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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

Municipiul Botoșoni o cunoscut in actualo legislatură unul din cele moi înalte ritmuri de dezvoltare industrială, prin
intrarea in funcțiune o unor noi întreprinderi

Ramură de bază a economiei ro
mânești. care ocupă aproape o
treime din populația activă a tării,
agricultura aduce o contribuție esen
țială la sporirea avuției naționale și
a venitului național. Țărănimea —
cu toată diminuarea ponderii in to
talul populației ocupate, dar in con
dițiile creșterii nivelului ei de pre
gătire politică, agrotehnică și cultu
rală — acționînd in ștrînsă alianță
cu clasa muncitoare, deține un loc
important in producția materială, in
activitatea generală de construcție a
societății socialiste.
Tocmai de aceea, politica Partidu
lui Comunist Român de făurire a
unei agriculturi moderne, de mare
randament și productivitate, cores
punde cerințelor dezvoltării întregii
economii naționale, intereselor în
tregii națiuni de ridicare pe o treap
tă superioară a societății socialiste
din România. de transformare a
României intr-o țară cu nivel mediu
de dezvoltare.
Aspirația spre o agricultură moder
nă. de mare randament, iși are implîntate temeiurile cu multă vreme
în urmă, acum 35 de ani, cind la
6 martie a fost instaurat primul gu
vern cu adevărat democratic din
tara noastră. Trecerea puterii in mîinile guvernului, revoluționar demo
cratic, cu pronunțat caracter muncito
resc-țărănesc, ■ a asigurat înfăptuirea
reformei agrare, lichidarea marii
proprietăți moșierești, a creat condi
ții pentru avintul forțelor de produc
ție in agricultura noastră.
în cei 35 de ani care au trecut,
agricultura a parcurs adinei prefa
ceri revoluționare de o neasemuită
complexitate, a căror esență a con
stituit-o reorganizarea ei pe baza re
lațiilor socialiste. Vorbește de la sine
despre roadele acestor transformări
faptul că numai in cincinalul actual
producția medie anuală a crescut cu
circa 5 milioane tone cereale, cu 2
milioane tone sfeclă de zahăr și cu
peste 1 milion tone legume, iar. pro
ducția globală a agriculturii depășeș
te cu peste 30 la sută nivelul cinci
nalului trecut. Saltul agriculturii
noastre este covirșitor din toate
punctele de vedere. în acest an. de
exemplu, pe ogoarele tării vor lucra
aproape 142 000 tractoare, adică de
11 Ori mai multe ca in 1950. Cit pri
vește celelalte mijloace tehnice per
fecționate, în multe cazuri trecutul
nici nu ne oferă elemente de refe
rință. Să mai adăugăm și faptul că
în anii 1951—1980 cantitatea de îngră
șăminte folosite in agricultura noas
tră a sporit de la 5 900 tone la
2113 000 tone, adică de peste 37 de ori.
într-o perioadă în care lărgirea
bazei de materii prime și energie
repiezintă. una din principalele linii
directoare ale dezvoltării economicosociale a României, modernizarea in
ritm mai accelerat a agriculturii —
ramură acumulatoare, de energie
nouă — devine o principală priori
tate pe plan economic. Practica de
pină acum confirmă rolul sporit al
agriculturii intr-o economie modernă, pentru că de dezvoltarea ei depind intr-o mare măsură aprovizionarea industriei cu materii prime.
satisfacerea deplină a necesităților
de consum, științific fundamentate,
ale întregii populații, asigurarea unor
disponibilități pentru export, cu alte
cuvinte dezvoltarea Întregii econo
mii naționale.

LA BOCȘA

Macaraua cu nr. 2 000
Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la I.C.M.
Bocșa intimpină alegerile de la
9 martie cu un succes deosebit :
ei au realizat in aceste zile și
efectuează probele finale la ma
caraua de 110 tone forță cu nr.
2 000. De remarcat este faptul
că. în procesul de fabricație a
diferitelor tipuri de macarale,
bocșenii se situează pe primul
loc din tară, îndelunga tradiție
și preocuparea constantă pentru
ridicarea parametrilor tehnicofuncționali ai acestora făcind
ca produsele lor să fie mult apreciate pe toate șantierele de
construcții din țară și in străi
nătate. (Nicolae Cătană).

Aceste considerente au stat la baza
Orientării stabilite de Congresul al
XII-lea al partidului spre trecerea,
în cincinalul 1981—1985, și in dome
niul agriculturii. Ia o nouă calitate,
materializată intr-o creștere sub
stanțială a producției agricole, mai
ales a randamentelor la hectar și pe
animal, precum și in creșterea efi
cienței activității economice, expri
mată prin indicatorul „beneficii", ca
sursă de dezvoltare economică pro
prie a unităților agricole și de spo
rire a fondurilor centralizate ale sta
tului. Aceasta presupune înfăptuirea
unei profunde revoluții agrare, ații
in domeniul bazei tehnico-materiale
a agriculturii, cit și în domeniul or
ganizării producției. După cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceausescu,
„este necesar să realizăm o nouă re
voluționare a activității agricole,
avind în vedere că și aici am realizat mari acumulări cantitative. Să
obținem acum transformarea acestor
acumulări intr-o calitate nouă".
Dacă „prima revoluție agrară" a dus
la generalizarea și consolidarea rela
țiilor de producție socialiste in agri
cultură și la realizarea unor impor
tante acumulări in domeniul bazei
tehnico-materiale și al pregătirii
specialiștilor, prin care s-au pus ba
zele unei agriculturi moderne,
..de a doua revoluție agrară",
schimbările prioritar calitative

Prof unîv. dr.
Oprea PAR.PA1A

Am încheiat in aceste
zile de februarie pagi
nile unei cărți inspirate
de monumentul Tropaeum
Traiani, din Dobrogea.
Este o carte de meditație
asupra evenimentelor de
acum 2 000 de ani, asupra
destinului nostru in lume
și asupra destinului acestui Tropaeum
Traiani. A t'ost construit de
romani și de daci
in
cinstea biruinței asupra
Daciei — pe pămintu!
dintre Istru și Mare, pe
pămintul smuls de Roma
marelui rege Burebista
— chiar pe pămintul uriașei bătălii care a hotărit soarta confruntări
lor dintre Decebal și Tra
ian. De-a lungul celor
două milenii care au ur
mat, cutremure și trăznete. uriașe furtuni ale
migrațiilor, ale asupririi
și războaielor, abătute și
asupra acestui
monu
ment, l-au schilodit, l-au
sfișiat, l-au
dărimat,
l-au spulberat in toată
Dobrogea și pină la de
părtări, in lume. Bucăți
din el — cioplite, scobite,
transformate in jghea
buri, adăpători de vite,
colaci de fintînă, albii de
scăldat, pietre în temelii
le caselor... A fost ca și
cum o mină bumplită a
destinului ar fi hotărit
atunci cind abia ieșise
din mîinile pietrarilor
daci și ale sculptorilor
romani : „Am să vi-1
scutur, am să vi-1 imprăștii în bucăți, in toată
lumea. ca pe un castel de
cărți de joc, am sâ-1 fac
una cu pămintul, am
să-1 îngrop in pămint, am
să îngrămădesc peste el
bălării și mărăcini — iar

dacă vreodată veți ajun
ge să existați și să-l adunați la loc, piatră cu
piatră, să-l zidiți cum
este acum — atunci veți
fi și voi uniți . și nezdruncinați, de neclintit
cum este miezul lui ca
făcut
dintr-o
singură
stincă — și veți trăi in

ANGAJARE
CU TOATĂ FIINȚA
răspunsul țării
la vibrantul manifest
de Traian COSOVEI
veșnicie — și nici o
furtună nu vă va clinti !“.
Și iată, după aproape
două mii de ani. miracoIul se produce. Suflete și
minți luminate, scormoni
toare, incep să-i caute și
să-1 adune, să-I dezgroa
pe de pretutindeni, și as
tăzi se află adunat, înăl
țat, închegat la loc, aido
ma cum a fost — fiecare
piatră așezată la locul ei,
iar monumentul — cel
spulberat că un castel de
cărți de joc — se înalță,
așa cum a fost construit
cu două mii de ani in
urmă I
Acei care- obișnuim să
medităm asupra istoriei

(Continuare in pag. a II-a)
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noastre și să-i descope
rim unele ințelesurl am
trecut parcă prea ușor pe
lingă o uriașă semnifica
ție cuprinsă în restaura
rea acestui monument. Se
înțelege că este vorba de
pasiune științifică, de
cercetare, de ambiții no
bile și dăruire a arheolo-

gilor, istoricilor. arhitecților care nu au oste
nit să ducă la capăt o
problemă. Știu, de ase
menea, că este vorba de
o strălucire a conștiinței
istorice, a conștiinței na
ționale — a unui generos
și luminat patriotism.
Dar toate acestea fac
parte din ceva mult mai
mare. Rămîn cu paginile
de final ale cărții risipite
în față, înconjurat mai
de aproape și mai pe de
parte de mari opere ale
timpului nostru — opere
ale construcției Socialiste,
ale României moderne
— și îmi las gindurile să
zboare spre ele : portul

maritim și Șantierul na
val Constanța, șantierul
Canalului Dunăre-Marea
Neagră, Șantierul naval
Mangalia, splendida sal
bă de stațiuni ale litora
lului turistic ; superbele
podgorii din sudul și din
nordul Dobrogei ; combi
natul petrochimic. plat
forma de foraj marin —
și incă atitea opere gran
dioase, monumentale, întrecind cu mult și în pro
porții, și iri strălucire Tropaeum Traiani. Și merg
mai departe cu gîndurile
și cu închipuirea prin ța
ra întreagă, prin locuri
prin care am umblat —
șantiere uriașe, 1 opere
grandioase — Metroul
București, Valea Oltului,
Porțile de Fier, platforma
metalurgică a Tulcei, imdnsitățile de lanuri ale
Bărăganului, construcția
noului pod la Cernavodă
— pină cind gindurile se
întorc la cartea mea :
„Ei înălțară un monu
ment". Aceeași forță uri
așă,-care,, după două mii
de ani, a restaurat Tropaeum Traiani — aceeași
forță a înălțat toate uria
șele obiective industriale
Si sociale din anii noștri.
Cum definesc această for
ță uriașă, la 2 050 de ani
de Ia primul stat unitar
independent al marelui
rege Burebista — forță
care înalță pe oămintul
României de astăzi o ci
vilizație grandioasă ?
Cu asemenea ginduri
mă găsește la masa mea de
lucru Manifestul Frontului
Democrației și Unității
Socialiste. Ca fiecare ce
tățean al țării, deschid

(Continuare
în pag. a II-a)

O latură esențială a calității noi,
superioare a activității economice
din acest an, subliniată in mod deo
sebit de conducerea partidului, o
constituie reducerea substanțială a
cheltuielilor materiale, economisirea
pe toate căile a materiilor prime,
materialelor, energiei și combustibi
lului, ca factori hotăritori de dimi
nuare a costurilor de producție și de
creștere a eficienței economice. Este
un obiectiv care are o deplină jus
tificare economică : se știe' că in
fiecare unitate economică resursele
materiale utilizate in producție tre
buie astfel gospodărite incit să se
obțină o valoare maxima a produc
ției nete, creșterea substanțială a
beneficiului, intrucit pe această bază
colectivele de oameni ai muncii își
sporesc contribuția la creșterea
venitului național, la asigurarea re
surselor necesare pentru dezvolta
rea continuă a economiei naționale
și ridicarea nivelului de trai al po
porului.
Este știut că planul național
unic de dezvoltare economico-socială
a țării pe acest
an prevede redu
cerea simțitoare a
costurilor de pro 0
ducție, nivelul acestora la 1 900
lei
producțiemarfă urmind să
scadă în industria
republicană,
în
medic, pină Ia
771,9 lei, îndeo
sebi pe seama di
minuării cheltuie
lilor materiale :
dealtfel, se esti
mează că prin reducerea costurilor
de producție vor fi realizate economii
de peste 12,5 miliarde lei. în acest
sens, pornindu-se de la sarcinile de
plan, fiecare unitate economică și-a
întocmit programe concrete de mă
suri pentru diminuarea cel puțin
pină la nivelul normat a tuturor con
sumurilor specifice, pentru gospodă
rirea cu grijă a resurselor materiale
și eliminarea oricărei risipe.
în aceste zile ne-au sosit la re
dacție știri de pe intreg cuprinsul
tării care vorbesc despre eforturile
diferitelor colective de oameni ai
muncii pentru sporirea producției in
condițiile unei eficiente economice
tot mai ridicate. Bunăoară, colectivul
Combinatului de articole tehnice din
cauciuc Pitești a economisit fată de
normele de consum, în perioada care
a trecut din acest an. 20 tone cauciuc
natural. 30 tone negru de fum. 22
MWh energie electrică, 400 000 mc
gaze naturale și altele, ceea ce va
loric înseamnă un spor de circa un
milion lei producție netă. Măsurile
adoptate pentru reproiectarea unor
piese și subansamble. pentru optimi
zarea debitării profilelor si tablei și
refolosirea unor resturi metalice s-au
soldat pină acum la intreorinderea
„Semănătoarea" cu economisirea a
50 tone de metal. Și asemenea exem
ple pozitive ar putea continua.
Din păcate însă, în luna ianua
rie și in două decade din aceas
tă lună, un șir de unități nu
s-au Încadrat în consumurile mate
riale normate. Astfel, centralele in
dustriale din Brașov și Pitești spe
cializate în fabricația de autovehicu
le au depășit substanțial consumul de
cocs metalurgic pentru piese turnate.
De asemenea, la combinatele de în
grășăminte chimice de la Năvodari,
Turnu Măgurele și Valea Călugăreas
că. din cauza nerespectării disciplinei
tehnologice s-au consumat suplimen
tar concentrate de fosforite pentru
producerea acidului fosforic. Se cu
vine remarcat că, in marea majori
tate a situațiilor, consumurile supli
mentare nu au avut un caracter
obiectiv, fiind vorba in general de

