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Consfătuire de lucru

MANIFESTUL FRONTULUI
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII 

SOCIALISTE CHEAMĂ
CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI!
Un obiectiv esențial pentru perioada care urmează 

este dezvoltarea continuă a învățămîntului pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a politehni- 
zării și integrării strînse cu producția și cercetarea.

Poporul, partidul nostru dau o înaltă prețuire crea
torilor, tuturor lucrărilor care, prin valoarea lor educa
tivă și artistică, se înscriu în prestigioasa tradiție a cul
turii românești progresiste, îmbogățesc cu noi opere 
patrimoniul cultural al țării.

Votind candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, votați

• pentru ca deceniul in care am pășit 
să devină pentru România deceniul științei 
și tehnicii, al calității și eficienței!

• pentru progresul continuu al artei și 
culturii românești, pentru viața spirituală tot mai 
bogată a societății noastre!

( AFIȘ ELECTORAL)

ȘTIINȚA. CULTURA, ÎNVĂȚÂMÎMTUL
IN PAS CU PROGRESUL ÎNTREGII SOCIETĂȚI
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în zilele 
de 25-26 februarie, la C.C. al P.C.R, s-au desfășu
rat lucrările consfătuirii de lucru cu primii secre
tari, secretarii cu probleme agrare și secretarii cu 
probleme economice ai comitetelor județene de 
partid, directorii generali ai direcțiilor agricole ju
dețene, directorii trusturilor județene ale întreprin
derilor agricole de stat, trusturilor pentru mecani
zarea agriculturii și trusturilor horticole.

La consfătuire au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai Comitetului Central, șefi 
și adjuncți de șefi de secție și alți activiști ai C.C. 
al P.C.R., cadre de conducere din ministerele eco
nomice și alte instituții centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești.

inscriindu-se in dialogul permanent promovat de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu activul de partid, cu factori de răs
pundere din economie și din alte sectoare, cu spe
cialiștii, consfătuirea, avînd un pronunțat caracter 
de lucru, a analizat activitatea organelor de 
partid și de stat pentru perfecționarea muncii in 
agricultură, precum și pentru realizarea planului 
în industrie și investiții, măsurile ce se impun pen
tru înfăptuirea exemplară a obiectivelor economice 
pe 1980 și pe întregul cincinal, pentru asigurarea 
condițiilor de aplicare în viață a hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român.

Lucrările consfătuirii s-au desfășurat în plen, pre
cum și în două grupe de lucru - -agricultură și, 
respectiv, industrie și investiții.

In plenul consfătuirii, au luat cuvîntul tovarășii 
Vasile Mușat, Ion Tarachiu, Ion Stoian, Teodor Ro
man, Petre Dănică, Ion Catrinescu, Ferdinand 
Nagy, Miu Dobrescu, Alexandrina Găinușe, Gheor- 
ghe Blaj, Paraschiv Benescu, Pavel Aron, Vasile 
Potop, Petru Enache, losif Szasz, Nicolae Gavriles- 
cu, Ion Avram, Angelo Miculescu. In grupa privind 
problemele agriculturii au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Pușcău, Natalia Jipa, Vasile Geană, Mi
hai Drăghici, Gheorghe Maftei, Mihai Burcheșin, 
Alexe Pakot, Teodor Melinte, Gheorghe Dinescu, 
Ion Zaharia, Gheorghe Vasiliu, Ion Catarig, Ion 
Bucur, Toma Cardoș, Ion Pătrășcoiu, Verona Că- 
răușan, Nicolae Balosin, Octavian Socol, Remus

Chiorean, Ion Smidt, iar în grupa pentru industrie 
și investiții — tovarășii Gheorghe Nicolae, Mircea 
Petru Roman, loan Ungur, Nicolae Bodescu, loan 
Crețu, Andrei Csillag, Gheorghe Vasiu, Nicolae Ște
fan, Florian Băgăluț, Constantin Ștefănescu, loan 
Benko, Mihai Găinariu, Nistor Palcu, Nicolae 
Spînu.

Participanții la consfătuire au înfățișat succesele 
obținute în toate domeniile vieții economico-so- 
ciale de oamenii muncii din patria noastră, strîns 
uniți în jurul partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizările în 
dezvoltarea multilaterală a județelor, rezultatele do- 
bîndite în creșterea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor. Totodată, au fost re
levate neajunsurile manifestate în cursul anului 
trecut în activitatea economică, au fost analizate 
cauzele acestora, subliniindu-se modul în care 
organele și organizațiile de partid trebuie să ac
ționeze pentru lichidarea deficiențelor, pentru în
deplinirea, la toți indicatorii, în mod ritmic și la 
un nivel calitațiv superior, a planului național unic.

O atenție specială s-a acordat, în cadrul dezba
terilor, problemelor din agricultură, inclusiv ce
lor legate de pregătirea apropiatei campanii de 
primăvară, realizării integrale a producției vege
tale și animale planificate, asigurării livrărilor la 
fondul central de stat, utilizării eficiente a fon
dului funciar, folosirii corespunzătoare a bazei teh- 
nico-materiale și forței de muncă de la sate. Un 
accent deosebit s-a pus pe importanța creșterii, 
la toate nivelurile, a răspunderii organelor și or
ganizațiilor de partid, a cadrelor de conducere 
și a specialiștilor din agricultură, începînd de la 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și 
pînă la ultima unitate de producție agricolă. S-a 
subliniat necesitatea ca centrul de greutate al 
întregii activități să se deplaseze din birouri în 
unitățile agricole, acționîndu-se operativ și efi
cient pentru organizarea exemplară a producției 
și muncii, pentru soluționarea concretă, la fața 
locului, a tuturor problemelor legate de dezvol
tarea continuă a producției agricole.

Scoțîndu-se în evidență că numeroase colec
tive din industrie au realizat înainte de termen 
planul pe primii patru ani ai cincinalului, iar 
unele dintre ele au raportat realizarea integrală

a sarcinilor pe întregul cincinal, în cadrul consfă
tuirii a fost subliniată experiența pozitivă acumu
lată de o serie de întreprinderi. In același timp, 
s-a arătat că unele unități economice . prezintă 
nerealizări ale planului la o serie de indicatori, 
și în primul rînd la producția fizică. S-a exprimat 
hotărîrea de a se acționa energic, la toate nive
lurile, în vederea recuperării, în cel- mai scurt 
timp, a tuturor restanțelor și îndeplinirii integrale 
a prevederilor planului.

S-a dezbătut, de asemenea, modul cum se în
deplinește, în fiecare județ, programul de inves
tiții industriale și agricole și al construcției de 
locuințe. Subliniindu-se importanța respectării ter
menelor de punere în funcțiune a noilor obiec
tive și atingerii parametrilor proiectați, au fost 
criticate rămînerile în urmă în îndeplinirea pro
gramului de investiții în cursul anului 1979 și în 
primele două luni ale acestui an și s-au eviden
țiat modalitățile de lichidare grabnică a restan
țelor, concomitent cu punerea neîntîrziată în func
țiune a capacităților de producție planificate să 
producă în acest an și realizarea sarcinilor la 
construcțiile de locuințe.

In cadrul celor două grupe de lucru, miniștri, 
conducători ai organelor economice centrale au 
răspuns la problemele ridicate de participanții la 
dezbateri, prezentînd măsurile pieconizate in ve
derea eliminării neajunsurilor semnalate și asigu
rării condițiilor necesare pentru înfăptuirea la toți 
indicatorii a prevederilor planului pe anul în curs.

Participanții la consfătuire au exprimat hotă
rîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
- români, maghiari, germani și de alte naționa
lități - ca în acest ân hotărîtor al cincinalului 
să acționeze cu înalt spirit de răspundere pen
tru înfăptuirea în cele mai bune condiții a pla
nului, a obiectivelor economice de mare impor
tanță trasate de Congresul al Xll-lea, sporindu-și 
astfel contribuția la înflorirea continuă a Româ
niei socialiste, la creșterea bunăstării întregului' 
popor.

In încheierea consfătuirii de lucru a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea se va da publicității.

Din cronica întrecerii socialiste
O nouă instalație 

petrolieră de intervenție
Continuînd procesul de moderniza

re a producției, colectivul întreprin
derii de utilaj petrolier din Tirgo- 
viște a realizat o nouă instalație de 
intervenție petrolieră cu sarcina la 
cîrlig de 6.3 tone. întregind astfel 
gama acestui gen de instalații. Noul 
produs se remarcă printr-un grad 
ridicat de mecanizare, ceea ce va a- 
sigura o productivitate sporită la e- 
xecutarea lucrărilor de intervenție la 
sonde. (Gh. Manea).

Producții pesîe prevederi
IAȘI. Muncitorii, inginerii si tehni

cienii de pe marea platformă a Com
binatului de fibre sintetice au reali
zat. de la începutul acestui an și 
pînă in prezent, peste sarcinile 
planificate, o producție industrială in

valoare de peste 12 milioane lei. ma
terializată în principal in peste 200 
tone de fire și fibre poliesterice.

GALAȚI. Pe platforma siderurgi
că de la Galați, luna februarie a fost 
marcată de rezultate superioare
întrecerea socialistă, o serie de co
lective depășindu-și simțitor sarcini
le de plan. Furnaliștii au elaborat 
suplimentar peste 3 000 tone fontă, 
colectivele de oțelari circa 2 800 tone 
otel, iar laminoriștii au dat in plus 
1 200 tone tablă groasă.

TIMIȘ. întreprinderile electroteh
nice 'și electronice din județul Timiș 
au înscris în contul depășirilor de 
plan pe 1980 o producție în valoare 
totală de aproape 12 milioane lei. A- 
cest spor s-a concretizat intr-un nu
măr însemnat de motoare electrice, 
elemente de tehnică de calcul si au
tomatizări electronice, aparataj de 
înaltă tensiune, aparate electrice de 
măsură si control și alte produse.

Concomitent, unitățile acestei ramuri 
a industriei timișene au introdus în 
fabricație o serie de utilaje electro
tehnice cu performante constructive 
și funcționale îmbunătățite și cu con
sumuri materiale și energetice mai

în \ reduse.
ALBA. Colectivul întreprinderii 

metalurgice de metale neferoase din 
Zlatna a livrat, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, peste preve
deri, 85 tone sulfat de magneziu, 
peste 50 tone sulfat feros și alte pro
duse. De menționat că toate aceste 
cantități suplimentare de metale ne
feroase s-au obținut in condițiile eco- 
nomisirii a peste 28 000 kWh energie 
electrică și 107 000 mc gaze naturale.

Ca urmare a depășirii sarcinilor 
de plan, a sporirii productivității 
muncii cu 17 la sută și a creșterii 
eficienței economice, s-a realizat, pe 
ansamblul întreprinderii, o produc
ție netă suplimentară in valoare de 
peste 2,4 milioane lei. (Agerpres).

Industria Orșovei 
a realizat planul cincinal

Colectivele de oameni ai muncii din 
industria orașului Orșova raportează 
realizarea integrală a prevederilor de 
plan ce le-au revenit din actualul 
cincinal. S-au creat astfel condiții ca, 
în perioada ce a mai rămas pînă la 
finele anului, să se obțină o produc
ție suplimentară în valoare de peste 
520 milioane lei. care se va concreti
za, in însemnate cantități de produ
se : 600 tone azbest, peste 610 tone 
cuarturi granulate, construcții navale 
în valoare de peste 165 milioane lei 
și peste 80 milioane lei reparații na
vale. utilaje de cală de peste 25 mi
lioane lei. 10 000 metri cubi bușteni 
de fag și alte specii, peste 1 000 metri 
cubi lăzi de fag. 1.5 milioane metri 
pătrati țesături crude și alte produse. 
(Virgiliu Tătaru).

fTrnrii] DRUMUL DE LUPTĂ SI VICTORII fewnTl 
J AL POPORULUI STĂPÎN PE SOARTA SA 7980 J

De la o eeanamle slab deivaltatâ
LA ECONOMIA DE ASTĂZI, 
MODERNĂ, ÎNFLORITOARE

Trei decenii și jumătate — un strop 
de timp în viata unui popor, care 
își măsoară existența în milenii. Un 
strop de timp de neasemuită strălu
cire, în care poporul român a străbă
tut o întreagă epocă istorică, a în
făptuit mai mult decît altădată în 
secole.

Instaurarea, la 6 Martie 1945, a 
primului guvern cu adevărat demo
cratic din istoria tării noastre, pre
zidat de remarcabilul om politic și 
patriot dr. Petru Groza, rămîne în
scrisă. în această splendidă traiecto
rie, ca momentul de referință al unui 
rodnic- început de drum. Constituind 
un eveniment de importantă istorică 
în procesul cuceririi întregii puteri 
politice de către clasa muncitoare si 
aliații săi, victoria de la 6 martie 1945 
a deschis calea spre cele mai profun
de transformări revoluționare demo
cratice pe care le-a cunoscut poporul 
nostru in decursul dezvoltării sale 
istorice — transformările socialiste.

O moștenire de neinvi
diat Tărîmul economiei oferă neîn
doielnic imagini revelatoare și re
pere din cele mai precise ale drumu
lui parcurs în acest răstimp. Ce re
prezenta sub raport economic Româ
nia la începutul anului 1945? După 
patru ani de război și dominație hit- 
leristă, producția industriei scăzuse 
într-o.serie de ramuri sub 50 Ia sută 
față de nivelul antebelic. Din totalul 
celor 3 260 de mașini-unelte, la înce
putul lunii noiembrie 1944 mai func
ționau doar 300, adică mai puțin de 
10 la sută. Din cele cinci furnale de la 
Hunedoara funcționa unul, iar din 
capacitatea de producție a industriei 
metalurgice se utiliza doar 10 la sută. 
Producția de țiței ajunsese in septem
brie 1944 la 25 la sută, capacitatea 
de prelucrare în distilerii scăzuse cu 
aproape 85 la sută, iar cea de cracare 
cu 82 la sută. Transporturile, de ase
menea, se aflau într-o stare precară: 
numai 50 la sută din parcul total de

locomotive si 68 la sută din cel de 
vagoane mai erau în funcțiune. Ca
pacitatea de transport a căilor fe
rate reprezenta numai 30 la sută față 
de cea din 1943. Aceste daune se 
grefau pe trupul unei industrii mo
deste, cu o structură relativ simplă : 
din nomenclatorul ei lipseau tocmai 
produsele complexe, de înaltă tehni
citate. cum ar fi : mașinile-unelte, 
instalațiile de foraj, rulmenții, diver
se tipuri de motoare, utilajele si in
stalațiile tehnologice. tractoarele, 
autovehiculele. îngrăsămintele chi
mice, coloranții organici etc.

Agricultura, extrem de slab echi
pată tehnic, era secătuită de jaful 
hitlerist. de rechizitiile din timpul 
războiului, de distrugerile provocate 
de trecerea frontului. Nivelul recol
telor ne situa pe ultimele locuri ale 
statisticii europene. La toate aces-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a II-a)

Două imagini luate în același 
loc : întreprinderea ,,Timpuri 
noi" din Capitală. Două ima
gini - două repere semnificati
ve pe traiectoria evoluției eco
nomiei românești t- de la starea 
de ruină, de modestă dotare teh
nică în care se afla industria ro
mânească acum 3 decenii și ju
mătate, în momentul instaurării 
primului guvern democratic din 
țara noastră, la realitatea unei 
industrii moderne, viguroase, de 
azi. Atelierele insalubre de altă
dată au rămas doar în amin
tirea veteranilor acestei citadele 
muncitorești. Locul lor a fost luat 
de halele spațioase, luminoase, 
echipate cu mașini și utilaje cu 
înalte performanțe tehnice.
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

DECRET
privind extragerea și valorificarea 
aurului din nisipurile aluvionare

întâlniri dintre candidați și alegători 

Cu responsabilitatea 
unor buni gospodari

SIBIU. Secția de propagandă a

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 
DECRETEAZĂ:

Art. 1. — Extragerea și valorificarea aurului din 
nisipurile aluvionare se pot efectua, pe bază de 
autorizație, de persoane fizice neîncadrate în mun
că, pensionari și membri de familie, denumite în 
continuare persoane autorizate, in condițiile pre
zentului decret.

Art. 2 — Pensionarii pentru limită de vîrstă, 
pensionarii invalizi și accidentali de război și pen
sionarii de invaliditate de gradul I și II pot efec
tua activitatea de extragere și valorificare a auru
lui din cîmpurile aluvionare prin cumularea pen
siei. inclusiv pensia suplimentară, cu drepturile 
bănești cuvenite potrivit prevederilor prezentului 
decret.

Art. 3. — Cantitățile de aur și argint în pro
duse miniere; determinate pe baza analizelor de 
laborator, se predau de persoanele autorizate și 
se preiau de întreprinderile miniere stabilite de 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei deca

dal sau ori de cite ori este nevoie, la prețul de 
150 lei gramul de aur fin și 7,50 lei gramul de 
argint fin.

Veniturile realizate de, persoanele autorizate în 
condițiile prezentului decret nu sint impozabile.

Art. 4. — Persoanele care descoperă noi zone 
aluvionare cu conținut de aur și argint, necunos
cute, sint obligate să informeze întreprinderile 
miniere sau consiliile populare despre existența 
acestora.

Art. 5. — Extragerea și valorificarea nisipurilor 
aluvionare se.exceptează de la autorizarea privind 
folosirea apelor.

Art. 6. — întreprinderile miniere beneficiare sint 
obligate să efectueze toate operațiile decurgind din 
activitatea de prelucrare minieră și metalurgică,

cu cheltuieli jninime, fără a depăși nivelul chel
tuielilor planificate și nu vor putea încadra per
sonal suplimentar.

Art. 7. — Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei va organiza activitatea de extragere și valo
rificare a aurului din nisipurile aluvionare.

Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Mi
nisterul Finanțelor și Banca Națională a Republicii 
Socialiste România vor prezenta, după, un an de 
aplicare experimentală a prevederilor prezentului 
decret, rezultatele obținute și vor propune măsu
rile corespunzătoare.

Art, 8. — Activitatea de extragere și valorificare 
a aurului din nisipurile aluvionare se organizează 
potrivit regulamentului anexat care face parte 
integrantă din prezentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

REGULAMENT
privind organizarea activității de extragere 

și valorificare a aurului din nisipurile aluvionare

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Extragerea și valorificarea au

rului din nisipurile aluvionare care 
nu îndeplinesc condițiile de exploata
re industrială din regiunile aurifere 
cunoscute, precum și din zonele văi
lor cu aluviuni aurifere de pe întreg 
teritoriul țârii se poate face de per
soanele fizice care obțin individual 
sau in colectiv autorizație pentru cău
tarea, extragerea și' valorificarea au
rului în condițiile prevăzute de pre
zentul regulament.

2. Autorizația de lucru se eliberea
ză de către întreprinderea minieră 
Baia de Arieș cu exploatările Roșia 
Montană, Zlatna, precum și de între
prinderea minieră Barza din cadrul 
Centralei minereurilor Deva, care vor 
organiza activitatea de exploatare a 
aluviunilor aurifere în zona Munți
lor Apuseni prin intermediul artiza
nilor.

Pentru celelalte zone aluvionare cu 
conținut de atu-, care prezintă interes, 
autorizația de lucru se va elibera de 
către comitetele executive ale consi
liilor populare județene, prin admi
nistrațiile financiare, la solicitarea 
persoanelor fizice prevăzute de pre
zentul decret. La cererea comitetelor 
executive. Ministerul. Minelor. Petro
lului și Geologiei Va stabili între
prinderile miniere cele mai apropia
te care vor organiza activitatea în 
aceste perimetre.

3. Persoanele fizice autorizate de
numite și artizani pot lucra indivi
dual sau în grupuri, fiind interzisă 
folosirea sub orice formă a muncii 
retribuite. Artizanii extrag aurul cu 
mijloace simple, rudimentare. cum 
sint : șaitroace, hurci și alte mij
loace.

4. Persoanele autorizate pot fi : 
pensionari pentru limită de vîrstă, 
pensionari invalizi și accidentați de 
război și pensionari de invaliditate 
de gradul I și II, persoane neînca
drate în muncă membrii de familie 
ai celor încadrați în muncă — soți, 
părinți și copii.

5. Pentru obținerea autorizațiilor, 
solicitanții se pot adresa întreprinde
rilor miniere prevăzute la punctul 2 
sau administrațiilor . financiare, după 
caz, unde vor completa un formular 
tip care, va cuprinde : numele si 
prenumele, vîrstă. adresa. persoa
nele din familie care îl vor ajuta și

zona unde intenționează să-și desfă
șoare activitatea.

6. Organele de conducere colectivă 
ale întreprinderilor miniere sau ad
ministrațiile financiare, după caz, vor 
soluționa . cererile solicitantilor în 
termen de 10 zile de la primirea a- 
cestora.

