elene la București, Michel 
Cottakis. a oferit o recepție.

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

în alocuțiunile rostite de ambasndo- 
rui Republicii Elene și de adjunctul 
ministrului afacerilor externe român 
a fost subliniată importanța eveni
mentului aniversat, relevîndu-se tra
diționalele relații de prietenie 
romăno-elene. la a căror continuă 
dezvoltare, pe multiple planuri, o 
contribuție de prim ordin au avut-o 
și o au intilnirile și convorbirile Ia 
nivel Înalt, din ultimii ani.

S-a toastat in sănătatea președin
telui Nicolae Ceaușescu și a pre
ședintelui Constantin Tsatsos. pentru 
prosperitatea popoarelor român și 
grec, pentru progres șl pace.

★
Centenarul stabilirii relațiilor di

plomatice dintre România și Grecia 
a fost marcat, joi după-amiază, în 
Capitală, printr-0 manifestare orga
nizată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, oameni de știința, 
artă și cultură, numeroși cetățeni din 
București, studenți greci aflațl la 
Studii în țara noastră.

Vernisajul expoziției fotodocumentare „50 de ani 
de activitate a Partidului Comunist din Vietnam"

La Muzeul de istorie a Partidului 
comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România a avut ioc, 
joi, vernisajul expoziției fotodocu- 
mentare „50 de ani de activitate a 
Partidului Comunist din Vietnam".

Organizata in colaborare cu Am
basada R.S. Vietnam la București, 
expoziția prezintă bogate mărturii 
despre istoria și activitatea P.C. din 
Vietnam de-a lungul a cinci decenii 
do existentă, precum și despre 
personalitatea marelui fiu al po
porului vietnamez — Ho Și Min. Sînt 
înfățișate, totodată, aspecte din acti
vitatea multilaterală pe care ifltregtt! 
popor vietnamez o desfășoară pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
cel de-a! IV-lea Congres al P.C. din 
Vietnam.

Numeroase exponate ilustrează mo
mente semnificative ale vizitei ofi
ciale întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Socia

Pe marginea unei premiere medicale în țara noastră

CU PROFUNDĂ OMENIE, PENTRU OAMENI
(Urmare dih pag. I) 
tele cele fnai modeme pentru arte- 
riografii, reanimare etc.

— Spuneați lâ început că aparatura, 
investițiile în general sînt foarte 
costisitoare.,.

Da și repet. Am primit Și din 
acest punct de Vedere un sprijin 
ddoSebit din pâftea Cofidticefii părti- 
dtlllii și Statului. Numai uri. singtir 
«pârât — ăttefiograful, de pildă — a 
coStat Uri miiioh lei valută.

— Se vor faCe îh eshtifiuafe ase
menea operații ? Ce probleme se.piifi 
pentru reușita depîihă ih condițiile 
creșterii nUffiârtilUi de pâciehti ?

— Pentru efectuarea transplantului 
renal este necesar să fie găsit Un do
nator de lă cate să s6 poată lliâ ri
nichiul pentru â Salva viața Uriilî su
ferind. Pină acum, cea mai mare 
greutate pe care âm îritifnpifiat-o a 
fost găsirea unor donatori voluntari, 
deoarece populația fiOaStră tiu a fost 
confruntată pină iri prezent cu pro
blemele. practice ale grefelor de or
gane. Ca medici, cane ne Consacram 
toata priceperea și puterea noastră 
salvării vieții unor oameni, am fi 
foarte fericiți șă nu ne mai confrun
tăm cu această dificultate,• să găsim 
înțelegere și sprijin la oamenii care 
ne pot ajuta. / •

Ne preocupă, de asemenea, să cu
noaștem exact numărul de Bolnavi 
dih țară cil iflsuficiențft renală, pen
tru a le putea asigura la rieVOip gre
fele necesare. Grefele Se recoltează 
de la donatori voltiritnfi, dfir trebuie 
apraeitit eu foarte multă rigurozitate 
risctll potențial. Oricit do mic fir fi. ăl 
celui Câre acceptă să doneze fifiicliiul. 
Organe Vii se pot recolta și de ia 
persoane grav accidentate' și norecu- 
pefabile. Bineînțeles, cu acordul fa
miliei.

Se poate face o rez.etvă de or
gane de transplant ?

— în întreaga lume se constată că 
organele do grefă sint în număr 
foarte redus față do necesități. Nu 
există deci o rezervă prea mare, spre 
deosebite de singe sau ftsgmente de 
os. de COfriPe etc., elite pot fi păstrate 
Un tirîîp iriai ihdelurigăt, ritiicfîiul 
rezistă nufflâi tfîtOVa Off!.

6
La plecare, oaspetele a fost salutat 

de tovarășii Virgil Cazacti, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C, al P.C.K., Ghizela 
Vass, membru al C.C, al P.C.R.

(Agerpres)România și Grecia
In cuvântările rostite cu acest pri

lej. acad. Emil Condtirachi. secretar 
general al Asociației internaționale 
dă studii sud-eat-europene, și Michel 
QOttakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București, au reliefat im
portanții stabilirii relațiilor diploma
tice, vechile tradiții de prietenie din
tre cele două țâri, lupta lor comună 
pentru libertate națională, pentru 
dezvoltare liberă și independentă. Re- 
ferindu-se la conlucrarea româho- 
elcnă, pe multiple planuri, vorbitorii 
âu subliniat rolul determinant îh evo
luția continuu ascendentă a acesteia 
ăl vizitei președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Grecia, al convorbirilor 
avute cii președintele Republicii E- 
Jeno, Constantin Tsatsoș, precum și 
al vizitelor făcute ih țara noastră de 
primul ministru Coristantih Cafa- 
manlis. Documentele încheiate cu â- 
ccste prilejuri — au arătat vorbito
rii — au constituit momente de seamă 
în cronica relațiilor bilaterale, relații 
înfometate pe stimă și respect reci
proc. pe principiul deplinei egalități 
in drepturi, ăl respectului indepen
dentei și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, ai 
renunțării la forță șl'Ia amenințarea 
cu forța, spro binele popoarelor ro
mân și elen, în interesul cauzei pă
cii, ăl înțelegerii și colaborării in 
Balcani, in Europa șl in întreaga 
lume.

(Agerpres)

listă Vietnam, precum șl ale vizitai 
oficiale de prietenie făcute in tara 
noastră de tovarășul Le Dttăn.

■ Semnificația evenimentului aniver
sat. continua dezvoltare, pe multiple 
planuri, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P.C. din 
Vietnam, dintre România și R.S. 
Vietnam, au fost relevate in alocu
țiunile rostite de Nicolae Ciordiți, 
directorul muzeului, și Btti Tru, În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S. Vietnam la București.

La festivitate au asistat Ghizela 
Vass și life Matei, adjunct! de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ladislau Hegcduș, 
secretar de stat la Consiliul culturii 
și Educației Socialiste, ăite persoane 
Oficiale.

Aii fost prdZenți șefi de miSiUHi 
diplomatice aefdditati la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Soluția de viitor Coristă în a recol
ta grefb de lâ pefsOSnri care, iii urma 
unor accidente, hti fnăi pot fi salva
te sau de lâ bolnavi cu hemoragii 
cerebrale, de asemenea nerecupera
bili ; aceste organe. prin pregătire 
imediată, corespunzătoare, pât îi uti
lizate pină la 24 de ore, ceea ce în
seamnă că ele pot fi recoltate în 
toate spitalele rioaslrc județene. îh 
clinică rioâstfă sînt iri . pfCzeht pre
gătiți âlți 8 bolnavi; ie fctirioașterri 
caracteristicile imunologice și-i pre
gătim sub hemodiâiiză. Ne propu
nem ca să mergem și in alte orașe 
de unde am putea recolta grefe Te
niile de lâ. pâmehi cafd nu ffiâi pot 
fi .ăâivâți, bifloifiței^, cu acordul fa
miliei Si iii eadfili riîedieâl si jiiflî- 
eiâr ftiehțiOttât de Legea sănătății.

Facerii toț 66 depiride de iioi, dăr, 
repet, ârfi fi fâârtO fericiți să gâăiffi 
irițeiegereă hecesafâ dih partea ce
lor Cârd iig-âr ptiteâ âjlitâ prin ce
darea de gtefri fiehtru transplant. 
Este uri fapt științific dȘriioriSti’ât că 
uri Ohi fiu ffîâi pOâte fi recuperat, 
rdădUs la viață dih momentul in 
câte fUrfCtiile Cfgfefuitii au iriCâtât. 
La unii din aceștia, iihele otgiirie 
care încă fUriețiOneaxă Și iri iip.șa 
creierului pot fi utilizate șa grefe. 
Gâfisider ca este un act fie înalta 
Ottidriie de â se ceda unul din rini
chii cehii care oricum nu mai poa
te supraviețui. Piefifid uh om. ceva 
din el va trai în eotitinuare îfi omul 
care a fost-salvat.

— Dat cum se rezolvă in alte țări 
aceste probleme ?

Ceti iriâi Umană cale fiii se pure 
apdlUl câre s6 face oriri ahtimite Or
ganizații-, de pildă, in cadrul asocia
țiilor de tip autocluburl s-au lansat 
apelUfi lâ care au fâsp'unS mii de 
voluntari Care ș'i-âti eXpi-ittiat ih 
scris dorință ca în situația unui 
iminent deces, după accidente de 
circulație, să li se iu grefe peritiu a 
salVa Viața Uiiof oâriiefii in pCficol.

fn toate țările se insista petttru 
asemenea prelevări de rinichi, dar 
pentru aceasta trebuie dusă o muncă 
intensă de informare si sensibilizare 
a populației pentru cunoașterea pro
blemelor legate de fdZefva dfc rinichi 
peiitfu tfâiisplnnt, îh așa fel incit să

Cronica zilei
Joi a fost semnat la București 

P.rogramul de activitate româno-spa- 
niol în domeniul agriculturii pe anul 
1680.