întirzieri în aplicarea unor măsuri
tehnice și tehnologice, de încălcări
ale disciplinei tehnologice, de feno
mene de risipă.
Evident, asemenea situații nu mai
pot dăinui. Cu toată claritatea și
răspunderea trebuie să se înțeleagă
că resursele materiale au fost ri
guros planificate, pornindu-se de la
normele și normativele de consum
mobilizatoare ale acestui an. că eco
nomia națională nu dispune de „re
zerve" materiale pentru a acoperi
consumurile suplimentare ale unor
unități. De aceea, colectivele care
nu vor ști să gospodărească cum se
cuvine ceea ce au și nu vor asigura
de urgență recuperarea din economii
a’ depășirilor de consumuri se vor
afla in situația de a nu-și putea rea
liza producția planificată din lipsă
de resurse materiale, cu toate conse
cințele care decurg de aici.
Dintre direcțiile de acțiune In
vederea utilizării cu maximă econo
micitate a resurselor materiale și energetice sedetașează cu prioritate
asimilarea a noi
produse și pro
movarea largă a
noi tehnologii mo
derne, perfecționate.
Pretutindeni,
acțiunile
menite să asigure
obținerea
unor
produse cu per
formanțe superi
oare in exploata
re trebuie înfăp
tuite in condițiile
unor consumuri
mai mici de ma
terii prime și enerț’ie și mobilizind în
tot mai mare măsură creativitatea,
ingeniozitatea și spiritul gospodăresc
ale cadrelor tehnice și muncitorilor.
Trebuie relevată, de asemenea, în
semnătatea acțiunilor stabilite pen
tru reintroducerea in circuitul econo
mic a tuturor materiilor prime și
materialelor rezultate din procesul
de producție și din cansum. in acest
sens, Decretul Consiliului de Stat,
care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie a.c., prevede obligații ferme
pentru toate unitățile din economie,
măsuri precise la a căror înfăptuire
trebuia să se treacă neintirziat. Or,
se constată că intr-un șir de unități
persistă vechea mentalitate de igno
rare sau de minimalizare a importan
ței resurselor materiale rezultate din
producție, intîrzie organizarea pe
baze_. raționale a reutilizării acesto
ra, nu se caută cu perseverentă so
luții tehnice și tehnoiogice de valori
ficare a tuturor materialelor refolosibile. Nici un moment nu trebuie! să
se piardă din vedere că resursele
materiale refolosibilc sînt luate! în
calculul de echilibrare a balanțelor
materiale; în consecință, unitățile | nu
vor primi alte materii prime și ma
teriale noi dacă nu vor utiliza și va
lorifica resursele materiale refolosibile in proporțiile stabilite.
Reducerea cit mai accentuată. | a
consumurilor materiale constituie,
înainte de toate, o problemă j de
conștiință, de înaltă răspundere, pentru fiecare om.. al
_1 muncii
----- XI din
„la întreprinderi — <'.
x__
de 1..
la director,
inginer,
pină la muncitor.
De
"
__ aceea,
____ , orgainizațiile de partid din întreprinderi
sînt chemate să organizeze acțiuni
politice și educative variate. me ii te
să dinamizeze conștiințele, să de
termine afirmarea puternică a iniția
tivelor și răspunderii muncitorești
în gospodărirea judicioasă a materi
ilor prime, materialelor, energiei! și
combustibilului. înlăturarea oricărei
forme de risipă și instaurarea unui
regim strict de economii, intrucit
aceasta este în interesul dezvoltării
țârii, ai ridicării bunăstării între
gului popor.

latură esențială a calității noi,
superioare în activitatea fiecărei
întreprinderi, o problemă
de conștiință și responsabilitate
muncitorească

în fosta „Vale a Plîngcîrii“ un luminos peisaj al împliniri]lor socialiste
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» 1.5 î
Aici, (fotografia de sus) locuiau minerii din Valea Jiului acum 35 de ani. J?i iata noile
ansambluri de locuințe din Petroșani, Petrila și Lupeni (următoarele trei Imagini).

-Un

Cine străbate astăzi modernele artere urbane ale celor șase orașe ale
Văii Jiului nu poate să-și imagineze rum arătau ele eu 35—10 dc ani in
urmă. O mostră o constituie prima noastră fotografie. Multiplicați-o de. zeci
mii dc ori — pentru că in asemenea cocioabe locuiau in trecut minerii
și veți obține imaginea „Văii I’lingcrii" de altădată. Iar acum ?
Dc la Lonca pină Ia Uricani. pc o distanță dc peste 60 km. Valea Jiului
înfățișează vizitatorului ca un spațiu al împlinirii și demnității omului,
cele 6 orașe minerești, care au in centrul lor „metropola". Petroșanii, s-au
construit in anii socialismului peste 30 090 de apartamente. Adevărata di
mensiune a efortului investit in acest domeniu este dată de faptul că astăzi
aproape 80 la sută (lin populația Văii Jiului locuiește in case noi. Dacă adău
găm acestora și alte edificii social-culluralc construite in ultimii ani — cine
matografe. casc dc cultură, spitale, cluburi — ințclegcm și mai bine că aici
grija pentru om și satisfacerea cerințelor sale de viață materiale și spirituale
are, Ia tot pasul, acopCrirc in fapte. Alte argumente ? Cei apruape 39 00J de
copii ai minerilor învață astăzi in școli noi sau modernizate, iar preșcolarii
se bucură de ospitalitatea și instrucția crcșelor și grădinițelor. Aici, in Valea
Jiului, cifrele țarc vorbesc despre grija față de om au, nu o dată, dimen
siuni de ordinul miliardelor. Cu aproape 1 miliard lei a fost suplimentat
fondul dc marfă. în ultimii 3 ani, pentru mai buna aprovizionare a popu
lației. Și circa un miliard s-a cheltuit de la buge.tul statului pentru asistenta
medicală și socială a locuitorilor acestor localități.
Oricit de rece ar fi graiul cifrelor, el exprimă noua și reala metaforă a
Văii Jiului — Valea împlinirii omului, a prosperității vieții sale.
Constantin FRJESCU
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ÎNTÎLNIRILE DINTRE CANDIDAȚI ȘI ALEGATORI

Amplu dialog d emocratic, propuneri
de larg interes, făcute cu răspundere civică
Vedere
din Cîmpia
Română

Hărnicia gospodarilor
. oglindită
de chipul orașului
Muncitorii de pe
platforma industrială
a municipiului Slobo
zia s-au intîlnit cu
candidații din circum
scripția electorală nr.
1 pentru alegerile de
deputați in Marea Adunare Națională —
tovarășele Elena Cer
cel, inginer chimist, și
Elena Deliu, maistru
chimist.
Mai' iutii s-a vorbit
despre ceea ce s-a rea
lizat in municipiul Slo
bozia în legislatura ce
se incheie. S-a pornit
de la realitatea prea
bine cunoscută că ve
chiul tîrg al Sloboziei...
Vechi (ce putea fi re
cunoscut ca localitate
urbană doar prin sem
nul convențional de pe
hartă) a devenit, doar
intr-un deceniu, un
oraș cu adevărat- mo
dern, impunător prin
dimensiuni, concepție,
arhitectură. , confort.
Tocmai de aceea și ac
tualele treburi gospo
dărești ale orașului
sint mai complexe,
mai numeroase. Pe
tema aceasta a avut
loc un fructuos schimb
de idei in care alegă
torii și candidații s-au
implicat cu întreaga
lor
responsabilitate.
Toți cei care au luat
parte la discuții au fo
losit pluralul, spunind
NOI. Noi trebuie să
facem, noi să acțio
năm...
Nu s-a făcut doar un
inventar de probleme.
Fiecare vorbitor a adus
și soluții, una mai va
loroasă decît alta, mu
nicipiul fiind de la în
ceput considerat casa
unei mari familii de
care fiecare cetățean
trebuie să se îngri
jească.
Dumitru Mihăilă, șef
de atelier la întreprin
derea județeană de
transporturi Ialomița,
spunea : „în Slobozia,
acum 10 ani, erau 200
de apartamente. Acum
sint peste 7 000. Mulți
dintre locatari au venit
din mediul rural, oda
tă cu ridicarea noilor
unități industriale. Au
învățat meserii despre
care nu auziseră, integrîndu-se in detașa
mentul clasei munci
toare. Dar unii tratea
ză blocurile unde lo
cuiesc ca pe un bun ce
li se cuvenea de la si
ne. fără să simtă mă
car obligația elemen
tară de a-și întreține
casa, de a o face mai
frumoasă. Noi, toți,
avem datoria să-1 fa
cem să înțeleagă da
toria pe care o au față
de casa frumoasă pe
care au primit-o, pre
cum și obligațiile cetă
țenești fată de cartier
și oraș. Primăvara ba

te la ușă și este de da
toria noastră să facem
mai frumoase spațiile
verzi din vecinătatea
blocurilor".
Maistrul Ionel Simion Olariu, de la
Combinatul de îngră
șăminte chimice Slo
bozia, a vorbit despre
ceea ce preocupă pe
toti cetățenii munici
piului. și anume termoficarea. El a asigu
rat pe cei prezenți că
muncitorii din cadrul
combinatului de îngră
șăminte chimice vor
ajuta efectiv la reali
zarea unei bune părți
din lucrările necesare
pentru ca în iarna vii
toare cel puțin 30 la
sută din apartamente
să fie racordate Ia termoficare. iar în 1981 această lucrare să . se
încheie,
punîndu-se

Dezbatere
cetățenească
la Slobozia
capăt poluării prici
nuite de centralele
termice existente.
— Să sprijinim cu
toții, prin participare
directă la muncă, ter
minarea cit mai grab
nică a canalizării și
asfaltului din zona Șo
selei Nordului. în acest fel. or să se cree
ze noi trasee pentru
transportul in comun I
— a spus și Nicolae
Costea, șeful Autoba
zei județene de trans
port local.
— Municipiul nostru
a crescut odată cu noi
— și-a început inter
venția sa ' Gheorghe
Anăatăsoaie, director
comercial al Combi
natului de îngrășămin
te chimice. De acest
lucru trebuie să ne
mindrim. Noi am con
tribuit fiecare cum
am putut la ridicarea
unui oraș în adevăra
tul sens al cuvintului,
aici. în Bărăgan, unde
norii de praf se ridi
cau pină la . cer și
despre asfalt și trotu
are nici nu putea fi
vorba. Dar, să nu ui
tăm, odată cu ridica
rea municipiului au
crescut și pretențiile
oamenilor, ale tuturor
cetățenilor. Se impu
ne ca pentru noi și co
piii noștri, așa cum au
fost create parcuri,
zone de agrement prin
muncă
voluntar-pa
triotică, să contribuim
la ridicarea unui nou
stadion, fiindcă cel
vechi — de ce să nu
o spunem — nu mai

corespunde
cerințe
lor. Apoi, Slobozia are
nevoie și ea de o sală
polivalentă, unde pot
avea loc și trebuie să
se desfășoare mani
festări sportive și cul
turale. Să contribuim
cu toții la amenajarea
unui ștrand și a unui
patinoar. Noi, cetățe
nii, să acoperim nevoi
le de muncă necalifi
cată. Pe această cale
mă adresez și arhitecților pentru ca stilul
urbanistic al noilor
blocuri ce se vor ridi
ca să fie mai diversi
ficat.
Primarul
munici
piului. Constantin Paghici, și-a notat în ca
iet toate propunerile
și a vorbit apoi, și el.
ca alegător și ca pri
mar :
— Sînt sigur că vom
reuși să
rezolvăm
multe din propunerile
făcute aici. Știți foar
te bine că ne con
fruntăm
cu
unele
greutăți inerente pen
tru un oraș nou. cum
ar fi canalizarea, recu
perarea
restantelor
privind
construcțiile
de apartamente și al
tele. Totul este ca toți
să punem umărul. Cu
această ocazie aduc la
cunoștința tuturor ce
tățenilor că în aceas
tă primăvară vom
pune’ la dispoziția tu
turor asociațiilor de
locatari răsaduri de
flori — fiindcă avem
cîteva
milioane —
arbori și arbuști or
namentali. in așa fel
incit orașul nostru să
devină o adevărată
grădină. De aseme
nea. drumurile care
intră și ies din muni
cipiu vor fi moderni
zate, circulindu-se pe
patru benzi. Dacă toți
ne vom ajuta, dacă
toți
vom
acționa,
fără să ne fie indife
rent felul cum lucrea
ză și gindește vecinul
nostru, atunci să știți
că, în noua legislatu
ră, în municipiul Slo
bozia se vor realiza
toate acele lucruri pe
care ni le dorim.
Candidații și alegă
torii din circumscrip
ția electorală M.A.N.
nr. 1 Slobozia, folosind
in luările de cuvînt
persoana întîi plural,
și-au
dat simbolic
mina într-un dialog
de lucru, cu spirit
practic și gospodăresc.
Un dialog al forței
care se naște din uni
tatea de gînd și acți
une a tuturor* cetățe
nilor țării.

Mihaî V1ȘO1U
corespondentul
„Scînteii"

de Vasile BARAM

Cîțiva dintre alegătorii care și-au spus opinia și

un vot

Întărit

cu emoție paginile să caut in
care litere, rinduri ale acestui
manifest al alegerilor din 9 mar
tie 1980, sînt eu cuprins, pre
văzut, chemat, la un loc cu mili
oane de oameni — la un loc cu tara
întreagă. Și descopăr că sînt cu
prins, sînt chemat din toate litere
le. rindurile lui luminoase — și cu
toate energiile, cu toate aspirațiile,
cu toată capacitatea creatoare, _ cu
toată solidaritatea. Și cred că nu există om în România să nu se re
găsească cu aspirațiile lui cele mai
înalte, cu toată noblețea energiilor
lui. cu seînteia lui de talent sau de
geniu, cu toată zestrea lui profesio
nală. cu setea lui de măreție, cu'
demnitatea lui. cu simțul lui patrio
tic. cu dorința lui de mai bine în
această uriașă chemare a Manifes
tului Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — ca un far uriaș,
înainte, pe drumul nostru, de țară
liberă și demnă, muncitoare, și su
verană pe destinele ei. Un rol în
semnat ii acordă manifestul fiecă
rui om — si aceasta este măreția
că fiecare om are un rol important
— marea lui însemnătate ! într-o
concepție filozofică umanist-revoluționară — totul în manifest porneș
te. cu necesitate, de la OM și. după
aceleași legi profund umaniste, so
cialiste. se întoarce la OM. la uma
nitatea patriei si la umanitatea lu
mii.
„Știind că tot ce se înfăptuieș
te în România se înfăptuiește
pentru ora, pentru binele șî
demnitatea sa. poporul român
, șl-a mobilizat energiile si a în
vins toate greutățile, dovedind
încă o dată că un popor stăpîn
pe destinele sale. încrezător în
drumul pe care și l-a ales este
de neînvins".
„...Poporul nostru înaintează
ferm, ireversibil pe calea socia

lismului, nimîc nefiindu-i mai
scump decit cauza independen
ței și libertății, unitatea de ne
zdruncinat în jurul partidului, al
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. garan
ția de neclintit a drumului
României spre noi și mărețe îm
pliniri".
„Strîns uniți în jurul Partidu
lui Comunist Român, al secreta
rului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, înainte, cu
forte noi, sporite, spre o Româ
nie mai înfloritoare si mai pros
peră, așa cum i-a fost cu stră
lucire conturat viitorul de Con
gresul al XII-lea al Partidului
Comunist Român, spre făurirea
visului de aur al poporului nos
tru — comunismul !“...
Și în timp ce aș fi în stare să
transcriu întregul manifest — uriaș,
bărbătesc poem al nostru, al tutu
ror realizărilor noastre și al tuturor
marilor sarcini pe care ni le asu
măm și le vom realiza 1 — sufle
tul meu cutreieră țara întreagă, se
scaldă în uriașele lanuri. în uriașe
le grădini și podgorii. în uriașele
lumini ale orașelor. în uriașele lu
mini șl arșițe ale atîtor șantiere,
platforme industriale, hidrocentra
le. scene ale „Cîntării României" șl
prin lumina uriașă a atîtor suflete
omenești ; se scaldă pe locurile,
printre excavatoarele si basculan
tele, și gerurile, și fundațiile tuturor
marilor opere care se conturează
acum, și prin lanurile, și grădinile
care i se arată în viitor.
Și astfel cutreierînd tara întrea
gă — am uitat acele ultime pagini
ale cărții mele, cu Tropaeum Traiani... Dar cînd m-am întors acasă
și am regăsit paginile Înghețate —
m-am repezit asupra lor. Acum în
țelegeam forța uriașă care adunase
din pulberea mileniilor strălucito
rul monument și il înălțase la lo
cul lui. pe pămîntul marelui rege
Burebista — întocmai cum îl con

prin faptele noastre DE AZI Șl DE MlINE

— La 9 martie ne vom da cu toată încrederea
votul candidaților Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, convinși că votăm pentru feri
cirea noastră, a copiilor noștri — sint cuvin
tele rostite de alegătoarea Maria Leoveanu la
intilnirea cu candidatele circumscripției- electo
rale județene nr. 71 Teleorman. Elena Rotaru
și Maria Pisoc, amîndouă economiste la coope
rativa agricolă din comuna Măldăieni.
Rind pe rînd. alegătorii Constantin Tuinea,
Ion Stochici. Costel Manea și alții au adus și
argumentele : zestrea cooperativei agricole, ca

și veniturile cooperatorilor au crescut de la
un an la altul ; oamenii din comună cumpără
acum de două ori mai multe mărfuri decit in
1975 ; s-au construit sute de case noi, cele mai
multe dintre ele cu etaj. în actuala legislatură
au avut loc profunde transformări înnoitoare in
viata satului, a oamenilor săi, chemați să hotă
rască acum. în spiritul celui mai larg demo
cratism. viitorul localității in care trăiesc și
muncesc. Din numeroasele propuneri făcute în
cadrul intîlnirii de către Ecaterina Vișan. Gheorghita Stochici, Aurelia Voinescu și alții, am re-

tinut : angajamentul cetățenilor de a-și aduce
întreaga' contribuție la construirea unui dispen
sar uman, a unei creșe și grădinițe pentru co
pii, a unui magazin modern, la asfaltarea șose
lei principale, la mai buna gospodărire a co
munei. Angajament la care și candidați! și ale
gătorii au răspuns cu un DA hotărît, așa cum
le stă bine oamenilor gospodari în cadrul aces
tor fructuoase dialoguri de lucru.

