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LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
? 7

Ambasadorul Republicii islamice Pakistan
cu prilejul prezentării scrisorilor

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază, pe

Riazuddin Ahmed, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar și

de acreditare
plenipotențiar al Republicii Islamice 
Pakistan in țara noastră. (Continuare 
în pagina a V-a).

Vicepreședintele firmei „British Aerospace"
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri după- 
amiază. pe Allen Greenwood, vice
președinte al firmei „British Aero
space", care a efectuat o vizită în 
tara noastră.

La primire au luat parte Gheorghe

Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, și loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

A fost prezent Paul Cecil Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost re

levată evoluția relațiilor de colabo
rare dintre industria noastră de spe
cialitate și firma ..British Aerospace" 
și au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea in continuare a coope
rării româno-britanice in domeniul 
aeronauticii și în alte sectoare ale 
industriei constructoare de mașini.

în acaeași atmosfera de puternică angajare muncitorească, generată de apropierea 

alegerilor de la 9 martie, intimpinat cu entuziaste manifestări de dragoste și stimă

NICOLAE CEAUȘESCU
a continuat ieri vizita de lucru 

în mari întreprinderi din Capitală
în dialogul cu muncitori, specialiști 
si cadre de conducere din unitățile 
vizitate, secretarul general al 
partidului a analizat probleme 
esențiale ale realizării exemplare a 
planului pe acest an hotărîtor al 
cincinalului, a obiectivelor econo
mice stabilite de Congresul al 

XII-lea al P. C. R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
Remania, s-a aflat din nou, în cursul zilei de vineri, în mijlocul 
oamenilor muncii dintr-o serie de mari întreprinderi bucu- 
reștene de pe platforma industrială din zona de sud a muni
cipiului, unități de frunte ale economiei noastre, a căror 
activitate este semnificativă pentru evoluția în ritmuri înalte a 
întregii industrii românești în ultimii ani.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană și 
ilie Rădulescu.

înscriindu-se în dialogul permanent 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îl poartă cu făuritorii istoriei noastre 
contemporane, această nouă etapă a 
vizitei de lucru în Capitală a prilejuit 
o rodnică analiză, la fața locului, a 
stadiului în care se află îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest ultim an 
al cincinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, modul în care se acționează 
pe linia hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, constituindu-se 
intr-un cadru deosebit de favorabil 
pentru găsirea unor soluții eficiente 
și originale de optimizare a produc
ției. în acest sens, noul dialog 
de lucru ai tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu harnicele colective de 
aici, cu factorii de răspundere din 
centrale și ministere a condus Ia 
stabilirea unor măsuri concrete vizînd 
valorificarea corespunzătoare a po
tențialului material și uman al fie
cărei unități, asigurarea unei calități 
noi, superioare in 'întreaga activitate 
economică.

Noua întîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu reprezentanți ai clasei 
muncitoare din Capitală se înscrie.

totodată, ca un eveniment de o în
semnătate deosebită in cronica poli- 

- tică a patriei, desfășurindu-se în at
mosfera de intensă activitate in care 
întregul nostru popor, strins unit in 
jurul secretarului general al parti
dului, întiiul fiu aî națiunii noastre 
socialiste, întimpină alegerile de de- 
putați de la 9 martie. Este o atmos
feră de entuziasm, de mobilizare to
nică, pe măsura timpului eroic pe 
care il trăiește România socialistă, 
în care, urmind înalta pildă de în
țelepciune și dăruire revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. toți 
fiii patriei, fără' deosebire de națio
nalitate, virstă sau profesie, adaugă 
noi și prețioase valori de civilizație 
zestrei de fericire și progres a pa
triei.

Pretutindeni pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu expresia de nestinsă 

, dragoste, stimă și recunoștință de. că
tre miile de bucureșteni, care au dat 
glas, și cu acest prilej, prin puternice 
aplauze și ovații, voinței lor ferme 
de a-1 urma și pe mai departe în no
bila misiune pe care i-au încredin-

Analiză concretă în secțiile întreprinderii de anvelope „Danubiana"

tat-o- partidul și poporul, de a trans
pune în viată istoricul Program al 
partidului, Atit la obiectivele pro- 
priu-zise, cît și de-a lungul întregu
lui traseu al vizitei, oamenii muncii 
au exprimat călduros bucuria de a-1 
avea din nou ca oaspete pe secre- 

■ tarul general al partidului, oferindu-i 
din preaplinul inimii lor frumoase 
buchete de flori, adresîndu-i urări de 
viață lungă, sănătate și fericire emi
nentului bărbat. de stat care conduce 
destinul României, dind 'glas legă- 
mintului lor de a-și dărui și pe mai 
departe priceperea și energiile crea
toare cauzei independentei și propă
șirii patriei.