Eliberarea autorizației poate fi re
fuzată în situația în care locurile so
licitate au fost atribuite altor per
soane, analizele chimice efectuate in
dică absenta autului în aluviunile 
respective, precum și pentru alte mo
tive întemeiate.

Prin autorizație, se va delimita zona 
de exploatare a nisipurilor aluvio
nare și se vor stabili durata de va
labilitate și punctul de predare, 
păstrare și valorificare a produselor 
miniere.

7. Autorizația se acordă pe termen 
de un an și nu poate fi cedată sau 
transmisă altor persoane.

8. Perimetrul stabilit prin autori
zație constituie un drept exclusiv de 
căutare și extragere a aurului și ar
gintului din nisipurile aluvionare al 
persoanelor autorizate pe perioada 
stabilită în autorizație. întreruperea 
lucrărilor, fără motiv temeinic, timp 
de 30 zile, cu excepția perioadei de 
iarnă (noiembrie — aprilie); ,atrage< 
după sine retragerea autorizației.

9. Autorizarea se comunică de că-' 
tre întreprinderea minieră sau admi
nistrația financiară, după caz, consi
liului popular al comunei pe terito
riul căreia se va desfășura această 
activitate.

10. Evidența autorizațiilor se ține 
într-un registru special, în care vor 
fi menționate toate datele cuprinse 
în autorizație.

11. Autorizația va fi însoțită de 
carnetul persoanei autorizate. Carne
tul va cuprinde obligațiile și dreptu
rile persoanei autorizate față de în
treprinderea minieră și file pentru 
înscrierea cantităților de produse 
miniere obținute, data obținerii și 
predării cantităților, precum și suma 
ce revine persoanei autorizate pen
tru aurul și argintul predate.
II. EXTRAGERE ȘI VALORIFICARE

12. Se stabilesc următoarele peri
metre aluvionare :

a) pentru întreprinderea minieră 
Baia de Arieș, cu exploatările sale : 
Valea Abrudel din Abrud pînă la

confluența acesteia cu rîul Arieș ; 
piriul Valea Bucium și Corna, cu 
afluenții lor, pîrîul Valea Roșie cu 
afluenții lui ; vetrele șteampurilor și 
hălzile aflate în proprietate personală 
și care nu sint în perimetrul exploa
tării ;

b) pentru întreprinderea minieră 
Barza : rîul Crișul Alb, in aval de 
uzina de preparare.

13. întreprinderile Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei vor 
putea pune la dispoziția persoanelor 
autorizate, la cererea acestora, prin 
personalul de specialitate geologic, 
informațiile necesare strict limitate 
la condițiile specifice de lucru în 
perimetrele solicitate.

14. Persoanele autorizate vor extra
ge cu mijloace proprii nisipurile din 
aluviuni pentru care au primit auto
rizație.

întreprinderea minieră beneficiară 
poate vinde persoanelor autorizate, 
la preț cu ■ amănuntul, scule, ca : 
sape, lopeți, tîrnăcoape etc. De ase
menea, poate executa, contra cost, la 
cererea persoanelor autorizate, șai
troace, hurci, ciubere, la prețul cu 
amănuntul stabilit potrivit legii.

15. întreprinderile miniere benefi
ciare vor organiza cite un punct de 
prepare,. păstrare ; și Valorificare.' ‘ ■ 

' ‘'16. Formele sub care se poate prer 
da aurul în produse miniei® „intrus 5 
prinderii beneficiare sînt urmattiă- 
rele :

a) pirită auriferă, cu conținut de 
minimum 12 grame aur pe tonă și 50 
grame argint pe tonă ;

b) amalgam de aur și argint.
III. DREPTURILE PERSOANELOR 

AUTORIZATE
17. Persoanele autorizate au, in 

principal, următoarele drepturi : /
a) să extragă nisipurile aluvionare 

de pe cursul rîurilor în scopul valo
rificării aurului și argintului ;

b) să obțină informațiile necesare 
privind cantitatea și calitatea rezer
velor aluvionare în locul solicitat ;

c) să obțină, contra cost, sculele și 
uneltele necesare exploatării ;

d) să păstreze In punctele de pre
dare, păstrare și valorificare produ
sele miniere obținute, pînă la valori
ficare ;

e) să renunțe la autorizația primi
tă, cu încunoștințarea întreprinderii, 
cu cel puțin 20 zile înainte ;

f) să primească contravaloarea can

tităților de aur și argint predate în
treprinderii beneficiare, la prețul 
stabilit prin decret.
IV. OBLIGAȚIILE PERSOANELOR 

AUTORIZATE
18. Persoanele autorizate au, în 

principal, următoarele obligații':
a) să lucreze numai în perimetrul 

aluvionar stabilit prin autorizație ;
b) să înceapă lucrările în cel mult 

30 zile de la primirea autorizației ;
c) să introducă în punctele de pre

dare, păstrare și valorificare toate 
produsele miniere obținute, precum 
și postavulde pe hurci și alte obiec
te ce conțin minereuri bogate în aur ;

d) să nu scoată nici un utilaj, ma
terial sau produs din aceste puncte ;

e) să țină o evidență corectă in 
carnetul anexă la autorizația primită ;

f) să arate în scris întreprinderii 
miniere cine este reprezentantul le
gal, in cazul obținerii autorizației în 
colectiv ;

g) să respecte dispozițiile prevăzute 
în prezentul regulament, precum și 
în regulamentul de prelucrare a mi
nereurilor aurifere, în vigoare în- 
aceste întreprinderi.

. V. DISPOZIȚII FINALE
19.. întreprinderile miniere vor ăsi- 

jgura prelucrarea, analizarea și va- 
’ Idrificarea aurului predat in formele 
stabilite Ia punctul 16 și vor eviden
ția separat cantitățile de aur și ar
gint ce rezultă din prelucrarea pro
duselor miniere.

20. Plata contravalorii aurului și ar
gintului se face de întreprinderea 
minieră persoanelor autorizate prin 
punctele de predare, păstrare și va-

■ lorificare.
21. Circulația aurului • și argintului 

în produse miniere este permisă nu
mai între locurile de muncă, locuință 
și întreprinderea beneficiară.

22. Autorizația poate fi anulată în 
următoarele cazuri :

a) încetarea activității întreprinde
rii care a eliberat autorizația ;

b) renunțarea la unele perimetre 
aluvionare care nu mai justifică ope
rațiile de căutare și extragere ;

c) nerespectarea obligațiilor stabi
lite în prezentul regulament.

23. Regulamentul circulației meta
lelor prețioase) în minele și uzinele 
prelucrătoare de minereuri aurifere 
se completează cu prevederile pre
zentului regulament.

în centrul de comu
nă Sălsig din județul 
Maramureș avea loc 
intîlnirea dintre alegă
torii și candidații pro
puși de F.D.U.S. pen
tru Marea Adunare 
Națională. Toți trei 
candidații sînt țărani 
cooperatori, toii trei 
președinți de coopera
tive agricole : Stefan 
Luca la C.A.P. din lo
calitate. Gheorghe Bu- 
șecan și Adrian Bor- 
bil la Tămaia și. res
pectiv, la Șomcuta 
Mare. Dialogul din
tre cei propuși la în
vestitura in marele 
sfat al tării și cei 
din sală debutează fi
resc, ca între gospoda
rii care se cunosc de 
mult și își știu păsul. 
Se discută despre în
făptuirile actualei le
gislaturi, despre obiec
tivele cuprinse in pla
nul de dezvoltare eco- 
nomico-socială în pro
fil teritorial. Discuții 
purtate temeinic, gos
podărește, cu respon
sabilitatea unor auten
tici oameni de stat.

Cei care iau cuvîn- 
tul amintesc si des
pre căminul cultu
ral ce va fi inaugu
rat în curînd în satul 
Gîrdani, despre cele 
două blocuri aflate în 
construcție, cu centra
lă termică, si despre 
alte două ce urmează 
să se ridice. S-a vorbit 
apoi mult și concret 
despre îmbunătățirea 
fondului funciar (aici 
urmează să înceapă în 
curînd ’ample lucrări 
de desecare pe valea 
Sălajului si de drenaj 
pe malul stîng al So
meșului), ca si despre 
înființarea unei livezi 
intensive de 100 hec

tare pe terenuri în 
pantă.

— Știm — spunea Se
ver Andreicuț — pen
tru că noi construim și 
în sat tot felul de edi
ficii, cît de mare ne
voie are acum țara de 
materiale de construc
ție obținute cu cheltu
ieli mici, folosindu-se 
posibilitățile locale. De 
aceea m-am gîndit că 
aici am putea deschide 
o unitate de producere 
a cărămizilor pentru ar
derea cărora am putea 
folosi rumegușul de la 
fabricile de cherestea 
din județ. Oameni pri- 
cepuți avem.

Candidații și alegă
torii au găsit această 
idee ca fiind foarte 
bună și și-au exprimat 
dorința de a o susține. 
Alte și alte propuneri 
sînt aduse în atenția 
participanților: acum, 
că legumicultura s-a 
extins la 100 de hecta- . 
re, să se cultive în 'so
larii cît mai multe le
gume timpurii, avîn- 
du-se în vedere puți
nele zile însorite de 
care beneficiază aceas
tă zonă. Apoi alți vor
bitori, alte propuneri...

Și tocmai aici, la ca
pitolul propunerilor 
privind condițiile de 
viață ale sătenilor, re
porterul a reținut un 
fapt cu o foarte tonică 
semnificație.

— Nu ne mai ajunge 
actuala centrală telefo
nică — se arată îngri
jorat președintele con
siliului popular comu
nal, Aurel Luca. Dar 
cu ajutorul dv.. al ce
tățenilor și deputaților, 
putem grăbi soluționa
rea problemei: lucrări
le necalificate pentru 
extinderea centralei să 
fie executate cu parti

ciparea localnicilor, 
așa cum s-au angajat 
ei. Numai în satul Gîr
dani avem peste 80 de 
cereri de instalare a 
telefonului la domici
liu.

într-un singur sat, 80 
de cetățeni vor să aibă 
telefon în casă. Și asta 
numai pentru început. 
Iată un semn cert al 
civilizației socialiste, 
care pătrunde in toate 
așezările, în case
le oamenilor. Să ne 
amintim „amănuntul", 
împreună cu cei mai 
vîrstnici, aflăți în a- 
ceastă sală, că tot în- 
tr-o astfel de împreju
rare, la alegerile din 
1950, oamenii din ace
lași sat cereau candi- 
daților să-i sprijine în 
a-și dobîndi niște u- 
nelte cu care să-și poa
tă lucra pămintul, ce
reau ajutoare materia
le pentru numărul 
mare de copii rămași 
fără întreținători după 
război. Alții erau ne
căjiți că nu aveau 
unde Să cîștige un ban. 
Acum, fiii acelor să
teni doresc să aibă te
lefon la domiciliu. Case 
noi, arătoase, ca la o- 
raș, asfalt pe drum, 
meserii bune, copii să
nătoși, crescuți în lu
mina cărții...

. Toate se adună în- 
tr-o rapidă și consis
tentă creștere a ni- 
•velului de viată. în- 
tr-o totală schimbare a 
condiției economice, 
sociale, snirituale a ță
ranului. Ce alte propu
neri se vor face oare 
la întîlnirile cu candi
dați! de la alegerile de 
peste alți cinci ani?
Gheorghe SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

Comitetului județean de partid 
Sibiu a editat și pus la dispoziția ca
selor alegătorilor, a punctelor de do
cumentare din întreprinderi, institu
ții și școli noi și sugestive mate
riale documentare pentru alegerile 
de la 9 martie. între acestea. 16 
pliante înfățișează cele mai impor
tante realizări economice și sociale 
din actuala legislatură, ca și princi
palele obiective de dezvoltare ale lo
calităților Sibiu. Mediaș. Cisnădie, 
Copșa Mică. Agnita, Ocna Sibiului 
Dumbrăveni, Avrig și Tălmaciu. Au 
fost tipărite, de asemenea, documen
tarul „Județul Sibiu in cifre și fap
te" și placheta monografică „Județul 
Sibiu în plină dezvoltare economică 
și socială". (Nicolae Brujan).

SATU MARE. Sub egida Sec
ției de propagandă a comitetului ju
dețean de partid, ă Consiliului ju
dețean al F.D.U.S. și Direcției jude
țene de statistică a apărut un bogat 
documentar intitulat: „Județul Satu 
Mare în cifre și fapte". Venind în 
sprijinul informării lectorilor și 
propagandiștilor, al factorilor educa
ționali, al tuturor categoriilor de ce
tățeni, documentarul apărut în lim
bile română și maghiară cuprinde 
cifre, date, aspecte semnificative 
privind realizările obținute în dez
voltarea economico-socială a tării și 
a județului Satu Mare în actuala le
gislatură, precum și perspectivele 
dezvoltării economico-sociale a ju
dețului pină în antil 1985. (Octav 
Grumeza).

DECRET PREZIDENȚIAL
privind prețurile de achiziție de la populație

ale aurului, platinei și argintului
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA DECRETEAZĂ:
Art. 1. — Banca Națională a Republicii Socia

liste Rpmânia achiziționează direct de la populație 
metale prețioase — aur, platină și argint — la 
următoarele prețuri :

a) aur :■ 150,00 lei/g aur fin de 24 karate ; 4
112,50 lei/g aur de 18 karate ;
87,50 lei/g aur de 14 karate.

b) platină : 180 lei/g platină fină.
c) argint : 7,50 lei/g argint fin.
Pentru alte titluri prețurile se stabilesc în funcție 

de conținutul de metale prețioase fine.
Pentru monedele de aur care se negociază pe 

piața internațională cu un plus de preț față de 
prețul cantității de aur fin pe care o conțin se 
acordă un spor potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. — Bijuteriile din aur și platină cu un 
grad deosebit de prelucrare se achiziționează prin 
Unități specializate ale comerțului de stat la pre
turile prevăzute în art. 1, majorate potrivit 
anexei nr. 2.

Pietrele prețioase montate în bijuterii din aur 
ți platină cu un grad deosebit de prelucrare seANEXA 1

achiziționează la preturile stabilite în conformitate 
cu dispozițiile legale.

Unitățile specializate ale comerțului de stat vor 
reține un comision de 3 la sută din valoarea 
bijuteriilor achiziționate, pentru acoperirea chel
tuielilor.

Bijuteriile achiziționate se predau la Banca 
Națională a Republicii Socialiste România la 
prețurile stabilite în condițiile alineatelor 1 și 2.

Art.. 3. — Persoanelor fizice care vînd metale 
prețioase — aur și platină — în condițiile articole
lor 1 și 2 li se acordă, din suma cuvenită, o cotă de 
10 la sută în devize libere, calculată pe baza 
cursului necomercial de 12 lei/dolarul S.U.A.

Valuta obținută în condițiile alineatului prece
dent se păstrează în conturi personale la Banca 
Română de Comerț Exterior sau la Banca Națio
nală și va fi folosită cu respectarea dispozițiilor 
legale.

Art. 4. — Diferentele care rezultă între prețu
rile de achiziție prevăzute la articolele 1 și 2 și pre
turile de cumpărare oficiale ale Băncii Naționale

a Republicii Socialiste România se regularizează 
cu bugetul statului.

Art. 5. — Dispozițiile prevăzute la articolele 1, 
2 și 3 alineatul 1 se aplică și cetățenilor străini.

Art. 6. — Prețurile de achiziție, pentru metalele 
prețioase — aur, platină, argint — stabilite potrivit 
prevederilor prezentului decret,, se aplică și în 
cazul - realizării obligației de predare de către 
persoanele fizice, în condițiile Decretului nr. 
244/1978 privind regimul metalelor prețioase și 
pietrelor prețioase.

Art. 7. — Pe data intrării în vigoare a prezen
tului decret se abrogă :

— Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 754 din 
14 iunie 1960 cu privire la autorizarea întreprin
derii de stat „Bijuteria" de a cumpăra aur 
inclusiv sub formă de monede și lingouri-:

— Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 178 din 
30 ianuarie 1969 cu privire Ia prima ce se acordă 
pentru cumpărarea aurului sub formă de monede, 
medalii și lingouri de la populație, precum și 
orice alte dispoziții contrare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Criterii de acordare a sporului de preț pentru cumpărarea de la 
populație a monedelor de aur, care realizează pe piața 
internațională un plus de preț (agio) față de valoarea aurului 

conținut
1. — Un spor de 15 la sută pentru 

monedele care realizează un agio în
tre 20 și 40 la sută ;

2. — Un spor de 20 la sută pentru

monedele care realizează un agio 
între 41 și 80 la sută ;

3. — Un spor de 30 la sută pentru 
monedele care realizează un agio 
de peste 80 la sută ;ANEXA 2

Majorări ale prețurilor de achiziție de la populație pentru 
bijuteriile din aur și platină și criteriile de încadrare pe categorii 

de complexitate
A. — Bijuterii din aur
1. Majorarea prețului cu 10 la sută :
— la obiecte de podoabă executate 

manual, cu ’ aplicații, cu elemente

simple sau ornamentale, obținute 
prin stampare și cu suprafețe sabla
te, de 10 karate ;

— la obiecte de podoabă executate

manual și combinate cu operații 
sem (mecanice, cu sau fără aplicații și 
elemente componente, cu o operație 
de ornare, de 12 karate ;

2. Majorarea prețului cu 15 la sută :
— la obiecte de podoabă executate 

manual, cu aplicații sau elemente 
componente, cu două operații de or
nare executate manual, de 12 ka
rate :

3. ' Majorarea prețului cu 20 Ia sută :
— la obiecte de podoabă executate 

manual, cu aplicații sau elemente 
componente cu trei operații de or
nare și cu patru operații de ornare, 
cum ar fi : fațetare. traforare de or
nare. gravură manuală artistică și 
cu elemente geometrice, de 14 ka
rate ;

— Ia obiecte de podoabă executate 
mecanic, de 18 karate ;

4. Majorarea prețului cu 25 la sută :
— la obiecte de podoabă executate 

manual, cu mai multe elemente corn-

ponente și cu mai mult de patru ope
rații de ornare. cum ar fi : gravura 
manuală artistică, fațetare, traforare 
dp ornare. suprafețe sablate, aplicații 
emailate la cald, aplicații de o altă 
culoare decît culoarea de bază, sis
teme de siguranță, aplicații filigra
nate, articole executate în filigran, 
de 14 karate ;

— la obiecte de podoabă executate
manual și semimecanic,. de 18 ka
rate. . ■

B. — Bijuterii din platină :
1. Majorarea prețului cu 15 la 

sută :
— la obiecte de podoabă executate 

manual cu pină la patru operații de 
ornare ;

2. Majorarea prețului cu 25 la 
sută :

— la obiecte de podoabă executate 
manual cu mai mult de patru ope
rații de ornare.

Consemnări din agenda întâlnirilor
Inițiative, sugestii, acțiuni cetățenești

De la intîlnirea dintre alegători și candidați din circumscripția elec
torală județeană nr, 48 și circumscripția electorală municipală nr. 62 TI
MIȘOARA (Transmite Cezar Ioana, corespondentul „Scinteii") :

® Consiliul popular municipal să ia măsuri pentru demolarea barăcilor 
părăsite de constructori printre blocuri și aflate în prezent in stare de de
gradare. In locul lor, prip contribuția în muncă a cetățenilor, vom ame- 

.. najațșpații verzi și locuri "de joacă pentru copii. (Constantin Nelepcu).
A’Propun ca la oficiul poștal nr.' 14, nou construit în cartierul nostru, 

să se efectueze și operațiuni C.E.C., pentru a nu fi nevoiți să pierdem timp 
cu drumurile prin alte zone ale orașului. (Anela Haneșj.

® Consiliul municipal al Frontului Democrației și Unității Socialiste să 
intensifice controlul oamenilor muncii asupra activității unităților comer
ciale din zona noastră, pentru a preveni unele neajunsuri în aproviziona
rea ritmică a populației cu produse agroalimentare și a facilita un comerț 
civilizat (Nicolae Ungureanu).

GORJ Alături de celelalte 
materiale de popularizare — foi 
volante, afișe, pliante — privind 
dezvoltarea învățămîntului. a cul
turii și sănătății, secția de propa
gandă a Comitetului județean 
— j al P.C.R. a editat broșura 
“ . . Dimensiuni și rit-

socialiste".
capitole : 
fără pre- 

... un vast șan
tier", „O agricultură modernă, de 
înalt randament" ; „Pentru o nouă 
calitate a vieții", broșura oferă ale
gătorilor o cuprinzătoare imagine 
a impresionantelor realizări din 
anii actualei legislaturi, a mărețe
lor perspective ce se deschid dez
voltării județului în viitoarea le
gislatură. (Dumitru Prună).