Documentul, semnat de Dumitru 
Vasliiu, director general în Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, și de Eduardo Prieto He- 
raud, șeful Secției relații intefnațio- 
rtlde din Ministerul Agriculturii âl 
Spaniei, stabilește obiectivele de cer
cetare care se vor realiza in colabo
rare de către institutele de cercetări 
din cele două târî, schimbul reciproc 
de material biologic vegetal și ani
mal, in vederea experimentării, 
schimburile de specialiști, de publi
cații și de informații științifice.

★

Joi, la Casa centrală a armatei a 
avut loc o adunare festivă, consa
crată celei de-u 62-a aniversări a 
Zilei Armatei și Flotoi maritime mi
litare sovietice, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri mliitari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au fost prezent) V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice in 
țara noastră, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neralul-cdloncl Vaslle Ionel, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
care a rostit un Ctivinț de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit generalul-maior 
A, M, KtiCiumov. atașatul militar, 
aero și nava! al Uniunii Sovietice la 
București.

în încheierea festivității,- barticî- 
pantii au Vizionat un film consacrat 
Vieții și activității militarilor sovie
tici.

★

La Ministerul Afacerilor Externe 
âu avut ioc consultări romăno-aus- 
traliene, cu care prilej au fost 
examinate stadiui actual al relațiilor 
bilaterale, precum și Unele probleme 
internaționale de interes comun.

Delegația australiană, condusă de 
ambasadorul itinerant Russell W. 
Fox; a fost primită de (îheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor- externe.

(Agerpres)

vremea
Tifripul pfobâhH BentFtt zilele* dS L3, 

24 $i 25 fdBftiaHe. îh (jjrâ : Vreftie in 
cUrs de încălzire tișoarâ, Certlț Va fi 
variabil. Vor cădea precipitații slabe 
măi ăîes sub formă de hirisoare. Vin- 
tul,- in general slab, va prezenta in
tensificări locale în Banat! Se va pro
duce ceață mal ales dimineață și seara, 
'rempăfatufile hiifiime vor fi cuprinse 
îfitre ifiifiUS 10 Și z’dfo gfitde, filai cobo- 
rite în depresiuni, iar celC maxime în- 
tfe' ftiilitiS 2 și piuă 8' gCdfle. în fiilfcu- 
rușii î Vfâfneâ în tftffs de î'hăâlăiirS 
tt$dărâ, Vă fi felaliV fScd la începufdl 
intervalului, durul Va fi vatiabib Vîhtul 
va sufla Slab« Ceață dimineața și sUa- 
ra. Terrtpăraturiie minime vor fi cu
prinse întfe mirîiiă 7 Și plus 3 grade', 
jaf dăle fnaximb intre pitiș 2 și pitiș. 
6 grrtdc. (CoffiCliii Pop, nifeteofâlog fie 
serVi &Hi}i

se poată interveni prOmpt, cu maxi
ma operativitate.

— Deși pririiui transplant a ddciirs 
foarte bîtie, nU âți împărtășit grabă 
și entuziasmul de a da publicității 
imediat după intervenție (in _ 13 fe
bruarie) in revista săptâmîrială a 
Ministerului Sănătății, „Muncitorul 
sanitar", care și-a reînceput activita
tea de curirîd, ămănUhte iri legătură 
t’u fOzUltatui îfiregistfât.

— Nil. n-âffi făcut-6 . pentru că 06 
noi he interesa în primul rind reuși
ta. Nu am urmărit senzaționalul sau 
prezentarea spectaculoasă a inter
venției. Sinteffi âhifriâți dd senti
mente umanitare, nu de dorința de â 
ne face reclamă. Tocmai de aceea 
am efectuat transplantul riUmâi iri 
momentul cînd au fost întrunite foa
ie condițiile necesare, eind riscul u 
devenit minim atit pentru donatof, 
cit și pentru cei operat.

Repetării, actul operator nu mai 
era de mult o problemă pentru noi. 
Trebuia insă mai bine sfăpiriit theca- 
rilstîiiti de rejeeție (respingere) a or
ganului grefai, cii ajutorul medieătiei 
ifiluhOslipfesOafe. înainte si după' 
operație.

Dintre pacienții pe care i-am ope
rat. unul fi fost fOfuzât d6 Specia
liștii de p0te ho'tâfe. fiirid uri. <?âz 
din grupa cu o histocompatibiiitate 
dl ii grupă D. deci cii Uh grad ridicat 
de dificultate. Cu fitit măi mate a 
fost satisfacția noastră, a întregii 
echipe de lueru. că am putut face 
fată cu sUcfes și în acest Căz rrifii 
deosebit.

Itarttru această tettșită pre
mieră medicals, pentru noua 
șansă de supraviețuire pe care 
O reprezintă, adresării — in fttt- 
m6lc «fitdriifif și ăi speCifiiișlL 
lor care ne-au scris — niuițu- 
inifi și felicitări echipei cortdti- 
se do ptof. dr, docent Eugen 
PfUCâ și foriftâtă din df. Arighel 
Popescu, anestezist, tir. Dinii 
î’âraschiv, tir. Zafiifîr Vasiic, tir. 
Mîhai Lueân, dr. Lucian îiiescu, 
dr. Paul Stăricuț, dr. Lucica 
Cristca și ie dorim în tfOiîtta 
«tiare realizări profesionale 
deosebite.

La Ambasada Uniunii Sovietice a 
fost organizată, joi la amiază, o con
ferință de presă, prilejuită de îm
plinirea a patru ani de la Congresul 
al XXV-lea al P.C.U.S.

Au bartieipat reprezentanți ai 
presei centrale. Agenției române de 
presă „Agerpres", Radiotelevizitthii 
și altor publicații, precum si cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

Relevînd importanta Congresului 
al XXV-lea al P.C U.S., ambasado
rul V. I. Drozdenko a subliniat că 
bilanțul pe patru ani ai celui de-al 
X-lea cincinal atestă convingător 
transpunerea consecventă in viată a 
politicii economice și. sociale a parti
dului elaborată de congres. în acest 
cadru, vorbitorul a arătat că succe
sele obținute de oamenii muncii so
vietici au condus la dezvoltarea con-

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE EA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI, DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Atenție la ceață I
în ultimul timp, ceața a îngreunat 

foarte mult desfășurarea cursivă și 
in siguranță a traficului rutier. Per
sistentă șl densă dimineața, precum 
și la căderea serii, în multe zone ale 
țării, ceața diminuează mult vizibili
tatea celor aflați la volan. în aceste 
condiții, este de sOmnâlat faptul că 
foarte multi conducători auto au dat 
dovtidă de un plus de atenție și pru
denții, acționînd in spiritul conduitei 
preventive.

întrUcit ceața și alte fenomene me
teorologice specifice sezonului vor 
afecta serios traficul rutier, se reco
mandă șoferilor, in Special celor 
amatori și proaspeți posesori ai per
miselor de conducere, să evite depla
sările pe distanțe mai tnari, ca și pe 
timpul nopții, Cei care pornesc la 
drum trebuie să circule iri limitele 
unei viteze care asigură deplasarea 
și oprirea ih siguranță, să aibă parbri
zul, lentilele farurilor, lămpile de 
poziție șl semnalizare permanent cu
rate. Este deosebit de important sa 
existe lichid in vasul de spălare a 
parbrizului și sO funcționeze instala
ții de dezaburire. înainte de a pleca 
la drum să se verifice cri atenție me
canismul de direcție și frînafe, ca și 
starea pneurilor. în curbe, pante și 
pe porțiunile cu ffllzgii ala drumului 
se recomandă folosirea frînei de mo
tor, De asemenea. Iri zonele cti Ceată 
nu este recomandabil să se clrctiie 
prea aproape de marcajul median al 
șoselei, acesta fiind folosit numai 
pentru orientare. Să S6 Utilizeze faza 
de intitaire a luminii farurilor, în 
fișă fel ilicit Să se ăSigttrd vizibiiita-' 
tea pe o distanță de circa âtl—66 me
tri și distingerea autovehiculului de 
către cei cate Viii dih SâtIS ifivefS.

Conducerile întreprinderilor de 
transporturi auto, șefii de garaje și 
autobaze sint datori Sâ ia toate mă
surile pentru a se asigura verificarea 
tehnică a autovehiculelor înainte de 
plecarea in cursă. în planificarea 
curselor Se va ține seama de condi
țiile meteo si de drum. Pe șoseatitț 
București—-Alexandria, la kilometrul 
66. Un număr de 12 autocamioane 
s-ini tamponat, datorită necordlăr» 
vitezei la condițiile de drum cu taizgă
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Jocurile Olimpice de iarnă
NEW YORK 21 (Agerpres). — S-au 

încheiat meciurile grupelor prelitai- 
ftârfi aid turneului d6 iîOchdi pe 
gheață. După cuta s-a mai aniintat, 
iri grupa „albaștrii" echipa Rolriârilei 
a terminat la egalitate : 3—3 (1—1, 
1—0, 1—2) cu selecționata Norvegiei. 
Punctele echipei României au fost În
scrise de Costea (5T0”), Gali (31'27”) 
și Tureanu (52’43”). Pentru norve
gieni fiu marefit FOyfi (IPSe”), SSt- 
hăririg (58’39!’) și Molberg (59’31”). 
Alte rezultate din această grupa : 
Suedia — Cehoslovacia 4—2 ; S.U.A. 
— R.F. Germania 4—2 ; Clasamentul 
grupei „albastre" : 1. Suedia 9 p ;
8, S.U.-A, 9 p_; 3, Cehoslovacia 6 p ;
4. Rorriâriia 3 p ; 5. R.F. Germania 
2 p ; 6. Norvegia 1 p.