Dialogul de lucru din cea de-a 
doua zi a vizitei in Capitală a

început la ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ DE UTILAJ CHI
MIC — unitate modernă, profilată 
pe realizarea de instalații complexe, 
de înaltă tehnicitate, in majoritate 
unicate.

La sosirea secretarului general a! 
partidului, un mare număr de oameni 
ai muncii și locuitori din cartierul 
Berceni dau glas, prin puternice și 
vii urale, sentimentelor de cea mai 
profundă dragoste ce i le poartă ; se 
aclamă „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!". Un de
tașament al gărzilor patriotice și al 
formațiunilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei prezintă

AL- .

onorul. Tineri muncitori și muncitoa
re oferă buchete de flori.

în intîmpinarea secretarului general 
al partidului au venit. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Maria Gheorghe, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al secto
rului IV al Capitalei, membri ai con
siliului de conducere al centralei in
dustriale de profil și ai consiliului oa
menilor muncii din întreprindere. Di
rectorul unității, ing. loan Milita- 
ru, raportează că oamenii muncii din 
întreprindere au tradus in practică 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu formulate cu prilejul vi
zitei precedente, ceea ce a permis 
întregului colectiv obținerea unor 
rezultate însemnate, atît in direcția 
realizării de instalații și agregate de 
nivel tehnic mondial, a sporirii și di
versificării producției, cît și a îmbu
nătățirii condițiilor de muncă. Re
zultatele înregistrate oină in pre
zent, conjugate cu mobilizarea puter
nică a comuniștilor, a tuturor mun
citorilor pentru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor de plan vor permite 
îndeplinirea prevederilor actualului 
cincinal cu circa cinci luni mai de
vreme.

în principalele secții ale întreprin
derii. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt prezentate o gamă variată de 
utilaje și instalații tehnologice aflate 
în diferite stadii de execuție și des
tinate echipării noilor capacități 
aflate în construcție la combinatele 
chimice și petrochimice de la Brazi, 
Borzești. Midia-Năvodari, Teleajen, 
Brăila, Săvinești sau unor unități cu 
acest profil, construite de România 
în cooperare, în diverse țări ale 
lumii. Rețin atenția tehnologiile mo
derne de fabricație, de control și 
testare pe faze și în standuri de 
probă a pieselor și produselor finite, 
fapt ce confirmă preocuparea susți
nută în direcția executării de utilaje 
și instalații la cei mai inalți para
metri calitativi. De menționat că 
unele tehnologii de virf, de mare 
randament și productivitate, au fost 
concepute și realizate cu forțe pro
prii, între acestea se remarcă insta
lația și procedeul de tratament ter
mic local al unor repere, instalația 
de sudură automată a racordurilor, 
care permite, totodată, și obținerea 
unor însemnate economii de energie, 
metal și manoperă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe autorii acestor realizări, 
îndemnîndu-i să persevereze pe linia 
modernizării continue a tehnologiilor 
și producției, în condiții de eficiență 
economică sporită.

Pe parcursul vizitei, directorul în
treprinderii informează despre stră
dania permanentă a specialiștilor, a 
întregului colectiv pentru găsirea 
soluțiilor și metodelor care să

vom NOSTRU

DE LA

9 MARTIE

un vot pentru

Dezvoltarea armonioasă
a tuturor zonelor

și localităților țării
O componentă organică a politicii 

partidului de industrializare socia
listă. de creștere in ritm înalt și mo
dernizare a economiei naționale, de 
continuă îmbunătățire a condițiilor 
de trai ale populației o constituie ac
țiunea sistematică de amplasare ra
țională a forțelor de producție pe te
ritoriu, de dezvoltare echilibrată a 
tuturor zonelor țării.,

în stabilirea acestui obiectiv, par
tidul a pornit de la realitățile țării, 
de la necesitatea lichidării gravelor 
disproporții existente in trecut în re
partizarea teritorială a forțelor de 
producție, disproporții care au făcut 

■ca întinse regiuni ale tării să rămî- 
nă cu mult în urmă din punct de ve
dere al dezvoltării economice si so
ciale.