ÎN UNITĂȚI MILITARE. 
La „Casele alegătorului" au avut 
loc emoționante întîlniri ale osta
șilor care, anul acesta, votează pen
tru întiia oară. Desfășurate sub de
viza : „Votul nostru, -votul pentru 
munca pașnică a poporului, pentru, 
împlinirea datoriei de apărare a 
patriei socialiste" și „Pentru prezent 
și viitor, votăm", activitățile au 
prilejuit o însuflețită dezbatere asu
pra profundelor semnificații ale 
alegerilor de la 9 martie, a misiuni
lor de înaltă răspundere civică și 
patriotică ce revin tinerilor de spb 
drapel, alături de întregul popor, 
pentru transpunerea in viată a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., hotărîri care își găsesc re
flectarea . în programul.'; electoral al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. în fața celor mai tineri 
alegători, formațiile artistice ostă
șești au prezentat numeroase spec
tacole, seri de poezie, montaje lite- 
rar-muzicale. poeme scenice su
gestiv intitulate „în același gind si 
faptă cu poporul". „întreaga tară 
într-un singur DA". „Votăm din 
inimă, lumina", „Votăm a tării fe
ricire".

gând
Gorj _
„Gorjul 1980. 
muri ale construcției 
Structurată pe patru 
„Ascensiune industrială 
cedent" ; „Gorjul

J

Drumul de luptă și victorii al poporului stăpîn pe soarta sa
(Urmare din pag. I)
tea se adăuga sabotajul intens prin 
care forțele reactiunii interne și ex
terne căutau să împiedice refacerea 
țării și instaurarea puterii populare.

Potrivit calculelor înfățișate la Con
ferința Națională a P.C.R. din 1945, 
războiul a adus economiei naționale 
pagube in valoare de 10 000 de mi
liarde de lei in prețurile anului 1945, 
ceea ce depășește de 12 ori bugetul 
României din acel an. Pe bună drep
tate s-a apreciat că guvernul revo
luționar democratic de la 6 Martie 
1945 moștenise „o situație economică 
dezastruoasă".

Industrializarea — singura 
cale pentru intrarea pe orbi
ta progresului. Partidul Comu- 
nist Român a întrevăzut clar, de 
la început, că pentru ridicarea 
tării de pe marginea prăpastie: 
și propulsarea ei pe drumul avîn- 
tuiui economic era necesar să se 
treacă Ia industrializarea tării. Cum 
rezultă limpede din documentele 
Conferinței Naționale a P.C.R. din 
octombrie 1945, comuniștii erau con
vinși că aceasta este singura cale în 
măsură să asigure țării un loc sub 
soarele progresului și civilizației. 
Fără forța industriei am fi continuat 
să rămînem in afara conului de lu
mină al statisticilor internaționale, 
trecuți cu vederea ca mărime negli
jabilă în cîmpul producției materiale.

Și iată că după-numai trei decenii 
trăite sub zodia socialismului trium
fător, prin înfăptuirea politicii de in
dustrializare a partidului, tot mai 
bine adaptată particularităților spe
cifice ale României, necesităților di
feritelor etape ale construcției socia
liste, poporul român este in măsură 
să etaleze un potențial industrial pu
ternic și complex, cu ajutorul căruia 
și-a creat o prestigioasă „Carte de 
vizită" în rîndul producătorilor de 
bunuri materiale ale lumii.

Cu deosebire se remarcă în aceas
tă privință perioada ultimilor 15 ani, 
inaugurată de Congresul al IX-Iea, 
cînd, sub impulsul și cu contribuția e- 
scnțială a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
concepția și politica P.C.R. privind 
industrializarea s-au îmbogățit sub
stanțial, asigurînd soluționarea unor 
probleme esențiale pentru progresul 
general al țării, precum accentuarea 
ritmurilor dezvoltării în funcție de 
posibilitățile reale ale economiei, 
stabilirea unor corelații optime în
tre ramurile tradiționale și ramurile 
noi ale industriei, valorificarea supe
rioară a resurselor naturale, luarea 
in considerare a consecințelor revo
luției tehnico-stiințifice, repartizarea 
teritorială judicioasă a forțelor de 
producție etc.

Faptul că încercînd o comparație 
intre anul 1980. ultimul an al actua
lului cincinal și 1950. anul dinaintea 
primului cincinal, putem evoca ase
menea creșteri spectaculoase ale pro
ducției — de peste 34 ori la e- 
nergia ele"trică, de circa 28 ori la 
Oțel, de ’133 ori la motoare electrice, 
de 308 ori la nave maritime oentru 
transportat marfă, de peste 111 ori 
la fibre și fire chimice, de peste 31

ori la anvelope — vorbește de la sine 
despre avîntul pe care l-a cunoscut 
economia noastră în anii libertății 
și democrației autentice instaurate 
de socialism.

Aceste ultime trei decenii au in
firmat, o dată pentru totdeauna, „o- 
piniile" acelor politicieni reacționari 
ce nu s-au sfiit să arunce oprobriul 
asupra propriului popor, susținînd că 
„munca industrială cere minții și 
brațelor o disciplină pe care sufle
tul românesc, bogat în expansiuni 
subiective, nu o poate realiza". Pu
ternicul peisaj industrial al României 
de azi atestă mai bine ca orice alt
ceva, că poporul român are pe lingă 
marile disponibilități Sufletești și o 
imensă forță creativă, care i-a adus 
știma și admirația întregii lumi.

De trei decenii și jumătate Româ
nia urcă mereu treptele progresu
lui și civilizației. A fost și este 
un urcuș temeinic gîndit, guver
nat tot mai mult de ideea dezvoltă
rii prioritare a ramurilor cu rol de
cisiv în valorificarea superioară a 
resurselor materiale și umane ale 
societății, în afirmarea puternică a 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane. încă din anul 
1970, cele patru ramuri definitorii 
pentru profilul unei economii moder
ne — energetica, metalurgia, indus
tria construcțiilor de mașini și in
dustria chimică — asigurau mai mult 
de jumătate din producția industri
ală a țării, față de numai 25,5 la sută 
în anul 1950. Industria construcțiilor 
de mașini și industria chimică și-au 
majorat ponderea în producția in
dustrială de la 16.4 la sută în 1950, 
la 45 la sută în primul an din cinci
nalul actual, urmînd să atingă 50 la 
sută la, sfirșitul lui, în acest an.

Dezvoltarea puternică a industriei 
a făcut posibil avîntul tuturor ramu
rilor economiei naționale, actionînd 
ca factor fundamental în realizarea 
echilibrului întregii economii. Indus
tria socialistă a creat baza materială 
pentru cooperativizarea agriculturii, 
a constituit sprijinul esențial, hotă- 
rîtor al dezvoltării forțelor de pro
ducție în acestă ramură vitală a eco
nomiei, cu rol deosebit în creșterea 
bunăstării întregii societăți. Saltul 
calitativ realizat deopotrivă pe pla
nul structurilor, cît și al dotării teh
nice a asigurat ridicarea continuă a 
nivelului producției agricole, reali
zarea unor producții de cereale la 
care înaintașii țăranilor de azi, cei 
care în martie 1945 împlîntau cu sete 
plugul in pămîntul moșierilor, nici 
nu s-ar fi încumetat să spere. Aceste 
prefaceri radicale pe planul pro
ducției agricole au fost însoțite de 
mari schimbări în viata satului ro
mânesc, în condițiile de muncă și în 
modul de existență al țărănimii.

Sîntem unde sîntem prin propriile 
noastre eforturi. Toți anii socialis
mului au fost ani de intense eforturi 
constructive, întemeiate pe politica 
de alocare a unei părți însemnate 
din venitul național pentru fondul 
de dezvoltare. Dimensiunea acestui 
efort se regăsește în cele peste 2,2 
miliarde lei investite în perioada ani
lor 1950—1980. El a fost din ce în ce 
mai consistent, pe ■ măsura creșterii 
puterii economice : dacă în 1950 am 
investit doar 6,3 miliarde, în acest

an ne-am propus 244,5 miliarde, adică 
de aproape 40 de ori mai mult.

Cu hotărîre, spre o nouă 
etapă în dezvoltarea echili
brată a economiei. Con_ 
greșul al XII-lea al partidului a 
deschis o etapă nouă în dezvoltarea 
puternică, echilibrată, a economiei 
naționale. Practic nu există parame
tru esențial al evoluției economiei 
noastre, care să nu înregistreze creș
teri sensibile în viitorul cincinal.

Constituie un element de excepțio
nală importantă faptul că. pe fondul 
ritmurilor rapide, accelerate, viitorul 
cincinal prevede trecerea la o nouă 
calitate a întregii activități economi- 
co-sociale — ceda ce implică valo
rificarea intensă, susținută, a tuturor 
elementelor producției materiale pen
tru a asigura ridicarea substanțială 
a eficientei economice. înțeleasă în 
această viziune, creșterea economică 
rapidă apare nu atît ca o cheltuire 
suplimentară, masivă, de resurse — 
materiale, tehnice și umane — cît mai 
ales ca un act de folosire a acestora 
cu chibzuință și înalt spirit gospodă
resc, ca rezultatul stimulării puter
nice a factorilor calitativi ai creșterii 
economice.

Adoptind un șir de Programe-di- 
rectivă. a căror semnificație constă 
în faptul că toate îmoreună asigură 
mobilizarea și valorificarea mai e- 
nergică a potențialului creator al so
cietății noastre, a tuturor rezervelor 
din economie, dezvoltarea economi
co-socială mai accentuată a tuturor 
județelor tării. Congresul al XII-lea 
a conturat ferm perspectiva ca pînă 
în anul 1985, România să depășească 
stadiul de țară în curs de dezvoltare 
sl să se înscrie în rîndul țăjrilor cu 
nivel mediu de dezvoltare. 'lată că, 
în numai natru decenii — din 1945 și 
pînă la 1985 — România, tară decla
rată altădată cu nedisimulată ironie 
„eminamente agrară", va ajunge să 
se numere printre statele deținînd 
performante notabile ca grad de 
industrializare și la o seamă de 
indicatori esențiali ai dezvoltării 
economice. Aceasta implică o și mai 
intensă mobilizare a energiilor na
țiunii, afirmarea unui înalt snirit 
gospodăresc, a inițiativei ’ și respon
sabilității sociale. înlăturarea oricăror 
manifestări de risipă și indisciplină. 
Numai în acest climat de muncă 
rodnică vom putea parcurge rapid o 
etapă hotărîtoare pe drumul spre 
mărețul obiectiv stabilit de Progra
mul partidului — apropierea Româ
niei de țările industriale dezvoltate 
ale lumii.

Rememorînd traiectoria celor 35 de 
ani care s-au scurs din acea primă
vară fierbinte, cînd un întreg ponor 
a ODtat neșovăitor, categoric și ire
versibil oentru democrație populară, 
pentru libertate, independentă națio
nală șl progres social și privind 
înainte pe drumul luminos ce l-a 
deschis națiunii Congresul al XII-lea 
al partidului, putem spune cu deplin 
temei că aici, la Dunăre și Carpati, 
ne clădim trainic și frumos o viață, 
o realitate social-economică, cu largi 
orizonturi de speranță și optimism.
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IN PAS CU PROGRESUL ÎNTREGII SOCIETĂȚI

Ridicarea conștiinței socialiste, a nivelului de cultură și a nivelului politic 
constituie o parte inseparabilă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, 
a înaintării spre comunism, a formării omului nou, stăpîn pe destinele sale, care își 
făurește viața și viitorul în mod conștient, liber, așa cum dorește!

NICOLAE CEAUȘESCU
0 ECONOMIC MODERNĂ, TEMEINIC AȘEZATĂ 

PE CUCERIRILE STIINTEI CONTEMPORANE
A A IPE MAREA SCENA A ȚARII- 

TREI MILIOANE DE CREATORI
© Cercetarea științifică națională asigură, în ac

tualul cincinal, circa 90 LA SUTĂ din tehnologiile și 
materialele noi puse în fabricație.

® in acest cincinal s-a intensificat procesul de 
înnoire și modernizare a producției industriale, intro- 
ducîndu-se în fabricație circa 10 000 mașini, utilaje 

și instalații, precum și 5 500 noi materiale și bunuri 
de consum.

® Produsele noi și reproiectate, introduse în fa
bricație în anii 1976—1980, reprezintă 44 LA SUTĂ din 
valoarea producției industriale a anului 1980.

Bilanț rodnic...
© în anul 1979 s-au încheiat 

lucrările la 631 obiective de 
cercetare științifică și dez
voltare tehnologică,

• Totodată, au fost asimilate 
în producție circa 2 000 ti
puri de mașini, utilaje, apa
rate cu performanțe superi
oare, realizate aproape in
tegral pe bază de concepție 
proprie, și 1 000 materiale și 
bunuri de consum.

• S-au aplicat și extins 291 
tehnologii noi și perfecțio
nate.

• în anul 1979 au fost înregis-, 
trate 2 751 cereri de brevete 
de invenții românești și a 
început aplicarea în econo
mie a încă 900 invenții ro-

' mânești. ;

...și perspective 
grandioase, 

însuflețitoare
Programul-directivă de cerce

tare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a 
progresului tehnic în perioada 
1981—1990 și direcțiile princi
pale pînă în anul 2000 cuprin
de peste 3 000 obiective, din 
care peste 2 500 în sfera pro
ducției materiale.

Cercetările cu caracter apli
cativ prevăzute în programul 
de cercetare se vor concretiza, 
în perioada 1981—1985, în :

@ 1 500 tehnologii noi și mo
dernizate

© peste 1 450 produse noi și 
perfecționate

© peste 100 sisteme de me
canizare și automatizare

0 modernizarea și dezvolta
rea a circa 600 capacități 
existente

• darea în funcțiune a circa 
350 capacități noi

Ponderea cea mai mare a 
cercetărilor efectuate și aplica
te, în prezent și în perspectivă, 
o dețin obiectivele economice 
din cadrul industriei chimice, 
industriei construcțiilor de ma
șini, industriei ușoare.

SPORESC INVESTIȚIILE
PENTRU CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

| Investițiile pentru

| cercetarea științifică

vor crește, în perioada 1981-1985,

cu 50 LA SUTĂ,

față de perioada 1976-1980.

PUTERNICUL DETAȘAMENT 
ĂL OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ

NOI OPERE 
DE VALOARE 
în patrimoniul 

spiritual 
al națiunii

CRESC FONDURILE ALOCATE

DE LA BUGET PENTRU FINANȚAREA 
ACȚIUNILOR CULTURAL-ARTISTICE

anului 1980, .în activitatea de cercetareLa sfîrșitul
științifică, inginerie tehnologică și proiectare vor lucra 

circa 200000 PERSOANE, față de aproape

Creația literar-artistică, ci
nematografia și teatrul, artele 
plastice și muzica au adăugat, 
în acești ani, noi opere de 
valoare patrimoniului spiritual 
al națiunii noastre socialiste.

PRODUCȚIA DE CARTE
© 14 596 titluri de cărți și 

broșuri, intr-un tiraj de 
peste 325 milioane exem
plare, au fost tipărite în 
perioada 1976—1979

• dintre acestea, 2186 ti
tluri, într-un tiraj de peste 
17 milioane exemplare, au 
apărut în limbile naționa
lităților conlocuitoare.

PRODUCȚIA DE FILME 
cinematografia și televiziunea 

au creat în anul. 1979 :

® 31 filme artistice de lung 
metraj

® 8 filme artistice de scurt 
metraj

• 273 filme documentare și 
științifice

• 47 filme de animație.

Cele aproape 150 instituții teatrale și muzicale au prezentat, numai în anul 1979, 35 000 
spectacole și concerte, la care au participat peste 13 milioane spectatori.

Spectacolele cinematografice au fost vizionate de 192,7 milioane spectatori.

Anual sînt tipărite ziare și reviste într-un tiraj 
de peste 1500 MILIOANE exemplare, din care 
peste 130 MILIOANE exemplare în limbile națio
nalităților conlocuitoare.

mm

INEPTELE DE PROGRES
ROMÂNEȘTIALE SCOLII

Fiecărui cetățean al României socialiste î" 
formele de învățămînt. întregul învățămînt este gratuit.

• în anul școlar 1979—1980 sînt cuprinși 
în învățămînt 5,6 milioane elevi și studenți, 
adică 25,4 Ia sută din populația țării.

îi este asigurat accesul la toate gradele și

® în rețeaua învățămîntului nostru func
ționează circa 3 300 școli și secții cu pre
dare în limbile naționalităților conlocui
toare.

OAMENI DE ȘTIINȚĂ, CERCETĂTORI!

© De la bugetul statului sînt alocate, în 
anul 1980, 19 225 milioane lei, față de 
18 276,2 milioane Iei în anul 1979 și 6 533,1 
milioane lei în anul 1965.

® Numai anul trecut au fost date în 
folosință 1 521 săli de clasă, 40 săli de 
gimnastică, 19 594 metri pătrați spații noi 
în învățămîntul superior.

© în perioada 1976—1979 s-au editat 
117 203 000 manuale școlare, din care 
6 456 000 exemplare în limbile naționalită
ților conlocuitoare.

® Prin activitatea productivă a elevilor 
și studenților — componentă esențială a 
învățămîntului — s-a realizat, în anul 1979, 
o producție în valoare de 2 204 milioane lei.

Fiți la înălțimea misiunii încredințate de partid, continuați 
cu pasiune și elan creator marele exemplu al înaintașilor, 
aduceți țării cu îndrăzneală și fără ostenire roadele bogate 
ale cercetărilor aplicative și fundamentale!
OAMENI DE ARTĂ Șl CULTURĂ!

Cultivați prin opere originale, valoroase, durabile, înălță
torul sentiment al dragostei de patrie și popor, încrederea 
în viitorul comunist al națiunii noastre!

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

SCÎNTEIA — miercuri 27 februarie 1980
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în aplicarea noului mecanism economico-financiar

ATITUDINE NOUA, RESPONSABILA 
DiN PARTEA TUTUROR

Constructorii de utilaj chimic din 
Făgăraș au acumulat o experiența 
valoroasă în aplicarea noului meca
nism economico-financiar. O expe
riență care atestă că oamenii din a- 
ceastă întreprindere au înțeles bine 
că de străduințele lor, de investiția 
lor de inteligentă și inițiativă, de im
plicarea lor directă și responsabilă in 
buna gospodărire a mijloacelor în
credințate spre administrare depinde 
creșterea aportului lor la sporirea 
avuției societății, O experiență care 
confirmă justețea și viabilitatea mă
surilor inițiate de partid, in urmă cu 
aproape doi ani, cu privire la noul 
mecanism economico-financiar, la 
adincirea autoconducerii muncito
rești și autogestiunii în întreprinderi.

întreaga această preocupare . se 
concretizează în rezultatele obținute 
de colectivul întreprinderii in anul 
1979. Planul producției-marfă a fost 
depășit cu 62,3 milioane lei, al pro
ducției nete cu 66,1 milioane lei, cel 
de beneficii cu aproape 35 milioane 
lei. iar cheltuielile materiale au fost 
reduse cu 34,8 milioane lei, în timp 
ce productivitatea muncii a crescut 
față de prevederi cu 9.1 la sută. Cum, 
pe cei căi ? Un accent deosebit s-a 
pus pe obținerea unei producții nete 
cit mai mari, în strînsă legătură cu 
realizarea producției fizice, unde pre
vederile au fost îndeplinite Ia toate 
sortimentele, cu reducerea cheltuieli
lor materiale, unde ponderea au de- 
ținut-o economiile realizate prin di
minuarea consumurilor specifice la 
metal — cu peste ,100 de tone, ener
gie electrică — cu 5 100 000 kilowați- 
oră.și combustibil — cu 6 300 tone.

— Bine înțeles și aplicat stăruitor, 
noul mecanism economico-financiar a 
acționat ca un puternic stimulator ăl 
spiritului gospodăresc al colectivului, 
ceea ce a dus Ia creșterea eficientei 
economice, Ia obținerea unor rezul
tate financiare pozitive in anul 1979 
— a ținut să precizeze tovarășul Va- 
sile Munteanu, contabilul șef al în
treprinderii. Din beneficiile realizate 
peste plan întreprinderea noastră a 
virat la bugetul de stat 17,5 milioane 
lei. iar la fondul de dezvoltare eco
nomică constituit la nivelul centralei 
industriale — aproape 7 milioane lei. 
Totodată, s-a suplimentat fondul dez 
participare a oamenilor muncii din 
întreprindere la beneficii.

Activitatea rodnică din anul trecut 
este continuată de colectivul între
prinderii, Ia aceeași cotă superioară, 
în acest an. în luna ianuarie, deși 
sarcinile de plan au fost cu 10—11 la 
sută mai mari și capacitățile de pro
ducție și forța de muncă s-au men
ținut la același nivel. prevederile 
planului au fost îndeplinite, iar la 
unii indicatori de bază — producția 
fizică, producția netă, cheltuielile ma
teriale etc. — chiar depășite.