Iâtâ rezultatele înregistrate în gru
pa „roșie" : U.R.S.S. — Canada 6—4; 
Polonia — Japonia 5—1 ; Finlanda — 
Giâhdâ 10—8. Ciils'ainenttil acestei 
grUpe se preZiriță astfel : 1. U.R.S.S. 
10 p ; 2. Firilandâ 6 p , 3, Cânadâ 
6 f3 ț 4 PolOilia 4 p ; 5. Olanda 3 p ; 
6, Japonia 2 p.

Conform regulamentului, s-au ca
lificat pentru turneul final echipele 
U,R;S.Ș; și Fiftlfiftdei din grupa 
„roșie". Suedia și S.U.A.'din grupa 
„albastră". Pentru locurile 5—6 se 
vor intîlni echipele Canadei si Ceho
slovaciei. Meciurile turneului final 
încep astăzi după următorul pro
gram : U.R.S.S. — S.U.A. și Suedia — 
Firiîârîda.

ÎN CÎTEVA
Pentru membrii A.C.fi.

Ca in fiecare an. Automobil Clubul 
Hofflân «sigură revizia tehnică obli
gatorie a autovehiculelor membrilor 
săi in cadrul Atelierelor și cti Specia
liștii filifiiolot' A.C,R. jUdetOile și 
municipiului BUCUfeș'ti. După Clim se 
știe, revizia tehnică se efoctUeafă 
gratuit, pe' baza cuponului din car
netul de asistentă (clinică pe anul 
1980. în Capitală, revizia se face la 
atelierele dirt Stl’ada Bega. nr. 4 și 
str. Scaune nr. 3 (relații ia telefon 
80 46 30). BucUfeștetiii pot plăti co
tizația pe anul ih curs IA șediije d6 
sector ale filialei (membrii A.C.R. din 
sectorul 1 — in stf. X-ehopoi fir. 7. 
teletori 12 8076; cc!i dîri. seetoftil 2 — 
iri stf. SUVdtiir hr. 2. teleîo'rt 12 42 84; 

tinuâ și armonioasă a intreaii econo
mii. a știinfei. artei și culturii. Ia 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor popoarelor so
vietice.

A fost reliefată, de asemenea, ac
tivitatea desfășurată de P.C.U.S. și 
U.R.S.S. pe arena internațională.

Evidențiihd continua dezvoltare, pe 
multiple planuri, a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.U S„ dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre popoarele 
român și sovietice, V. I. Drozdenko a 
subliniat Importanța deosebită a tra
diționalelor intîlniri și convorbiri 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Leonid Ilici Brejnev pentru adînclrea 
și diversificarea acestor relații, a 
raporturilor de colaborare si coope
rate multilaterală românO-sovietică. 
in interesul ambelor țări si popoare, 
al socialismului și păcii în lume.

(Agerpres)
l

șl nepăstrării unei distanțe corespun
zătoare intre autovehiculele aflate in 
mers. Numai printr-o intîmplare fe
ricită, coliziunea „In lanț" nu a avut 
urmări deosebite.

Circulația 
pe timpul nopții

în deplasările pe timp de; noapte 
in interiorul localităților, conducătorii 
auto trebuie să folosească permanent 
faza de intilnire a farurilor. Iri acest 
fel, șoferul obține o imagine clară și 
de perspectivă asupra căii de fulare, 
eventualele denivelări sau deteriorări 
file imbrăcâmintii drumului sint vă
zute la timp, iar situațiile periculoa
se pot fi mai lesne anticipate și pre
venite. în același timp, folosirea lu
minii de întilnire produce tiri efect 
reconfortant asupra șoferului : con
trastul dintre zonele cu grade dife
rite de luminozitate se atbnUeăZă, 
iar alternanta lumiriă-intuneric de
vine mai puțin supărătoare.

fn pofida acestor avantaje, mulți 
conducători auto' folosesc în mod abu- 
z.iv și riscant luminile de poziție in 
deplasările din interiorul localităților. 
Ei ignoră faptul că luminile de pozi
ție nu au decît rolul de a marca pre
zența vehiculului oprit sau staționat 
pe paftea carosabilă.

în ăfars localităților, Ia intilnirea 
cu autovehiculele care vin din sens 
opus, trecerea pe faza de iniilnire 
este obligatorie. Schimbarea acesteia, 
concomitent cu reducerea vitezei, in
tervine ori de cita ori intre cele două 
autovehicule există minimum 200 de 
metri. Unii conducători auto uită că 
trebuie să procedeze astfel și conti
nuă să ruleze cu faza de drum 
aprinsă, orbindu-și partenerii de 
drum, puși astfel în situația de a 
produce un grav accident. Este re
comandabilă. de asemenea, folosirea 
fazei de intîlnire atunci cind se cir
culă in spatele altor autovehicule, 
pentru că se evită stinjenirefi șoferu
lui din față cu lumina fazei de drum.

Dar, atenție ' Folosirea Corectă a 
fazdi de infilnire este insă condițio
nată de reglfirca corespunzătoare a 
farurilor. Această operație trebuie 
executată periodic și nu nUfrtai CU 
prilejul verificării tehnice anuale.

cohtiriuînd seria succeselor, spor
tivul afîiericâri Brie Hdiden â obți
nut â patra medalie' de aur din cele 
diric'i pe Pâre și-a propus sâ 16 
CUc'efeâscă In concursul de patinaj 
viteză. Joi, pe inelul de gheată din 
centrul stațiunii ce găzduiește Jocu
rile. Neidefi Și-a adjudecat probă de 
1 500 m, o victorie dealtfel scontată, 
cu timpul de l’55”44/100. Pe locurile 
urtaâtoarh g-au Clăsat. concuretiții 
nPfvegifehi Kai Arhe' StenshjetataOt 
— 1*56”Ș1/ÎOO și Tefje Andersefi — 
l’56”92/100. Pentru, a realiza recordul 
absolut al Olimpiadelor de iârhă, 
Heiden va trebui, să cîștige simbă- 
tă și proba de 10 000 m, s'atcină cri 
se anunță dificilă, dar nU imposibil 
de realizat.

Ștafeta 4x5 km. care a încheiat 
cOrictirsul feminin de schi nordic, a 
revenit selecționatei R.D. Gefmăfie 
(Rostock. Anding, ffosse și Poizold), 
cu timpul de l h 02’H”10/100. urma
tă de U.R.S.S. — 1 Ii 03’18**30/160, 
Norvegia -= îh 04’13”â0/100. Ceho
slovacia — 1 h 04’31”39/100.

Proba feminină de slalom uriaș s-a | 
itieheifit cu succesul schioare! din > 
Liechteristeifi, ffanrii Wenzel. care ; 
conducea dtipă prima manșa și a ; 
îfiregistfât cel mai bun tirtip și in 
manșa a două, aciiiriulirtd lâ total 
2*41**667100; urmată de Irene Epple 
(R.F.GJ — 2*4â”12/ioo și Perrine Re- 
tan (Frânta) — 2*42**41/100.

RÎNDURI
sectorul 3 — în șoseaua Vitan nr. 92, 
telefon 20 30 85 : sectorul 6 — în Dru
mul 'Taberei nr. 34, telefon 45 3120), 
pfeeUfri și la sediul central aî filialei, 
in Calea Victoriei 18—20 — pasajul 
Vilagroș (telefon 14 02 33), zihiic în
tre orele 3.30—14. iar fnafteâ si joia 
și Intre orele 17—10.

© A început tfâditionâlu) turneu 
interniițional de box pentru „Cupa 
Strandjrita" d6 lti Sofia. Fugillstul 
ronifin de categorie muscă D. Schiopu 
1-U îfivifis la pllficte Cu o deciZil: dl' 
5—0 jie bulgarul C-, Ghcorghlev. La 
categoria semiușoftriî. bulgarul Pen- 
cev a fost declarat înViligătot in tatii 
iții FI. Liv'adarti. accidentat, iar la 
categoria semigrea. StoitaefioV (Bul
găriți) l-fi ilIVins priit abandon in fe- 
pfizâ a 3-a pe Gh. Preda.

Din viața partidelor comuniste

și muncitorești
; rr............... ‘..... ’’............

P.C. DIN JAPONIA:Proiectul de rezoluțiea celui de-al XV-lea Congres
intre 26 februarie i martie va avea loc cet de-al XV-lea Congres 

al Partidului Comunist din Japonia. Publicăm, mai jos extrase din Pro
iectul de rezoluție care va fi supus dezbaterilor congresului.

! în. cei doi ani care au trecut de 
i la Congresul al XIV-lea — se arată 

în prima parte a proiectului — Par- 
i tidul Comunist din Japonia, s-a aflat 
î în fruntea liiptei pentru satisfacerea 

revendicărilor clasei muncitoare și 
ale altor categorii largi de oameni 
ai muncii, pronunțîndtt-se și militlnd 
pentru o ieșire democratică din criza 
economică pe care o cunoaște lumea 
capitalistă, inclusiv Japonia. In bătă
liile electorale, partidut a înregistrat 
succese mari atit ta alegerile locale, 
cit și la cele generale, contraearind 
astfel ofensiva anticomunistă a for
țelor reacționare. Avind în prezent 
in Camera Reprezentanților, precum 
și îrt adunările locale, numărul cel 
mai rtate de membri din întreaga sa 
istorie, P.C.J. este pregătit pentru a 
continua cu succes lupta in cursul 
anilor *80,

O sarcină urgentă ce stă acum în 
fața poporului este realizarea unor 
profunde schimbări. în acest scop 
rămin de actualitate cele „trei obiec
tive de progres", anunțate încă de 1a 
9 ianuarie 1971, șî anume : 1. anularea 
alianței militate japono-americane și 
proclamarea neutralității Japoniei ; 
2, abolirea acelor linii ale politicii in
terne care servesc interesele marelui 
capital și promovarea unei politici do 
apărare a nivelului de trai al popu
lației ; 3. opoziție fermă față de re
crudescența și întărirea militarismu
lui, paralel cu crearea unui mecanism 
parlamentar democratic.