De-a lungul deceniilor, locuitorii 
Tării Moților se deprinseseră să bată 
drumurile țării spre a vinde „doniți 
și ciubară", oltenii își găseau de lu
cru ca „negustori cu cobilița" în ma
rile orașe, iar din Miercurea Ciuc și 
Mureș porneau tineri și bătrîni la
olaltă să-și caute de lucru ca dul
gheri oriunde se deschidea cite un 
șantier ce căuta mină de lucru iefti
nă. Era o stare firească de lucruri in 
condițiile in care concentrarea, indus
triei in. citeva zone restrinse se îmbi
na cu subdezvoltarea economică a 
numeroase județe. Ce nivel de' trai, 
ce grad de civilizație, ce posibilități 
de utilizare a forței de muncă puteau 
fi asigurate populației unor județe ca 
Suceava, Olt, unde (potrivit datelor 
furnizate de „Enciclopedia României" 
din 1938) „industria" era reprezenta
tă de... citeva mori sistematice, tăbă- 
cării. făbricuțe anemice de ulei, za
hăr, mezeluri, cărămizi, sau Năsăud 
a cărui zestre industrială consta in 

■ opt mori sistematice, cite două între
prinderi producătoare de bere, me
zeluri, spirt, lichior, oțet ?

în concepția partidului nostru, fac
torul determinant pentru asigurarea 
progresului multilateral al tuturor 
zonelor tării l-a constituit politica de 
industrializare, înfăptuită cu consec
vență din primii ani ai construcției 
socialiste. Cursul înnoitor, imprimat 
întregii noastre vieți sociale in pe
rioada care a urmat Congresului al 
IX-lea, s-a manifestat și în acest do
meniu prin complexul de măsuri pri
vind îmbunătățirea organizării admi
nistrativ-teritoriale a tării, trecerea 
la elaborarea planului național unic 
nu numai in profil de ramură și de
partamental,1 ci și teritorial, măsuri 
elaborate din inițiativa și cu aportul 
decisiv al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

O însemnătate excepțională pentru 
industrializarea județelor râmase în 
urmă a avut orientarea trasată de 
Congresul al XI-lea potrivit căreia 
pină în anul 1980 toate județele tre
buie să ajungă la o 'producție indus
trială în valoare de minimum 10 mi
liarde. „Aceasta nu constituie o sim
plă cifră — sublinia la timnul res
pectiv tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ci reprezintă o cotitură calitativă 
deosebită în dezvoltarea tuturor zo
nelor și județelor tării noastre, in ri
dicarea gradului de civilizație al în
tregii noastre țări. Aceasta constituie 
transpunerea in viată a principiilor 
marxiste potrivit cărora fiecare loca
litate trebuie să devină un puternic 
centru economic și cultural. în stare 
să asigure locuitorilor săi condiții op
time de viață din toate punctele de 
vedere".

Avem astăzi satisfacția să consta
tăm că sarcina trasată de Congresul 
al XI-lea a fost îndeplinită. PrrȚic, 
toate județele vor realiza in acest an 
o producție industrială de peste 10 
miliarde lei — față de 9 județeț în 
1970 — iar in 24 de județe se va asi
gura o.producție industrială de peste 
15 miliarde lei. Accelerarea procesu
lui de industrializare a tuturor jude
țelor a fost însoțită de extinderea re
țelei localităților urbane, numărul 
orașelor crescînd in perioada 1965— 
1980 de la 184 la 265, iar ponderea 
populației urbane de la 33.7 Ia sută 
în anul 1965 la circa 52 la sută ain 
totalul populației in 1980.

în spiritul aceleiași orientări fun
damentale. de principiu. Congresul! al 
XÎI-lea al P.C.R. a marcat, prin ■ a- 
doptarea Programului-directivă j de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei' in profil teritorial in neriojida 
1981—1985. începutul unei etape cali
tativ superioare pe calea progresului 
multilateral al tuturor județelor tării.

Esențial apare in acest sens obiec
tivul stabilit ca pină in 1985 să se re
alizeze. in fiecare județ, o prrt Htcție 
globală anuală de cel puțin 70 000 Tei 
pe locuitor. Este vorba de fapt de in
troducerea în practica activității de 
planificare teritorială a unui nou in
dicator. care însumează, raportat, la 
numărul locuitorilor din fiecare [ju
deț, rezultatele efective ale muncii in 
industrie, agricultură. ■ construi', ii. 
transporturi, servicii .etc. Aprecierea 
în funcție de acest indicator a nive
lului de. dezvoltare economică a ju
dețelor este menită să determin • !re-
_________ Tudor OLAUU
(Continuare in pag. a II-a)

Astăzi, cînd dreptul 
muncitorului la cuvînt 

e atît de firesc...
1. De citeva zile mă 

obsedează amintirea u- 
nor hirtii îngălbenite, 
colorate pal-Jiliachiu cu 
ștampilele unor insti
tuții defuncte și ,cu 
semnăturile unor oa
meni cindva atotputer
nici — hirtii din alte 
vremi, hirtii nevero
simile, hirtii incredi
bile...