Am căutat să desprindem din ac
țiunile întreprinse acele pîrghii prin
cipale care aii determinat, rezultatele 
obținute în ,1979 și'în acest an. „N-am 
avut o situație., care rie-ar fi favori
zat în obținerea acestor rezultate — 
ne-a spus inginerul Ion Constantincs- 
cu, directorul întreprinderii. Dimpo
trivă, ne-am confruntat cu probleme 
cu care s-au confruntat și alte uni
tăți : aprovizionarea tehnico-materia- 
lă, asigurarea forței de muncă etc. 
Ceea ce am făcut noi, probabil în 
plus, este faptul că am aplicat cu 
mai multă fermitate și exigentă mă
surile stabilite de partid, indicațiile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con- 
centrîndu-ne eforturile asupra laturi
lor de fond ale perfecționării activi
tății economico-financiare : reduce
rea cheltuielilor materiale, realizarea 
planului producției fizice, creșterea 
productivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor. Și toate acestea 
printr-o mai bună organizare a pro

gramării producției și lansării co
menzilor in fabricație, prin adîncirea 
diversificării producției, creșterea 
complexității tehnice a produselor și 
gospodărirea judicioasă a materiilor 
prime, combustibilului, energiei elec
trice. Cu alte cuvinte, am acționat 
pentru realizarea producției în con
diții calitative și de eficientă supe
rioare.' ceea ce constituie esența au
toconducerii și autogestiunii munci
torești. în plus, un rol important l-a 
avut măsura participării oamenilor 
muncii la beneficii, care a determinat 
o cointeresare mai largă a acestora

care kilowatt-oră de energie, fiecare 
cheltuială.

Concomitent cu o evidentă clară a 
comenzilor' și a cheltuielilor pe fie
care comandă, in registru sint preci
zate și soluțiile menite să ducă la 
încadrarea în cheltuielile de produc
ție stabilite. O reflectare a progrese
lor înregistrate în ultimii doi ani este 
și creșterea gradului de folosire a 
mașinilor-unelte cu 3—5 procente.

— Atît în 1979, cît și în 1980. reali
zările noastre puteau' fi și pot fi și 
mai substanțiale — ne-a spus ingi
nerul Ion Iarca, șeful secției, dacă nuDin experiența și preocupările colectivului întreprinderii de utilaj chimic din Făgăraș

în obținerea de rezultate cît mai 
bune, mai ales a unei valori ridicate 
a producției nete și a unui beneficiu 
superior celui planificat.

Continuînd investigația, primul po
pas l-am făcut la secția, prelucrări la 
cald. Șeful acestei secții ne-a înfă
țișat un amplu tablou al realizărilor 
din 1979 și din acest an. Bilanțul anu
lui trecut este concludent : o produc
ție fizică peste prevederi de 475 tone 
piese turnate și forjate, economii de 
26,3 tone nichel, 75,2 tone ferocrom, 
551 000 kilowați-oră energie electrică 
și peste un milion metri cubi de gaz 
metan. Reducerea consumurilor spe
cifice prin diminuarea pierderilor a 
făcut ca acestea, inclusiv rebuturile, 
să scadă de la 5,5 la sută la 3,46 la 
sută.

în luna ianuarie, planul produc
ției fizice a fost îndeplinit, iar la me
tal s-a realizat o economie de 21,5 
tone.

— Aceste realizări, ne-a spus ingi
nerul loan Mareu, șeful secției, s-au 
obținut prin folosirea chibzuită a me
talului, respectarea rețetelor numai 
la limitele inferioare, redirfiensiona- 
rea maselotelor, evitarea pierderilor 
prin bavuri. Ca urmare, indicele de 
utilizare a metalului este în prezent de 
1,8 kilograme oțel lichid la un kilo
gram de piese turnate, față de 2,2 
kilograme cît este prevăzut.

Multe soluții gospodărești de eco
nomisire a metalului au fost inițiate 
de muncitorii din secție. Șeful de 
echipă loan Marian, bunăoară, tre
buia să toarne o piesă complexă de 
dimensiuni mari, a cărei tehnologie 
prevedea 10 maselote. Pentru a nu 
risipi metalul a venit cu o soluție 
mai economică, folosind o singură 
maselotâ ceva mai mare. Rezultatul ? 
Pierderile de metal s-au redus cu 
aproape o treime în loc de două 
șarje și două cuptoare, s-au folosit 
numai o șarjă și un cuptor. Un alt 
exemplu. Membrii echipei conduse de 
comunistul Gheorghe Tibea adună 
din secțiile întreprinderii resturile de 
otel inalt aliat, pe care le refolosesc 
la elaborarea șarjelor. Anul trecut 
au strins aproape 300 de tone. Iar 
anul acesta 28 tone, pe care le-au re
introdus în circuitul productiv.

Secția prelucrări mecanice. Si aici 
se simte efectul măsurilor aplicate în 
cadrul noului mecanism economico- 
financiar.

— Pe lingă faptul că secția are 
acum stabilite cheltuielile de produc
ție — ne-a relatat lăcătușul Gheor
ghe Goran, secretarul comitetului de 
partid pe secție — fiecare atelier și-a 
creat cite un registru în care sînt evi
dențiate toate cheltuielile de produc
ție. Oamenii au devenit zgîrciți, în' 
sensul bun al cuvîntului, chibzuind 
acum fiecare kilogram de metal, fie

ne-am fi izbit de o serie de greutăți 
care au făcut să înregistrăm res
tanțe în livrarea unor utilaje că
tre beneficiari. Este vorba de neasi- 
gurarea unor subansamble și meca
nisme — reductoare și motoreductoa.- 
re — de către întreprinderea „Nep- 
tun“ din Cîmpina, motoare electrice 
de către întreprinderea de mașini 
electrice București ș.a.

Este pozitiv faptul că, în pofida a- 
cestor greutăți, colectivul întreprinde
rii depune eforturi stăruitoare pentru 
îndeplinirea planului la toți indica
torii. El este deplin conștient că ex

periența acumulată în aplicarea nou
lui mecanism economico-financiar 
este perfectibilă, că oispune incâ de 
importante rezerve interne. De aceea 
acționează energic, pe un front larg, 
pentru valorificarea lor, urmărind 
creșterea mai substanțială a eficien
ței economice. Este vorba, printre 
altele, de perfecționarea unor tehno
logii, cum sînt turnarea centrifugală 
a țevilor, executarea vanelor pe ma- 
șinile-agregat și a flanșelor în solu
ție rulată, de extinderea unor teh
nologii eficiente de sudură și emallare. 
Concomitent, se întreprind măsuri 
pentru generalizarea. schimburilor II 
și III, atit prin recrutarea forței de 
muncă din afară, cît și prin transfe
rarea unei părți din personalul au
xiliar în sectoarele direct productive, 
prin extinderea polideservirii mașini
lor. Atenție se acordă si întăririi 
colaborării sectoarelor întreprinderii, 
asigurării unui decalaj corespunzător 
între sectoarele primare și cele pre
lucrătoare, îmbunătățirii calității unor 
proiecte, normării judicioase a con
sumurilor de timp de muncă, metal, 
energie electrică și combustibil, în
cărcării mai bune a mașinilor din 
sectoarele indirect productive, apli
cării celor 152 teme de creație tehni- 
co-științifică. Toate aceste preocupări 
si acțiuni sînt în măsură să dea co
lectivului întreprinderii certitudinea 
că, deși mobilizatoare, sarcinile rria- 
nului ne acest an vor fi îndeplinite 
exemplar.

Nicolae MOCANU
■ corespondentul „Scînteii”

Alegerile de la 9 martie sint întîmpinate de colectivul Filaturii de lină 
pieptănată din Miercurea Ciuc prin muncă rodnică, cu însemnate succese 

în producție, in fotografie : aspect din secția ringuri

Intrată în func’iune în actuala legislatură, întreprinderea navală de elice, piese turnate din oțel și forjă (INSTOF) 
din Galați - singura cu acest profil din țară — reprezintă, prin înaltul nivel de dotare și tehnicitate, una dintre uni

tățile economice reprezentative' pentru impetuoasa dezvoltare economică a județului Galați in acest cincinal
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Livrați utilaje, nu explicații
si

în primul articol despre evoluția 
lucrărilor de investiții de pe platfor
ma siderurgică Călan, publicat la 
1 februarie sub titlul „Și cuvîn- 
tul constructorilor cîntărește greu în 
balanța de metal a țării", două erau 
concluziile asupra cărora am insistat 
în mod deosebit. în primul rînd, fap
tul că toate noile obiective produc
tive aflate in construcție pe acest 
mare șantier au termene de punere 
în funcțiune stabilite pentru acest an. 
Comparînd stadiile fizice atinse la 
aceste obiective cu volumul de lu
crări rămas de realizat, rezulta că 
cea mai importantă condiție pentru 
respectarea termenelor prevăzute o 
constituia -intensificarea ritmului de 
lucru. De aceea, subliniam, în al doi- • 
lea rînd, strînsa legătură dintre efor
turile constructorilor și cele ale furni
zorilor de utilaje, necesitatea ca și 
unii și ceilalți să-și mobilizeze mai 
bine forțele, să-și organizeze mai 
rațional activitatea și să conlucreze 
îndeaproape pentru soluționarea ra
pidă a problemelor.

Ce constatăm la ora actuală ? Mal 
întîi, faptul pozitiv și îmbucurător 
că, în urma semnalelor critice ale 
ziarului nostru, conducerea întreprin
derii de construcții-montaje siderur
gice din Hunedoara a luat o serie de 
măsuri vizind înlăturarea neajunsu
rilor existente în munca constructo
rilor, neajunsuri care au grevat des- , 
tul de serios rezultatele obținute pînă 
acum. Iată ce ne comunică în acest 
sens tovarășul Viorel Doda, directo
rul întreprinderii : „Am luat imediat 
măsurile corespunzătoare pentru in
tensificarea ritrilului de lucru la toate: 
noile capacități productive. Prima 
dintre ele constă în stabilirea, pentru 
fiecare punct de lucru, a unor pro
grame de activitate pe zile și volume 
de lucrări. De îndeplinirea riguroasă 
a sarcinilor răspund direct șefii de 
echipe, maștri și șefi de lot ; pe 
șantier munca a fost organizată în 
schimburi prelungite. La lucrările 
care necesită o puternică concen
trare de forțe și mijloace activitatea 
constructorilor se desfășoară în trei 
schimburi. întîmpinăm însă destule 
dificultăți la montajul utilajelor. Da
torită lipsei unor subansamble, o se
rie de echipamente tehnologice con
tinuă să rămînă în stoc".

Cît despre livrarea de utilaje și 
materiale, problemă-cheie pentru 
punerea la termen în funcțiune a noi
lor obiective de la Călan, trebuie să 
spunem că, deși s-au produs în ulti
ma perioadă unele schimbări în bine,

justificări!
acestea sînt departe de a satisface 
solicitările constructorilor și monto- 
rilor. în acest context, tovarășul Du
mitru Moldoveana, inginer-șef la în
treprinderea „1 Mai" din Ploiești, 
ne-a relatat următoarele în legătură 
cu obligațiile întreprinderii față de 
șantier. „Este adevărat că mai avem 
de expediat circa 20 tone din piesele 
componente ale mașinii de șarjare 
nr. 1 din cadrul cocseriei. Deși sîn- 
tem în întirziere cu livrările, vina nu 
ne anarțlne. Utilajele în discuție 
sînt gata de mai multă vreme, dar 
stau în uzină, încurcindu-ne chiar, 
deoarece organele de cale ferată nu 
ne-au asigurat vagoanele necesare. 
Imediat ce ni se vor pune la dispo-

Din nou despre siadiul 
lucrărilor pe platforma 

siderurgică Călan

ziție vagoanele solicitate, vom expe
dia aceste subansamble, cît și 40 de 
tone de piese pentru mașina nr. 2, 
care au termen de livrare la sfîrșitul 
acestui trimestru".

Nu este de prisos să precizăm că 
furnizorul a procedat greșit. în a- 
ceastă situație, conducerea întreprin
derii din Ploiești avea obligația să 
anunțe beneficiarul, urmînd ca aces
ta să ia măsuri în vederea transpor
tării utilajelor cu alte mijloace.

Iată și răspunsul primit la redacție 
din partea întreprinderii „23 August" 
București, sub semnătura tovarășului 
Pamfil Șteianescu, director adjunct 
economic : „Hotărît să onoreze toate 
contractele încheiate cu beneficiarul, 
colectivul nostru va livra utilajele 
restante după următorul grafic : in
stalația de acționare pe data de 29 
februarie ; două șubăre de gaz curat 
la 10 și, respectiv, 30 martie ; două 
dispozitive de prelevat probă gaz la 
29 februarie și, respectiv, 30 martie ; 
două trolii pentru basculare oală, la 
20 martie și 10 aprilie ; 6 clape at
mosferice, eșalonat, la 20 martie și 
15 aprilie ; un șubăr de gaze arse pe 
data de 30 aprilie".

Corespund aceste termene necesi
tăților de montaj ? Ing. Pamfilie Cu- 
teanu, șeful biroului de utilaje la în
treprinderea ,,Victoria“-Călan, bene
ficiarul noilor investiții, ne-a preci
zat că o parte din termene sînt prea 
îndepărtate, nu țin seama de grafi

cele de montaj și nici de angajamen
tele anterioare ale întreprinderii ,.23 
August". Concret, se solicită furni
zorului să livreze ambele dispozitive 
de prelevat probe de gaz in cursul 
acestei luni și în primele zile ale lu
nii următoare, trei clape atmosferice 
în prima decadă a lunii martie, iar 
șubărul de gaze arse în cursul lunii 
viitoare. Sîntem convinși că între
prinderea bucureșteană va analiza cu 
răspundere și solicitudine cererea 
beneficiarului său, sprijinind activ 
eforturile acestuia pentru realizarea 
în cel mai scurt timp a lucrărilor.

Cu receptivitate și promptitudine 
au răspuns si unii furnizori de ma
teriale de construcții. La scurt timp 
după apariția articolului nostru, pe 
șantier a fost primită întreaga canti
tate de cărămidă refractară pentru 
executarea gurii furnalului.

Din păcate, nu toți furnizorii au 
înțeles necesitatea de a acționa ener
gic și, mai ales, rapid pentru lichi
darea restanțelor în livrări. Edifica
toare este situația prezentată de to
varășul Valeriu Bodeanu, director 
tehnic al Combinatului pentru indus
tria construcțiilor de mașini din Bis
trița : „Combinatul nostru a executat 
partea de utilaje ce-i revine direct. 
Din cauză că nu am primit o serie 
de subansamble, în cadrul cooperării 
cu alte întreprinderi, nu am putut 
finaliza integral echipamentele teh
nologice respective. Este vorba de 
întreprinderea „Independența" Sibiu, 
care a stabilit termenul de livrare 
pentru .16 pompe pneumatice de riisiri 
la 31 martie ; de întreprinderile 
„Electromotor" din Timișoara și 
„Neptun" din Cîmpina, care au cerut 
decalarea termenului de expediere 
pentru 6 motoare electrice și, respec
tiv, două reductoare la 30 martie. De 
asemenea, trebuie să primim o serie 
de ventilatoare de la întreprinderea 
„Ventilatorul" București. Pe această 
cale adresăm un apel tovărășesc co
lectivelor întreprinderilor respective, 
exprimîndu-ne convingerea că ne 
vor acorda întregul lor sprijin în (ve
derea onorării rapide a obligațiilor 
față de șantierul din Călan".

Considerînd îndreptățit apelul con
ducerii unității din Bistrița, așteptăm 
ca furnizorii menționați să ne cornu- 
nice în următoarele zile ce anume 
întreprind pentru livrarea în termene 
mai scurte a utilajelor și agregatelor 
solicitate.

Cristian ANTONESCUH ® ®
Mai bine decit atunci cînd nu s a luerat prea bine 

nu e un motiv de laudă
Cum se desfășoară, cum ar trebui să se desfășoare transferul de semințe între județe

CONTRASTE
Se caută un acar cu inițiativă

Momentul începerii însămînțărilor 
de primăvară se apropie cu pași re
pezi. Practic, la semănatul mazării, 
care se face în „mustul zăpezii", se 
poate trece .imediat ce apar primele 
semne de desprimăvărare. Deci acum, 
și nu mai tîrziu, orice gospodar tre
buie să-și pună întrebarea : am să- 
mința asigurată, este aceasta de cea 
mai bună calitate ? De la început 
menționăm că tovarășul Vasile 
Bccuș, directorul întreprinderii de 
semințe din Centrala de valorificare, 
a cerealelor, ne-a asigurat că în 
această privință nu mai sint proble
me deosebite. Mai precis, se apre
ciază că, față de anul trecut, există 
un avans de cel puțin zece zile, atît 
îh ce privește transferul de semințe' 
între județe, cît și preluarea semin
țelor de către unitățile agricole.

Este adevărat, există un avans față 
de anii trecuți. Dar trebuie avut în 
vedere că, în acest an, exigențele și 
sarcinile ce stau în fața agricultori
lor sînt mult mai mari. Pentru obți
nerea unor producții sporite, condu
cerea partidului a cerut ca în fie
care unitate agricolă să se asigure 
condițiile tehnice și organizatorice 
necesare pentru ca pînă la 15 aprilie 
să fie insămințate toate culturile de 
primăvară, inclusiv întreaga supra
față cu porumb. Privit prin această 
prismă, avansul cîștigat în ce pri
vește asigurarea cu semințe nu este 
un motiv de autoliniștire. Și 
aceasta deoarece, pe fondul rezulta
telor pozitive în ansamblu, mai exis
tă și neajunsuri de natură să ducă 
la intirzicrea însămințărilor. Ne vom 
referi cu precădere la problemele ce 
se cer soluționate pentru urgentarea 
transferului de semințe între județe.

Ce arată situația 
„ia zi“?

Din datele furnizate de întreprin
derea de semințe din Centrala de 
valorificare a cerealelor, la 25 fe
bruarie, situația in ce privește tran
sferul de semințe între județe era 
următoarea :

PENTRU CULTURILE 
DIN EPOCA ÎNTÎI

Grîu de primăvară : plan — 195 
tone ; realizat — 185 tone. Mai sint 
de expediat 10 tone din județul Sălaj.

Orzoaică de primăvară : plan — 
2 738 tone ; realizat — 2 308 tone. Mai 
au de expediat județele : Bihor — 
280 tone, Neamț — 129 tone și Mureș 
10 tone.

Ovăz : plan — 754 tone ; realizat
— 669 tone. Restanțe au județele : 
Argeș — 25 tone, Timiș — 42 tone. 
Iași — 11 tone, Mureș — 5 tone, Dolj
— 4 tone.

In pentru ulei : plan — 1 016 tone ; 
realizat — 993 tone. Restarițe au ju
dețele : Timiș — 18 tone. Vaslui — 
5 tone,

Lucernă : plan — 38.6 tone ; reali
zat — 26,2 tone. Restanțe au județe
le : Vaslui — 9,6 tone, Tulcea — 2 
tone, Galați — 0,8 tone.

Trifoi : plan — 63,7 tone ; realizat
— 55,5 tone. Restantele sînt locali
zate în județele Argeș — 7,2 tone și 
Satu Mare — o tonă.

Mazăre : plan — 1 003 tone ; reali
zat — 681 tone. Restante la expedie
re sînt județele : Ilfov — 86 tone. Olt
— 70 tone. Vaslui — 60 tone. Brăila
— 41 tone, Bihor — 30 tone. Neamț
— 15 tone. Argeș — 5 tone, Timiș —
5 tone. Arad — 4 tone, Vrancea —
6 tone.
PENTRU CULTURILE DIN EPOCA 

A DOUA
Floarea-soarelui : plan — 1 046

tone ; realizat — 945 tone. Restanțe 
au județele : Constanța — 87 tone, 
Ialomița — 6,5 tone, Prahova — 4 
tone. Galați — 2 tone, Vaslui — 2 
tone.

Porumb : plan — 30 054 tone ; rea
lizat — 20 245 tone. Mai au de expe
diat județele : Arad — 556 tone, Bi
hor — 654 tone, Brăila — 1 086 tone, 
Buzău — 496 tone. Cluj — 188 tone. 
Constanta — 577 tone, Galați — 390 
tone, Ialomița — 884 tone. Neamț — 
1 041 tone. Olt — 729 tone, Teleorman
— 792 tone, Timiș — 155 tone. Tul
cea — 50 tone.

Soia : plan — 3 754 tone ; realizat
— 2 648 tone. Mai au de expediat ju
dețele : Arad — 160 tone, Ialomița — 
263 tone. Ilfov — 173 tone. Timiș — 
30 tone. Olt — 42 tone. Brăila — 83 
tone. Buzău — 20 tone. Constanta — 
15 tone. Bihor —6 tone.