După ce se analizează pe larg actu
alul raport de forțe din țară și se trec 
in revistă legăturile P.C.J. eu cele
lalte formațiuni politice de stingă și 
îndeosebi cu partidul socialist, docu
mentul relevă că succesele P.C.J. 1a 
Ultimele alegeri generale au stimu
lat Considerabil forțele democratice și 
progresiste ~ creindu-so astfel con
diții și perspective noi, favorabile 
pentru realizarea de progrese în di
recția unității acestor forțe în cursul 
anilor ’80.

Prin lupta noastră în cadrul Dietei 
— se arată mai departe in proiectul 
de rezoluție — trebuie să facem cu
noscut păturilor celor mai largi ale 
poporului că drumul spre progresul 
cauzei democratice poate fi netezit, 
numai prin creșterea forțelor P.C.J. 
Aceasta reclamă ca 01 să militeze 
pentru dezvoltarea acțiunilor în spiri
tul uhitătii forțelor progresiste și 
democratice, atit in cadrul, cit și in 
afara Dietei. în legătură cu aceasta, 
plenara a îX-a a C.C. al P.C.J. a 
stabilit următoarele cinci puncte ca 
platformă politică in vederea promo
vării unității de acțiune a tuturor for
țelor democratice : 1) opoziție față de 
majorările do jpipozite, da prețuri și 
față de Orice măsuri de scădere a 
nivelului de trai ; 2) anchetarea ca
zurilor de corupție ; 3) îupta pen
tru schimbări democratice in meca
nismul administrativ ; 4) opoziție
față de introducerea unor modificări 
nedemocratice in sistemul electoral ; 
5) opoziție față do manevrele mili
tare comune japono-ataerlcane.

O importantă sarcină actuală re
zidă in organizarea unor dezbateri 
constructive ih rîridul forțelor pro
gresiste șl democratice în legătură cu 
problema creării unui Front unit pen
tru promovarea obiectivelor pro
gresiste amintite mai sus. Scopul ur
mărit prin aceasta este nu numai de 
a mobiliza opinia publică în favoa
rea formării Frontului Unit, ci și 
mobilizarea poporului lâ acțiuni con
crete în ac6st sens. Crefifea Frontului 
unit în fiecare district are o măre im
portanță pentru apărare®, refacerea 
și lărgirea numărului de -administrații 
locale progresiste și pentru' formarea 
unui Front unit progresist național. 
Pentru a înainta cu succes In această 
direcție este de o importantă vitală 
întărirea, atit pe plan numeric, cit și 
pe plan Calitativ, a P.C.J, — forța 
conducâtoaro a Frontului unit. Este 
rieceSâf Și urgent hti nufttâi să con
struim un partid cu circa un milion 
de membri — obiectiv propus de ai 
XîV-lea Uohgres al partidului •— ci 
și să facem din el un partid de a- 
vangardă în stare să determine o 
schimbare a direcțiilor politicii na
ționale în noul deco.hiti.

Jv
PROGitAMCL 1

îe.txi telex
10,05 fn direct de la.,. Politehnică. (Curs 

de pregătire pentru admiterea în 
învățămintul superior realizat in 
colaborare cu Institutul politehnic 
București), Matematică. Relații 
metrice în geometria plană

16.30 Emisiune in limba germană
111,25 Rezultatele tragerii Loto 
îii.rtri La volan
is,so lost de seri
19,60 Telejurnal
19.20 lti actualitate ; pregătirea alege

rilor de la 9 ttiărtie ! 7
19.35 Lâ ordinea zilei ill economie
ta,30 Fum arestic : ..Guerilla'-. Premie

ră tV, Coproducție liispinio-rniu- 
iieză, Cu: Francisco Rabal. JacQues 
Destoop, La Pocha Fernando 
SaiiClio și Jose Nîeto. Regla : tîa- 
îaCl Gil

21,15 Creatorii, conștiințe Ui marea con- 
știihță a țării

21.40 Telejurnal

în continuare, proiectul de rezolu
ție se referă ta diferite itapecte ale 
evoluției situației internaționale. In
tre altele, se evidențiază poziția 
P.C.J. față de necesitatea lichidării 
vechii ordini economice internațio
nale, ea o condiție esențială pentru 
soluționarea problemelor crizei in 
țările capitaliste și. de asemenea, 
pentru progresul soctai al țărilor in 
curs de dezvoltare.

în activitatea sa internațională, 
P.C.J. se situează consecvent pe po
ziția • întăririi principalelor for
te revoluționare mondiale — ță
rile socialiste, mișcările revoluțio
nare din țările capitaliste si miș
cările de eliberare națională — în 
lupta lor împotriva forțelor imperia
liste și reacționare. Cea mai impor
tantă sarcină comună ce stă în fața 
tuturor forțelor păcii, democratice și 
antiimperialiste este împotrivirea față 
de orice manifestare a politicii de 
război, agresiune și dominație mon
dială din partea imperialismului, 
lupta pentru .menținerea păcii și în
făptuirea autodeterminării naționale.

Intensificarea continuă a cursei în
armărilor face imperios necesară acor
darea unei mai mari atenții luptei pen
tru interzicerea completă a armelor 
nucleare și intensificarea eforturilor 
pentru mobilizarea opiniei publice 
mondiale în vederea realizării acestui 
obiectiv. Măsurile adoptate pină acum 
pe linia dezarmării au o semnificație 
parțială și limitată. Partidul Comu
nist Japonez atrage atenția tuturor 
forțelor păcii și democrației din Ja
ponia și din întreaga lume că înche
ierea unui acord privind interzicerea 
completă a armelor nucleare ar avea 
o deosebită importanță pentru prein- 
timpinarea unui război nuclear și asi
gurarea supraviețuirii omenirii.

în Capitolul „Mișcarea comunistă 
internaționalii și activitatea interna
țională a partidului" se arată că, res- 
pectind principiile de relații intre 
partidele comuniste, larg recunoscute 
pe plan internațional, P.C.J. a dez
voltat legături multilaterale cu alte 
partide comuniste și muncitorești. 
Este necesar să continuăm a analiza 
mișcările revoluționare din celelalte 
țări Și fi face schimb de experiență 
cu ele, ferindu-ne, totodată, de orice 
tendință dominatoare, de absolutizare 
a experiențelor și liniilor politice ale 
unei țări , sau ale alteia, de conside
rare a acestor experiențe ca model 
pentru revoluție in toate țările capi
taliste dezvoltate. în legătură cu di
ferite aspecte ale relațiilor P.C.J., 
în document se relevă Însemnă
tatea respectării principiilor miș
cării comuniste internaționale, vi
talitatea normelor larg recunoscu
te de relații intre partidele co
muniste, necesitatea respectării de
pline a independenței și egalității] fier 
cărui partid și inadmisibilitatea < ori
cărei politici de mare putere sau de 
amestec in treburile altui partid — 
cerințe pentru Întreaga mișcare co
munistă internațională.

In continuare, in document se re
liefează lărgirea legăturilor interna
ționale ale P.C.J, în acest context, se 
evidențiază că vizita pe care a efec
tuat-o președintele Miyamoto in . 1978 
in România șl Iugoslavia a constituit 
o importantă contribuție ta cauza 
prieteniei și solidarității cu țările so
cialiste. Un rol important in politica 
internațională au propunerile făcute 
în cursul convorbirilor 1a nivel inalt 
eu privire la soluționarea disputelor 
dintre țări suverane prin negocieri 
și cu privire la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

în ceea ce il privește, Partidul. Co
munist Japonez este hotărî t să pro
moveze in continuare poziția de so
lidaritate Cu forțele antiimperialiste 
din Ittriie și cu mișcarea comunistă 
internațională, să se situeze ferm in 
fruntea clasei muncitoare și a po
porului japonez, fâcind tot posibilul 
pentru înfăptuirea țelului imediat al 
reînnoirii politicii naționale și pen
tru Că, in strînsă unitate cu poporul, 
să se netezească drtimul spre un 
viitor progresist ai Japoniei — se 
spune în încheierea Proiectului de 
rezoluție a celui de-al XV-lea Con
gres al P.C.J.