Ion TOABER

corespondentul „Scînteii"

0 legislatură bogată în înfăptuiri, perspective tot lai înfloritoare

„Co
-

puteri unite, români și maghîari,
muncim cu spor, trăim mai birip“

Acum, cînd țara se pregătește de
alegeri, cind și în municipiul Tg.
Mures în actuala legislatură s-au
înregistrat cele mai rodnice înfăp
tuiri. am notat, la o „masă rotundă",
opiniile cîtorva cetățeni, români și
maghiari despre ce s-a făcut în
acești ani în localitatea în care mun
cesc și trăiesc, despre cîteva din pro
iectele viitoarei legislaturi :
Ironim Btida, primarul municipiu
lui Tirgu Mureș : „în strînsă frăție
și unitate, oamenii muncii din muni
cipiul nostru, români și maghiari, au
dobindit realizări, în actuala legis
latură, cît în două din cele prece
dente. Am în vedere faptul că au
fost construite și puse in func
țiune, în actuala legislatură, șase
mari obiective industriale, au fost
dezvoltate și modernizate unitățile
existente — „Electromureș", „Metalotehnica", „Prodcomplex", „23 Au
gust" etc. Producția industrială pe
locuitor a crescut de la 64 561 lei în
1975 la 97 938 Iei in 1979. Zestrea
edilitar-urbanistică s-a îmbogățit cu
noi edificii de cel mai larg interes
cetățenesc".
Szelasly Gyorgy, maistru Ia între
prinderea „IMATEX" : „într-adevăr,
aceste realizări de care vorbește to
varășul primar sint impresionante.
Dar sînt numai o parte din multe
altele. Toți cei care muncim și trăim
în frumosul oraș de pe Mureș —
români și maghiari — știm foarte
bine că toate aceste prefaceri înnoi
toare se datoresc politicii științifice,
clarvăzătoare și profund umaniste a
partidului și statului nostru, la elabo
rarea și înfăptuirea căreia o contri
buție hotărîtoare o are tovarășul
Nicolae Ceaușescu. îmi vine în minte

Angajare cu toată ființa
(Urmare din pag. I)

au făcut propuneri în cadrul întilnirii. De la stingă la dreapta : Maria Leoveanu, Ion Stochici, Stana Cebuc
și Constantin Tuinea
Foto : S. Cristian

struiseră împreună — dacii cu dal
ta, romanii cu sabia. Aceeași forță
uriașă și necuprinsă, care constru
iește întreaga Românie modernă,
socialistă, a adunat, a scos din adincimile veacurilor si acest mo
nument, Tropaeum Traiani —, actul
nostru de naștere.
Există o forță uriașă în România
— am spus — care adună toate ele
mentele si cristalizează in jurul ei
toate celelalte forte și toată uma
nitatea României. Este forța unifi
catoare. de .neclintit a poporului, a
națiunii române in jurul Partidu
lui Comunist Român și în jurul se
cretarului
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. O tară bîntuită
de viscolele a două milenii — si adunată acum solidar, monolitic, în
jurul partidului, și crescind in cî
teva cincinale din această jumătate
a secolului XX mai mult decît a
avut posibilitatea să crească, de-a
lungul a două milenii, pe neclintita
ei vatră strămoșească.
Adeziunea noastră fierbinte la
Programul măreț al partidului, uni
tatea noastră de nezdruncinat iz
vorăsc din realitatea că fiecare din
tre noi ne regăsim în programul și
în opera pe care partidul ne că
lăuzește să o construim, cu toate
aspirațiile, cu toate idealurile, cu
toate vocațiile și rațiunea noastră
de a fi : fiecare dintre noi se simte
chemat, implicat, angajat în uriașe
le eforturi ale patriei întregi. Nici
un om rămas singur, nici un om ră
mas izolat, rămas ne de margini. în
urmă — toată suflarea este chema
tă la profunda participare, la gran
dioasa operă. De aici izvorăsc uria
șa noastră împlinire si satisfacție
morală, demnitatea și fericirea ; de
aici izvorăsc uriașa noastră solida
ritate. unitatea noastră de nezdrun
cinat în jurul partidului. în jurul
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în
jurul măreței opere de făurire a
României moderne, socialiste.

un exemplu. La indicația secretarului
general al partidului, în urma unei vi
zite de lucru întreprinse în întreprin
derea noastră, s-a hotărît supraetaja
rea vechii turnătorii. în adunarea ge
nerală a oamenilor muncii am hotărit
să înălțăm hala cu forțe proprii. Re
zultatul : întreprinderea dispune azi.
pe același spațiu și fără investiții
suplimentare, de încă 4 cuptoare elec
trice și de un modern atelier de pro
totipuri. Tot așa s-a construit și mo
derna cantină de azi — o mai veche
dorință a oamenilor din întreprin
dere".
Ironim Ruda : „De fapt, cine mai
poate sta astăzi de-o parte cînd vede

Opinii

consemnate

în

cîte se fac în jurul său de către oa
meni și pentru oameni ? Ne mîndrim
— și pe bună dreptate — cu faptul
că în aceasTă legislatură au fost fina
lizate două'ain cele mai mari și mo
derne cartiere ale municipiului :
„1848“ și „7 Noiembrie". Un • calcul
arată că numai cartierul „1848“ poate
adăposti acum întreaga populație a
municipiului Sighișoara. Pe harta
municipiului nostru au apărut și alte
obiective de interes general, cum
sint sala de sporturi polivalentă —
o bijuterie arhitectonică — maga
zinele universale ..Luxor" și ..Luxor
junior", bala agroalimentară din
piața „Cuza Vodă". Se află in stadiul
final de execuție un mare spital și
hotelul turistic ..Continental", situat
în moderna Piață a Teatrului. Tre
buie să spun insă că. la realizarea
acestora, contribuția cetățenilor a fost
determinantă, valoarea lucrărilor exe
cutate prin muncă voluntar-patriotică
însumînd, în actuala legislatură. 210
milioane Iei".
Maria Șimon, pensionară, deputată
în circumscripția nr. 20 : „Sînt depu
tată din anul 1973. Pot spune cu
mina pe inimă că, în actuala le
gislatură, primăria s-a implicat mai

CRONICĂ ELECTORALĂ
Participant — 3 milioane
de cetățeni
Amplul dialog de lucru dintre alegători și candidații Frontului De
mocrației și Unității Socialiste se
află, în aceste zile. în plină des-'
fășurare. De la Comisia Electora
lă Centrală sîntem informați că.
pină la 25 februarie. în întreaga
tară ap avut loc 37 528 de intîlniri. /din care 1513 ale candidați
lor pentru Marea Adunare Națio
nală și 4 066 ale celor desemnați
pentru consiliile populare jude
țene.
Larga participare la aceste întîlniri. care însumează aproape 3 mi
lioane de cetățeni, precum și cele
circa 65 000 de propuneri făcute pri
vind îmbunătățirea activității în
toate sferele vieții economice și
sociale, buna gospodărire și înfru
musețare a localităților demonstrea
ză înaltul spirit patriotic, revolu
ționar. interesul viu manifestat de
toti oamenii munții — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — fată de politica științi
fică a partidului și statului, față
de destinele patriei noastre socia
liste.
Spiritul civic, de înaltă respon
sabilitate este evidențiat si de fap
tul că, pină in prezent, aproape 12,5
milioane cetățeni — circa 85 la
sută din numărul alegătorilor —
și-au verificat înscrierea corectă, în
listele electorale, a numelui și da
telor necesare pentru exercitarea la
9 martie a dreptului de vot. (Agerpres).

mult în problemele
obștii, 'și-a
lărgit aria de conlucrare cu cetățenii.
Iată, la noi, în cartierul „Voiniceni",
situat la periferia municipiului, s-au
realizat, cu sprijinul primăriei și cu
larga participare a cetățenilor, asfal
tarea străzilor Apeductului și Bă
răganului, regularizarea riului Mu
reș, înființarea unei farmacii, a unui
complex comercial. Și nu pot să nu-i
amintesc aici pe inimoșii cetățeni in
frunte cu Aurel Cordoș, Kovacs Iosif,
Fodor Ludovic, Ioan Cormoș, Petru
Moldovan și alții, care au prestat mii
de ore de muncă voluntar-patrio
tică".
Viorel Anghel, operator chimist la

municipiul

Tg.

Un drum, de zi de anotimp
curgător mă duce in Cîmpia
Română, acum în prag de mar
tie. de zi de alegeri, cind in
Carpafi se sparg ochiuri de
gheață și primul care-mi face
semn e un copac ce va înmu
guri, cu frunze care nu se văd.
un copac țintuit anume parcă să
ajute perceperea necontenitei
mișcări a timpului cu zăpadă.
Neexistind încă decit fosta miriș
te, copacul mi se pare un munte.
Spun asta pentru că intr-un
peisaj întins ai nevoie de ceva,
înalt, iar dacă ești la munte'
vrei să vezi nemărginirea cimpiei. Dar iată, deodată, orașul,
capitala județului. Alexandria.
Și eu, ca un fel de turist, scot
repede harta și-l văd însemnat
exact in mijloc. Apoi aflu că
e legendar, că a luat ființă acum
un secol și jumătate, pe vremea
domnitorului Alexandru Ghica,
dar că acei ani străbuni erau
totuși ani de tinerele, fiindcă
încă de pe vremea lui Alexan
dru Macedon niște cai iși pier

Mureș

Combinatul „Azomureș" : „Construim
mult, frumos, cu gust. Și noi. tinerii
de la „Azomureș", am participat în
actuala legislatură la înălțarea —
prin muncă voluntar-patriotică — a
650 de garsoniere. După părerea mea
însă primăria neglijează un lucru, la
prima vedere „minor", dar deosebit
de important: crearea spatiilor de
joacă pentru copii. Eu locuiesc in
cartierul „Cornișa". Un cartier fru
mos, modern, îngrijit. Aici sîntem
foarte multe familii de tineri și avem
copii, dar copiii noștri nu au încă
un spațiu de joacă al lor. Aceas
ta, cred eu. va trebui să preocupe în
mai mare măsură primăria în viitoa
rea legislatură".
Prof, tiniv. dr. Laszlo loan, rectorul
Institutului de medicină și farmacie:
„Și Ia noi, în institut, activitatea de
educație, de promovare a spiritului
civic în rîndul viitorilor medici si
farmaciști ocupă un loc însemnat.
Cursurile și seminariile au. desigur,
rolul lor. Hotărîtoare este însă, in
acest sens, activitatea de dună orele
de curs. începînd cu anul 1977. re
zultate cu totul deosebite am obținut
în acțiunea-concurs „Fruntași la în
vățătură, fruntași în munca obșteas

că și în autogospodărire" — extinsă
în întregul institut. Se simte, pe an
ce trece, o schimbare in bine în ati
tudinea și comportamentul studenți
lor prin mai larga lor participare la
viata obștească. De exemplu, in anul
precedent, studenții nțediciniști au
luat parte la acțiuni voluntar-patriotice cu o eficiență de aproape
500 000 lei".
Szckcly Gyorgy : „Cred că tovară
șul primar n-o să se supere dacă
adaug că unii deputați s-au intîlnit
cu cetățenii doar cind a fost vorba de
mobilizarea la diferite munci patrio
tice. Este bine să se organizeze au
diențele la locul de muncă. în între
prinderi. Cred că în viitoarea le
gislatură aceasta va trebui să de
vină o practică permanentă. Prima
rul, celelalte cadre din conducerea
municipiului să vină mai des și mai
mult prin întreprinderi și instituții,
prin piețe, acolo unde, de fapt, pot
să cunoască pulsul vieții și pot in
terveni, pe loc, în rezolvarea unor
probleme".
Ironim Buda : „Are perfectă drep
tate tovarășul Szekely. Și aceasta
întrucît tot ce s-a făcut și mai avem
de făcut in municipiul Tg. Mureș
este și trebuie să fie și mai mult în
viitor rodul sfatului permanent cu
oamenii, al ascultării părerilor, dorin
țelor' și propunerilor acestora. In vii
toarea legislatură este de așteptat,
pe drept cuvînt. să întărim și mai
mult legătura cu masele de oameni
ai muncii. Deputății care urmează a
fi aleși la 9 martie vor trebui să se
afle mai mult în mijlocul oamenilor,
să le vină in sprijin, să le insufle dra
goste pentru orașul lor. antrenîndu-i
la o mai bună gospodărire și înfru
musețare a acestuia, așa cum au pro
cedat, în actuala legislatură, depu
tății Nagy Margareta, loan Vultur,
Csiki Ștefan. Maria Șimon. Alexan
dru Mureșan. Szatmari Ibolya. adevă
rate exemple de pasiune și responsa
bilitate cetățenească".
Gheorcjhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

^■ELECTORAL
duseră culoarea lor aibă și
roșcată in galbenul lanurilor de
griu.
Copacul se rotește, îmi arată
cu rumurile sale direcțiile, ra
murile ca niște busole. Bineîn
țeles că voi ține seama de locu
rile pe unde bintutt-a. odinioa
ră, ființa lui Darie, desculțul,
căutind-o prin ..Pădurea nebu
nă" pe tătăroaica Uruma. Bine
înțeles că voi auzi muzica lui
Gherase Dendrino și că la Turnu
Măgurele, „Nicopolisul cel mic"
din „Papucii lui Mahmud" de
scris de Gala Galaction ca „un
vad", ca un „popas cu coadă de
șlepuri", ca un „port socotit in
lire sterline", voi petrece una
dintre zilele mele sublime | de
dinaintea primăverii.
Aici ii întâlnesc pe maiștrii
combinatului de îngrășăminte
chimice, acel combinat d!e-o
vîrstă cu generația noastră: de
mijloc, cei care, la începuturile
muncii mele de reporter erau
tineri, erau brigadieri pe șantier.
Intli pe unul, apoi pe cel de-al
doilea.- apoi pe cel de-al treilea,
apoi pe cel de-al zecelea, piste
douăzeci de oameni, azi ; cu
munci de răspundere în combinat. peste patruzeci de oameni
care ciridva spuneau cintind cu
tot patosul aceste versuri : „Cu
sapa și lopata, să dăm șantierul
gata !“. Și așa s-a și intimpțat :
de la Bumbești la Livezeni pină
la acest combinat, astăzi ații de
liniștit — tot ce produce are'
un tel de măreție tăcută — obiective vizibile, impresionante!
Si așa se va șî întlmpla : nbiie
hidrocentrale, noile cetăți chi
mice. noile cetăți de oțel, cu
data de întemeiere pină in anul
2 OOO. s-au și născut printr-un
virf de cerneală de neșters pe
o coală inginerească și arhitec
turală din istoricul dosar de
lucru al acestor ani înscriși cu
litere de aur în Programul
Partidului Comunist Român, in
documentele celui de-al XII-lea
Congres. Se întregesc așezări,
peste puțin timp înviorate de
primăvara noastră, se măresc
orașele, iși schimbă mereu
chipul locurile cunoscute.
Mă întorc tăind marea pădure
o. Deliormanului, acum un șes
cind și cind împestrițat de ză
padă, și văd copacul ratindu-și
ramurile precum ceasornicul
acele sale nestatornice și-l
salut, fiindcă el însuși pare', in
această mișcare, să ne salute.