Ce concluzii se impun ? In primul 
rînd. este îngrijorător faptul că, deși 
ne aflăm la sfirșitul lunii februarie, 

nu s-a făcut încă transferul unor 
cantități însemnate de semințe pen
tru culturile ce se insămînțează' în 
prima urgență. Pentru această situa
ție nu poate fi admisă nici o justifi
care. Reține atenția că în majorita
tea județelor au mai rămas de trans
ferat către alte județe cantități ce nu 
ridică probleme pentru transport.

O tendință dăunătoare
Mult mai grav este faptul că di

recțiile agricole din unele județe, în
câlcind dispozițiile Ministerului Agri
culturii, au blocat expedierea se
mințelor pentru unele culturi și so
iuri valoroase, reținîndu-le numai 
pentru nevoile proprii. Consecința 
este cit se poate de dăunătoare. Ju
dețele ce urmau să primească aceste 
semințe nu-și vor putea realiza pla
nul de însămintări in structura de 
soiuri și hibrizi stabilită. Ne vom 
referi numai la județele Vaslui, Olt 
și Brăila, care au oprit expedierea 
către alte județe a semințelor de 
mazăre, cultură care se însămînțea- 
ză în prima urgență. Ministerul A- 
griculturii trebuie să pună capăt ime
diat acestei tendințe și să asigure 
respectarea întocmai a planului de 
transferare a semințelor către alte 
județe.

în al doilea rînd, nici Ia expedierea 
semințelor pentru culturile din epoca 
a doua situația nu este mai bună. Și 
aceasta deoarece, pînă să ajungă în 
unitățile agricole, semințele au de 
parcurs un drum foarte lung. Se im
pune deci necesitatea ca planul de 
transporturi, eșalonat pe toată luna 
martie, să fie realizat intr-un inter
val mult mai scurt de timp, prin 
suplimentarea mijloacelor de trans- 
port^ pe calea ferată și auto în prima 
decadă a lunii viitoare.

Se desprinde, prin urmare, că 
avansul față de anul trecut nu tre
buie să ducă nicidecum la automul- 
țumire. Mari sau mici, toate cantită
țile de semințe prevăzute să fie 
transferate în alte județe trebuie să 
ajungă cît mai repede la destinație. 
Am căutat, iuînd legătura telefonică 
cu întreprinderile de specialitate din 
trei județe, să descifrăm cauzele ră- 
mînerilor in urmă.

în direct cu trei 
județe

Neamț. Discutăm cu tovarășul 
Gheorghe Ibănescu, directorul între
prinderii de valorificare a cerealelor.

— Cum explicați răminerile în 
urmă ? — l-am întrebat pe tovarășul 
director.

— Rămîneri în urmă ? Noi am ana
lizat situația și am ajuns la conclu
zia că nu avem probleme.

— Totuși, mai aveți de expediat 
importante cantități de semințe.

— Nu știu dacă putem considera 
că acestea ar avea pondere față de 
cit au alții.

— Nu ne-am referit la ponderea 
județului, ci la faptul că mai sînt de 
transferat semințe, chiar dacă în 
unele cazuri este vorba de cantități 
mai reduse.

— Gazetărește vorbind, atunci pu
tem face o problemă și din aceste 
mici restanțe.

Dialogul, dar mai ales ultima re
plică tindeau să ne deruteze. Nu, to
varășe director, nu este vorba de o 
„formulă gazetărească", ci de o rea
litate I Chiar dacă ar fi vorba numai 
de o tonă de semințe, și aceasta ar 
trebui să ajungă la timp in județele 
beneficiare. Dar județul Neamț mai 
are de livrat nu o tonă, ci 15 tone de 
mazăre, 129 tone de orzoaică de pri
măvară și 1 041 tone de porumb. Su
ficient pentru a întîrzia semănatul la 
alții, pe mii de hectare !

Brăila. La telefon, tovarășul Tudo- 
rache Gavrilescu. directorul comer
cial al întreprinderii de valorificare 
a cerealelor.

— în județul Constanta sînt aștep

Ce anume trebuie subliniat în concluzie ? Situația transferului de 
semințe între județe nu poate fi considerată satisfăcătoare, atît timp cit 
mai sint de livrat importante cantități, chiar din cele ce urmează să fie 
insămințate in prima epocă și care. în mod normal, trebuiau să se afle 
acum in unitățile agricole. Tocmai de aceea, organele de resort ale Mi
nisterului Agriculturii au obligația să acționeze imediat, la fața locului, 
în județele restanțiere pentru ca întirzierile să fie lichidate de urgență. 
Totodată, cu mai multă fermitate, ministerul și organele agricole jude
țene trebuie să întroneze o ordine desăvîrșită in livrări, deoarece sarci
nile privind transferul de semințe intre județe sint obligatorii pentru 
toți și trebuie îndeplinite riguros.

Anchetă realizată de Aurel PAPADIUC

tate 41 tone de mazăre din Brăila. 
Cind o expediați ?

— ...Vâ pot spune doar că livrarea 
a fost oprită.

— De cine ?
— Direcția agricolă a hotărît să nu 

mai iasă din județ nici un kilogram 
de mazăre pentru sămînță. Centrul 
nostru de semințe a primit din par
tea direcției agricole dispoziții ase
mănătoare și în ce privește livrarea 
în județele Galați și Buzău a semin
țelor de porumb din hibrizii Pionier 
și H.S.-350, foarte căutați.

Cu permisiunea cui încalcă direc
ția agricolă județeană dispozițiile 
date de forul de resort ? La Brăila, 
ca dealtfel și în celelalte județe care 
au procedat asemănător, aceste acte 
de indisciplină trebuie curmate cu 
desâvîrșire! Aici nu este vorba numai 
de a-ți retine pentru tine ceea ce 
este mai bun. ci de un lucru mult 
mai grav — și anume de a ignora ce
rințele unităților agricole din alte ju
dețe ce trebuiau să primească să- 
mînta respectivă.

Timiș. Ne-a răspuns tovarășul 
Gheorghe Honu. directorul tehnic al 
întreDrinderii de valorificare a ce
realelor.

— în 2—3 zile apreciem că putem 
să încheiem expedierea tuturor can
tităților de semințe prevăzute pen
tru alte județe. Singura greutate o 
constituie lipsa vagoanelor, proble
mă în care solicităm să fim spriji
niți de Regionala C.F.R.-Timișoara.

Am retinut această problemă. în- 
trucit și din alte județe — Ilfov, 
Brăila, Neamț, Olt — ni s-a sem
nalat o anumită necorelare între 
mijloacele de transport puse la dis
poziția întreprinderilor de valorifi
care a cerealelor și cantitățile ce pot 
fi livrate zilnic.

întreprinderea de 
utilaj chimic . și for
jă din Rm. Vîlcea 
se aprovizionează în 
fiecare an cu aproa
pe 6 000 tone de fier 
vechi. Dacă aici s-ar 
afla vreun furnal am 
înțelege de ce 600 
de vagoane intră anual 
pe porțile uzinei, trans- 
portînd fier vechi. Dar 
nefiind aici un centru 
siderurgic, fierul vechi 
se întoarce de unde 
a plecat : la Bucu

Ce risipesc unii, noi strîngem
Cine nu știe că 

ciocălăilor de porumb, 
multor altor resurse ale 
culturilor agricole li 
se spune, adesea, pro
duse secundare ? Adi
că, după mentalitatea 
unora, ar fi bune doar 
pentru foc, sau pentru 
așternut la animale. 
Mentalitate, din păca
te, destul de răspîn- 
dită. Gospodarii vred
nici judecă altfel : „Nu 
sîntem bogați pentru 
a ne permite risipa". 
Unul dintre ei, ingi
nerul Ion Badiu, di
rectorul Complexului 
de îngrășare a ovine

0 glumă costisitoare
Să nu-ți vină să 

crezi I Și totuși. în- 
timplarea este adevă
rată, pînă in cele 
mai mici amănunte. 
Dar, despre ce e 
vorba ? In primul 
rînd, de faptul că în
treprinderea de con
strucții siderurgice din 
Hunedoara a încheiat 
o convenție pe bază de 
abonamente cu între
prinderea de transpor
turi auto din aceeași 
localitate pentru trans
portul constructorilor 
de la Hunedoara pînă 
la punctele de lucru de 

rești, Balș, Reșița. 
Care-i misterul acestui 
meci de ping-pong, în 
care locul nevinovatei 
mingi de celuloid este 
luat de vagoane ? Uni
tatea din Vilcea pri
mește anual 28 000 tone 
lingouri de la turnăto
riile , întreprinderilor 

-„23 August" si de ma
șini grele din Bucu
rești, constructoare de 
mașini din Reșița și de 
osii și boghiuri din 
Balș. Ajunse la Rm. 
Vîlcea. lingourile intră

lor de la Răcari-Dîm- 
bovița, ne spune că 
„meniul" pentru 30 000 
de animale are la 
bază... ciocălăi și co
ceni de porumb. Aceș
tia sînt măcinați și 
amestecați cu substan
țe proteino-vitamino- 
minerale, îmbogățite 
cu uree — cea mai 
ieftină sursă de pro
teină produsă pe sca
ră industrială în re
tortele chimiei. „La 
noi, produsele secun
dare au devenit prin
cipale — ne explică 
directorul. Unele sînt 
strînse de pe cîmpu-

pe platforma siderur
gică Călan. Pînă aici, 
nimic neobișnuit. Nu
mai că, într-una din 
diminețile trecute, șo
ferul loan Lișcan, ce 
conducea autobuzul 
31-HD-2009, a luat din- 
tr-o stație din Hune
doara peste 50 de con
structori să-i ducă la 
Călan. la lotul II. A- 
juns la autogară, șo
ferul s-a decis să nu 
mai meargă pînă la 
lot, adică încă vreo 
400 m! La rîndul lor, 
nici constructorii n-au

la debitare, unde se re
tează capetele acestora, 
destinate retopirii, care 
reprezintă 20—25 Ia 
sută din greutate. Așa 
se formează garnituri
le de retur. Dacă ope
rația de tăiere s-ar 
face în unitățile in 
care se toarnă lingou
rile, trenurile n-ar 
mai circula cu fier 
vechi. Odată cu ele 
s-ar curma și risipa. 
Cine schimbă insă ma
cazul? (Dan Constan
tin).

rile C.A.P.-urilor, al
tele adunate de prin 
bazele de recepție. 
Ceea ce unii risipesc 
cu o mină, noi strîn
gem cu amîndouă. Și 
astfel, în acest an, din 
asemenea resurse in- 
grășăm cu 3 000 de 
ovine mai mult decit 
anul trecut. Socotim 
că din această activi
tate gospodărească 
vom aduna și bene
ficii cu amîndouă mîi- 
nile". Cum s-ar spu
ne, ceea ce pentru unii 
este „bun pentru foc", 
pentru alții dobîndește 
valoarea aurului. (C. 
Bordeianu).

vrut să se oboseas
că. Au urmat dis
cuții. așa cum se 
intimplă în astfel de 
situații. Pe scurt, după 
un timp, șoferul a în
tors autobuzul și i-a 
dus pe călători îna
poi la Hunedoara. De 
unde, constructorii au 
revenit cu un alt au
tobuz, pe la ora 9. O 
„joacă", dar care a în
semnat peste 100 ore- 
om pierdute, fără a 
mai socoti și carbu
rantul irosit. (Sa
bin Cerbu).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Folosim această ocazie pentru a mulțumi Excelenței Voastre în mod sincer 
, pentru mesajul de felicitări transmis cu prilejul zilei noastre de naștere.

Apreciem in mod deosebit sentimentele prietenești exprimate, pe care le 
împărtășim in aceeași măsură.

BIRENDRÂ
Regele Nepalului

Lucrările plenarei Consiliului
National ai Agriculturii

Marți au avut loc în Capitală lu
crările plenarei Consiliului National 
al Agriculturii.

Pe ordinea de zi a plenarei au fost 
înscrise următoarele probleme : ana
liza realizării planului pe 1979 în 
agricultură și industria alimentară și 
măsurile ce trebuie luate pentru în
deplinirea indicatorilor de plan pe 
anul 1930 ; programul de măsuri pri
vind organizarea și desfășurarea lu
crărilor agricole în 1980 ; analiza si
tuației efectivelor de animale reieșite 
la recensămîntul din 1979 și măsurile 
ce se vor întreprinde pentru reali
zarea .prevederilor pe acest an ; 
examinarea propunerilor privind dez
voltarea agriculturii și industriei ali
mentare pe perioada 1981—1985.

La lucrările plenarei, prezidată de 
tovarășul Ilie Verdeț. prim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național al Agriculturii, au luat 
cuvîntul cadre de conducere din Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, conducători de unități 
agricole, ingineri, directori de unități 
a’ 'industriei alimentare, lucrători 
. ... 'diferite domenii de activitate ale 
agriculturii.

Participantii la plenară au adoptat 
o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

Plenara Consiliului National al 
Agriculturii a dezbătut cu înaltă exi
gență, în spirit critic și autocritic, 
rezultatele obținute in anul 1979 și 
a stabilit măsuri care să asigure rea
lizarea sarcinilor privind creșterea 
producției vegetale și animale în 
anul 1980 — an hotăritor pentru pre
gătirea condițiilor necesare dezvoltă
rii și modernizării agriculturii în 
cincinalul 1931—1985.

Aprecierea făcută de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., din zilele de 25—26 februa
rie a.c., că rezultatele obținute de 
unitățile agricole nu sint pe măsura 
condițiilor create, a bazei tehnico- 
materiale existente, a experienței 
acumulate de oamenii muncii din agri
cultură, a cerințelor economiei na
ționale, a fost însușită pe deplin de 
plenară. Sîntem conștienti că lipsu
rile manifestate în agricultură se da- 
toresc, in primul rînd, deficiențelor 
existente in organizarea producției și 
a muncii, în întărirea ordinii si dis
ciplinei, unor abateri de la tehnolo
giile stabilite, neajunsurilor care per
sistă în stilul și metodele de muncă 
ale organelor agricole centrale și ju
dețene, ale conducerilor de unități.

Indicațiile valoroase pe care dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicojaft. Ceaușescu, • le-ați dat .lucră
torilor din agricultură — .dovadă . 
grăitoare' a grijii statornice -Pe ' care 
o purtați acestei ramuri de bază a 
economiei1 naționale — constituie

® SPORT © SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT cinema
FOTBAL:

Programul etapei 
a XX-a

© La București, pe stadionul Repu
blicii, Sportul studențesc — Dinamo

Ga.hpionatul diviziei A la fotbal se 
reia duminică cu meciurile etapei a 
XX-a. în Capitală este programat un 
singur joc : Sportul studențesc — Di
namo, care va avea loc pe stadionul 
Republicii. Iată celelalte partide ale 
etapei : A.S.A. — F.C. Argeș ; Poli
tehnica Iași — Universitatea Cluj- 
Napoca ; Chimia — Gloria ; Univer
sitatea Craiova — Politehnica Timi
șoara ; C.S. Tîrgoviște — S.C. Olt ; 
Jiul — Steaua ; Olimpia — F.C.M. 
Galați ; F.C. Baia Mare — S.C. Ba
cău. Toate meciurile vor începe la 
ora 15,30, cu excepția partidei Olim
pia — F.C.M. Galați, programată de 
la ora 15.

★
La Asuncion (Paraguay) se va dis

puta duminică meciul retur al fina
lei „Cupei intercontinentale" la fot
bal, în care.se vor întîlni echipa lo
cală Olimpia și formația suedeză 
Malmoe. în primul joc, fotbaliștii din 
Paraguay obținuseră victoria cu sco
rul de 1—0.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 februarie și 1 martie 1980. în țară : 
Vreme în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea pre
cipitații slabe sub formă de ninsoare 
în estul și sud-estul țării. în celelalte 
regiuni vor cădea precipitații slabe mai 
ales sub forțnă de ploaie. Vînt moderat, 
cu intensificări in estul tării și în zona 
de munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni la 
începutul Intervalului. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, mai ridicate la sfîrși- 
tul intervalului. Ceață locală dimineața 
și seara. în București : Vreme in curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător, favorabil precipitațiilor slabe mal 
ales sub formă de ploaie. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și zero grade, iar maxi
mele între 1 și 3 grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu). 

pentrul Consiliul Național al Agri
culturii un prețios îndreptar pentru 
îmbunătățirea radicală a activității 
din acest domeniu esențial al pro
ducției materiale.

Așezînd la temelia întregii noastre 
activități mobilizatoarele dumnea
voastră orientări, ne angajăm ca ia 
anul 1980 — an de bilanț al actua
lului cincinal — să realizăm. în acti
vitatea tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii din agricultură, un salt ca
litativ, care să determine sporirea 
substanțială a producțiilor agricole, 
creșterea contribuției agriculturii la 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui. la dezvoltarea economico-socială 
a patriei noastre socialiste.

Folosirea deplină și rațională a 
fondului funciar, ridicarea potenția
lului productiv al fiecărei suprafețe 
de teren, utilizarea cu eficientă ma
ximă a întregii baze tehnico-mate- 
riale a agriculturii. în continuă dez
voltare și modernizare, vor consti
tui obiective prioritare ale activității 
unităților agricole.

în telegramă se arată în continuare 
că membrii Consiliului Național 
al Agriculturii se angajează să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru creș
terea producției vegetale, pentru or
ganizarea riguroasă a muncii în 
toate unitățile agricole, care să per
mită încheierea în perioade optime 
a semănatului tuturor culturilor de 
primăvară, buna întreținere a cultu
rilor, efectuarea la timp și de calitate 
a lucrărilor prevăzute în tehnologii, 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor prevăzute în programul națio
nal de dezvoltare a zootehniei, a pre
vederilor și efectivelof planificate, 
pentru asigurarea tuturor condițiilor 
în vederea aplicării cu bune rezul
tate a noului mecanism economico- 
financiar in unitățile agricole, pentru 
reducerea cheltuielilor de producție 
și sporirea beneficiilor. Consiliul 
Național al Agriculturii se va pre
ocupa îndeaproape de creșterea ro
lului consiliilor unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste in conducerea- 
unitară a agriculturii.

Plenara Consiliului National al 
Agriculturii — se subliniază în 
încheiere în telegramă — vă în
credințează, mult stimate tovarășe 
Nicolae- Ceaușescu. că țărănimea, me
canizatorii, toți lucrătorii din agri
cultură — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — desfășoară 
în aceste zile o intensă activitate 
pentru a întimpina alegerile de Ia 
9 martie cu rezultate cit mai bune în 
campania agricolă de primăvară, 
neprecupețind nici un efort în înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor Pro
gramului-, de edificare - a .rsocietătii; 
socialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

O formație de scrimeri juniori 
în divizia A

Despre sportul ialomițean s-a scris 
foarte puțin și aceasta datorită rezul
tatelor care, în general, au fost mo
deste, departe de a oferi argumente
le necesare popularizării. Și. totuși, 
din asociațiile sportive ialomițene au 
plecat, în ultimul deceniu, către clu
buri puternice și spre loturile repre
zentative destule elemente talentate 
despre care citim des, dar care nu 
reprezintă echipe din locurile lor na
tale. Handbaliștii Tase, Deacu. Du
mitru. Odaie, fotbaliștii Mușat, Cos- 
tea, FJorea I. Istrate. Prepeliță. To- 
poran. boxerul Vasile Gîrgavu, atleta 
Corina Gîrbea sint nume binecunos
cute. dar puțini știu că ei au plecat 
de la cluburile sportive școlare din 
Călărași și Slobozia, că sint ialomi- 
țeni. în divizia A la handbal mascu
lin evoluează acum șapte călărășeni. 
Dar municipiul de pe malul Borcei 
nu are măcar o echipă în divizia B. 
Din județul Ialomița au plecat si alti 
sportivi fruntași, însă, deși multi au 
ajuns profesori de educație fizică, 
antrenori, nu s-au mai întors acasă, 
preferind alte localități. Și totuși, in 
acest an, județul Ialomița va avea o 
reprezentantă în prima divizie a 
sportului românesc. Este vorba de 
echipa de sabie a clubului sportiv 
școlar Slobozia, promovată în compe
tiția seniorilor, deși toți componenții 
ei sint încă juniori. Cum a fost posi
bilă o asemenea lansare, a unei dis
cipline sportive prea puțin cunoscută 
pe aceste meleaguri, tine de munca 
desfășurată cu pasiune și plină de 
renunțări personale a antrenorului 
Nicolae Mihăilescu. care pe parcursul 
a cinci ani și-a educat elevii de așa 
manieră incit să creadă în ei. să nu li 
se pară nimic imposibil. Acum cinci 
ani. Petre Badea, Laurențiu Fiiipoiu, 
Nicolae Stoian, Simion Caproș. Marin 
Cruțu și Ionel Duță erau încă pio
nieri. Primii pași în tainele scrimei 
i-au făcut pe un culoar de la Casa 
pionierilor din Slobozia unde condi
țiile erau mai mult decît modeste. 
Cine se gîndea atunci că acești copii, 
intr-un timp record, vor cuceri titlul 
de campioni republicani la juniori, 
promovind în divizia B a seniorilor, 
de unde, după un singur an de sta

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a început marți „Săptămina 
filmului cubanez", sub egida Consi
liului Cult,urii și Educației Socialiste 
Organizată ca răspuns la „Săptămina 
filmului românesc" la Havana, ma
nifestarea a programat. în deschidere, 
un spectacol de gală cu lung-me- 
trajul artistic „Brigadierul", film cp 
tematică socială în regia lui Octavio 
Cortazar. Cu același prilej, vor mai 
fi prezentate filmele artistice „Su
praviețuitorii", „Recursul la metodă", 
ecranizare a romanului cu același 
titlu al scriitorului Alejo Carpentier, 
„Riul negru" și „Elpidio Valdes", 
acesta din urmă o peliculă de desen 
animat.