PROGRAMEI. 2
16,OU Cintece și dansuri populare in

terpretate da ansamblul folcloric 
„Doina Mureșului" Arad

16.30 O Viață pentru o idee : Paul 
Riegler (1067—1937). crea torul șco
lii românești de microbiologic ani
mata

.17.00 In ritmurile muzicii ușoare
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini o Soliști de 

muzică ușoară din Cehoslovacia 
o Atlas-inagazin a Interpreți de 
.laz • Din vfdeoteca televiziunii : 
Petala Clark

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alege

rilor de la 0 martie 1
19,3-3 Radar pionieresc
19.55 Viata muzicală a Capitalei
20.25 De pretutindeni. Povestea puiului 

de urs
20.50 Studio liric *S0 o tritîlnire ou so

prana Nieultna Cîrstea si barito
nul Victor Axinte — arii de mare 
popularitate din opere a Selee- 
țiuni din baletul „Amorul vrăjitor" 
de De Falia. Interpretează o for
mație de balet, din Madrid. Core
grafia : L. Antonio

21,40 Telejurnal

® MOTORUL DIN 
PLASTIC. Masele piits'ficg 
și-fiii făcut de fflUlt simțită pr6- 
zefi(ă in dofiSțfUcțifi ntifoifiobile- 
isr, ele fiind fetesite în focul 
metălelof hi făbficâf6'fi Unei Se
rii d& eiefngfitd ifriporțăfite, ăufiî 
âr fi eai'dȘerifi; bfifti6fdfo, ta- 
bieții de bord et& P6 â666ăși li
nie, â eWSOffiisifii tffiâf pre
țioase mățefii priffte, O fifihâ de 
cetcetâri din S.U,A. „PSliffio- 
tor RdsefireH". dih New Jersey 
— a fbaliZaț îfî fjifgffilerii iridfî- 
diillă Uri rndtof t'U eotafeUStie in
ternă pehtfU atitomObile, iile cfi- 
fui părți coiiipâriente Sirii a- 
pffrapri in întfegimd cOfisttuitd 
dintf-6 mfiSă plastică specială. 
rezi§(6f>tă ifi cTildUfă Și ifit&fită 
cu fibre de sticlă și carbon. Doaf 
citeva elemente care sint supuse 
unor solicitări deosebite, cum ar

fi arborele cotit sau arborele 
cu cariie. sînt fabricate dih otel, 
de âseiheneă, și inveiiȘul cilindri
lor : intr-un viitor apropiat, pro- 
iesta'nții de 1a firma amintită in
tenționează insă să realizeze și 
ac'riste elemente tot din mase 
plastice. Motorul din plastic pre
zintă și avantajul de a fi cu 50 
ta sută mai Ușor decit. cele mai 
Ușoare rtiotoare metalice, gradul 
de combustie^ fiind, totodată, cii 
12 pină ifi 15 lâ slitâ fnfii ridi
cat. NdUi tip de moțâfifel pââte. 
fi fdlSSit rid htiihâi Ifi SUteffio- 
biie. ci și la ambarcațiuni, mici 
avioane, pfectim și friâșifii agri
cole.

• CLIMA ORAȘE
LOR. Ce influență au clădirile, 
asfaltul, spațiile verzi asu
pra climei orașelor ? Aceas

tă întrebare preocupă din ce 
iți ce fiuii mulți meteorologi. 
Astfel, specialiștii. . Universității 
din.Mutiehen (Ș.F.O.j iși pfoptin 
găsirea unui răspUn.s pe baza 
studierii, timp de 5—6 ani. a 
orașelor din Bavaria. Experigrițe 
și studii similare s<! fiflă iii 
curs de desfășurare ih pefime- 
tl'iii orașului Fi'afiki'iirt pe Main 
și in zona industrială a Rtihi - 
uiiii. .Cercetări efectuate în Sta
tele î/nit6 fiu dtis ta concluzia 
Că, iri niridie, ih Orașe, soarele 
lîfffiifigfiză 6ti lâ Ifi slită rnai Slab 
decit in mediul rural ; in același 
timp, Ofiiititâteâ de precipitații 
căzute este stai fedusă cu 3 ia 
SUtă iri cfizltl Zăpezii și cu 15 ia 
sută în cazul pi0ii6f. Rezultatele 
eetgetăritor de acest gen pot 
constitui sugestii prețioase pen
tru urbaniști și constructori.

persoane au avut nevoie de în
grijire medicală.« CARNAVALUL de 

LA RIO DE JANEIRO. 
După cinci zile de dansuri și cin- 
tece _ tradiționale, de pitorești 
Sefbâfi Și pafade pdpiilâf6, s-ii 
inclifeiaf rOfitifhltttj eafhrfVal de 
ia Rid de jfifieit'd. La ediția din 
acest an au participat lin riifftiăr 
de sâo flflo persosne. Primele ia- 
poafte ale poliției aptoTifiză că 
iri acest ari rnâreâ Sărbătoare a 
locțiitorilor diri Rio de jfifieirâ 
a fost mtiit mai caiffta docil in 
Site dâti. TotUȘi. Și această edi
ție și-a plătit tributul ei in 
victime : 15 riiorți, ca urmare a 
unor acte de violență : 11 000 de

• HARTA PROTEJĂ
RII MEDIULUI ÎNCON
JURĂTOR. Prinia hâftă a 
pfdfeiării mediului înconjurător 
inglOiJÎiid ifitteg teritoriul Uniu
nii Sovietice â fost reCent editată 
în fic6ast.fi tară. Ea cuprinde date 
despre repartizarea animalelor 
și plantelor rare, despre rcculti- 
Vfireă tefrifiUfilOr sterpe, reim- 
fiadurifi Si depoluarea apelor. 
Es’te prinia ifiCefcare a specia
liștilor sovietici de a orezenta 
in formă grafică măsurile de 
protejare a mediului Înconjură

tor, de exploatare rațională a 
bogățiilor haturâie.

* METEORIȚII DIN 
ANTARCTICA. b exPeduie 
japoneză a descoperit, din oc
tombrie pină in februarie, 
aproape 3 000 de fragmente do 
meteoriți pe teritoriul Antarcti
cii. Pentru prifria oară uri me
teorit â fost găsit pe Continen
tul alb in anul 1912. iar ninft fiii 
de mult numărul acestor „soli 
cosmici" nu depășea 1 680. In 
ultimele iutii, 61 s-a triplat. S6 
apteeifiză ca fragmentele de me
teoriți Vor permite să se obțină 
noi date despre proveniența 
planetei noastre. Precum si des
pre procesele rare se produs m 
alte sisteme solare. Pentru a s0 
asigura „puritatea" viitoarelor 
cercetări, întreaga colecție a

fost expediată în Japonia in 
stare de îngheț, in conteinere 
sterilizate.

• TELEFON PENTRU 
SURDO-MUȚI. Gfâtie unci 
invenții omeficane. eofriunienții’' 
le toiefonîct! vor putea fi folo
site de acum înainte și de către 
sUrdo-MUți. în acest scop, la 
posturile Obișnuite de telefon se 
conecitează un dispozitiv similar 
unui calculator electronic de 
buzunar. CompOrtînd o claviatu
ră alfabetică și un mic ecran pe 
care se pot iftScrie in succesiu
nea lor diferite cuvinte care for» 
rnează obiectul convorbirii. Fta» 
rare dintre Interlocutori bate cu 
ajutorul claviaturii mesajele pe 
care vrea Să le.transmită si câre 
se înscriu concomitent ne ambe
le ecrane. în felul acesta, surdo-

fnuții pot Schimba pină ta 60 de 
cuvinte pe minut.

® ARHEOLOGIE MA
RINĂ. Pină in prezent, pe fun
dul mării, de-a lungul coastei 
nordice a Sicillei, s-au identifi
cat 40 de vase romane naufra
giate cu 2 000 de ani in urmă. 
Operația de recuperare a acestor 
vase este acum în curs de des
fășurare. îh cea mai bună stare 
pare a se l'i păstrat o ambarca
țiune găsită în apropierea insu
liței Spardgi. La bordul ei s-au 
găsit numeroase amfore conti- 
nind ulei și semințe. Studiind 
ambarcațiunile recuperate, spe
cialiștii au aflat multe amă
nunte Interesante despre viața 
locuitorilor vechii Rome și a 
țărilor învecinate.

fic6ast.fi
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Evenimentele din Rhodesia

© ADOPTAREA DE CĂTRE CONSILIUL DE SECURITATE A UNEI 
PROPUNERI A ȚĂRILOR AFRICANE ® ÎNTREVEDERI 

EA SALISBURY
Pe măsură ce se apropie data ale

gerilor legislative de la 27—29 fe
bruarie, menite să constituie o im
portantă etapă pe calea accesului la 
independență al Rhodesiei, crește 
preocuparea pentru asigurarea unor 
condiții normale desfășurării aces
tei consultări electorale. După cum 
transmit agențiile de presă, în 
cursul zilei de ieri, Consiliul de 
Securitate a adoptat o propunere a 
tarilor africane de a trimite in Rho
desia trei observatori ai O.N.U. pen
tru a urinări la fața locului desfășu
rarea viitoarelor alegeri. Reprezen

Zilele acestea, la Washington a avut loc o demonstrație în sprijinul aspira
țiilor de libertate ale poporului Zimbabwe. Participcnții au cerut cu acest 
prilej ca in Rhodesia să se asigure toote condițiile pentru desfășurarea 

normală a apropiatelor alegeri

BELGRAD : Plenara C. C. al U. C. I.
BELGRAD 21 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat miercuri lu
crările plenarei C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia — ,relatea
ză agenția Taniug. Stane Dolanț, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a prezentat raportul „Tinăra gene
rație in lupta pentru dezvoltarea re
lațiilor socialiste de autoconducere

Spre constituirea unui bloc unitar al forțelor progresiste 
din Nicaragua

MANAGUA 21 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Nicaragua, 
Partidul Socialist Nicaraguan. Parti
dul Liberal Independent. Partidul 
Popular Social Democrat Creștin. 
Mișcarea Democratică Nicaraguană. 
Frontul Sandinist de Eliberare Națio
nală din Nicaragua au hotărît să 
formeze un „bloc patriotic și antiim- 
perialist" care să asigure traducerea 
in viată și apărarea programului de 
consolidare a revoluției de eliberare 
națională si de reconstrucție econo
mică a țării. în acest, scop, la Mana
gua au loc in prezent negocieri la 
nivelul conducerilor acestor organi
zații, consacrate definitivării struc
turii politice și organizatorice a blo
cului unitar al forțelor progresiste 
nicaraguăne. Potrivit agenției Pren- 
sa Latina. în cadrul negocierilor au 
fost realizate pină acum o seric de 
consensuri privind sprijinirea pro
gramului guvernamental de dezvol

tantul Marii Britanii, putere admi- 
nistrantă. a acceptat să transmită a- 
ceastă propunere guvernului său.