O profundă revoluție agrara
(Urmare din pag. I)

care Ie vă determina in domeniul
forțelor de producție, precum și al
organizării producției într-un nou
cadru organizatoric, cum sint con-.
siliile unice agroindustriale de stat și
cooperatiste, va permite atingerea
unor parametri de producție apro
piat’ de cei realizați in țările cu agri
cultură dezvoltată.
Bineînțeles că și mijloacele puse
la dispoziția agriculturii vor fi Ia ni
velul cerințelor unei agriculturi mo
derne, capabile să valorifice superior
diversitatea condițiilor pedoclimatice
favorabile de pe întreg teritoriul tă
rii. Factorul care va dinamiza in anii
viitori importantele acumulări din
cincinalele anterioare, permitînd tre
cerea la o nouă calitate in activita
tea economică din agricultură. în
făptuirea unei profunde revoluții
agrare, vor fi cele 155 miliarde Iei
invesțiții alocate agriculturii prin hotărîrea Congresului al XII-lea al
partidului. Este aproape echivalentul
investițiilor pentru agricultură pe
o perioadă anterioară de 15 ani
(1961—1975).
Aceste investiții vor asigura creș
terea înzestrării tehnice a agricultu
rii, mecanizarea complexă a lucrări
lor in toate ramurile acesteia, ceea
ce va crea posibilitatea realizării
principalelor lucrări agricole în ter
menele optime, pentru ă spori pro
ducția și a evita pierderile de recol
tă. în același timp se vor extinde
lucrările de îmbunătățiri funciare.

Prin suprafața irigată care va ajunge
în 1985 la aproape 4 mii. hectare.
România se va situa pe unul din pri
mele locuri din Europa. Vor fi efec
tuate importante lucrări de desecări,
combatere a eroziunii solului și vor
fi atrase în circuitul agricol noi te
renuri neproductive. Prin cele 320 kg
substanță activă de îngrășăminte
chimice la hectărul cultivat, ne vom
apropia de consumul țărilor cu agri
cultură dezvoltată. Iar asigurarea cu
semințe și material săditor de mare
randament 'pentru toate sectoarele
producției . vegetale. îmbunătățirea
raselor existente și crearea de noi
rase in zootehnie vor permite trans
punerea în viață a cuceririlor revo
luției biologice, ca parte integrantă a
revoluției agrare.
Mutațiile în volumul și calitatea
forțelor de producție vor fi însoțite
de perfectionarea structurii de pro
ducție a agriculturii ; mentinînd to
iul principal al producției de cereale
care trebuie să ajungă la 27—28 mi
lioane tone anual, se va acorda o
atenție mai mare culturilor tehnice,
legumicole, pomicole și viticole. Cu
prioritate vor fi dezvoltate ramurile
producției animaliere, ponderea zoo
tehniei în producția agricolă ■ urmind
să se ridice în 1985 Ia 45—46 la sută.
La acestea se adaugă dezvoltarea
mai echilibrată în profil teritorial a
agriculturii, pentru a valorifica mai
complet resursele de producție din
toate județele tării.
Un rol deosebit de important în
promovarea noilor direcții ale revo-

lutiei agrare revine consiliilor unice
agroindustriale de sfat și cooperatis
te. care vor asigura concentrarea șl
specializarea producției. folosirea
eficientă a fondului funciar, a mij
loacelor materiale, financiare și a
forței de muncă. întărirea economi
că a fiecărei unităti componente,
creșterea productivității muncii agri
cole și. ca urmare, mărirea venitu
rilor producătorilor agricoli. Este
suficient de amintit că. la nivelul
anului 1985, agricultura va folosi nu
mai 22 la sută din populația ocupată
a tării, iar veniturile reale ale țără
nimii, pe o persoană activă, vor spori
fată de 1980 cu 20—23 la sută.
înfăptuirea acestor transformări
calitative va accentua procesul de
schimbare a condițiilor de muncă și
de trai ale oamenilor muncii din
agricultură, prin transformarea mun
cii agricole intr-o variantă a muncii
industriale și apropierea condițiilor
de viață de la sate de cele de la
orașe. Urmarea firească a politicii de
înfăptuire cu consecventă a revolu
ției agrare va fi ridicarea nivelului
general de civilizație al satului ro
mânesc și al țăranului român, inclu
siv prin transformarea unui număr
de 140 comune în orașe agroindus
triale, modern utilate.
în numele acestei perspective lu
minoase. să dăm din toată inima vo
tul nostru celor mai destoinici fii al
poporului, care au dovedit înalta ca
pacitate și energie de a transpune
exemplar în viață gîndurile și aspi
rațiile partidului nostru comunist.
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CELUI DE-AL III-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BANGLADESH

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

DACCA
în’ numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, transmitem' participanților Ia lucrările congre
sului. tuturor membrilor Partidului Comunist, din Bangladesh un. cordial și
prietenesc salut, împreună cu urările noastre de succes deplin lucrărilor
acestui forum național al partidului dumneavoastră, precum și activității de
aplicare a hotăririlor care vor fi adoptate, spre binele, fericirea și prosperi
tatea maselor populare.
Adresăm, totodată, mesajul nostru de solidaritate cu lupta legitimă a
poporului dumneavoastră prieten, consacrată consolidării independentei poli
tice și economice a patriei, asigurării dreptului său suveran de a-și alege
liber calea dezvoltării, fără nici o ingerință din afară, construirii unei socie
tăți mai bune și mai drepte, triumfului idealurilor libertății, democrației,
progresului, păcii și înțelegerii internaționale.
Raporturile de prietenie si colaborare dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist din Bangladesh, întemeiate pe încredere și stimă re
ciprocă, pe respectarea principiilor independenței, neamestecului în treburile
interne, dreptului fiecărui partid de a-și elabora liber politica internă și
externă, strategia și tactica revoluționară, conform condițiilor in care acțio
nează, cunosc o evoluție pozitivă, in interesul celor două popoare. Vă încre
dințăm că. in ceea ce-1 privește, partidul nostru va milita activ pentru ca
aceste relații să aducă o contribuție susținută și constantă la amplificarea
și adincirea conlucrării dintre România și Bangladesh, în cele mai diverse
domenii, spre binele țărilor noastre. în folosul cauzei progresului economic
și social, păcii, securității și colaborării între popoare.1
ț

Este ’marea mea plăcere ca acum, cînd am părăsit prietenoasa șl ospita
liera dumneavoastră țară, să exprim sincerele noastre sentimente de mulțu
mire și de respect poporului și Guvernului Republicii Socialiste România, asigurindu-vă că primirea călduroasă și amabilă de care ne-am bucurat va
rămine pentru totdeauna adine întipărită in inima noastră, ca un semn al
prieteniei și cooperării dintre cele două țări și popoare ale noastre.
Doresc Excelentei Voastre multă fericire și sănătate, iar țării dumnea
voastră deplin progres și prosperitate.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

I

a

Timpul probabil pentru zilele de 27,
28 și 29 februarie. In (ară : Vreme in
curs de încălzire ușoară și
treptată.
Cerul va fi mai mult noros în regiunile
sudice, unde vor cădea precipitații sla-

be. mai ales sub formă de burniță și
ploaie. In celelalte regiuni, cerul va fi
variabil, iar ninsoarea slabă, izolată.
Vint moderat, cu Intensificări in zona
de munte. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 10 și zero grade, izolat mai
coborite in depresiuni, maximele vor
oscila intre minus 1 și plus 9 grade, lo
cal mai ridicate. Ceată slabă, diminea
ța și seara.

Președintele Republicii Socialiste România

HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Vă mulțumesc din toată inima pentru urările și felicitările pe care mi
le-ați transmis cu prilejul alegerii mele în funcția de secretar general al
Partidului Muncitoresc Unit — MAPAM.
Sint convins că prietenia și colaborarea existente intre cele două partide
ale noastre se vor dezVolta și se vor adinei și în viitor, pentru binele și în
interesul poporului israelian și poporului român, ambele dornice de cooperare,
frăție și pace între popoare.
,
Vă urez, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi succese în activitatea
dumneavoastră, consacrată propășirii României socialiste, cauzei păcii și în
țelegerii în lume.
Cu stimă,

VICTOR SHEM-TOV
Secretar general
al Partidului Muncitoresc Unit — MAPAM

Cronica zilei I SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT
Luni Ia amiază a fost semnată în.
Capitală o înțelegere de collaborare
intre uniunile de scriitori din Româ
nia și Siria pe anii 1980—1981., înțele
gerea a fost semnată de Cotnstantin
Chiriță. vicepreședinte al Uniunii
scriitorilor din țara noastră, și Aii
Suleiman, vicepreședinte al Uniunii
scriitorilor arabi din Republica Arabă
Siria.
Documentul prevede schimburi de
scriitori, materiale documentare și
publicații, in scopul unei mai bune
cunoașteri a vieții literare din Româ
nia și Siria, precum și intensificarea
activității de traducere din literaturi
le celor două țâri.
La semnare au luat parte George
Macovescu. președintele Unîunii scri
itorilor, directori de ediȘuri. alti
oameni de cultură, precum si repre
zentanți ai Ambasadei Siriei la
București.
,

t
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11.00
11,50
12,00
16,00
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SATUL ÎN ACESTE ZILE - UN „ȘANTIER* AL PREGĂTIRII RECOLTEI

Toate cantitățile ce vor fi insămințate în această primăvară
în timpul cei mai scurt în unității® agricole
BIHOR
Timpul este înaintat, grăbiți preluarea!
Preluarea semințelor la culturile
consiliului unic agroindustrial Aleșd,
care se insămințează în prima ur
numai două au ridicat toate semin
gență este în momentul de fată prin
țele. Celelalte, intre care Aleșd, Luncipala problemă care trebuie să
gașu de Jos, Cacuciu Nou, h-au ri
preocupe organele agricole, consilii
dicat nici jumătate din cantitățile de
le unice agroindustriale din județul
semințe pentru campania de primă
vară.
Bihor. Spunem aceasta întrucît timpul
pînă la începerea insămîntărilor s-a
Una dintre cauzele invocate de că
redus foarte mult, iar cantitățile de
tre cooperativele agricole cu rezul
tate economice slabe, cum sint Hisemințe nepreluate de către unitățile
dișelu de Sus. Abram, Lăzăreni, Coagricole sint încă mari. La ovăz, tri
foi roșu și alte plante furajere ce
ciuba și altele, este intîrzierea des
se însămînțează în prima urgență, o
chiderii finanțării. Conducerile aces
bună parte din semințe se află in
tor unități așteaptă note telefonice
magaziile unde au fost aduse din
de la organele agricole județene pen
toamnă, în loc să fie in unități. Din
tru a întocmi formele strict necesare
160 tone sămînță de trifoi roșu, de
in vederea ridicării sumelor de bani
pildă, au ajuns în unitățile agricole ’ de la sucursala Băncii Agricole pen
numai 90 tone. Cantitățile nepreluatru procurarea semințelor.
te se mai află la stația de decusPentru a,încheia „capitolul semin
cutare din județul vecin, Satu
țelor" este necesară urgentarea
Mare. Restanțe mari la preluări au
transferului cantităților repartizate
unele cooperative agricole din zona
din alte județe. Pină acum nu au
cblinară, din cadrul consiliilor unice
ajuns încă în Bihor 17 tone'sămință
agroindustriale Beiuș. Ceica, Bale si
de in pentru ulei din județele Vaslui.
altele. In unele cazuri se manifestă
Teleorman și altele. De asemenea,
tendința unor specialiști și cadre de
încă n-au sosit 550 tone semințe din
diferiți hibrizi de porumb care tre
conducere de a tergiversa această,
importantă acțiune pe motiv că mai
buiau expediate de județele Jași, Ga
este încă timp. De exemplu/ pînă
lați, Olt, Buzău. Or, este cunoscut
la data de 24 februarie, au ajuns in
că termehul pentru realizarea mu
unitățile agricole numai 880 tone po
tațiilor de semințe, preluarea și
rumb de sămînță, din Cele 1 530 tone
transportul acestora au fost depăși
necesare. De asemenea, la sfecla de
te. Se cer impulsionate, totodată, li
zahăr, din 91 tone semințe au fost
vrările de semințe din Bihor, repar
ridicate de către unitățile agricole
tizate altor județe. Dintr-o cantitate
71 tone.
de 890 tone sămînță de porumb și do
îu județul Bihor se cultivă supra
alte culturi au fost livrate doar 600
fețe întinse cu in pentru ulei și pen
tone, celelalte fiind așteptate în Satu
tru fibră. Cînepă pentru fibră — culMare. Hunedoara, Bistrița-Năsăud,
furi care trebuie insămințate la timCovasna.
pul ontim. pentru a da recolte spoAspectele la care ne-am referit evi
rite. Or. pînă acum n-au fost predențiază necesitatea urgentării pre
luate cantități mai mari sau nîai
luării si transportului semințelor de
mici de semințe din aceste vacătre unitățile agricole. îndeplinirii
loroase Culturi de către zeci de cooobligațiilor asumate cu privire la li
pefătive agricole.
Spre
exemvrările între județe, altfel ca insăpiu, nu au preluat cîte 7 tone de
mințările de primăvară să se desfă
sămînță fiecare din cooperativele așoare în ritm susținut.
gricole Bale. Pocola și altele. Din
C. BORDEIANU
celez7 cooperative agricole din cadrul