La spectacolul de gală au asistat 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, Asociației cineaș
tilor, a'ți oameni de cultură.

Au fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București, si 
membri ai ambasadei, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în tara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Consfătuire pe teme 
ale circulației rutiere

La Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor a avut loc o con
sfătuire de lucru privind siguranța 
circulației, la care au participat fac
torii de răspundere din Centrala 
transporturilor auto, din Direcția cir
culație — Inspectoratul General al 
Miliției — și directorii întreprinderi
lor de transporturi auto județene. Au 
fost dezbătute probleme vizind mai 
buna organizare a activității de 
transport, prevenirea încălcării regu
lilor de circulație și combaterea ac
cidentelor de. circulație, ridicarea ca
lificării șoferilor, utilizarea parcului 
auto la întreaga capacitate și înlă
turarea risipei de carburanți.

Măsurile comune stabilite pentru 
anul 1980 vizează în principal : ridi-, 
carea calificării șoferilor pe baza 
cursurilor de reciclare profesională,, 
sporirea preocupării factorilor de 
răspundere pentru creșterea nivelu
lui de educație in rindul șoferilor, 
întărirea disciplinei și ordinii in ca
drul autobazelor și analiza multilate-, 
rală a cauzelor care generează acci
dente, urmată de luarea măsurilor 
necesare pentru prevenirea acestora.

(Agerpres)

20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Cea mai frumoasă seară 
din viața mea". Premieră TV. Co" 
producție itaio-franceză

21.45 Telejurnal
t V
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16.00 Telex
16,05 Vă dăm legătura cu... școala
16,25 Curs de limba rusă
16,45 Curs de limba germană
17,05 Antologie folclorică. „Munte, mun

te. brad frumos"
17,30 Tragerea Pronoexpres
17,40 Atenție la... neatenție ! Emisiune 

de protecția muncii
16,05 întrebări . Șl răspunsuri
1U.35 In actualitate : pregătirea alege-.

. rilor de ,1a 9-martie ,'u - - , , . -
13,50 MOI de seri 
19.00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile !

giu, are loc o nouă promovare, de 
data aceasta in primul eșalon, invin- 
gind echipe din centre cu tradiție 
cum ar fi București, Satu Mare. Că
rei, Ploiești. Cluj-Napoca etc. Lingă 
cei din „grupa mare" _cresc și junio
rii mici ca.re au ciștigat. în ’79, titlul 
de campioni naționali. Apar noi „ste
le" cum sint Prună, Petrescu, David, 
Marinescu, apți de pe acum să facă 
față cu succes cerințelor primei for
mații.

Din echipa .României de sabie, 
campioană balcanică la Atena in 
1979, au făcut parte și doi sabreri ia- 
lomițeni : Badea și Fiiipoiu. La în
trecerile internaționale ce au avut 
loc la București, la sfirșitul anului 
trecut, la care au participat și scri
meri sovietici. Fiiipoiu reușește două 
victorii de răsunet, învingînd pe fos
tul campion mondial și olimpic Baje
nov și pe actualul campion mondial 
de tineret Alișan. Scrima aduce spor
tul ialomițean pe harta performanței 
autentice și ca o încununare „trei 
mușchetari" sint chemați la lotul o- 
limpic ce se pregătește pentru Mos
cova. Ei sint Fiiipoiu, Stoian și Ba
dea.

Exemplul scrimerilor de la Clubul 
sportiv școlar Slobozia se cuvine ur
mat de toți sportivii ialomițeni care, 
spre regretul nostru, trebuie să spu
nem. au rămas corigenți la exame
nele susținute pe terenurile de fotbal 
și handbal, volei și baschet, pe pis
tele de atletism și ringul ae box. 
Unii au condiții incomparabil mai 
bune de pregătire decît elevii antre
norului Nicolae Mihăilescu. dar re
zultatele ce le obțin nici nu suferă 
comparație cu cele ale sabrerilor, di
ferența fiind... cosmică ! Scrimerii 
Clubului sportiv școlar Slobozia vor 
debuta în curind in divizia A și, fi
nind cont de puternicii adversari pe 

I care îi vor întîlni. considerăm că or
ganele locale de partid și de stat au 
datoria să-i sprijine mai mult, ofe- 
rindu-Ie condițiile de pregătire pe 
care, prin muncă și dăruire, ei le me
rită.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii"

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis

tru al guvernului, a transmis o te
legramă primului ministru al Islan- 
dei. Gunnar Thoroddsen, prin care îi 
adresează sincere felicitări cu prile-

Vizita secretarului general al Grupului parlamentar 
de prietenie Japonia-România

Secretarul general al Grupului 
parlamentar de prietenie Japonia — 
România, directorul Biroului interna
țional al Partidului Liberal Demo
crat din Japonia. Setsu Shiga, a în
treprins o vizită de prietenie în țara 
noastră, în perioada 24—26 februa
rie, la invitația Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România — Japonia.

Cu ocazia întrevederii avute cu 
președintele Marii Adunări Naționa
le. Nicolae Giosan, oaspetele a ru
gat să se transmită președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae' 
Ceaușescu. un călduros mesaj de 
salut, iar poporului român urări de 
progres și prosperitate, din partea 
primului ministru al Japoniei. Ma
sayoshi Ohira. De asemenea, depu
tatul japonez a rugat să se trans
mită președintelui României urări de 
sănătate și fericire din partea dom-

la aniversarea centenarului stabilirii relațiilor 
diplomatice dintre

Centenarul stabilirii relațiilor di
plomatice dintre România și Franța 
a fost marcat, marți, în ' Capitală, 
printr-o manifestare organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile bucu- 
reștene.

Cu acest prilej, au rostit alocuți
uni Radu Beligan, președintele Aso
ciației de prietenie România — Fran
ța, Virgil Teodorescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, președin
tele Grupului parlamentar pentru re
lațiile de prietenie România — Fran
ța din M.A.N., și Pierre Cerles, am
basadorul Franței la București. Vor
bitorii au evocat, importanța stabili
rii relațiilor diplomatice româno- 
franceze. ca o expresie a afirmării și 
recunoașterii pe plan internațional a 
statului român independent și suve-
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17.30 Teatru TV : „Mîine... cu mare dra
goste" (reluare).. Scenariu pentru 
televiziune de Ilie Tănăsache '

18.50 1001 de seri 
19.00 Telejurnal
19.20 Album coral
19.30 „Amiciție". Film artistic de scurt 

metraj, după schița lui D. Teleor
19.45 Studio T ’80. Puterea competenței 
20.10 Treptele afirmării !
20,55 Moștenire pentru viitor; Golești; o- 

• familie de cărturari patrioți
21.20 Cintec mindru românesc. Pro

gram muzical-folcloric
21.45 Telejurnal

• Artista, dolarii și ardelenii j 
PATRIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, CAPITOL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20, FAVORIT —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Prezentatorul: CENTRAL — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Clopote de toamnă : TIMPURI 
NOI — 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,30.
o I se spunea „Buldozerul^ : 
SALA PALATULUI — 17,15 ; 20, 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII —17,30 ; 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 ; 20.
• Brigadierul (în cadrul ,,Săptă- 
mînii filmului cubanez") : CI
NEMA STUDIO — 16 ; 18.30.
• Cumpăna : EXCELSIOR — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Deznodămînt la frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9 : 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20, FESTIVAL — 9 ;
11.15 ; 13 30 ; 15,45 ; 18; 20,15, CUL
TURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
© Din nou Disney — 9,15; 10,45;
12.30 ; 14 ; 15.30 ; Interviuri des
pre probleme personale — 17 ;
19.30 : DOINA.
© Adio, dar rămîn cu tine ; VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13 30 ; 15.45 ;
18 ; 20,15.
o Rug și flacără ; FLOREASCA
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,
AURORA — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 
18 ; 20, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
© Colosul din Rhodos : GRIVIȚA
— 9 ; 11,45 ; 14 30 ; 17,15 ; 20. GLO
RIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19,30, 
FLAMURA — 9 : 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20.
q Doctorul Poenaru : BUZEȘTI
— 15,30 ; 17.30 ; 19.30.
• Camionul de cursă Jungă : FE
ROVIAR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 
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.
O Cine mă strică? : BUCEGI —
15.30 ; 17,30 ; 19.30.
a 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 ploaie : 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 : 20.
a Răzbunarea panterei roz : FE
RENTARI — 15,30 ; 17.30 ; 19.30.
© Studentul, computerul și car
tofii ; COTROCENI — 15; 17,15;
19,30.
© Safari Express : GTULEȘTI — 
9 ; 11 ; 13,15 ; 15.30 ; 17.45 ; 20. 

jul investirii în această funcție. In te
legramă se exprimă convingerea că 
relațiile româno-islandeze se vor dez
volta tot mai mult în viitor, in inte
resul ambelor popoare, al păcii și co
laborării internaționale.

nului Takeo Milei, fost prim-ministru 
al Japoniei.

în cadrul convorbirii a fost apre
ciată cu satisfacție evoluția relații
lor româno-japoneze pe multiple pla
nuri. subliniindu-se contribuția celor 
două parlamente la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea legă
turilor de prietenie și conlucrare 
fructuoasă dintre cele două țări și 
ponoare.

în timpul vizitei, oaspetele s-a în- 
tîlnit cu Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
cu Gheorghe Dolgu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, precum 
și cu membri ai Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România — Japonia.

La întrevederi a luat parte amba
sadorul Japoniei la București. Yuzuru 
Murakami.

(Agerpres)

România și Franța
ran, bogatele tradiții de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, con
lucrarea lor fructuoasă pe multiple 
planuri, în concordanță cu interesele 
celor două popoare, ale păcii și co
laborării internaționale, tn acest ca
dru, a fost subliniată dezvoltarea im
portantă pe care a cunoscut-o coope
rarea româno-franceză în ultimii ani. 
A fost relevat rolul deosebit al în- 
tilnirilor șefilor de stat ai celor două 
țări, al convorbirilor avute și docu
mentelor semnate cu acest prilej, 
pentru intensificarea și diversificarea 
cooperării și conlucrării pe plan bi
lateral, precum și în diferite dome
nii ale vieții internaționale, în inte
resul reciproc al destinderii, al cau
zei păcii și securității în Europa și 
în întreaga lume.

★
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Franța, Pierre 
Cerles. ambasadorul Franței la Bucu
rești, a oferit, marți seara, o recep
ție.

Au luat parte Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Virgil Teo
dorescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prie- 
țenie_România — Franța din M.A.N., 
Alexandru Mărgăritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, general-locotenent Ion 
Hortopan, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major. Constantin Oancea și 
Gheorghe Dolgu, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, Radu Beligan, 
președintele Asociației de prietenie 
România — Franța, Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții cen
trale, oameni de știință, artă și cul
tură. (Agerpres).

• Chemarea primăverii : PACEA
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
© Destine : VIITORUL — 15.30 ;
17.30 ; 19,30.
o Totul pentru un cintec: POPU
LAR — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
o A noua inimă : FLACĂRA —
15.30 ; 17,45 ; 20.
© Copiii lui Sanchez : COSMOS
— 15,30 ; 17,30 ; 19.30.
© Nici o dovadă pentru crimă : 
PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.
o E atît de aproape fericirea : 
DACIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.

teatre
© Teatrul Național (sala mică): 
Căsătoria — 16 ; Comedie de
modă veche — 20 ; (sala Atelier): 
Fanteziile lui Fariatiev — 19.
O Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică) : Recital : Nicolae Li- 
caret — 19,30. 1
© Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Recital de orgă „JO
HANN SEBASTIAN BACH". So
list : Eric Lundkvist (Suedia) 
— 20.
G Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19
© Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Jandra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19 ; (sala Grădina Icoanei) : 
Infidelitate conjugală — 19,30.
o Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
© Teatrul de comedie : Pețitoa- 
rea — 19,30.
o Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru): Familia Tot — 19.30: (sala 
Studio) : Craii de curtea veche
— 19.
o Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19.30. 
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30 ; (sala Vic
toria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19,30.
O Teatrul ,,lon Vasilescu" : Re
velion la baia de aburi — 19.30.
© Ansamblul artistic „Raosodia 
Română" (sala clubului I.C.T.B.): 
Pe un picior de plai — 18.
O Teatrul ,,Ion Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 9.30.
o Teatrul „Țăndărică" Tigrișo- 
rul Petre — 10 ; Ninigra și AUgru
— 17.
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 19.30.
o Studioul de teatru I.A.T.C. : 
D-ale carnavalului — 19.30.

DESCHIDEREA CONGRESULUI P. C. DIN JAPONIA
TOKIO 26 (Agerpres). — Cores

pondență de la Ilie Șerbănescu: La 26 
februarie s-au deschis, in localitatea 
Atami, lucrările celui de-al XV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Japonia, la care participă peste o 
mie de delegați și invitați, precum și 
reprezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești din peste 30 de 
țări. Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Lucrările congresului au fost des
chise de Sanzo Nosaka, președintele 
C.C. al P.C.J. Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
a rostit o cuvintare. Raportul C.C. al 
P.C.J. a fost prezentat de Tetsuzo 
Fuwa membru al Prezidiului Perma
nent. șeful Secretariatului C.C.

Mesajul Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al tutu
ror oamenilor muncii uin Republica 
Socialistă România, adresăm cielega- 
ților la congres, tuturor comuniștilor 
și clasei muncitoare uin Japonia u.i 
fierbinte salut tovărășesc și urări i.e 
succes deplin in desfășurarea lucră
rilor congresului dumneavoastră.

Partidul Comunist Român, oamenii 
muncii ain țara noastră urmăresc cu 
profund interes și cu sentimente ce 
simpatie, de stimă și de solidaritate 
militantă activitatea intensă a Parti
dului Comunist din Japonia consa
crată apărării drepturilor și intere
selor fundamentale ale clasei munci
toare, ale întregului popor și reali
zării unor înnoiri progresiste, revo
luționare în viața societății japoneze, 
lupta sa neabătută împotriva forțe
lor reacționare și anticomuniste, 
pentru democrație, independență na
țională, pace și colaborare internațio
nală.

Folosim și acest prilej pentru a re
afirma satisfacția noastră față de 
evoluția pozitivă a raporturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Roman și 
Partidul Comunist din Japonia, în 
impulsionarea cărora întilnirile, dis
cuțiile și ințelegerile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenji Miyamoto 
au avut un rol determinant. Sintem 
convinși că aceste raporturi vor con
tinua să se amplifice și in viitor în 
interesul adincirii conlucrării pe mul
tiple planuri dintre România și Ja
ponia, spre binele ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Dragi tovarăși,
în prezent, comuniștii români, oa

menii muncii, întregul nostru popor 
sint angajați cu întreaga lor energie 
creatoare în ampla activitate de tra
ducere in viață a hotărîrilor și obiec
tivelor stabilite în noiembrie anul 
trecut de cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, care 
preconizează creșterea in ritm sus
ținut a economiei naționale, afirma
rea tot mai activă a revoluției teh- 
nico-științifice in toate domeniile, 
trecerea la o calitate nouă, superi
oară a întregii activități economico- 
sociale, ridicarea bunăstării materia
le și spirituale a întregului popor, 
consolidarea independenței și su
veranității țării noastre. La sfirșitul 
cincinalului următor. 1981—1985, ale 
cărui linii directoare au fost hotărîte 
de recentul nostru Congres, Romania 
va depăși stadiul de țară în curs de 
dezvoltare și va deveni o țară socia
listă cu dezvoltare medie, parcurgin- 
du-se astfel o etapă de cea mai mare 
însemnătate in înfăptuirea Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre 
comunism.

Partidul Comunist Român acțio
nează cu consecvență pentru perfec
ționarea continuă a raporturilor so
ciale, adîncirea și lărgirea democra
ției socialiste, a cadrului de partici
pare activă și directă a tuturor celor 
ce muncesc la conducerea întregii so
cietăți.

Avem convingerea fermă că, asi- 
gurînd înaintarea în ritm rapid a ță
rii noastre pe calea progresului eco
nomic și social, Partidul Comunist 
Român iși îndeplinește o îndatorire 
de înaltă răspundere față de propriul 
popor și, în același timp, aduce o 
contribuție de seamă la întărirea 
prestigiului și forței de atracție a so
cialismului în lume, la promovarea 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Dragi tovarăși,
în deplină concordanță cu politica 

sa internă de edificare a socialismu
lui în patria noastră, Partidul Comu
nist Român, Republica Socialistă 
România acționează ferm pe arena 
internațională, intr-un spirit de 
profundă responsabilitate, pentru so
luționarea pe cale politică a com
plexelor probleme care confruntă 
omenirea, pentru întărirea colaboră
rii și încrederii între națiuni, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, în conformitate cu dorințele 
și aspirațiile de pace, progres și -civi
lizație ale popoarelor. în această di
recție, pornim de la profundele trans
formări revoluționare, sociale și na
ționale, de la schimbările intervenite 
în raportul de forțe pe arena inter
națională, 'care evidențiază cu putere

Cuvîntarea și raportul au făcut o 
amplă analiză a activității partidului 
în perioada de la ultimul congres, a 
succeselor obținute in apărarea drep
turilor oamenilor muncii, in afirma
rea tot mai puternică a P.C.J. în via
ta politică și în sporirea influentei 
sale electorale pe plan național și 
local.

în lumina situației economice, poli
tice și sociale din țară au fost tra
sate liniile directoare ale activității 
P.C.J. în lupta pentru unirea forțelor 
progresiste, pentru democrație și in
dependență națională, pentru pace și 
colaborare- internațională.

★
în prima zi a lucrărilor congresu

lui. reprezentantul partidului nostru 
a transmis Mesajul C.C. ai P.C.R. a- 
dresat celui de-al XV-lea Congres 
al P.C.J.

voința tot mai hotărîtă a popoarelor 
de a pune capăt politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, oe a 
trăi libere și independente, intr-un 
climat de pace și securitate, de a fi 
stăpîne pe resursele și bogățiile na
ționale și de a-și decide, fără nici o 
ingerință din afară, propriile destine.

în momentul actual, cind are loc o 
ascuțire a contradicțiilor dintre unele 
state și grupări de state, cind se in
tensifică lupta pentru reîmpărțirea 
zonelor de influență, partidul nostru 
consideră că trebuie făcut totul, pină 
nu este prea tirziu, pentru oprirea 
cursului periculos al încordării inter
naționale, pentru respingerea hotărî
tă a tendințelor de revenire la poli
tica „războiului rece", pentru înlătu
rarea definitivă a vechii politici im
perialiste de dominație și dictat, 
pentru promovarea unor relații noi, 
democratice între state și asigurarea 
continuării procesului destinderii, a 
unei po'litici de securitate internațio
nală, de independentă, pace și colabo
rare intre popoare.

Pornind de la aceste deziderate 
majore, acționăm statornic, cu fer
mitate, pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării cu toate 
statele socialiste, pentru întărirea 
solidarității și colaborării cu țările in 
curs de dezvoltare, cu cele neali
niate, extindem raporturile cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, indiferent de orînduire 
socială, în spiritul coexistenței paș- 
nice, așezind la baza lor principiile 
independentei și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța.

Pornind de Ia realitatea că s-a fă
cut prea puțin pentru înfăptuirea în 
viață a documentelor Conferinței de 
la Helsinki, consacrate colaborării și 
securității europene, partidul și sta
tul nostru consideră necesar să se 
intensifice eforturile tuturor statelor 
și popoarelor pentru realizarea secu
rității europene, de carp depinde în 
mare măsură și securitatea tuturor 
națiunilor lumii. Sînjem liotăriți’ să 
ne aducem'întreaga'' 'Contribuție lâ 
pregătirea temeinică a viitoarei reu
niuni de la Madrid, astfel incit ea 
să consacre realizarea unor progrese 
reale în extinderea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice șl cultura
le intre toate statele europene și, în 
special, în întreprinderea unor acțiuni 
hotărîte pentru trecerea la dezanga
jare militară și dezarmare, fără de 
care nu pot fi concepute securitatea 
și pacea in Europa și în lume.