în ce privește situația din Rhode
sia, aceasta este tot mai mult mar
cată de febra apropiatului scrutin. 
Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a 
avut miercuri o întrevedere la 
Salisbury cu guvernatorul britanic, 
lordul Soames. în. cadrul discuțiilor, 
caracterizate drept constructive, au 
fost abordate o serie de aspecte ale 
situației din țară, in ajunul alege
rilor.

și sarcinile ce revin pe acest plan 
U.C.I.".

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții la plenară au adresat pre
ședintelui Iosip Broz Tito o scrisoare, 
urindu-i însănătoșire grabnică și asi- 
gurîndu-1 de dragostea și devota
mentul lor deplin — menționează a- 
genția citată.

tare economică independentă a tării, 
precum și a măsurilor care vizează 
constituirea, în cursul lunii mai, a 
Consiliului de Stat, organ al puterii 
de stat de largă participare și repre
zentare a maselor. în legătură cu 
această problemă, comandantul Car
los Nunez, care conduce delegația 
F.S.L.N. la negocieri, a declarat că 
participanții. reprezentând toate par
tidele politice progresiste din tară, 
au fost de acord să fie modificat 
proiectul initial privind componența 
Consiliului' de Stat, in sensul spori
rii numărului reprezentanților orga
nizațiilor de masă create ,in timpul 
revoluției sandiniste. Acbasta va 
permite o participare adecvată in 
Consiliul de Stat a muncitorilor, ță
ranilor. membrilor comitetelor de 
apărare sandiniste și ai organizații
lor de femei — a precizat Carlos 
Nunez.

Manifestări consacrate României
Cu prilejul centenarului stabilirii relațiilor diplomatice 

cu Franța și Grecia
PARIS 21 (Agerpres). — în ca

drul manifestărilor consacrate cen
tenarului stabilirii relațiilor diplo
matice intre România și Franța, 
ambasadorul țării noastre la Paris, 
Corneliu Mănescu, a oferit o. re
cepție, la care au participat Jean 
Franțois-Poncet, ministrul aface
rilor externe, Jean-Franțois De

lir

ATENA 21 (Agerpres). — La Am
basada română din Atena a fost 
organizată o acțiune dedicată îm
plinirii a 100 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Româ
nia și Grecia. Au participat perso
nalități ale vieții politice și socia
le. Au rostit alocuțiuni ambasado
rul român la Atena. Ion Brad, și 
Andreas Zaimis, adjunct al minis
trului de externe al Greciei, care 
au evidențiat tradițiile prieteniei 
dintre cele două țâri și popoare, 
amplificată datorită contactelor re
petate la nivelul cel mai înalt.

Cu același prilej. Casa de cultu
ră a prieteniei eleho-române și

★
HAGA 21 (Agerpres) — La Uni

versitatea din jjeiden a avut loc o 
seară românească consacrată împli
nirii a 2 050 de ani de Ia constitui
rea primului sțat dac centralizat și 
a 100 de ani de la stabilirea rela
țiilor diplomatice intre România și 
Olanda, la care au participat cadre 
didactice și studenți de la diferite 
facultăți.

Cu acest prilej a fost relevată 
semnificația istorică a celor două 
evenimente.

BRUXELLES 21 (Agerpres) — 
Sub înaltul patronaj al reginei Fa- 
biola a Belgiei, la Bruxelles a avut 
loc o manifestare culturală româ
nească. organizată de ambasada ță
rii noastre in colaborare cu asocia
ția muzicală belgiană „Concerts de 
midi".

în acest cadru, cvartetul „Philar-

Ședința Comitetului Național
al Frontului Unității Poporului din R. P. Polonă

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Agen
ția P.Ă.P. informează că la Varșo
via a avut loc. joi. o ședință a Co
mitetului Național al Frontului Uni
tății Poporului din R.P. Polonă, con
sacrată examinării sarcinilor privind 
viitoarele alegeri pentru Seim și 
pentru consiliile populare voievo
dale. Au participat Edward Gierek,

ITALIAîncheierea Congresului Partidului Democrat-Creștin
ROMA 21 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului De- 
mocrat-Creștin, de guvernămint, din 
Italia. Evocind, in intervenția sa din 
ultima zi a dezbaterilor, problemele 
imediate și. concrete ale tării — pro
blema terorismului și a inflației ac
centuate — președintele Consiliului 
de Miniștri. Francesco Cossiga, a 
subliniat că „Politica de dialog cu 
Partidul Comunist asupra urgentelor 
actuale este utilă și necesară". „Con
sider, in mod sincer — a spus el — 
că ea este in interesul tuturor".

Secretarul politic al Partidului De- 
mocrat-Creștin. Benigno Zaccagnini, 
s-a Dronunțat și el pentru un aseme

niau, ministrul comerțului exte
rior. alți membri ai guvernului 
francez, Guy Mery. șeful Statului 
Major al forțelor armate franceze, 
senatori, deputâți, generali și func
ționari superiori, oameni de știință 
și cultură, oameni de afaceri, re
prezentanți ai presei și posturilor 
de radioteleviziune.

★

primăria orașului Corint au orga
nizat o seară festivă. în fața unui 
numeros public, primarul orașului. 
Sifis Kolias, a evocat istoria în
delungată a relațiilor prietenești 
dințre cele două popoare, sublini
ind evoluția lor deosebită din ulti
mii ani. ca rezultat al. eforturilor 
depuse de, conducătorii celor două 
țări. A luat, de asemenea, cuvîn- 
tul ambasadorul României în 
Grecia.

în încheierea manifestării, an
samblul de cintece și dansuri „Pra
hova" a prezentat un program care 
s-a bucurat de un succes deosebit.

★
monia" a susținut un concert, care 
s-a bucurat de un deosebit succes.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
La Boston College, statul Mas
sachusetts, a avut loc o manifestare 
consacrată României, la care au 
participat cadre didactice și stu
denți.

Cu acest prilej, atașatul cultural 
al Ambasadei române din Wa
shington a prezentat o expunere pe 
tema „Politica externă a României 
— tradiție și inovație".

în cuvîntul său, profesorul Peter
S. H. Tang, din partea colegiului, a 
relevat principiile și obiectivele 
constructive ale politicii externe 
românești și a reliefat contri
buția determinantă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea acestei politici.

prim-secretar al C.C. al P.M.U P„ 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat și al Comitetului Na
țional al Frontului Unității Poporu
lui, Edward Babiuch, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți conducă
tori de partid și de. stat.

în cadrul lucrărilor. Henryk Ja
blonski a prezentat un raport.

nea dialog, adresînd un apel dele- 
gaților la congres de a nu se situa 
pe poziții defensive. „Nu se poate 
cere democrației-creștine, a spus el, 
să se transforme intr-un partid con
servator".

în încheierea dezbaterilor. con
gresul a adoptat însă, cu o slabă ma
joritate (57.7 la sută), o rezoluție 
care, exclude posibilitatea unei co- 
gestiuni a puterii cu comuniștii.

Congresul a procedat la alegerea 
Consiliului Național, organism care 
urmează să se întrunească pentru a- 
legerea noului secretar politic al 
partidului, in locul lui Benigno 
Zaccagnini, care nu mai candidează.

J
O CONFERINȚA INTERNAȚIONALA consacrată utilizării biomasei 

și valorificării altor surse de energie va avea loc la Tokio, sub auspiciile 
Ministerului Comerțului Internațional și al Industriei. Participanții la 
conferință vor examina probleme cum sint: producerea de carburant 
din eucalipt și coralul albastru, producerea de alcool din cartofi, obți
nerea de gaz metan, energie termică și electrică din reziduurile mena
jere. gazeificarea și lichefierea cărbunilor, utilizarea energiei solare și 
a altor surse neeonvenționale de energie.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL R.P. UNGARE, Frigyes 
Puja, a efectuat, în perioada 18—21 
februarie, o vizită oficială in Ja
ponia. Comunicatul publicat cu 
acest prilej arată că în cursul vizitei
au fost analizate posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale și 

, s-a procedat la un schimb de opinii 
in probleme internaționale de

I interes reciproc.
I LA GENEVA a avut loc o nouă

întîlnire a delegațiilor U.R.S.S. și
S.U.A. în cadrul tratativelor bila- 

. terale sovieto-americane de interzi
cere a armei chimice, transmite

1 agenția T.A.S.S.
I ÎN PERSPECTIVA ALEGERILOR 
I DfN R.F.G. Guvernul R. F. Ger

mania a propus ca dată pentru ale-
I gerile generale în Bundestag ziua

de 5 octombrie anul curent, a anun
țat la Bonn purtătorul de cuvint 

. guvernamental. Data desfășurării
alegerilor parlamentare generale 

I trebuie să primească aprobarea
președintelui R. F. Germania 
înainte de a fi definitivată.

UN NOU SATELIT DE TELECO- 
| MUNICATII de tip „Raduga" a 

fost lansat in Uniunea Sovietică, 
anunță agenția T.A.S.S. Satelitul 

, dispune de aparate pentru asi
gurarea legăturilor telefonice și te- 

I legrafice și retransmiterii programe
lor de televiziune.