BOTOȘANI

Critica

pe

un

în cadrul unei anchete publicate
în ziarul nostru nr. 11 659 din 16 februarie a.c. se critica tergiversarea
preluării semințelor Ce urmează a fi
încorporate în sol în eboca I a apro
piatei campanii de primăvară de că
tre unele unități, agricole din județul
Botoșani. Cum s-a acționat pentru
înlăturarea neajunsurilor, pe durata
unei săptămîni Ce a trecut de la publicarea anchetei noastre ?
— Apariția articolului a coincis
cu ultima zi a programului de instruire a președinților cooperativelor

ta t r e
• Teatrul Național (sala mică) :
Căruța cu paiațe — 19: (la clu
bul 1REMOAS) : Peripețiile bra
vului soldat Svejlc — 15: (sala Atelier) : Așteptindu-1 pe Godot
(spectacol amlnât din 22.11) —
19.30.
e Filarmonica ..George Enescu"
(Ateneul Român) :
Recital de
pian : FAUSTO ZADRA (Italia) —
19.30.
e> Opera Română : Aida — 19.
o Teatrul de operetă : Vinzătorul
de păsări — 19.30.
e. Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măguteanu);

® CENTRALĂ GEOTERMICĂ. Cum poate fi uti
lizată căldura din adîncul pămîntului, cînd aceasta nu este
adusă la suprafață de izvoare
termale ? Specialiștii de la U- •
niversitatea Regina din Canada
au conceput proiectul unei cen
trale — în curs de realizare —
care recurge la O soluție inge
nioasă : printr-un puț de 2 400
metri adîncime. se pompează
apă care, în contact cu rocile
fierbinți de aici, se încălzește la
80 de grade. Printr-un alt puț,
apa caldă urcă la suprafață,
unde este transformată în ener
gie sau utilizată direct la încăl
zirea locuințelor. Instalația ur
mează a intra în funcțiune în
1982. Aceasta va fi una dintre

COVASNA

Sîîvestri AILENEI

corespondentul „Scinteii

Livrarea

și trebuie să

Covasna este unul din județele
mari producătoare de cartofi. Ținihdu-se seama de faptul Că realizarea
de producții mari la hectar depinde,
în mare măsură, de calitatea cartofi
lor de sămînță, unitățile agricole
și-au asigurat material săditor să
nătos, cu calități biologice ridicate.
„Pentru întreaga suprafață de 10 400
hectare care urinează să fie plantată
îrt această primăvară există cartofi
de sămînță de cea mai bună calitate
— ne spune tovarășul Drăgan Elvin,
director adjunct al direcției agricole
județene. Cooperativele agricole, de
exemplu, au însilozat în toamnă peste
32 000 tone cartofi. Păstrarea lor co
respunzătoare, reducerea la minimum
a pierderilor vor permite ca fiecare
unitate agricolă din județ să dispună
de o'cantitate suficientă de cartofi
de sămînță pentru realizarea unei
densități optime de 55—56 000 cuiburi
la hectar".
Răspunderea cu care au privit orga
a îndreptat lucrurile nele agricole județene asigurarea
unui material săditor de bună calitate
și in cantități îndestulătoare oferă
certitudinea că plantările de primă
vara vor fi făcute la timp, iar la
agricole de producție dfti județul
toamnă se vor obține recolte mari la
nostru — ne-a informat tovarășul
hectar. Pentru a se preveni pierderile
Teodor Melinte. secretar al comite
de cartofi in timpul depozitării, di
tului județean de partid și președin
recția agricolă județeană a reparti
te al U.J.C.A.P. Folosind acest ea- - zat, prin decizie, pentru fiecare Co
dtu, am stabilit măsuri concrete, la
operativă agricolă, specialiști din ca
nivelul fiecărei unități agricole din
drul organelor agricole județene
cate să răspundă, împreună CU in
județ, astfel incit să se poată recu
ginerii șefi din unitățile respec
pera întîrzlerile. Măsurile stabilite
tive, de păstrarea în bune condiții a
vizau inclusiv îmbunătățirea activi
cartofilor de sămînță. Lunar, in
tății centrului județean de semințe
timpul iernii s-au organizat controale,
și a unităților din subordine. Așa s-a
iar la ora actuală acestea se fac de
făcut că vineri, 22 februarie, s-au
cadal. în ședințele de comandament
se
raportează modul de păstrare a
preluat ultimele cantități din sămința

Gin-Kummy — 19,30: (sala Grădina
Icoanei) : Interviu — 19.30.
ș Teatrul Mic : Evul mediu intimplător (premieră) — 19.30.
<5 Teatrul ..Nottara"
(sala Magheru) : Mița în sac — 19.30: (sala
Studio) : Scoica de lemn — io.
n Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : ...Eseu — 19,30.
© Teatrul satiric-muzicnl ..C. Tănase“ (sala Savoy)': De la Cărăbuș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Boema ride, cintă și dan
sează — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasllescu" : Un
cîntec pentru un suris — 19.30.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia
română" (sala Studio) : De dor,
de dragoste — 19.
a Teatrul ..Ion Creangă" : Scufița
cu trei iezi — 9,30: Inșir-te măr
gărite — 17.

măvară este depozitată în cele mai
bune condiții. îndată ce vremea va
fi favorabilă, vom începe insămînțările de primăvară". Chiar și fără a
dispune de „ochiul specialistului",
oricine se poate convinge câ cele 60
kg sămință de gulii. 7.8 tone sămîn
ță de in, 5 tone sămînță de soia, 10
tone sămînță de fasole etc. erau de
pozitate în aceleași condiții ca în ma
gaziile centrului județean de unde au
fost preluate. Aceeăși situație șl la
cooperativele agricole Horodiștea,
Rănești. Șendriceni, Dimăcheni, Vorniceni și altele. Unitățile care fac
parte din 8 din cele 17 consilii agro
industriale existente în județ — in
tre care Botoșani. Bucecea. Dorohoi,
Frumușica, Săveni etc. — au preluat
întreaga cantitate de sămînță planifi
cată pentru însămînțărlle din cam
pania agricolă de primăvară. Dovadă
că atunci cînd există preocUDare si
rezultatele sint pe măsura faptelor.

necesară însămintărilor din epoca I.
\ Inregistrînd in același timp urt se
rios avans și in privința preluării se
mințelor pentru epoca a II-a.
Reluăm itinerarul parcurs cu nu
mai o săptămină în urmă. La cen
trul de semințe al l.V.C.P.T. Botoșani
lucrau de zor toate cele 12 benzi
transportoare, 6 multicare și două
motostivuitoare. Inginerul Alexandru
Chișcaru, șeful centrului, ne infor
mează : „Livrăm semințe de porumb,
soia și fasole. Cu alte cuvinte, nu
mai semințe pentru culturile din epo
ca a II-a, întrucît cele pentru prima
epocă au fost preluate în totalitate.
Pină în prezent a fost preluată pes
te 60 Ia sută din cantitatea de sămință planificată pentru epoca a II-a“.
Continuăm raidul îndeosebi in
unitățile criticate cu o săbtămînă în
urmă. La cooperativa agricolă Viișoara, tovarășul Florea Horodinca,
președintele unității, ne întîmpină
de această dată bucuros : „Veniți să
vedeți I întreaga cantitate de sămîn
ță necesară pentru campania de pri-

fie accelerată

/

cartofilor, greutățile ivite și se sta
bilesc cele mai potrivite măsuri. Cînd
s-a constatat că în silozurile coopera
tivelor agricole Moacșa, Cernat,
Ghelnița, Catalina și altele tempera
tura este mai mare față de cea nor
mală s-au executat noi jgheaburi de
aerisire. Asemenea controale au per
mis descoperirea și eliminarea unor
focare de putrezire a cartofilor la
ci te va silozuri de la cooperativele
Turia, Ozun și Covasna. Astfel, pierderile au fost minime, o parte a cartofilor atacați fiind valorificată la
fabricile de spirt și- amidon.
Pe lingă cartofii de sămință. care
vor fi plantați in județ, urmează să
fie livrate cantități mari altor județe.
După cum pe spunea tovarășul Bende
Mihai, șeful complexului de semințe
de la Tg. Secuiesc, din depozitul uni
tății urmează să lie expediate în ju
dețele Olt, Caraș-Sevenn, Galați și
Maramureș, în prima urgență, 2 400
tone cartofi de sămînță. Este necesar
ca toți acești cartofi să ■ fie prelua'ți
din timp pentru a se preîntîmpina
neajunsuri de felul celor petrecute în
alți ani cînd, datorită întîrzierilor,
preîncolțirea și plantarea tuberculilor
nu s-a putut face la timp, cu urmări
negative asupra producției.
Prin urmare, cartofi de sămînță
există în cantități îndestulătoare și
de calitate bună. Se cere insă ca cei
destinați județelor- sudice să ajungă
mai repede în unitățile cultivatoare,
astfel incit plantarea lor să se facă
mai repede, prima condiție de care
depinde realizarea unei producții
timpurii.

© Prezentatorul : CENTRAL — 9:
11.15; 13.30; 15,45: 18: 20.15.
a Clopote de toamnă : TIMPURI
NOI — 14; 15,45: 17,30; 19.30.
Ol se spunea „Buldozerul" :
SALA PALATULUI — 17.15: 20,
SCALA — 9; 11,15: 13.30: 15.45:
18.15; 20,30, BUCUREȘTI — 9: 11,15:
13,30: 15.45; 18: 20.15, MODERN —
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18 : 20,15.
o Moarte pe Nil : CINEMA STU
DIO — 10; 12.30. MUNCA — 15;
17.45: 28.
a Brigadierul
(gală tn cadrul
„Săptăminil lilmulul cubanez") :
© Artista, dolarii și ardelenii : CINEMA STUDIO — 19.
PALATUL
SPORTURILOR
ȘI
CULTURII — 17,30, PATRIA
— ® Cumpăna : EXCELSIOR. — 9;
9;’ 11; 13; 15,30: 17.45; 20. CAPI- 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
TOL — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20, a Deznodărnint la frontieră : LU
FAVORIT — 9; 11.15: 13,30; 15.45; CEAFĂRUL — 9: 11.15: 13.30: 15.45:
18; 20,16.
18; 20, FESTIVAL — 9: 11.15: 13,30:
o Teatrul „Țăndărică" : Tigrișorul Petre — io; Strada prieteniei
— 17.
© Circul
București :
Atracțiile
circului bulgar — 19,30.
o Studioul de teatru al I.A.T.C. :
A treia țeapă — 19,30.

primele centrale geotermice de
acest tip din lume.

© O NAVĂ DEPOLUANTĂ a fost construită la
șantierul naval din orașul ucrainean Jdanov. într-o oră. acest tip de vas poate înlătura
o peliculă de țiței de pe o su
prafață de 30 000 metri pătrați
— atit în rada portului, cît și
în largul mării. Pentru început,
nava va acționa în Marea Azov,
deosebit de bogată în heringi,
șalău și sturioni.

IDENTIFICAREA UNUi CURENT ANTARCTIC. Un curent marin de proveniență antarctică, care pă
trunde pînă departe în Pacifi-

cui de sud, a fost descoperit de
oameni de știintă neozeelandezi.
Existența curentului a fost bă
nuită de multă vreme, expedi
ția neozeelandeză aducînd însă
acum proba definitivă.

@ PORUMBEI... SALVAMAR. Poliția de coastă americană recurge, . în opera
țiunile de salvare a naufragiaților, la serviciile porumbeilor.
Ei sint astfel dresați incit să
depisteze și să reacționeze la
culoarea portocalie — culoarea
vestelor și bărcilor de salvare.
Elicopterul pornit în recunoaș
tere poartă cu sine o colivie de
sticlă împărțită în trei compar
timente, în care se află cite un
porumbel ; fiecare din aceștia
are un cîmp al vederii de 120
de grade. Cind un porumbel zi

poate

T0MORI Geza
corespondentul „Scînteii"

PROGRAMUL 2
Album coral
Buletin rutier
Colocviile
copilăriei
în sunetele muzicii ușoare
1001 de seri
Telejurnal
In actualitate : pregătirea .alegeri
lor de la 9 martie I
Ai partidului stegari
Călătorie prin țara mea (XVI)
Viața economică a Capitalei '
Brâncuși despre... Brâncuși
Mari interpreți de lied
Inscripții pe peliculă.
Telejurnal

©ENERGIE DIN
MASĂ VEGETALĂ MARI
NĂ. în opin'ia specialiștilor ja
ponezi, iarba de mare poate de
veni, în viitor, o importantă
sursă de energie. Ei proiectea
ză construirea unei ferme ex
perimentale. a cărei recoltă de
iarbă de mare să fie transformată în metârt. Conform planuri.lor, în 1990 s-ar putea sconta
pe o producție de 220 000 tone

Emirul Statului Kuweit
KUWEIT
Cu prilejul Zilei naționale a Statului Kuweit, doresc să vă adresez, in
numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare, și progres poporului
kuweitian prieten.
Exprim convingerea că bunele relații statornicite între țările noastre vor
cunoaște o dezvoltare continuă in interesul și spre binele ambelor popoare,
al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, a transmis o tele
gramă Alteței Sale Seic Saad Abdal
lah al Sabah, prinț moștenitor și
președinte al Consiliului de Miniștri

In cele aproape două decenii
care au trecut de la proclamarea
independenței sale. Kuweitul a în
registrat o rapidă dezvoltare eco
nomică gratie valorificării uriașelor
rezerve de petrol aflate sub întin
derile nesfîrșite ale deșertului.
S-ar putea spune, figurativ, că, tînărul stat din regiunea de norii a
golfului, avînd o suprafață de
. 17 818 kmp și o populație de
I 300 000 locuitori, este „așezat" pe o
mare de țiței, zăcămintele din re
giunea Burgan fiind printre cele
mai bogate din lume. Potrivit unor
date neoficiale, in 1979 totalul ve
niturilor obținute de pe urma co
mercializării țițeiului s-a ridicat la
II miliarde dolari.
La fel ca în întreaga perioadă de
după dobîndirea independenței, și în
prezent aceste mari disponibilități
financiare joacă un rol hotărîtor în
înfăptuirea obiectivelor planului na
tional de-dezvoltare, în făurirea unei
economii moderne și prospere. Ast
fel. este semnificativ faptul că in
vestițiile destinate proiectelor indus
triale pină la mijlocul anului 1981
totalizează 3,5 miliarde dolari, din
care 2.8 miliarde sint alocați rafi
nării petrolului, lichefierii gazelor
și petrochimiei, adică unor sectoare-cheie. ale economiei naționale.
Concomitent se manifestă o pre
ocupare deosebită pentru transfor-

al statului Kuweit, prin care li
adresează, cu prilejul zilei naționale
a acestei țări, calde felicitări și cel©
mai bune urări.
marea orașului Kuweit. în care tră
iesc circa trei sferturi din locuitorii
țârii, și pentru dezvoltarea altor
localități. In regiunea Shuaiba-Ahmadi. devenită o vastă și modernă
zonă industrială, au luat ființă, in
ultimii ani. trei rafinării. fabrici
de ingrășăminte chimice, cea mai
mare uzină de desalinizare a apei
de mare din lume. întreprinderi de
materiale de construcție și alte
obiective economice.
Prieten statornic, apropiat al popoarelor arabe, poporul român urmărește cu interes și simpatie remarcabilele realizări obținute de
poporul kuweitian pe calea dezvol
tării economice și sociale. Așa cum
se știe, intre Republica Socialistă
România și Kuweit s-au dezvoltat
relații prietenești, de colaborare,
bazate pe respectarea.strictă a prin
cipiilor noi de raporturi internațio
nale. pe încredere și stimă recipro
că. Un moment de cea mai mare în
semnătate în cronica raporturilor
româno-kuweitiene l-a constituit vi
zita întreprinsă in Kuweit in anul
1976
de
președintele
Nicolae
Ceaușescu. dialogul fructuos la ni
vel înalt desfășurat cu acel prilej
deschizind largi perspective conlu
crării bilaterale pe diverse planuri.
Este o caje ce și-a dovedit rodni
cia, în avantajul reciproc, al păcii
și înțelegerii internaționale.