Acționăm ferm pentru încetarea 
cursei Înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru lichidarea 
fenomenului subdezvoltării și a de
calajelor economice dintre state, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale care să asi
gure o colaborare rodnică și echita
bilă intre toate statele, accesul tutu
ror țărilor, mai ales al celor rămase 
în urmă, la cuceririle științei și teh
nologiei moderne în vederea accele
rării progresului . lor economic și 
social.

în spiritul bogatelor sale tradiții 
internaționaliste. Partidul Comunist 
Român militează neabătut pentru în
tărirea solidarității și conlucrării cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, pentru realizarea unei unități 
de tip nou, bazată pe egalitate în 
drepturi, și neamestec în treburile 
interne, pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de sine stă
tător linia politică, strategia și tac
tica revoluționară, corespunzător 
condițiilor concrete în care acționea
ză. fără nici un amestec din afară. ’ 
Totodată, partidul nostru dezvoltă 
colaborarea cu partidele socialiste și ■ 
social-democrate, cu partidele de gu- 
vernămînt din țările care au nășit oe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste de pretutindeni, con
vins că unitatea reprezintă astăzi 
factorul esențial, chezășia victoriei 
în lupta pentru cauza socialismului 
și progresului social, păcii și înțele
gerii între națiuni.

Exprimînd convingerea că lucrările 
congresului dumneavoastră și hotă- 
rîrile pe care le veți adopta vor de
termina o tot mai puternică afirmare 
a rolului Partidului Comunist din- 
Japonia în viața poporului dumnea
voastră, vă urăm, dragi tovarăși, noi 
succese în lupta consacrată idealu
rilor de progres și prosperitate, 
triumfului socialismului și păcii în 
lume.

COMITETUL central
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

® HOTELURI SOLA
RE. Energia solară ciștigă din 
ce in ce mai mult teren în Iugo
slavia, mai ales pe coasta înso
rită a Adriaticii. Astfel, în sta
țiunile turistice de aici, nume
roase hoteluri vor fi dotate cu 
colectoare, ce vor asigura căl
dura și ana caldă necesare aces
tor imobile. De asemenea, în 
orașul Liubliana, o serie de 
locuințe utilizează deja energia 
solară în scopuri menajere, alte
le de acest tio aflîndu-se în 
construcție. în întreaga tară e- 
xistă în prezent peste 20 de în
treprinderi profilate pentru pro
ducția de echipamente și insta
lații de captare a energiei solare.

® UN MODERN CEN
TRU DE INFORMARE. 
Zilele acestea s-a inaugurat, la 
Strasbourg, prima rețea de 
telecomunicații Euronet-Diane 
(Diane reprezentînd inițialele 
Centrului Pieței comune pentru 
accesul la informații directe din 
diverse domenii de activitate). 
Rețeaua constă din conectarea 
unui număr de 150 de baze și 
bănci de date europene, care în
magazinează milioane de infor
mații din cele mai diverse do
menii — aerospațial, agricol, co
mercial, electronic, mecanic, al 
științelor, construcțiilor, civile 
ș.a. Euronet permite accesul a- 
proape instantaneu, din orice 
punct al vechiului continent, la 
această masă de informații, cu 
condiția ca solicitantul să dis

pună de terminalul unui ordi
nator și de un telefon. Presa 
franceză ii consideră drept „cel 
mai de seamă progres" în acest 
domeniu de la Gutenberg în
coace.

© O CULTURĂ NE
CUNOSCUTĂ. La 125 kilo
metri de Andoga, o mică locali
tate în Cornul Africii, arheologii 
au descoperit urmele unei stră
vechi așezări omenești. După 
constatările arheologilor, clă
dirile acestei așezări au fost ri
dicate din dale de bazalt. în ca
sele străvechilor locuitori s-au 
găsit „depozite" de cereale, urme 
de cenușă, vase împodobite cu 
figuri geometrice, brățări, inele, 
precum și dale din bazalt. Stu

diul lor a dus la concluzia că 
obiectele au o vechime de a- 
proximativ 2 000 de ani și apar
țin unei culturi necunoscute încă.

© OPERAȚIUNEA 
„MANUSCRIS". Specialiș
tii indieni au început clasifica
rea manuscriselor vechi din 
fondul bibliotecii din Qrissa. 
Aici există aproximativ 35.000 
manuscrise pe frunze de pal
mier. dintre care 5 000 sint con
siderate „rare". O atentie deo
sebită este acordată operațiuni
lor de restaurare a manuscri
selor ce conțin mărturii pre
țioase privind istoria ; veche a 
Indiei.

© CAMPIOANĂ PRE
COCE. Oficialitățile din Mun- 
cben au înminat o diplomă de 
campioană la înot unei „sporti
ve" care măsoară 78 de centime
tri, cîntărește 9.5 kilograme și 
a împlinit abia 18 luni... Pe di
plomă scrie că micuța Stefania 
a înotat. în stil „cîinesc". timp 
de 22 minute și 41 secunde. Pă
rinții ei au învătat-o să înoate 
începind cu a 9-a zi de la naș
tere.

® ATMOSFERĂ PO
LUATĂ. în ultimii 10 ani, 
scrie revista „Science News", in

atmosferă au fost „aruncate" 4,3 
milioane tone de plumb, 3,3 mili
oane tone de zinc. 585 mii tone 
de cupru. 74 mii tone de cadmiu 
și 4 500 tone nichel. O parte din 
aceste metale s-au răspindit in 
aer in urma unor procese natu
rale. bunăoară, eruotiile vulca
nice, evaporarea lentă a rocilor 
muntoase, incendiile de pădure. 
Dar cea mai măre cantitate pro
vine din activitățile omului.

® LANTERNE DE...
GHEAȚĂ. Poate oare func
ționa o lanternă de gheată ? Nu 
se topește din cauza căldurii de
gajate de sursa de lumină din 
interior ? întrebările sint firești, 
dar răspunsul concret demon
strează că aceste lanterne pot 
funcționa și. cel mai adesea, 
constituie adevărate opere de

artă sculptate în gheată. în fie
care iarnă, locuitorii din Har
bin și din alte localități din zona 
de nord-est a Chinei, unde, din 
decembrie pină la sfirșitul lui 
februarie., temperatura Qe men
ține în jurul a minus 25 grade 
Celsius. în piețe sau in parcuri, 
artiști profesioniști sau amatori 
dau curs fanteziei creatoare, or
ganized veritabile concursuri 
de sculptură de lanterne din 
gheață — „sărbătoarea lanter
nelor" fiind un moment de vîrf. 
Ele reprezintă personaje umane, 
plante, animale ; o adevărată si 
minunată lume de cristal, care 
„prinde viată" cind cade insera
rea...

© APA - O PROBLE
MĂ A CAPITALEI MEXI
CANE. Exploatarea intensivă

a pinzei freatice de sub capitala 
Mexicului a făcut ca Ciudad de 
Mexico să se afunde mereu în 
ultima vreme. Potrivit cifrelor 
cuprinse în studiul dat publici
tății de Colegiul inginerilor ci
vili mexicani, extracția de aoă 
din subsolul marii metropole 
este de 50 metri cubi pe secun
dă. în vreme ce refacerea na
turală a pinzei freatice este de 
20 pină la 25 metri cubi. Su- 
praexploatarea acestor rezerve a 
provocat, totodată, pătrunderea 
în rețeaua de distribuție a apei 
potabile a unor ape continind 
substanțe contaminante. în per
spectiva anului 2 000, cind Ciu
dad de Mexico urmează să nu
mere 22 milioane de locuitori, 
necesarul de apă al orașului va 
atinge cota de 88 metri cubi pe 
secundă.
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® Contacte Internaționale O Convorbiri ® Prezențe

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-CHINEZE

BEIJING 26 (Agerpres). — La Bei
jing au avut loc intîlniri si convor
biri între tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul . comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, și to
varășii Li Qiang. ministrul comerțu
lui exterior, Tang Ke, ministrul in
dustriei metalurgice, și Song Zhen- 
ming, ministrul industriei petrolului 
din R.P. Chineză.

. în spiritul înțelegerilor si hotărîri- 
lor intervenite în anul 1978 între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Hua

Guofeng, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, au fost examinate 
posibilitățile de creștere și diversifi
care a schimburilor comerciale și a 
cooperării economice dintre România 
și China, convenindu-se noi măsuri 
și acțiuni pentru impulsionarea aces
tora.

La convorbiri au luat parte Aurel 
Duma, ministru secretar de stat 
Ministerul Afacerilor Externe, 
rea Dumitrescu, ambasadorul 
noastre în R.P. Chineză, cadre 
conducere din departamentele 
pective ale celor două țări.
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Flo- 
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Manifestări consacrate aniversării a 2050 de ani

de la crearea primului stat dac centralizat și independent

AMMAN 26 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor consacrate aniver
sării a 2050 ani de la crearea primu
lui stat dac centralizat și indepen
dent, la Universitatea din Amman a 
avut loc o adunare la care au luat 
parte cadre didactice, studenți, cer
cetători. Au fost relevate bunele re
lații existente intre popoarele român 
și iordanian.

Vicepreședintele universității iorda- 
niene, dr. Safwan Tell, și-a exprimat 
satisfacția pentru succesul recentei 
întilniri la nivel înalt dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein, precum și admirația sa fată 
de marele om de stat care este pre
ședintele României. S-a apreciat, de 
asemenea, că noua întîlnire dintre 
șefii de stat ai României și Iorda
niei a demonstrat cu convingere do
rința comună de consolidare a cursu
lui spre destindere, pentru intensifi
carea colaborării între toate stateie 
lumii.

un set de cărți românești, printre 
care de o atenție deosebită se bucu
ră volumele președintelui Nicolae 
Ceaușescu „România pe calea edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate".

BRUXELLES 26 (Agerpres). — în 
continuarea manifestărilor organizate 
la Liege în cadrul „Zilelor româ
nești", consacrate împlinirii a 2050 de 
ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent. în orașul 
’Loven, din regiunea Liege, a avut 
loc „Ziua filmului românesc".

★
Manifestări similare au avut loc și 

în orașele Gând și Hingen. Cvartetul 
Philarmonia 
concerte.

SALISBURY, 26 — De la trimisul 
nostru, R. Căplescu : Incepind de 
astăzi și pină la 29 februarie, apro
ximativ 3 milioane de alegători a- 
fricani se vor prezenta în fața ur
nelor pentru desemnarea celor 80 
de deputați care îi vor reprezenta 
in parlamentul viitorului stat inde
pendent Zimbabwe. Participă 9 
partide africane, intre care cele 
două formațiuni, sub conducerea 
cărora s-a desfășurat lupta de eli
berare, respectiv Frontul Patriotic, 
noua denumire a partidului Uniu
nea Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), in frunte cu Joshua 
Nkomo, și Uniunea Națională Afri
cană Zimbabwe (Z.A.N.U.). în 
frunte cu Robert Mugabe. Iau parte, 
de asemenea, Consiliul Național 
African Unit (U.A.N.C.). de sub 
conducerea lui Abel Muzorewa, și 
alte șase grupări mai mici.

Comentind pe pagini întregi acest 
eveniment crucial în procesul de 
decolonizare ca „un pas esențial pe 
calea păcii și a suveranității", cum 
se exprima cotidianul ..ZIM
BABWE TIMES", care reflectă opi
nia forțelor patriotice, ziarele și 
cercurile politice africane de aici 
consideră că pentru realizarea a- 
cestor aspirații se impune unitatea. 
strinsă de acțiune a celor mai largi 
forțe naționale — numai in acest 
mod putindu-și găsi rezolvarea im
portantele probleme ce vor con
frunta noul stat. In acest sens, au 
avut un puternic ecou declarațiile

lui Robert Mugabe, conținute în
tr-un interviu publicat de ziarul 
„HERALD”, potrivit cărora gru
parea sa. /Z.A.N.U., îi va cere li
derului grupării Z.A.P.U.. J. Nkomo. 
să formeze o coaliție - guvernamen
tală. „Nu are importantă cite locuri 
vom obține — a afirmat Mugabe. 
Important e că vom forma o coali
ție cu gruparea lui Nkomo”.

în același timp, ziarele din 
Salisbury, apropiate celor două 
partide care s-au aflat în fruntea 
luptei de eliberare, se fac ecoul în
grijorării față de perpetuarea unor 
încercări de a tulbura desfășurarea 
normală a alegerilor. Acte de in
gerință în procesul electoral ale 
forțelor ostile acordului pentru re
glementarea problemei rhodesiene 
au determinat publicarea unei de
clarații a unui grup de observatori 
independenți, distribuită oficial la 
Centrul de presă de la hotelul 
Meikles. Documentul cere guver
natorului britanic să ia măsuri pen
tru asigurarea tuturor condițiilor 
în vederea liberei afirmări a voin
ței poporului Zimbabwe.

în cursul serii de marți, la Sa
lisbury s-a anunțat că lordul Soa- 
mes, guvernatorul britanic al Rho- 
desiei, â avut întrevederi separate 
cu Joshua Nkomo și Robert Mu
gabe. în cercurile de presă de aici 
se apreciază ca foarte importante 
aceste întilniri penfru desfășurarea 
alegerilor.

scurt
IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI MONDIALE A O.N.U. ASUPRA CON- 

DIȚIEI FEMEII. La Viena și-a deschis lucrările cea de-a 28-a sesiune a 
Comisiei O.N.U. pentru condiția femeii. Sesiunea, care va dura pină la 
5 martie, este consacrata pregătirii Conferinței mondiale a O.N.U. asupra 
condiției femeii, programată să se desfășoare între 14 și 30 iulie la 
Copenhaga.

CONVORBIRI INDIANO-IUGO- 
SLAVE. La Delhi au avut loc con
vorbiri între ministrul de externe 
al Indiei, Narasimha Rao, și secre
tarul federal pentru afacerile exter
ne al R.S.F. Iugoslavia, Iosip Vrho- 
vet, aflat în vizită oficială în capi
tala indiană. Au fost examinate po
sibilitățile extinderii colaborării bi
laterale.. îndeosebi în domeniile ști
inței, tehnologiei și informației. 
Abordînd situația internațională, 
părțile au subliniat necesitatea re
venirii la destindere și cooperare 
între state.

medie cu 28 la sută. Chiriile au fost 
majorate cu 13,1 la sută, iar tarifele 
pentru convorbiri telefonice cu 27,8 
la sută.

PARLAMENTUL 
REUNIT ÎNTR-O 
traordinarA. 
fost prevăzută o 
Adunării Naționale, 
stingă a procedat la 
unei dezbateri de politică generală.

din București a susținut

(Agerpres). — Ambasada 
Delhi, împreună cu Fe-

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT DE LA DAR ES SALAAM

PLENARA CONSILIULUI CEN
TRAL AL SINDICATELOR DIN 
R.P. POLONA a examinat rolul și 
sarcinile sindicatelor în transpune
rea in viață a programului adoptat 
de Congresul al VIII-lea al 
P.M.U.P. — anunță agenția P.A.P. 
Jan Szydlak, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., a fost 
ales președinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

FRANCEZ S-A 
SESIUNE EX- 
Deoarece nu a 
ordine de zi a 

opoziția de 
declanșarea

NUMĂRUL CENTRALELOR A- 
TOMOELECTRICE DIN LUME. 
Darea in exploatare a 20 de noi 
reactoare atomice în lumea întrea
gă, in 1979, a făcut ca numărul cen
tralelor atomoelectrice în funcțiune 
să se ridice la 222, se arată intr-un 
raport publicat marți la Stockholm 
de asociația „Energia nucleară și 
mediul înconjurător”. Producția to
tală a acestor reactoare a fost de 
650 terawați-oră (un terawat-oră 
este egal cu un miliard de kilo- 
wați-oră).

mod separat — a delegatilor la con
vențiile naționale ale partidelor de
mocrat și republican. Convocate 
pentru lunile august și, respectiv, 
iulie a.c., convențiile naționale de
mocrată și republicană vor avea 
misiunea de a-i alege pe candida- 
ții oficiali ai celor două partide la 
posturile de președinte și vicepre
ședinte ai Statelor Unite, pentru 
scrutinul din luna noiembrie a.c.

FRANCUL ELVEȚIAN SI YE
NUL JAPONEZ au' înregistrat la 
începutul acestei săptămini pe pie
țele monetare occidentale reculuri 
însemnate, in special în raport cu 
dolarul S.U.A., în ciuda intervenții
lor masive ale băncilor din cele 
două țări, în sprijinul monedelor lor 
naționale. Principala cauză pentru 
aceste evoluții este considerată în 
cercurile monetare occidentale dis
crepanță dintre ratele dobinzilor 
bancare primare din Elveția și Ja
ponia, care sint cu mult inferioare 
celor americane.

CONGRESUL (PARLAMENTUL) 
STATULUI INSULAR DOMI
NICA, din bazinul caraibian. l-t’ ' 
ales în unanimitate pe Aureli?;. .. 
Marie în funcția de președinte al 
republicii.

RABAT 26 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor dedicate împlinirii a 
2050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și independent, la 
Tanger a fost deschisă o expoziție de 
pictură românească contemporană.

Prezenti la vernisaj, ministrul ma
rocan pentru problemele administra
tive și președinte al Asociației bazi
nului mediteranean, Mansouri Ben 
Aii, și ambasadorul țării noastre în 
Maroc, Ovidiu Popescu, au evidențiat 
în cuvintările lor trecutul legăturilor 
de prietenie dintre cele două țări și 
popoare, care au cunoscut o amplă 
dezvoltare în ultimii ani pe baza ho- 
tărîrilor celor doi șefi de stat, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și regele 
Hassan al II-lea.

Filialei din Tanger a Asociației ba
zinului mediteranean i-a fost donat

DELHI 26 
română din 
deratia societăților de film pe întreaga 
Indie, organizează în aceste zile, în 
marea sală „Maharashtra Rangayan" 
din capitală, o gală a filmului româ
nesc, dedicată aniversării a 2 050 de 
ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent, 
Burebista.

DAR ES SALAAM 26 (Agerpres). 
— La Dar Es Salaam a început marți 
o reuniune la nivel înalt a țărilor afri
cane din „prima linie", consacrată 
examinării actualului context electo
ral rhodesian. Iau parte președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda, pre-

ședințele Mozambicului, Samora Ma- 
chel, președintele Botswanei, Seretse 
Khama, și o delegație angoleză. Con
vocarea reuniunii a fost determinată 
de preocuparea manifestată de parti
cipants pentru asigurarea desfășură- 

. rii în Rhodesia a unui proces elec
toral corect.

condus de

★
(Agerpres). 
pe care îl 
, soprana

— în ca- 
susține in 

Eugenia
LONDRA 26 

drul turneului r 
Marea Brltanie,
Moldoveana a debutat, cu un frumos 
succes, pe scena renumitei săli lon
doneze „Covent Garden”, în premie
ra operei „Evgheni Oneghin”. Cân
tăreața româncă, deținătoare a rolu
lui principal feminin într-o distribu
ție incluzând interpret de renume in
ternațional, a impresionat publicul 

' englez prin calitățile sale vocale deo
sebite, relevate și în cronicile princi
palelor ziare britanice.

Declarațiile președintelui S. U. A. în problemele 
crizei energetice și inflației

ÎNTREVEDERI LA BONN. Pre
ședintele guvernului spaniol. Adolfo 
Suarez, a făcut o scurtă vizită la 
Bonn, unde a conferit cu cancelarul 
federal al R.F.G.. Helmut Schmidt, 
în probleme actuale ale situației in
ternaționale și în special în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu, a 
declarat purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german. Cei doi șefi 
de guvern, a precizat el. si-au rea
firmat doririța de a depune toate 
eforturile pentru a contribui la 
pregătirea viitoarei reuniuni de la 
Madrid a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa

PRIMUL MINISTRU BRITANIC, 
Margaret Thatcher, a declarat în 
cadrul unui interviu acordat rețelei 
de televiziune B.B.C. că guvernul 
său ar putea suspenda plățile cu 
titlu de participare la C.E.E.. dacă 
nu obține o reducere substanțială 
a contribuției sale la bugetul co
munitar. Margaret Thatcher a 
subliniat că a expus acest fapt în 
mod clar cancelarului Helmut 
Schmidt in cadrul întilnirii de la 
Londra, desfășurată luni.

PROIECTUL DE REFORMA FIS
CALA depus de guvern în Biroul 
Adunării Naționale are un caracter 
de „prelungire și completare" a an
samblului de măsuri economice in
trate în vigoare la 24 ianuarie a.c. 
— a declarat ministrul turc de fi
nanțe, Ismet Sezgin.Aceste măsuri 
s-au tradus, între altele. în devalo
rizarea lirei turcești și hotărîrea de 
reducere a deficitului întreprinderi
lor din sectorul public, de creștere 
a exporturilor și de încurajare a in
vestițiilor.