CONCEDIERI. Grupul canadian 
Massey-Ferguson, cea mai mare 

I firmă capitalistă de mașini agricole, 
■ a hotărît închiderea celor două uzine 

I ale sale din Marea Britanie. situate 
la Kilmarnock și Knowsley. Măsura, 
care va duce la suprimarea a 2 000 

| locuri, de muncă, se înscrie in ca
drul reorganizării activității din fcu-

Mari inundații în S. U. A.
LOS ANGELES 21 

(Agerpres). — După, cum 
s-a anunțat oficial la 
Los Angeles, bilanțul 
victimelor inundațiilor 
care s-au abătut de o 
săptămână asupra regiu
nilor din vestul Statelor 
Unite se ridică pină in 
prezent la 27 de morți. 
In California de sud. 
pagubele materiale sint. 
estimate la peste 350 mi
lioane dolari. Valuri de 
peste 4 metri înălțime, 
torente de noroi și alu
necări de teren au obli
gat mii de persoane să-Și 
abandoneze locuințele. O 
bună parte din recolte 
sint distruse. La San 
Dlego, două baraje au 
fost grav avariate. Gu
vernatorul Californiei, 
Edmund Brown, a pro

clamat starea de urgență 
in șase comitate ale re
giunii. Centrul Arizonei 
a fost declarat miercuri 
zonă sinistrată de către 
președintele Jimmy Car
ter. In acest stat, pagu
bele sint evaluate la 90 
milioane dolari.

O știre de ultimă oră 
anunță cu o nouă fur
tună, însoțită de pipi to
rențiale.' s-a abătut asu
pra coastei vestice a 
Statelor Unite, în special 
asupra Californiei, agra- 
vind situația regiunilor 
inundate din această 
parte a teritoriului ame
rican. Și in statul Idaho 
mii de locuitori se află 
în stare de alertă.

CIUDAD DE MEXICO 
21 (Agerpres). ' — Gu
vernul mexican a decla-

ropa a grupului canadian. După cum 
relevă cotidianul „Le Monde", re
organizarea va afecta, de asemenea, 
filiala franceză a lui Massey-Fergu
son, punînd în disponibilitate circa 
700 de salariați.

LA VIENA a avut loc joi o nouă 
ședință plenară in cadrul tratative
lor privind reducerea trupelor și 
armamentelor și măsuri adiacente 
in Europa centrală.

UN NOU ATENTAT TERORIST 
a fost comis miercuri seara în Spa
nia, căruia i-a căzut victimă Euge
nio Saracibar Gonzales, colonel in 
retragere. El a fost împușcat mortal 
la San Sebastian de către doi tero
riști, care au reușit să dispară. 
Atentatele teroriste comise in Spa
nia de la începutul anului s-au sol
dat cu 31 de morți.

GREVA GENERALA ÎN SAL
VADOR. La apelul sindicatelor de 
stingă, în Salvador a avut loc o 
grevă generală de citeva Ore in ve
derea satisfacerii cererilor formu
late de oamenii muncii și normali
zării situației interne.

RECRUDESCENTA A PROTECȚIONISMULUI ÎNTRE S.U.A. ȘI PIAȚA 
COMUNA. „Cei nouă" acuză Statele Unite că exportă în țările Pieței co
mune mari cantități de fibre sintetice la preț de dumping, punind in 
pericol industria textilă vest-europeană, scrie cotidianul '„Le Figaro". 
Țările cele mai afectate pină în prezent sint Italia și Marea Britanie. 
Aceasta din urmă a și trecut la contingentarea unilaterală a importu
rilor sale de fibre sintetice americane, măsură autorizată de Comisia 
C.E.E., întrunită la începutul săptăminii la Bruxelles. Observatorii re
levă riscurile recrudescentei unor măsuri protecționiste mai ample intre 
S.U.A. și Piața comună.

PREȚUL AURULUI a înregistrat joi o nouă tendință de creștere Ia 
principalele burse valutare occidentale, în timp ce cursul dolarului s-a 
menținut relativ stabil. Astfel, la bursa din Ziirich, uncia de metal galben 
valora 649,5 dolari, cu 43,5 dolari mai mult decît miercuri seara. La Londra, 
prețul unciei a crescut față de miercuri cu 21 de dolari, ajungind la 
648,5 dolari.

și Mexic
rat starea de urgentă în 
statul Baja California 
Norte, ca urmare a arar 
velor inundații din 
această zonă. S-au în
registrat șase morți și 
mari pagube materiale, 
iar 20 000 persoane au 
rămas fără adăpost. Tot
odată. un mare număr 
de locuitori din 6rașele 
Tijuana. ’Ensenada și 
Tecate se află izolați. 
Numeroase poduri au 
fost distruse, iar șoselele 
din zonă au fost grav 
avariate. Oficialitățile 
apreciază că sint cele 
mai mari distrugeri su
ferite de această, regiu
ne, In ultimele decenii, 
ca urmare a. inunda
țiilor. Numai în orașul 
Tijuana, pagtlbele sint 
evaluate la peste 11 mi
lioane dolari.

DEMISIE DIN GUVERNUL BO
LIVIAN. Gaston Araoz Levy, mi
nistru secretar de stat la președin
ția Boliviei, și-a prezentat demi
sia. prorocind astfel o criză par
țială in guvernul remaniat săptă- 
mina trecută de președintele țării, 
Lidia Gueiler, „pentru a se garan
ta imparțialitatea alegerilor pre
zidențiale de la 29 iunie a.c.“.

CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN 
JAPONIA. Potrivit datelor publi
cate de guvernul nipon, in ultimul 
trimestru al anului trecut prețuri
le cu amănuntul au crescut în Ja
ponia cu 12.3 la sută, față de peri
oada corespunzătoare a anului pre
cedent. La unele produse și servi
cii, cum sînt combustibilii, chiriile 
și consumul de apă. majorările de 
prețuri și taxe au fost de 19,6 la 
sută.

VULCANUL INDONEZIAN ME
RAPI, a cărui erupție a provocat 
anul trecut moartea a 150 de per
soane, se află din nou in activitate. 
Din craterele sale sint aruncate la 
mari înălțimi, pietre și nori de ce
nușă, concomitent cu înregistrarea 
unor explozii — nouă in numai 
șapte ore — după cum a anunțat In
stitutul meteorologic din Jakarta. 
Potrivit experților, in momentul de 
față nu există pericolul unei noi 
erupții puternice.

IORDANIA

Preocupări pentru 
dezvoltarea economiei 

naționale
AMMAN 21 (Agerpres). — Una 

dintre preocupările de bază ale au
torităților iordaniene o constituie 
valorificarea resurselor naturale de 
care dispune țara, in primul rind a 
marilor rezerve de fosfați. Extracția 
acestei materii prime folosite in in
dustria îngrășămintelor chimice a 
crescut an de an. Se preconizează! ca, 
in 1980, sa se ajungă la o producție 
de 10 milioane tone. în vederea pu» 
nerii in valoare a zăcămintelor din 
regiunea Ahsaa, a fost construită o 
linie ferată, ce va lega zona de ex
tracție de portul Akaba. situat p® 
țărmul Mării Roșii. De asemeneal se 
prevede construirea unei fabrici de 
îngrășăminte cu o capacitate : de 
1,5 milioane tone anual.

■
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Azi, despre DREPTUL LA SANATATE
„Orice om are dreptul Ia un nivel de trai care sâ-i asigure sănătatea...". Astfel 

începe art. 25 din Declarația universală a drepturilor omului, adoptată de către 
Adunarea Generală a O.N.U. / ,

Cum sînt respectate și traduse în viață aceste drepturi elementare ale omului in 
lumea capitalului? Pentru a răspunde la această întrebare să dăm cuvîntul chiar 
presei occidentale.

„îngrijirea medicală ? 
In funcție de venituri!^

„Creșterea continuă a costului îngrijirii sănătății constituie o problemă 
atît de gravă incit a devenit o preocupare la scară națională" - scrie revista 
americană „TIME". „Nu de mult, respectiv în 1965 - continuă revista - 
americanii consacrau 38,9 miliarde dolari pentru diversele cheltuieli medicale
- costul internărilor la spital, onorariile plătite doctorilor, costul testelor de 
laborator ș.a. Această sumă reprezenta 5,9 la sută din totalul cheltuielilor 
pentru bunuri și servicii. De atunci pină acum nota de plată a crescut cu 
429 la sută".

in continuare, revista oferă citeva exemple :
© In 1969, „General Hospital" din Massachusetts încasa 80 de dolari pe 

ii pentru un pat. In 1979, nota de plată se ridica la 189 dolari.
® La „Corneli Medical Center" din New York, prețul spitalizării pentru 

nașterea unui copil era de 350 de dolari, fără a se pune la socoteală ono
rariul obstetricianului. In 1979 taxa de spitalizare era de 1 300 dolari.

O parte din aceste cheltuieli sint, ce-i drept, acoperite de instituțiile 
publice sau de asigurările( sociale. Dar, prin sistemul impozitelor și taxelor 
de asigurări, tot cetățenii, respectiv cei ce muncesc, sînt aceia cărora le revine 
achitarea notei de plată. în ceea ce-i privește pe patroni, sumele pe care le 
plătesc ca taxe pentru asigurări sociale sint obținute pe alte căi. „Ford Motor 
Company" - scrie „Time" - încarcă cu 130 dolari prețul fiecărui automobil, 
ceea ce compensează cu prisosință cotele de asigurări pe care trebuie să le 
plătească pentru salariații săi".

Revista menționează apoi că in 1979 „cheltuielile unei familii obișnuite 
de patru persoane pentru ingrijirea sănătății s-au ridicat la 3 500 de dolari".