LOTO-2
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 24 FEBRUARIE 1980
EXTRAGEREA I : 9 75 16 46. EXTRAGEREA A II-A : 6 2 11 25. EXTRAGEREA A III-A : 10 22 72 14.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 646 789 lei, din care 29 001 lei report
la categoria 1.

© SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT
S-au încheiat jocurile olimpice de
LAKE PLACID 25 (Agerpres). —
Comentînd rezultatele celei de-a 13-a
ediții a Jocurilor olimpice de iarnă,
corespondenții agențiilor de presă
subliniară înaltul nivel sportiv âl intrecerilor, Olimpiada de la Lake
Placid fiind competiția recordurilor,
a consacrării unor mari campioni ai
schiului și patinajului.
Performerul. Jocurilor recent încheiate a fost, făta îndoială, patina
torul de viteză american Eric Heiden, ciștigătorul a cinei medalii de
aur. record absolut al Olimpiadelor
iernii.
în schiul alpin s-au impus suede
zul Ingemar Stenmark și Hanni
Wenzel (Liechtenstein), ciștigători a
cîte două medalii de aur, precum și
austriaca Annemarie Proell-Moser,
care, la vîrsta retragerii din activi
tatea sportivă, a cucerit titlul olim
pic la coborîre.
La schi nordic, ca protagoniști s-au
impus Nikolai Zimiatov (U.R.S.S.),
ciștigător a trei medalii de aur,
coechipierul său Aleksandr Tihonov,
Ia a patra medalie de aur din carie
ra sa sportivă, și Ulrich Wehling
(R.D. Germană), învingător la com
binata nordică la trei Olimpiade con
secutive.

iarnă

Concursul de patinaj artistic a con
firmat valoarea ridicată a unor spor
tivi consacrați în această spectacu
loasă disciplină ;: Irina Rodnina
(U.R.S.S.), de trei ori consecutiv medaliată cu aur la J.O., Robin Cousins
(Anglia) Și Ane.tt. Poetzsch (R.D.
Germană)
ciștigătOrii probelor individuale.
Din lotul sportivilor români, o
comportare notabilă a avut echipa de
hochei pe gheată. Jucînd înt.r-0 grupă
din care s-a ales insăși campioana
olimpică, formația noastră a reușit
să se claăeze înaintea selecționatelor
R. F. Germania și Norvegiei, situindu-se între primele opt echipe din
lume. De asemenea, echipajul de
bob — 4 persoane s-a clasat pe locul
8, intrecînd printre altele ambele
echipaje ale S.U.A.
După cum s-a mai anunțat, tur
neul olimpic de hochei pe gheață s-a
încheiat cu victoria selecționatei
S. U.A., care mai cîștigase titlul în
urmă eu 20 de ani la Olimpiada Albă
de la Squaw Valley (S.U.A.). Pe lo
cul doi s-a clasat reprezentativa
U.R.S.S., fosta deținătoare a titlului,
care a întrecut cu scorul de 9—2
(4—0. 5—0. 0—2) echipa Suediei, me
daliată cu bronz.

BISTRIȚA-NASAUD

„Zilele schiului pentru tineret46
încununare a unui ansamblu de
concursuri cu caracter local, „Zilele
schiului pentru tineret", desfășurate
pe pîrtiile Fîntînele din Munții Birgăului. au reunit la start peste 200
de sportivi și sportive, din cele 21 de
centre de schi ale județului BistrițaNăsăud.
Pe fondul unei bune organizări și
al unui timp cu adevărat exceptional,
manifestarea a polarizat vreme de
două zile atenția tuturor iubitorilor
sporturilor de iarnă din această parte

15.45; 18; 20,15. CULTURAL — 9;
11,16; 13,30: 15.45; 18: 20,15.
a Din nou Disney — 9,15: 10.45;
12,30; 14; 15,30, Interviuri despre
probleme personale — 17;
19.-T0;
DOINA.
© Adio, dar rămin cu tine : VIC
TORIA — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18;
20,15.
o Rug și flacâră : FLOREASCA
— 9; 11; 13.15: 15.30: 17.45: 20. AU
RORA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18;
20, ARTA — 9: 11.15: 13.30; 15,45;
ÎS: 20.
© Colosul din Rhodos : GR1V1TA
— 9: 11,45: 14,30: 17.16: 20 GLORIA
— 9: 11.30: 141 16.45: 19.30. FLA
MURA — 9: 11.45; 14,30; 17.15: 20.
o Doctorul Poonaru : BUZEȘTI —
15.30: 17.30: 19.30.
© Camionul de cursă lungă : FEROVIAR — 9: 11.15: 13.30; 15,45;

reste în direcția accesibilă pri
virii sale un punct portocaliu,
el „semnalizează" descoperirea
lovind în peretele coliviei, atrăgind astfel atenția pilotului.
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Film serial : Dallas
Uf
,
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agricultură.
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Telejurnal
In actualitate : pregătirea
alege
rilor de la 9 martie 1
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Alteței Sale Șeic JABER AL AHMAD AL SABAH

18.: 20,15. MIORIȚA — 9:
11.15;
13,30: 15,45; 18; 20,15. TOMIS — 9:
11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.15.
© Cine mă strigă ? : BUCEGI
15,30: 17,30: 19,30.
o Un polițist incomod : LIRA
10’; 12: 15.30: 18: 20. VOLGA — 9:
11.15; 13,30: 15,45: 18; 20.15.
© Cianura și picătura de plo-aic :
DRUMUL SĂRII — 16: 13: 20.
© Răzbunarea panterei roz : FE
RENTARI — 16.30; 17.30: 19.30.
o Studentul, computerul și car
tofii : COTROClENI
j5; i7,iș;
19.30.
Safari Express : GIULESTI —
9: 11: 13.15; 15.30; 17,45: 20.
o Chemarea primăverii : PACEA
15.39: 17 30: 19.30.
Destine : VIITORUL
15,30:
17.30; 19.30.

metan lichid, iar pînă la sfîrșitul mileniului, de 4 milioane
tone.

© REÎNTOARCERE ÎN
INSULA PASTELUL Insula
Paștelui a avut o floră deose
bit de bogată, pînă cînd, in
secolul al 17-lea, au fost aduse aici oi și capre. înmulțindu-se rapid și fiind foarte la
come, aceste animale au devo
rat
vegetația.
transformînd,
treptat, insula într-un peisaj arid. Numeroase specii de plan
te au dispărut cu desăvîrșire,
printre acestea și arborele Toromiro, căruia i-a fost însă rezervată o soartă mai specială.

a țării care, concomitent cu compe
titorii, au folosit din plin splendidul
cadru natural al zonei, .devenind ast
fel părtași nu numai la întreceri,
demonstrații și jocuri, ci și benefi
ciari direcți la un plăcut și recon
fortant sfirșit de săptămînă. în acest
mod, competiția și-a justificat pe de
plin înscrierea sub generoasa emble
mă a „Dăciadei".
tn joc au fost puse trei importante
trofee : Cupa ediției a doua a „Zile
lor schiului pentru tineret". „Cupa
unității tineretului sportiv" (acțiune ’
dedicată alegerilor de la 9 Martie și
Congresului al Xl-lea al U.T.C.), pre
cum și „Cupa prietenii munților"
(parcurs aplicativ specific pregătirii
tineretului pentru apărarea patriei),
ceea ce a permis instituirea unui
evantai de întreceri cu caracter co
lectiv sau individual al probelor
de schi fond, alpine și ștafete. Dove
dind o bună pregătire, toate cele
ttei cupe au fost, adjudecate de elevii
profesorului Ioan Vlad din Bistrița
Birgăului, care, prin Livia Ci urea,
Ioana Zbîrcea, loan Bodașcă, precum
și membrii echipajului „Șoimul",
s-au dovedit a fi animatorii compe
tiției. Probele de coborîre dirijată
au revenit, atit la masculin cît și la
feminin, schiorilor din municipiul
Bistrița, iar ștafeta de 3X3 km —
băieți gazdelor, schiorii din Piatra
Fîntînele. (Gh. Crișan).

In 1955, exploratorul și cercetă
torul norvegian Thor Heyerdahl
a luat cu sine cîteva ramuri de
Toromiro, pe care le-a încredin
țat apoi grădinii botanice din
orașul suedez GotebOrg. Din
ramuri au crescut copaci, azi
singurii supraviețuitori ai aces
tei specii. Dar iată că. datori
tă inițiativei cineastului francez
Christian Zuber,’ specializat în
filme de știintă. „Sophora To
romiro" se reîntoarce în patria
sa. EI a dus trei butași în Insu
la Paștelui. pentru a încerca să
reîmpădurească ținutul.

© REZULTATELE UNUI SONDAJ. Populația
pariziană a respins. In
unui sondaj, propunerea
taților de resort privind
tivitatea utilizării și în

cadrul
autoriobligatimpul

zilei a lanternelor de poziție și
farurilor în traficul urban. Cei
care au respins inițiativa amin
tită — deopotrivă con ducători
auto și pietoni — au precizat că
ea are dezavantajul de a crea
pericolul de „orbire" cu farurile
a participanților la trafic, mai
ales în timp de ploaie.

® EMBARGO LA EX
PORTUL DE ...MAIMU
ȚE. Guvernul Indoneziei a in
terzis exportul maimuțelor des
tinate experiențelor de labora
tor. Această decizie a fost de
terminată, între altele, de fap
tul că, anul trecut, un număr de
500 de maimuțe expediate de la
Jakarta cu destinația Amster
dam au murit asfixiate din cau
za condițiilor necorespunzătoare

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© Sîmbătă, în Sala sporturilor de la
Floreasca se va desfășura ceai de-a
8-a ediție a campionatelor internațio
nale de judo ale țării noastre, la care
și-au anunțat participarea sportivi
din R.D. Germană. Italia, Olanda,
Polonia. Ungaria. U.R.S.S. și Franța
(o echipă a clubului sportiv muncito
resc F.S.G.T.).
întrecerile se vor disputa diminea
ța de la ora 9 și după-amiază cu în
cepere de la ora 16.
SOFIA 25 (Agerpres). — în ca
drul concursului international ■ de
judo de la Pernik, .sportivul român
Ion Domnar a avut o frumoasă com
portare. clasindu-se pe primul loc la
categoria 60 kg.
0 La Sofia, s-au încheiat meciuiile turneului internațional de box
pentru „Cupa Strandjata
_________“. Lai cate___
goria semimuscă (48 kg) victoria a
revenit bulgarului Mustafov. care în
finală l-a învins. la puncte, pe
D. Schiopu (România).

înscrierea dobmzilor
în libretele de economii
în aceste zile, unitățile C.E.C.
au început să înscrie dobînzile
cuvenite titularilor pentru de
punerile efectuate pînă la ' 31
decembrie 1979, pe libretele de
economii : cu dobîndă. cu dobindă și cîștiguri, cu dobindă si
cîștiguri în autoturisme, pen
tru turism și pentru cumpăra
rea de locuințe proprietate per
sonală. în tot cursul anului, su
cursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
orășenești, autorizate,
inscriu dobînzile in librete la
prezentarea depunătorilor pen
tru efectuarea de operațiuni sau
numai pentru înscrierea dobînzilor. în holurile acestor unități sint afișate simbolurile
libretelor de economii (primeic
două grupe de numere men
ționate pe libret), pentru care
unitatea respectivă efectuează
înscrierea dobînzilor. La celelalte unități C.E.C. înscrierea
dobînzilor in librete se face
prin reținerea libretului (eliberîndu-se depunătorilor adeve
rințe de reținere) și trimiterea
acestuia la unitățile contabile.
La cererea depunătorilor, su
cursalele și filialele C.E.C. pot
înscrie dobînzile pentru libre
tele emise de alte unități C.E.C.
din țară pe bază de confir
mare telefonică. Se reamintește
depunătorilor că începind cu
data de 1 octombrie a fiecărui
an. unitățile poștale efectuează
restituiri numai din libretele de
economii în care a fost înscrisă
dobînda pentru anul precedent.
Dacă nu s-a făcut această ope
rație, restituirile se efectuează
numai la unitățile C.E.C.

de transport.
Pentru anul in
curs fusese aprobat anterior ex
portul a aproximativ 25 000 de
maimuțe, majoritatea
acestor
animale fiind destinate cercetă
rilor și experiențelor de labora
tor în Japonia. Statele Unite.
Suedia și alte țâri. Anul trecut.
India a adoptat o decizie simi
lară. interzicînd exportul mai
muțelor.

®

MINIELICOPTER.

Specialiștii sovietici au conceput
un elicopter miniatural, dotat
cu aparatură de televiziune și
destinat urmăririi de la înălți
me a montării construcțiilor in
ginerești înalte, a podurilor
suspendate, a liniilor de inaltă
tensiune etc. Minielicopterul. di
rijat prin radio, are înălți
mea de 56 cm și lungimea
de 1,37 m.

i
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Jn spiritul prieteniei și înțelegerii"
Presa din Amman despre rezultatele fructuoase ale convorbirilor la nivel înalt
româno-iordaniene

Cotidianul de limbă engleză „.IOR
DAN TIMES" scrie : „Convorbirile
româno-iordaniene de Ia . București
s-au desfășurat in spiritul prieteniei
și înțelegerii care caracterizează rela
țiile. dintre cele două țări", eviden
țiind perspectivele favorabile ale
copperării economice româno-iorda
niene, satisfacția pentru conlucrarea
rodnică statornicită pe planul cultu
rii și educației.
Articolul relevă, în continuare, că
„cei doi conducători au isubliniat ne
cesitatea respectării principiilor con
viețuirii pașnice in relațiile dintre
state. înlăturării cu desăvîrșire a
amestecului direct sau indirect în tre
burile interne ale statelor".
Referitor la situația din Orientul
Mijlociu, ziarul subliniază că „Cei doi
șefi de stat au fost de acord că solu
tionarea conflictului trebuie să aibă
loc prin retragerea completă si ime
diată a forțelor Jsraeliene din toate
teritoț-iile arabe ocupate in 1967, in
clusiv din Ierusalimul arab, recunoaș
terea drepturilor naționale ale po

porului palestinian, a dreptului său
la autodeterminare, inclusiv de a-și
întemeia propriul său stat indepen
dent, cu luarea in considerație a re
zoluțiilor pertinente adoptate de Con
siliul de Securitate și Adunarea. Ge
nerală a O.N.U.". Declarația— adau
gă ziarul — „cheamă la intensifica
rea eforturilor pentru realizarea unei
reglementări globale, juste și durabile
a situației din Orientul Mijlociu, cu
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, cu participarea
Organizației Națiunilor Unite si pe
baza rezoluțiilor sale". în articol se
menționează similitudinea pozițiilor
exprimate de cei doi șefi de stat cu
privire la problemele referitoare ia
consolidarea destinderii, încetarea
cursei înarmărilor, făurirea unei noi
ordini economice internaționale care
să asigure realizarea aspirațiilor de
dezvoltare independentă a tarilor în
curs de dezvoltare și sporirea rolu
lui O.N.U. in solutionarea probleme
lor contemporane.