WASHINGTON 26 (Agerpres).. — 
După cum informează agențiile U.P.I. 
și France Presse, președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, a apreciat — în ca
drul unei intîlniri cu ziariștii — că 
Statele Unite au ajuns intr-o etapă 
de criză în ce privește resursele ener
getice și inflația. „Pe plan intern, 
cea mai importantă încercare căreia 
trebuie să-i fac față este rata înaltă 
a inflației, atribuibilă într-o mare 
măsură faptului că S.U.A. nu au încă 
o politică energetică cuprinzătoare" 
— a spus el. „Chiar după ce am a- 
tins un stadiu de criză in ce priveș-

te resursele energetice și inflația — 
a precizat președintele — cele trei 
proiecte de lege care ar ajuta la so
luționarea acestei probleme sînt încă 
blocate în comitetele Congresului".

Agenția U.P.I. apreciază că im
portanta creștere a prețurilor înregis
trată in luna ianuarie, care echiva
lează cu un nivel anual de 18 la sută, 

' l-a obligat pe președintele Carter să 
întreprindă o revizuire a politicii 
economice americane. El s-a întilnit, 
la Casa Albă, cu principalii săi con
silieri economici 
ceastă situație.

EVOLUȚIA FENOMENULUI IN
FLAȚIEI ÎN PORTUGALIA. Potri- 

I vit datelor Institutului national de
| statistică al Portugaliei, ritmul

creșterii preturilor în această țară 
I a fost, în 1979, de 24,2 la sută, față

| de 22,1 la sută în 1978. Anul trecut,
.. cele mai mari scumpiri s-au înre

gistrat la produsele alimentare — în

GRECIA ȘI C.E.E. Gheorghios 
Kontogeorgis, ministru grec fără 
portofoliu pentru relațiile cu Piața 
comună, a sosit la Haga. într-o vi
zită oficială de două zile. El va 
avea convorbiri cu oficialitățile 
olandeze cu privire la viitoarea 
aderare a Greciei la C.E.E.. care va 
intra în vigoare la 1 ianuarie 1981.

ALEGERI PRELIMINARE. In 
statul american New Hampshire 
s-au desfășurat marți alegeri pre
liminare. pentru desemnarea — în

CUTREMUR ÎN CALIFORNIA. 
Un cutremur de pământ de 5.1 gra
de pe scara Richter s-a înregistrat 
în partea de sud a statului american 
California, in regiunile asupra că
rora s-au abătut, zilele trecute, mari 
furtuni provocind puternice inunda
ții, soldate cu numeroase victime si 
distrugeri de amploare. Seismul nu 
a provocat, potrivit estimărilor pre
liminare, victime, iar daunele ma
teriale sint limitate.
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Cooperarea științifică-o importantă componentă
a edificării securității europene (")

Palestiniene

BEIRUT 26 (Agerpres). 
rut s-au deschis lucrările 
III-lea Congres al Uniunii Generale 
a Femeilor Palestiniene, la care iau. 
de asemenea, parte delegații din 
numeroase țări, printre care și Româ
nia, precum și reprezentante ale Fe
derației Democrate Internationale a 
Femeilor.

La ședința de deschidere a lucrări
lor a luat parte Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului 
Organizației pentru 
lestinei.

In ședința plenară 
cuvintul tovarășa

luat
Sonea, 

membru al Biroului Executiv al Con
siliului National al Femeilor

România, care a transmis congresului 
un călduros salut din partea femeilor 
din țara noastră, subliniind solidari
tatea deplină a femeilor, a întregu
lui popor român cu cauza poporului 
palestinian, necesitatea de a se ajun
ge la soluționarea globală, justă si 
durabilă a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, a recunoașterii 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare, inclusiv la consti
tuirea unui stat propriu, independent, 
și prin asigurarea independentei, 
suveranității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă.

Lucrările congresului continuă.

Participind la dezbaterile asupra problemelor energiei, sănătății, 
alimentației, a tendințelor de dezvoltare urbanistică sau a posibilități
lor de colaborare in apărarea mediului ambiant, oamenii de știință 
prezenți la marele Forum european de la Hamburg ne-au făcut cu
noscute reflecțiile lor asupra destinelor Europei si rolului ce revine 
științei in a asigura popoarelor continentului un viitor de pace, de 
progres și bunăstare.

Publicăm in continuare declarațiile făcute „Scînteii” de participant, 
la această importantă reuniune.

„Virtuțile dialogului 
să primeze asupra 

tensiunii!"
Prof. Drago OCEPEK, șeful 

delegației Iugoslaviei : Problemele 
aflate pe ordinea de zi a Fo
rumului științific de la Hamburg — 
energia, alimentația, poluarea, sănă
tatea — sînt probleme care nu cu
nosc frontiere. într-o măsură mai 
mare sau mai mică, ele preocupă 
toate statele, toate popoarele conti
nentului. Și este firesc ca, în spiritul 
unor străvechi tradiții existente in 
spațiul geografic european, să căutăm 
să asigurăm împreună o soluționare 
a acestora, in interesul popoarelor 
noastre. Colaborarea științifică si . 
tehnologică poate fi considerată ca o 
punte de legătură între popoare. 
„Porțile de Fier", de pildă, pentru a 
da un exemplu drag nouă, iugoslavi
lor și românilor, sînt o veritabilă 
punte a prieteniei. Proiectînd și con
struind împreună, am invătat unul de 
la altul, dar ne-am și apropiat mai 
mult, ne-am cunoscut mai bine.

Putem și trebuie să construim cit 
mai multe asemenea punți. în toate 
direcțiile — est și vest, sud si nord. 
Iată de ce delegația Iugoslaviei 
participă cu cel mai mare interes la 
lucrările Forumului științific euro
pean. Ne pronunțăm pentru lărgirea 
schimbului de informații, pentru 
multiplicarea acțiunilor de cooDerare. 
Sintem deosebit de interesați în 
dezbaterea problemelor energiei. Iu
goslavia. duDă. cum se știe, tară în 
general bogată in resurse naturale, 
dar nu in resurse energetice, depinde

foarte mult de importul de petrol. 
De aceea, ne preocupă atît valorifi
carea rațională a resurselor existente, 
cit și realizarea de tehnologii pentru 
fălosirea surselor alternative de ener
gie. Este foarte bine, de aceea, că 
avem posibilitatea de a discuta pe 
această temă în cadrul Forumului 
științific european. Este de la sine 
înțeles că probleme de o asemenea 
amploare și complexitate nu pot fi 
rezolvate decît printr-o strinsă coo
perare între oamenii de știintă de 
pe continent.

Consider că însăși convocarea Fo
rumului de la Hamburg reprezintă 
un fapt pozitiv. Mai ales în momen
tul actual, cind asistăm la o sporire 
a încordării internaționale, este bine 
să demonstrăm virtuțile dialogului.

„Vn necesar 
transfer de resurse 

de la înarmări 
la cercetarea 

civilă..."
Prof.

marca :
Hamburg
de a examina și a identifica posibili
tatea unor mai sistematice contacte, 
schimburi de informații in vederea 
inițierii unor acțiuni de cooperare de 
larg interes. Aș dori să subliniez că și 
la ora actuală există diverse forme de 
cooperare științifică intereurooeană. 
Vreau să amintesc, cu titlu de exem
plu, activitatea prodigioasă a Cen
trului european de coordonare a cer-

Henning FRIIS, Dane- 
Forumul științific de la 
constituie un prilej adecvat

Societatea brita
nică „British Leii- 
land” a anuntat a- 
plicarea unui pro
gram de concedieri 
temporare, care va 
afecta peste 20 000 
locuri de muncă. 
Totodată, corporația 
intenționează să re
ducă forța de mun
că angajată cu a- 
proximativ 25 000 de 
persoane, pină la 
sfîrșitul anului. Si 
în alt sector, cel si
derurgic, sînt pre
conizate concedieri 
masive. în foto
grafie : o demon
strație la Sheffield 
a siderurgiștilor în 
apărarea locurilor 
de muncă.

PARIS 26 (Agerpres). — Președin
tele Ciprului, Spyros Kyprîanou, a 
sosit marți la Paris, prima etapă a 
unui turneu în Europa occidentală, 
în cadrul căruia urmează să mai vizi- 

țteze Londra și Roma. Acest turneu, 
relevă agenția France Presse, are 
drept scop relansarea negocierilor 
asupra situației din Cipru, care se 
află în impas din iunie 1979, dată la 
care convorbirile intercomunitare sub 
egida O.N.U. au fost întrerupte. La 
plecarea din Nicosia, Kyprîanou a 
declarat că va discuta cu președintele 
Valery Giscard d’Estaing în legătură 
cu soluționarea pașnică a problemei 
cipriote.

Datele prezentate in cadrul unei
dezoateri publice la Bruxelles arată :

cetării și documentării în științele so
ciale, de la Viena, printre ai cărui 
membri activi se numără România, 
în cei 17 ani de cind ființează această 
organizație guvernamentală s-au în
treprins numeroase studii comune. 
Iată deci că, chiar și într-un domeniu 
mai sensibil, cum este cel al științelor 
sociale, este posibil să colaborăm cu 
bune rezultate, în pofida deosebirilor 
de orînduire existente între state ale 
continentului. Cu atît mai mult aceas
ta este posibil în ce privește științele 
exacte. Cred că oamenilor de știintă 
li se oferă o șansă extraordinară — 
aceea de a vedea rezultatele cercetă
rilor lor aplicate la scara continentu
lui, în folosul tuturor popoarelor.

Este foarte pozitiv faptul că în Ac
tul final de la Helsinki au fost in
cluse prevederi speciale privind dez
voltarea cooperării științifice ca una 
dintre cerințele de bază ale instaură
rii securității. europene. îmi exprim, 
totodată, speranța că actualul forum 
va contribui la mobilizarea forțelor 
științifice din țările participante la 
Conferința de la Helsinki, pentru ini
țierea în comun a unor ample pro- 

, grame de cooperare. în acest scop, ar 
fi bine, ar fi de așteptat ca guvernele 
să acționeze pentru a transfera o 
parte din resursele irosite pentru în
armări în scopul efectuării de cerce
tări în comun, spre binele comun. în 
această perspectivă privim reuniunea 
de la Madrid. Ea trebuie să adopte 
măsuri care să ducă la intensificarea 
colaborării generale, și în acest cadru 
a colaborării științifice. Dincolo de 
deosebirile de ordin politic și ideolo
gic, colaborarea trebuie sâ meargă 
înainte.

mare 
tării 
opiniile mele despre Forumul știin
țific european, avînd in vedere prie
tenia tradițională dintre' popoarele 
Greciei și României. Fiind un om de 
știință, eu nu vorbesc decît cu titlu 
strict personal, ceea ce îmi permite, 
dealtfel, să mă exprim intr-o manieră 
foarte directă și deschisă. Referitor 
la posibilitățile oferite de cooperarea 
științifică pentru promovarea cauzei 
securității europene, vreau să arăt că 
aș fi dorit ca forumul nostru să facă 
o analiză metodică, detaliată, fără a 
utiliza cuvinte prefabricate, lozinci și 
romantisme fără acoperire faptică. 
Din păcate, ședința plenară în care 
am prezentat o propunere în acest 
sens nu și-a orientat întru totul dez
baterile în direcția căutării a ceea 
ce trebuie făcut în realitate și a 
mijloacelor corespunzătoare scopului 
propus.

în orice caz, noi am cîștigat ceva : 
faptul că oamenii de știintă s-au așe
zat unul lingă altul, au discutat de
spre cîteva realități nu poate fi, 
incontestabil, decît în folosul destin
derii. O contribuție foarte „ușoară" 
cantitativ, dar foarte semnificativă 
calitativ... Oamenii 
în miracole sau în 
nu sint, deci, prea 
nu sînt pesimist.

plăcere să răspund soliei- ’ 
„Scînteii" de a împărtăși

înainte de 5 ani ® Cantitatea 
se

A patra parte din populația pla
netei, adică peste un miliard de 
bărbați, femei și copii sînt subriu- 
triți. Cu numai 1—2 ani în urmă 
se aprecia că numărul celor lipsiți 
de dreptul elementar 
pe săturate se ridică 
oane. Din compararea 
mai sus rezultă că. în 
seze, foamea descrie o 
sională.

Aceasta a fost prima concluzie ce 
s-a desprins din rapoartele prezen
tate la Bruxelles in cursul unei 
dezbateri publice consacrate flage
lului foametei. Organizată sub 
egida Parlamentului vest-european, 
dezbaterea s-a bucurat de partici
parea largă a unor specialiști re- 
prezentind diferite organisme in
ternaționale, unele state dezvoltate 
și in curs de dezvoltare. Președin
tele Consiliului Mondial al Alimen
tației, Tanco, a arătat că o'treime 
din copiii lumii mor din cauza sub- 
alimcntației înainte de a împlini 
vîrsta de 5 ani, că un sfert de mi
lion de copii orbesc din lipsă de 
vitamine, iar cei ce supraviețuiesc 
poartă de-a lungul întregii exis
tente sechelele ireversibile ale ca
rențelor de proteine și vitamine.

Cea de-a doua constatare ce s-a 
desprins în cadrul reuniunii este că 
în țările in curs de dezvoltare, 
altădată exportatoare de produse 
agricole, producția de alimente 
stagnează sau chiar se reduce, ast-

dispo- 
împu-

datorii

ful

de știintă nu cred 
soluții magice. Eu 
optimist, dar nici

„Știința - 
în serviciul 
progresului 

general"
Prof. Torsen HAGERSTRAND, 

Suedia : în actuala situație interna
ționala" dificilă, orice efort care vi
zează menținerea canalelor de co
municație deschise este binevenit ; el 
se inscrie ca o contribuție la salvgar
darea procesului început prin orga
nizarea Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Consider, de 
aceea, ca un eveniment foarte impor
tant organizarea actualului Forum 
științific de la Hamburg. Tematica 
aflată in dezbateri este de interes 
unanim. Avem multe lucruri de 
discutat, avem de comunicat reciproc 
anumite experiențe cîștigate și. mai 
ales, avem teme de reflecție pentru 
a căuta modalități de conlucrare pri
vind soluționarea- unor probleme vi
tale, cum sînt : 
mediul în care trăim. Acestea 
probleme comune, independente 
sistemul social-politic. Tocmai 
aceea este și ușor să comunicăm 
tre noi. Există largi posibilități 
cooperare pentru a face ca știința și 
tehnologia să slujească progresului 
general al popoarelor noastre.

Fără îndoială că, in măsura în care 
Forumul științific de la Hamburg se 
va solda cu concluzii concrete, aceas
ta va constitui un aport pozitiv la 
buna pregătire a reuniunii de la Ma
drid, la dezvoltarea înțelegerii și 
consolidarea destinderii.

energia, sănătatea, 
sînt 

de 
de 

în
de

de a mînca 
la 700 mili- 
datelor de 

loc să regre- 
curbă ascen-

împuținează an de an 
fel incit cantitatea de hrană 
nibilă pe cap de locuitor se 
tinează an de an.

Unele țări contractează
atit de mari pentru procurarea! din 
import a cerealelor incit nu le j mai 
pot achita. Dacă in 1950 țările in 
curs de dezvoltare au importat 
5 milioane tone de cereale, anul 
trecut importurile lor s-au riaicat 
la 89 milioane tone, iar in 1998 
vor atinge 125—145 milioane tone 
cereale, după aprecierile experților.

Desigur, ca și în cadrul dezbate
rilor precedente pe această te’'1'" 
vitală pentru omenire, au / a 
avansate noi proiecte menite să 
ajute țările sărace și victimele 
foamei. Ele vor fi insă sortite eșe
cului, așa cum au subliniat unii 
vorbitori, atîta timp cit nu vor fi 
lichidate cauzele de ordin economic 
și social care provoacă si întrețin 
flagelul foametei, in primul rind 
subdezvoltarea, dependenta econo
mică și tehnică fată de țările pu
ternic industrializate, practicile de 
spoliere proprii colonialismului și 
neocolonialismului, persistentă unor 
relații de inegalitate și 
De fapt, lichidarea lor 
nouă ordine economică 
precum și necesitatea de 
ra măcar o parte din 
uriașe alocate pentru înarmări în 
favoarea combaterii subnutriției, a 
soluționării problemei alimentare 
pe glob.

Practicile Mafiei 
parlamentului italian

in

inechitate. 
implică o 
mondială, 
a transfe- 
fondurile

„O reuniune 
în sprijinul 
destinderii"

Prof. dr. T. P. TASSIOS, șe-
delegației Greciei : îmi face o

Oamenii de știintă cărora ne-am adresat au preocupări diferite, sînt 
ei înșiși de diverse convingeri și orientări, provin din țări foarte 
deosebite. Pe deasupra acestor deosebiri există insă multiple puncte 
de legătură. O idee majoră se găsește în majoritatea declarațiilor : 
conștiința misiunii de inaltă răspundere a slujitorilor științei de a 
pune rezultatele activității lor creatoare in folosul progresului materia! 
și spiritual al tuturor națiunilor, in folosul apropierii și înțelegerii, al 
destinderii și păcii in Europa și in lume.

Hamburg
Dumitru ȚINU

ROMA 26 (Agerpres). — în Came
ra Deputaților a parlamentului ita
lian au loc dezbateri asupra practi
cilor Mafiei. Dezbaterile — pre
cizează agenția ANSA — se ■ desfă
șoară pe baza interpelărilor prezen
tate de reprezentanții diferitelor for
țe politice.

în legătură cu aceasta, agenția 
France Presse evidențiază. într-o re
latare cu titlul „Mafia — o realitate 
cotidiană", proporțiile atinse de acest 
flagel al societății italiene.

Mafia este prezentă pretutindeni, 
se gîndește la toate — ea „oferă” 
locuri de muncă, bani, iar in caz de 
scadență — moartea. Mafiotul de azi 
se infiltrează peste tot, el frecven
tează ^ministerele, palatele de justi
ție... “ 
că e

Ei este de temut pentru că se știe 
capabil de orice. Mafia este un

adevărat stat în stat : în Sicilia si 
Calabria se trăiește mereu sub ame
nințarea răfuielilor mafiote. în anii 
’80, pentru un mafiot toate mijloa
cele sînt bune pentru a-si procura 
bani. Pentru citeva mii de lire, ma
fiotul a devenit aliatul teroriștilor. 
De la traficul de droguri, a ajuns în
tre timp să se ocupe și de politică.

Un deputat comunist din Calabria 
rezuma astfel situația creată : „Ma
fia a devenit una dintre problemele 
cele mai acute ale societății italiene. 
Economia siciliană st calabreză sint 
un cimp predilect de manifestare a 
intereselor Mafiei. întreaga lume tre
buie să-și reglementeze conturile cu 
ea. De la polițist la magistrat, de la 
medic la industriaș, de la angrosist ■ 
la micul producător’’.

a!
Plenara C. C.
P. C. din Bolivia

INDIA : Rezultatele

LA PAZ 26 (Agerpres). — La La Paz 
a avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Bolivia, care a analizat situația inter
nă din țară și a stabilit politica parti
dului în campania electorală pentru 
alegerile ce vor avea loc în luna 
iunie.

în cadrul unei conferințe de presă, 
primul secretar al C.C. al P.C. din 
Bolivia, Jorge ” " ~ '
tat că partidul 
drept candidat 
Democratice și 
pentru postul de

• țării, pentru alegerile din 29 iunie, pe 
Simon Reyes Rivera. Jorge Kolle 
Cueto a subliniat că blocul Unității 
Democratice și Populare constituie 
un instrument important in lupta 
poporului bolivian.

Kolle Cueto, a anun- 
comunist va propune 
din partea Unității 
Populare din Bolivia 

vicepreședinte a’

alegerilor suplimentare 
pentru Camera Populară

DELHI 26 (Agerpres). — La Delhi 
au fost date publicității rezultatele 
alegerilor suplimentare pentru Ca
mera populară (Lok Sabha) a par
lamentului indian, desfășurate în 
cinci circumscripții electorale. Depu
tății partidului de guvernămint, Con
gresul Național Indian (I), condus de 
Indira Gandhi, au obținut victoria în 
patru circumscripții din statele Uttar 
Pradesh, Karnataka și Orissa. în cea 
de-a cincea circumscripție, din statul 
Bengalul de Vest, numărul cel mai 
mare 
tului 
India
C.N.I. . , ...
Iară de 352 de mandate din cele 528 
repartizate.

de voturi i-a revenit candida- 
Partidului Comunist din 

(marxist). Astfel, in prezent, 
(I) dispune în Camera popu-
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