„Time" evidențiază și faptul că întrucit mulți cetățeni care se imbolnăvesc 
nu-și pot permite să plătească internarea in spital, „cam 25 la sută din pa
turile de spital existente în Statele Unite nu sînt folosite nici măcar o zi. Ca 
urmare, spitalele trebuie să incarce notele de plată spre a acoperi prețul 
acestora".

Unii abuzează dc medicamente
- alții le văd doar în vitrinele farmaciilor

Pentru cei nevoiași, servicii
de slabă calitate...

„CHILD POVERTY ACTION GROUP", organizație obștească cu sediul 
la Londra, și publicația „POVERTY" au difuzat rezultatele unui studiu privind 
consecințele sărăciei și mizeriei asupra destinului copiilor. „Mamele care 
trăiesc în sărăcie comportă riscuri sporite de a naște copii insuficient dez
voltați, care vor înfrunta riscuri de deficiență mintală". Dr. Harriet Wilson 
atrage atenția că, potrivit studiilor întreprinse, „de două ori și jumătate mai 
mulți copii din familiile nevoiașe mor ca urmare a diverselor boli și infecții, 
in comparație cu copiii din familiile avute. Pentru cei nevoiași serviciile me
dicale sint de o calitate slabă, dacă nu chiar inexistente".

^ri_spitale cu porți ferecate
„EUROFORUM", revista Consiliului Pieței comune vesteuropene, a pu

blicat un studiu consacrat „vieții grele a milioanelor de dezmoșteniți ai soar- 
tei din Europa occidentală". „Trăind in locuințe mizere și nevoiți să se mul
țumească cu o hrană insuficientă — scrie revista — membrii acestor familii 
sint ce! mai adesea victime ale bolilor și infecțiilor de tot felul". „Sărăcia 
reprezintă o realitate pentru ceva mai mult de 10 milioane de cetățeni din 
Europa occidentală", care „se găsesc la periferici societății și, virtual, sînt 
excluși de societate". „Pentru ei asistența sanitară este, practic, inexistentă. 
Spitalele, azilurile își qu porțile fereca’te pentru acești dezmoșteniți ai soartei".

Medici, surori medicale și membri ai 
personalului auxiliar de la spitalul 
„St. George" din Londra demonstrea
ză impotriva reducerii fondurilor publi

ce destinate sănătății

Cînd ajutorul „Inimile miloase" și „favorizați/ soartei“ • ••

de boală, se numește
concediere

Fabrica „Videocolor" din orașul 
Anagni (Italia) produce tuburi cato
dice pentru televizoare în culori. Des
pre această întreprindere presa ita
liană a informat în legătură cu ca
zul muncitorului Giancarlo Nardi, care 
din cauza condițiilor de lucru s-a 
îmbolnăvit de silicoză. Administrația 
fabricii însă s-a grăbit să afirme că 
,‘,nu poartă nici 0 răspundere". Și l-a 
concediat pentru1 „lipsă îndelungată, 
fără motiv întemeiat".

Pe una din străzile 
Parisului trecătorii pot 
cili reclama situată pe 
.fațada unei clădiri ară
toase ; „Institut de 
dinamică", dotat cu 
de masaje, bazine 
înot, aparate pentru 
mutarea electrică a muș
chilor, sau pentru înde
părtarea durerilor. E- 
ventualii pacienti sint 
insă, șocați de inscripția 
de la intrare, care sub
liniază că institutul 
parizian este destinat 
exclusiv patrupezilor. 
Mai trebuie făcută o 
precizare : institutul nu

bio- 
săli 
de 

sti-

este deschis oricărui pa
truped. oricărui ciine ce 
rătăcește prin cartierele 
pariziene, ci doar ace
lora din .,elită", care a- 
parțin familiilor avute.

La Chicago există, uit 
spital pentru animale de 
casă, in fișele căruia sint 
înregistrați 47 0(10 pa- 
cienti. Spitalul oferă a- 
sistență medicală de la 
bolile cele mai simple 
pină la tumori canceroa
se, tratate cu ajutorul 
unei instalații speciale 
de cobalt radioactiv. : se 
fac operații după tehni
ca congelării, există a-

parate Rontgen. instala
ții pentru electrocardio
grame și electfoencefa- 
lograme. Dintr-o came
ră alăturată. stăpinii 
„pacienților" pot urmări 
la televizor operațiile.

Intr-adevăr, cum scrie 
revista vest-germană 
„STERN", e vorba, de 
„miloase inimi", 
că. asemenea 
simțitoare" nu 
cituși de puțin la soar
ta milioanelor de 
din ..lumea, a treia" care 
mor anual din cauza 
lipsei de îngrijiri medi
cale.

Numai 
„inimi 
tresar
copii

ȘTIAȚI CĂ.
Potrivit datelor oficia

le, în țările capitaliste 
consumul de produse 
farmaceutice a înregis
trat o creștere vertigi
noasă. „In special in 
înalta societate folosi
rea medicamentelor, mai 
ales a tranchilizantelor, 
a devenit o modă" - 
scrie ziarul britanic

„GUARDIAN". Astfel, 
intr-un singur deceniu, 
consumul de medica
mente a crescut cu 65 
la sută - in Marea Bri
tanie, cu 156 la sută - 
în Franța, cu 135 la sută
- în Italia, cu 80 la sută
- în Germania federală, 
cu 69 la suta - în Olan
da si cu 41 la sută în

Danemarca. „Tragedia 
este că în timp ce unii 
fac abuzuri de medica
mente, respectiv cei bo- 
gați, cei mulți și nevo
iași, care au cu adevă
rat nevoie de ) medica
mente pentru a-și îngriji 
sănătatea, nu le văd de
ed în vitrinele farma
ciilor" - scrie ziarul.

Diagrama de mai sus, repro
dusă după revista „Time", înfă
țișează scumpirea continuă a 
asistenței medicale în perioada 
1965-1979. Astfel, dacă în 1965 
cheltuielile respective ale fiecă
rui cetățean, in medie, se ridicau 
în S.U.A. la 193 dolari, in 1979 
acestea au sporit la 920 dolari.

o în prezent, pe glob sînt 
oameni — cam o pătrime din întreaga popu
lație a lumii — care nu beneficiază de nici 
o asistență medicală ?

® în țările slab dezvoltate de pe conti
nentele african, asiatic si sud-american, din 
totalul copiilor ce se nasc anual cinci mi
lioane mor înainte de a împlini un an, pen
tru că nu se găsește suma necesară procu
rării unui vaccin care le-ar asigura viața ?

1 miliard de • Tot pentru că nu pot fi vaccinați în pri
mul an de la naștere, în cele mai sărace 
țări de pe glob, în jur de 10 milioane de 
copii rămîn infirmi, paralizați, orbi, victi
me ale rahitismului și leziunilor cerebrale?

© ...51 ACESTEA ÎN CONDIȚIILE CÎND ÎN 
LUME, ÎN FIECARE MINUT, SE CHELTUIEȘTE 
PENTRU ÎNARMARE PESTE UN MILION DE 
DOLARI I

Grupaj realizat de Nicolae PLOPEANU

★
Pentru dezvoltarea agriculturii ior

danieni, guvernul de la Amman a 
trecut Ia realizarea unei rețelei de 
irigații și baraje. Astfel, pe iritțl 
Yarmouk au început lucrările unui 
baraj, ce va permite formarea unui 
lac de acumulare cu o capacitate de 
320 milioane metri cubi de .apă, I Un 
sistem de irigații va permite ca | re
zervele de apă de aici să fertilizeze 
o suprafață de 12 400 hectare.înfruntări pe scena politică britanică

LONDRA 21 (Agerpres). — Parti
dul Laburist de opoziție din Marea 
Britanie a hotărît, miercuri, să pre
zinte o moțiune de neîncredere in 
politica economică și industrială a 
guvernului conservator, informează 
agenția Reuter. Se așteaptă ca a- 
ceastă primă moțiune de neîncredere 
in guvernul conservator, care a venit 
la putere in urma alegerilor generale 
din mai. anul trecut, să fie luată in 
dezbatere de Camera Comunelor, 
săptămina viitoare. Deși conservato
rii. dispun de o majoritate de 42 de 
mandate in Camera Comunelor, pre
zentarea moțiunii laburiste de neîn
credere in guvern va constitui prima 
mare confruntare dintre cele două 
mari partide politice britanice In 
problemele politicii economice.

★
Sindicatele celor aproximativ 30 000 

de mineri din Țara Galilor au hotărît 
să declanșeze, începind de luni, o 
nouă acțiune revendicativă, cu o du
rată nedeterminată, in semn de pro
test împotriva preconizatelor închi
deri ale mai multor oțelării din re
giune, care ar avea drept rezultat 
pierderea a aproximativ 20 OOt) locuri 
de muncă. Această grevă se adaugă 
celei declanșate incă de la 2 ianuarie 
de cei peste 100 000 de muncitori de 
lâ societatea de stat „British Steel".

OLANDA

Implicațiile anei demisii
HAGA 21 (Agerpres). — întrunit în 

sesiune de urgență, după cinci ore de 
dezbateri, cabinetul olandez a res
pins propunerea ministrului de fi
nanțe privind reducerea cheltuielilor 
publice cu aproximativ trei miliarde 
guldeni (aproximativ 1,56 miliarde 
dolari) pentru ameliorarea deficitului 
record al bugetului national.

în urma reuniunii, ministrul de fi
nanțe, Frans Andriessen, și-a prezen
tat demisia, hotărire care, se apre
ciază în cercurile politice de la Haga, 
ar putea avea grave consecințe asu
pra stabilității guvernamentale. ,.A- 
ceastă demisie, a declarat in acest 
sens vicepremierul Hans Wiegel., ar 
putea însemna căderea întregului gu
vern".
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