Primire la președintele Ziaur Rahman

■
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AMMAN 25 (Agerpres). — Ziarele iordaniene continuă să .insereze
ample relatări despre vizita in țara noastră a Maiestății Sale Regele
Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemît al Iordaniei, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu,
acordină o importanță deosebită conținutului Declarației comune
româno-iordaniene semnate de cei doi șefi de stat.

Vizita delegației guvernamentale române
in Bangladesh

Cotidianul de limbă arabă „ALRAI" dbdică articolul său de fond
acestui .important eveniment, sub
titlul „Rezultate fructuoase". în care
se arată, că Declarația comună româno-iordaniană este un bun ciștigat.
pentru cauza arabă in contextul situa
ției internaționale actuale prin for
mularea unei soluții clare și juste cu
privire la situația din regiune. Ample
comentarii publică și ziarele „AL
AKHBAR" și „AL DESTOUR".
Programe speciale dedicate vizitei
oficiale, in țara noastră a suveranu
lui hașemit au prezentat POSTURILE
DE RADIO SI TELEVIZIUNE ior
daniene. A fost subliniată contribuția
celor doi șefi de stat la promovarea
pe multiple planuri a prieteniei și
colaborării dintre popoarele român și
iordanian. A fost scos în evidentă,
de asemenea, . conținutul. convorbiri
lor. dintre cei doi șefi de stat, ca o
expresie a dorinței comune de a
participa: la găsirea unei soluții via
bile și ’ juăte problemelor Orientului
Mijlociu si lumii contemporane.
Relevind căldura cu care au fost
intîmpipați oaspeții iordanieni. în tot
cursul vizitei, postul de radio Amman
a subliniat prietenia trainică ce leagă
popoarele român și iordanian, do
rința lor sinceră de a conlucra , și in
viitor pentru dezvoltarea relațiilor în
toate domeniile.

DACCA 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Ban
gladesh, Ziaur Rahman, l-a primit pe
tovarășul Paul Niculescu, viceprimministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, care se află la Dacca în
fruntea unei delegații guvernamen
tale române.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușeșcu. președintele
Republicii Socialiste România, șeful
delegației guvernamentale române a
inminat un mesaj de prietenie pre
ședintelui Ziaur Rahman și i-a trans
mis un saiut cordial. împreună cu
urări de sănătate și fericire perso
nală. de progres și prosperitate po
porului R.P. Bangladesh.
Mulțumind pentru mesaj, președin
tele R.P. Bangladesh l-a rugat pe
oaspetele român să transmită tova
rășului Nicolae Ceaușeșcu cele mai
calde salutări, urări de sănătate si
fericire personală, de bunăstare și
deplin succes poporului român în
realizarea programului de dezvoltare
multilaterală a tării sale.
în cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția celor două părți față
de cursul ascendent al raporturilor
dintre România și Bangladesh ne
plan economic, tehnologic, politic, cul
tural si în alte domenii de activitate,
subliniindu-se hotărîrea guvernelor

țărilor lor de intensificare a conlu
crării rodnice dintre ele, potrivit în
țelegerilor convenite la cel mai înalt
nivel, cu ocazia vizitei președintelui
Ziaur Rahman în România din oc
tombrie 1978, în deplin consens cu in
teresele fundamentale ale celor două
popoare prietene.
A avut loc, de asemenea, un schimb
de'păreri cu privire la unele aspecte
actuale ale vieții contemporane, constatindu-se cu satisfacție similitudi
nea pozițiilor României și Bangla
desh in legătură cu problemele abor
date și subliniindu-se dorința celor
două țări de amplificare a colaboră
rii dintre ele pe plan international.
După întrevedere,
președintele
Ziaur Rahman l-a reținut la dejun
pe șeful delegației guvernamentale
române.
La convorbiri și dejun au luat par
te Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, și Io
sif Chivu, ambasadorul României la
Dacca, precum și Jamaluddin Ah
med, viceprim-ministru, Badruddozza
Chodwhury, secretarul general al
partidului de guvernămînt, prof. Mo
hammad Shamsul Huq. ministrul
afacerilor externe, dr. M.N. Huda.
ministrul finanțelor, și alte persoane
oficiale.
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PENTRU REUNIFICAREA PAȘNICĂ

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

SI INDEPENDENTĂ A COREEI
P.C.I. sprijină eforturile P.M.C. vizînd realizarea dialogului
între forțele politice și sociale ale Nordului și Sudului
BHfîNIAN 25 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei întreprinse în R.P.D.
Coreeană de o delegație a P.C. Ita
lian, condusă de Pietro Ingrao, mem
bru al Direcțiunii C.C. al partidu
lui. Ia Phenian a fost dat publici
tății un ' document comun, în care se
exprimă dorința P.C.I. și a Parti
dului Muncii din Coreea de a con
solida in continuare relațiile priete
nești și de cooperare dintre ele. Tot
odată, delegația P.C.I. a arătat că
sprijină politica ’ Partidului Muncii
din Coreea de reunificare pașnică și
independentă a țării,. fără amestec
din afară, prin dialog între forțele

politice și sociale ale Nordului și Su
dului, subliniind că reunificarea in
dependentă și pașnică a Coreei este
conformă cu interesele forțelor păcii
din lumea întreagă.
Cele două părți — se arată de.asemenea în documentul comun — au
subliniat că pentru a contracara âgravarea situației internaționale este
necesar. să fie salvgardată pacea, să
fie zădărnicite manevrele imperia
liștilor și să fie oprită cursa inarmărilor. iar disputele să fie regle
mentate prin negocieri între părțile
implicate.

Congresul Partidului Comunist din
DACCA 25 (Agerpres). — La Dacca
s-au deschis lucrările celui de-al
III-lea Congres al Partidului Comu
nist din Bangladesh, la care participă
300 de delegați.
Raportul Comitetului Central al
Partidului Comunist din Bangladesh

Bangladesh

privitor la activitatea desfășurată de
partid in perioada care a trecut de
la congresul precedent a fost pre
zentat de Muhammad Farhad, secre
tar general al C.C. al P.C.B..
Lucrările se vor încheia la 28 fe
bruarie.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Sosirea în Israel a unei delegații egiptene
TEL AVIV 25 (Agerpres). — Mi
nistru! . apărării al Egiptului, Kamal
Hassan ■ Aii, a sosit luni in Israel,
în fruntea unei delegații militare și
diplomatice egiptene. După cum in
formează ' agenția M.E.N., în cadrul
tratativelor pe care le va avea cu
oficialitățile de la Tel Aviv. vor fi
examinate probleme legate de retra-

gerea trupelor tsraeliene oină la
frontierele internaționale ale Egiptu
lui, precum și normalizarea relații
lor dintre Egipt și Ișrael.. Totodată,
ministrul egiptean a declarat că. vor
fi abordate probleme privind regle
mentarea globală a situației din Orientui Mijlociu, precum și autono
mia palestiniană.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Traian
Dudas, ambasadorul României in
U.R.S.S., a fost primit de A. A.
Gromiko. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S. A
avut loc o convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă priete
nească.
VERNISAJ. La Biblioteca canto
nară . universitară din Lausanne s-a
inaugurat o expoziție de carte ro
mânească. La loc de frunte sint pre
zentate operele tovarășului Nicolae
Ceaușeșcu, președintele României.
Expoziția de carte a prilejuit și o
seară de poezie românească dedi
cată memoriei marelui nostru poet
Eminescu. . Au participat Claude
Bridal, rectorul Universității din
Lausanne, cadre didactice, ziariști,
studenți, membri ai Asociației de
prietenie . helveto-române, un nu
meros, public.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN JA
PONIA. La Tokio a avut Ioc plenara
Comitetului Central al Partidului
Comunist din Japonia consacrată ce
lui de-al XV-lea Congres al P.C.J.,
ale cărui lucrări vor începe, la 26
februarie, in orașul Atârni, din pre
fectura Shizuoka. A fost aprobat
raportul Comitetului Central care
va fi prezentat la congres. La ple
nară a rostit o cuvîntare Sanzo
Nosaka, președintele C.C. al P.C.J.
Cuvîntul de închidere a fost rostit
de Kenji Miyamoto, președintele
Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, care a eviden
țiat importanța luptei pentru lăr
girea rîndurilor comuniștilor niponi.

CONVORBIRI ROMANO-LIBIENE. Delegația condusă de Mihail
Țenea, adjunct al ministrului con
strucțiilor industriale, care l'ace o
Vizită in Jamahiria Libiană, a avut
convorbiri cu secretarii (miniștrii)
Secretariatului pentru locuințe. Co
mitetului popular general al sănă-'
tății, Comitetului popular general
al sportului de masă și Comitetului
popular general al informațiilor,
precum și cu șeful Departamentului
cooperării din Secretariatul de ex
terne. în cursul convorbirilor a fost
discutat stadiul realizării unor sar
cini privind dezvoltarea cooperării
dintre România și Jamahiria Li
biană.
DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA
MANEVRELOR MILITARE. în ora
șul japonez Yokosuka, unde se află
o bază navală a S.U.A., 12 000 de
persoane au participat la o demon
strație organizată împotriva parti
cipării forțelor navale nipone la
manevrele militare „Rimpac ’80“
din Oceanul Pacific, programate să
înceapă marți, la care urmează să
ia parte aproximativ 20 000 de mi
litari din S.U.A., Japonia, Austra
lia, Canada și Noua .Zeelandă.

»
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Politica României consacrată făuririi

unei securități reale și trainice în Europa
Sentimentele de justificată mîndrie
patriotică ' pentru împlinirile acestor
ani, pentru cutezătoarele proiecte de
viitor — sentimente cu care cetățenii
patriei noastre se vor prezenta, la
urne votind pentru Frontul Democra
ției și Unității Socialiste — sint întă
rite de încrederea în politica de înal
tă responsabilitate promovată de
partidul și statul nostru pe arena in
ternațională pentru a asigura condi
țiile de liniște, și pace necesare des
fășurării" operei de construcție a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Pentru ca munca lor in fabrici
și uzine, pe ogoare, în institute de
cercetări, in laboratoare să nu fi?
tulburată de nimeni, pentru ca ori
zontul patriei, orizontul vieții inter
naționale să fie mereu senin, astfel
ca toate popoarele să trăiască in
bună înțelegere și conlucrare. în
acest cadru, o însemnătate excepțio
nală prezintă pentru pacea întregii
lumi securitatea europeană — fiind
bine știut, că destinderea este indivi
zibilă, că statornicirea unei securități
reale și trainice pe continent ar
avea profunde efecte pozitive asupra
ansamblului situației politice mon
diale. Acesta este sensul profund umanist al angajării consecvente a
Rbrriâniei socialiste pentru 'nobila
cauză a securității și colaborării in
Europa.
Se știe, Partidul Comunist Român
a înscris înfăptuirea securității _ eu
.ropene
__
_ unul din obiectivele
ca
primordiale ale politicii sale ex
terne, consacrat in Programul par
tidului, în alte documente de par
tid și de stat. Sint larg recunos
cute și se 'bucură de inaltă apre
ciere pe plan internațional contribu
ția secretarului general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu,
la definirea și cristalizarea conceptu
lui de securitate europeană, activita
tea sa multilaterală pentru afirmarea
principiilor noi de relații interstatale.
. pentru promovarea cauzei cooperării

și destinderii pe continent. Numele
României este asociat pe drept efor
turilor pentru pregătirea și desfășu
rarea cu succes a primei conferințe
general-europene din istoria Europei,
aportul său constructiv fiind, incor
porat in conținutul Actului final de
la Helsinki.
Evoluția evenimentelor după înche
ierea conferinței ..general-europene a
confirmat pe . deplin realismul și
înalta răspundere a apelului adresat
de președintele Nicolae Ceaușeșcu de
la tribuna marelui forum european,
de a se acționa in continuare, cu
aceeași perseverență, pentru ca în
țelegerile la care s-a ajuns, concepute
ca un tot unitar, să fie transpuse in
fapte, ca perspectivele deschise de
conferință să fie fructificate în folo
sul progresului, cauzei securității eu
ropene. în acest sens, Manifestul
Frontului Democrației și Unității So
cialiste evidențiază necesitatea acțiu
nii unite a popoarelor pentru reali
zarea obiectivelor inscrise in Actul
final de la Helsinki.
' Cu deosebire in condițiile actuale,
cind se constată o agravare a tensiu
nilor dintre state, o accentuare a
tendințelor de revenire Ia unele prac
tici ale . „războiului rece", determi
nate in special de încercările de re
împărțire a zonelor de influență,
apare in relief cit de stringent ește
să se acționeze pentru a asigura dez
voltarea procesului început la Hel
sinki, pentru consolidarea destinderii
și înfăptuirea unei reale securități
europene. în acest sens, tovarășul
NICOLAE CEAUȘEȘCU sublinia :
„Față de agravarea situației interna
ționale actuale se impune să fie in
tensificate in mod deosebit eforturile
pentru realizarea securității europe
ne, astfel ca imbunătățirea climatului
politic pe continentul nostru să adu
că o contribuție importantă la pro
cesul destinderii și păcii în întreaga
lume. Trebuie să facem astfel îneît
actuala tensiune internațională să nu

ducă la înrăutățirea relațiilor din Eu
ropa, ca securitatea europeană să dea
un imbold mai puternic luptei pentru
o politică de desiindere Și pace in
întreaga lume".
Cu atit mai mult este necesar sâ
nu se întreprindă nici un fel de
acțiuni care să pericliteze progresele
înregistrate in ultimii ani, ci, dim
potrivă, să se facă totul pentru a se
ajunge la instaurarea unui climat de
bună vecinătate, înțelegere și coope
rare. Iată . de ce partidul și statul
nostru acordă o deosebită atenție bu
nei pregătiri a reuniunii europene
programate Să aibă loc în toamna
acestui an la Madrid, reuniune che
mată.să. dea un nou impuls dezvol
tării relațiilor de colaborare multila
terală dintre statele participante și
îndeosebi eforturilor pentru realiza
rea unor măsuri concrete și eficiente
de dezarmare și dezangajare, fără de
care nu se pot concepe pacea și secu
ritatea în Europa și, în general, in
lume.
.
.....
Preocuparea României pentru în
făptuirea unor măsuri in domeniul
dezarmării pornește de la însăși re
alitatea in care trăim. Faptul că de
trei decenii și jumătate tunurile au
amuțit pe continentul nostru nu în
seamnă că putem sta liniștiți Tunu
rile au amutit, dar s-au înmulțit. Lor
li s-au adăugat arme noi, ultrasofisticate. Din panoplia europeană nu
lipsește astăzi nici una din „creațiile
de virf" ale. tehnicii de distrugere,
ale armamentului nuclear. Este tim
pul, este de mult timpul să se
treacă Ia diminuarea și apoi elimi
narea primejdiilor reprezentate de
actualele arsenale din Europa. Nu
mai în acest fel se va. putea înainta
spre acea securitate reală și trainică
la- care aspiră toate popoarele conti
nentului.
De aceea, în spiritul prevederilor
Actului final de la- Helsinki, Româ
nia a propus organizarea unei con
ferințe speciale de dezarmare în Eu-

ÎNTÎLNIRE. Luni, la Geneva a
avut loc o întilnire a delegațiilor
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii
care participă la convorbiri in
scopul elaborării unui tratat pri
vind ■ interzicerea generală și totală
a experiențelor cu arme nucleare.
VIZITA ÎN BANGLADESH. A
luat sfîrșit vizita efectuată in Ban
gladesh de Iosip Vrhovet, secretarul
federal pentru afacerile externe al
R.S.F. Iugoslavia, în cursul căreia
el a avut convorbiri cu ministrul
de externe al țârii-gazdă, Moham
mad Huq, și a fost primit de pre
ședintele Ziaur Rahman, Convorbi
rile s-au referit la cooperarea bila
terală, situația internațională actua
lă și rolul mișcării nealiniaților în
rezolvarea situațiilor de criză apă
rute în lume — transmite agenția
Taniug,

POPULAȚIA R. P. UNGARE era
la începutul acestui an de 19 710 000
persoane, a anunțat Direcția cen
trală de statistică a R.P. Ungare.

ERUPȚIILE SOLARE ȘI REPERCUSIUNILE LOR. Devenind mai in
tense in următoarele luni, odată cu începerea perioadei de activitate a Soa
relui, care survine l<i fiecare 11 ani, erupțiile solare pot deregla ordinatoa
rele, bruia comunicațiile radio și provoca aurore boreale, au anunțat spe
cialiștii americani de la Administrația națională pentru studierea oceanelor
și atmosferei. De pe acum s-au înregistrat perioade de întrerupere a le
găturilor radio in banda de înaltă frecvență cu avioane aflate în zbor și
dificultăți in menținerea comunicațiilor prin sateliți. Apropiata perioadă de.
maxîm-ă activitate solară se anunță a fi cea mai spectaculoasă din acest
secol, apreciază specialiștii americani.

SOCIALISTE
A

ÎN NICARAGUA au fost create
„milițiile populare sandiniste", în
vederea apărării suveranității națio
nale și a revoluției, anunță agenția
France Presse. Ceremonia prin care
au fost inaugurate noile forțe de
ordine s-a desfășurat la Masaya,
la 30 km vest de Managua. în pre
zența lui Sergio Ramirez Mercado,
membru al Juntei de guvernămînt.
„Milițiile populare sandiniste" vor
fi plasate sub ordinele ministrului
apărării.

ropa și încheierea unui pact general
de renunțare la forță și la amenin
țarea cu forța, de nefolosire a arma
mentelor nucleare și clasice. Europa
este și.așa suprasaturată de arme. Iar
popoarele nu pot și nu trebuie să
mai admită transformarea continen
tului în ruine. Orice decizie de spo
rire a arsenalelor existente, în nu
mele unui spor de securitate, este nu
numai iluzorie, ci și primejdioasă,
căci alimentează cursa înarmărilor —
în contrast cu sporul real de securi
tate ce ar emana din convenirea
ccr.vcr.ircc
unor măsuri de dezangajare militară
și dezarmare.
România are in vedere în acest
sens retragerea trupelor de pe teritorii străine in interiorul granițelor
naționale, reducerea efectivelor ar
mate și armamentelor fiecărui stat,
înghețarea bugetelor militare Și re
ducerea cheltuielilor pentru înarmări,
îmbinind vorba cu fapta, țara noas
tră a-adoptat ea însăși unele măsuri
pe această linie, reducind cheltuielile
militare din bugetul anilor 1979 și
1980. în interesul satisfacerii unor ce
rințe sociale.
Obiectiv de excepțională însemnă
tate, realizarea securității europene
impune mobilizarea tuturor forțelor
progresiste, a tuturor popoarelor con
tinentului, ele avind, unite, capaci
tatea necesară de a determina conti
nuarea cursului spre destindere, spre
înțelegere și colaborare, astfel incit
toate resursele materiale și umane să
fie puse in slujba progresului și civi
lizației.
Acesta este mesajul profund uma
nist al inițiativelor și acțiunilor
practice ale României socialiste con
sacrate cauzei securității europene, in
numele acestui nobil țel cetățenii pa
triei noastre se vor prezenta Ia 9
martie la urne, încrezători în politica
externă de pace și colaborare promo
vată neabătut de partidul și statul
nostru 1
i

Dumitru ȚINU

On moment decisiv pentru dezvoltarea
de sine stătătoare a poporului Zimbabwe
Scăldat in razele generoase ferințe de presă organizate aici, la
Salisbury, se află cercurile reacțio
ale soarelui tropical, Salisbury,
capitala Rhodesiei, se pregătește, nare interne. care nu se împacă cu
ideea unei reglementări pașnice, ca
alături de restul teritoriului rhodesian, pentru un eveniment de cea și rasiștii din. afară, care se tem
mal mare însemnătate in viața po de ecoul pe care existența unui stat
liber Zimbabwe l-ar avea in res
porului și a țării: timp de trei
tul Africii australe. In acest con
zile, între 27 și 29 februarie, alegă
torii africani se vor prezenta la urne text, in rindurile opiniei publice,
ca șl ale cercurilor de presă de aici,
— in cadrul celei de-a doua faze
au stimit emoție și indignare dez
a alegerilor prevăzute in acordu
văluirile ziarului „Rand Daily
rile pentru reglementarea pro
Mail", din Johannesburg, in sensul
blemei rhodesiene — în vederea
desemnării celor 80 de deputati care că autoritățile de la Pretoria sini
gata să trimită trupe in Rhodesia,
ii vor reprezenta in parlamentul
viitorului stat independent Zim
după încheierea alegerilor. ..in ca
zul cind vor considera că acest lu
babwe (in prima fază, la 14 februa
cru este justificat".
rie, au fost desemnați cei 20 de re
prezentanți ai populației albe).
Dealtfel, se cuvine relevată hotărirea Tanzaniei, care a luat iniția
Campania electorală, desfășurată
tiva convocării unei intilniri a re
pe parcursul unui răstimp de o lună
prezentanților celor 5 state „din
și jumătate, s-a încheiat duminică,
prima linie" pentru a examina in
odată cu organizarea ultimelor mi
tinguri ale celor nouă partide care ce măsură și-au găsit respectare
participă la scru
prevederile acor
tin.
dului de la Lon
CORESPONDENTA
Adunările poli
dra referitoare la
tice și conferin DE LA TRIMISUL NOSTRU condițiile alegeri
țele de presă care
lor libere.
s-au succedat în
Respinaind cu
ultimele zile într-un ritm alert, calm diferitele tentative de in
zecile de mii de afișe electorale, cu
timidare. cele două formații po
simbolurile diferitelor partide, lozin
litice care. in . timpul luptei
cile întretăiate de muzica specific
de eliberare, au acționat îm
africană care se revarsă din difuzoa preună in cadrul Frontului Pa
re, tricourile viu colorate arborate triotic — Uniunea Națională Afri
de simpatizanta diferitelor partide, cană Zimbabwe (Z.A.N.U.) de
avind imprimate pe. ele chipurile sub conducerea lui Robert Mugabe,
liderilor respectivi, alcătuiesc, in și Uniunea Poporului African
ansamblu, un tablou de un specific Zimbabwe (Z.A.P.U.), de sub con
și pitoresc deosebit.
*
ducerea lui Joshua Nkomo — s-au
Alături insă de astfel de aspecte străduit și au reușit in cea mai
pașnice pot fi văzute si a-ltele. Ur mare măsură să imprime un carac
ter normal procesului electoral.
mele încă proaspete ale unor ex
Deși se vor prezenta separat in
plozii care au provocat morți șl
alegeri, cele două partide nu
răniți în rindurile populației, aten
au renunțat însă la ideea-simbcl
tatele săvirșite in ultimele zile îm
a unității pe care Frontul a re
potriva unor personalități politice
prezentat-o și o reprezintă in ochii
africane, manifestele tipărite clan
africanilor: astfel, Z.A.P.U. și-a
destin care încearcă să prezinte in
schimbat chiar,denumirea in Fron
tr-o lumină falsă și să discrediteze
tul
Patriotic, in timp ce Z.A.N.U.,
forțele progresiste, toate acestea arată că elementele ostile spiritului păstrîndu-și titulatura, și-a adău
gat la aceasta și inițialele Frontu
acordurilor de reglementare a pro
lui Patriotic.
blemei rhodesiene nu se dau îna
poi de la nimic in încercările de a
Programele ambelor partide pre
intimida populația, de a crea un
văd tin șir de măsuri similare, în
climat de tensiune care s-o împie
dreptate spre înlăturarea urmărilor
dice să-și exprime liber opțiunile.
perioadei coloniale, refacerea eco
La aceasta se adaugă diferite ma
nomiei, dezvoltarea industriei, in
nevre vizind ațițarea rivalităților
clusiv cea particulară, și distribuirea
tribale — moștenire a dominației
către țărani a păminturilor necul
coloniale — obstacolele ridicate în
tivate. Cele două formații se pro
calea refugiaților aflați in țările
nunță. de asemenea, pentru o reafricane vecine șl dornici de a se
cbnciliere și conlucrare sinceră,
întoarce in patrie pentru a vota
egală in drepturi, cu populația albă,
(din totalul de 250 000 de refuglați
minoritară, pentru ca toți locuitorii
s-au întors doar 32 000). Tot
țării să-și poată consacra împreună
odată s-a creat o serioasă dis
energiile muncii pașnice, propășirii
criminare prin libertatea de de
patriei comune.
plasare de care se bucură așa-numiRezultatul alegerilor va fi cunos
tele forțe auxiliare ale fostului re cut la 4 martie, transferul puterii
gim minoritar și care exercită către guvernul rezultat din alegeri
presiuni asupra alegătorilor, in șl, implicit, proclamarea noului stat
timp ce forțele patriotice au fost Zimbabwe urmând să aibă loc, dacă
cantonate in puncte de regru lucrurile vor decurge normal, in
pare, prestabilite. In . spatele unor jurul datei de 15 martie.
asemenea acțiuni, așa cum s-a
arătat in cadrul diferitelor con
Romulus CAPLESCU

Cunoscuta societate bancară ameri
cană „Chase Manhattan" a dat pu
blicității un raport care analizează
perspectivele evoluției economice a
țărilor din Europa occidentală, a Ja
poniei și Canadei în anii ’80.

Aport constructiv la elaborarea
Actului final de la Helsinki
@ NORMELE DEMOCRATICE
adoptate la Conferința
general-europeană ca modalitate de desfășurare a negocie
rilor AU FOST FORMULATE Șl PROPUSE DE ȚARA NOASTRĂ.
® Din inițiativa României, DECLARAȚIA PRIVIND PRIN
CIPIILE CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIILE RECIPROCE DINTRE
STATE, cuprinsă in Actul final de la Helsinki, a fost întregită
prin adoptarea unui șir de HOTĂRÎRI - DE ORDIN POLITIC,
ECONOMIC, MILITAR - DESTINATE SĂ FACĂ EFECTIVĂ NERECURGEREA LA FORȚĂ SAU LA AMENINȚAREA CU FORȚA.
® înscrierea unui capitol distinct în Actul final al Con
ferinței general-europene privind măsurile de CREȘTERE A
ÎNCREDERII Șl ÎNTĂRIREA STABILITĂȚII PE CONTINENT este
rezultatul inițiativei României, împreună cu alte țări,
© România a formulat, de asemenea, IDEEA CONTINUI
TĂȚII procesului început la Helsinki, idee materializată în dis
pozițiile Actului final privind „URMĂRILE CONFERINȚEI".

Propuneri concrete de dezangajare
militară și dezarmare
® De la tribuna Congresului al Xll-lea al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu a propus ORGANIZAREA UNEI
CONFERINȚE SPECIALE DE DEZARMARE ÎN EUROPA.
® Țara noastră propune, de asemenea, ÎNCHEIEREA
UNUI PACT GENERAL DE RENUNȚARE LA FORȚĂ Șl LA AMENINȚAREA CU FORȚA, DE NEFOLOSIRE A ARMAMENTE
LOR NUCLEARE Șl CLASICE.

@ PROGRAMUL DE DEZANGAJARE MILITARĂ Șl DEZARMARE inițiat de țara noastră prevede :
- înghețarea cheltuielilor militare, a efectivelor armate
și a armamentelor și reducerea lor, într-o primă etapă, pînă
în 1985, cu cel puțin 10—15 la sută;

- reducerea treptată, pînă la retragerea totală a trupe
lor străine, lichidarea bazelor militare de pe teritoriul altor
state ;
- crearea unei zone demilitarizate în zona geografică
dintre cele două blocuri militare;
- trecerea la negocieri în vederea lichidării concomiten
te a blocurilor militare - a N.A.T.O, și a Tratatului de la Var
șovia ;

- asumarea de angajamente ferme de către statele par
ticipante la Conferința general-europeană în legătură cu în
cetarea manevrelor militare, a oricăror demonstrații de forță
la frontierele altor state.

Potrivit opiniei autorilor raportului,
în actualul deceniu Anglia va conti
nua să fie confruntată cu mari difi
cultăți economice. Astfel, în anul in
curs, produsul national valoric ăl
Marii Britanii va înregistra un declin
de 2,6 la sută, iar rata inflației va
depăși 16 procente. în anul 1984, si
tuația economiei britanice va cunoaș
te o ușoară ameliorare, dar aceasta
va fi de scurtă durată, întrucît în a
doua parte a deceniului în curs ta
bloul economic ah acestei țări va pre
zenta similitudini cu prima parte a
anilor ’70, cind Anglia a fost denu
mită „bolnavul Europei".
în Franța, arată raportul, situația
economică va fi ceva mai bună, dar,
cu toate acestea; chiar in anul 1980,
nivelul inflației șe va cifra la 12 la
sută. în privința R.F.G., după păre
rea autorilor raportului, nivelul mediu
al șomajului și inflației va fi de circa
4 la sută.
Nivelul ridicat al inflației, deficitul
considerabil al bugetului de stat, di
minuarea puterii de cumpărare a
populației și reducerea competitivită
ții produselor vor determina ca anii
’80 să fie „deosebit de întunecați"
pentru Italia.
Pentru Japonia, autorii raportului
prevăd o diminuare considerabilă a
volumului comerțului exterior, pe
care se sprijină în cea mai mare mă
sură economia acestei țări și. ca ur
mare, înregistrarea' unor deficite im
portante ale balanței de plăți. în 1980
și 1981, pasivul balanței de plăți ni
pone se va cifra la circa 23 miliarde
dolari anual. Experțli americani în
trevăd o posibilitate de redresare a
balanței de plăți nipone abia către
anul 1988.
în privința Canadei, ca urmare a
dependenței masive a acesteia de
piața americană, expertii apreciază că
economia tării se va resimți de pe
urma fenomenelor recesioniste din
Statele Unite.

SALVADOR

Un comunicat difuzat
de guverna! din San Salvador
SAN SALVADOR 25 (Agerpres). —
Junta revoluționară de guvernămînt
din Salvador a acuzat grupările de
extremă dreapta că pun la cale o lo
vitură de stat împotriva actualului
regim. Aceste grupări — se spune in
tr-un comunicat guvernamental di
fuzat la San Salvador — ar dori să
instaleze un regim asemănător cu cel
al fostului președinte Carlos Hum
berto Romero, răsturnat de la putere
in octombrie anul trecut.
După ce condamnă asasinarea de
către un grup de extremă dreapta a
fostului procuror general al republi
cii, Mario Zamora Rivas, comunica
tul guvernamental avertizează că ac
tele de violentă nu vor putea împie
dica realizarea procesului revoluțio
nar hotărît de Junta de guvernămînt
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