Dar s-o iau de la 
început.

2. Am citit deunăzi o 
prea-obișnuită relatare 
despre ședința consi
liului oamenilor mun
cii. consacrată calității, 
la o unitate minieră 
din Maramureș; text 
sec, scris fără vervă, 
poate chiar cu un vag 
plictis al rutinei, tipărit 
fără adresă, și mai ales 
fără intenția de a-1 su
pune cu adevărat aten
ției, lecturii. Poate nici 
ședința însăși nu a 
fost ea grozavă: nu l-a 
inspirat pe colegul-au- 
tor; oricum — ședințe
le fără de har nu sint 
încă rarități. Deși 
„dramaturgia" ședințe
lor bune e simplă; 
legea e aceeași, ca 
și In literatură ; cu 
cît dezbaterea e mai 
aproape de proble
mele reale, cu atit 
tensiunea ei vie, elec
trizantă crește; dacă 
ședința ține de pro
cesul tehnologic al 
spiritului aplecat asu
pra problemei, și în
globează adevăr și ac
țiune, ea devine un 
spectacol al gindirii

creatoare. în caz con
trar, se adeverește „le
gea Hendrickson" din 
volumul de aforisme 
al lui Arthur Bloch : 
„Dacă dezbaterea unei 
probleme necesită mai 
multe ședințe, cu 
timpul ședințele de
vin mai importante, ca 
problema".,.

Dar dacă ședința 
s-ar fi degradat la 
un scop in sine — re

de BODOR Păi

latarea despre ea putea 
fi dramatică: tocmai 
prin analiza cauzelor 
formalismului, aplati
zării; de ce a devenit 
dintr-o posibilitate de 
receptare și mobilizare 
a tuturor ideilor sănă
toase — doar o filă 
de dosar sau un raport 
expediat „sus". Sau: p 
relatare cenușie in 
presă...

3. Calitate, vai cali
tate — mormăiam cu 
gîndul la colegul meu 
de breaslă. Oare cum 
poți milita — plictisit? 
Să umpli toate titluri
le cu litere mari des
pre calitate — și să 
publici sub ele litere 
atît de mici, legate in 
cuvinte și mai mă
runte, de un cenușiu 
deșart și sărac? Verbul 
lipsit de calitate cum 
să militeze pentru ca
ntate?

Ce poate fi mai pa
sionant decit angrena

rea muncitorilor ia 
dezbaterea reală și re
alistă a problemelor 
muncii și vieții? Oare 
cine nu descoperă in 
democratismul marii 
mobilizări a materiei 
cenușii strategia — 
istoricește extraordina
ră! — a creației; a e- 
ducării pentru creație 
și răspundere, pentru 
bucuria și satisfacția 
creației?! Oare cine 
poate fi- mai fericit 
decit omul cointeresat 
în izbinda ideilor și 
intențiilor sale bune? 
în toată metodologia 
dezbaterii eu întregul 
popor a tot ce apelează 
la gindire se mani
festă, dincolo de fo
losul și sporul imediat 
al acțiunii, un act e- 
ducațional : cel al for
mării unui om activ, 
creator, r oonsabil și 
implicat — deci satis
făcut datorită utilității 
sale sociale, datorită 
afirmării sale ca per
sonalitate. Deci: echi
librat, pasionat, fe
ricit...

România este una 
din țările cu cel mai 
puternic ritm al in
vestițiilor din lume; 
dar mai valoros decit 
orice obiectiv indus
trial . in sine este . a- 
pelul rațional si. tot
odată, patetic — cu
prins în toate docu
mentele partidului și 
prezent acum global 
in spiritul manifestu-
(Continuare 
în pag, a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu deosebită căldură de muncitorii de la întreprinderea „Vulcan" (Continuare in pag, a II-a)
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despre perfecționarea tehnologiilor de fabricația laDiscuție

(Urmare din pag. I)
permită, așa cum s-a Subliniat Și lă 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., grăbirea execuției uti
la j uliii tehnologic, livrarea la terme
nele stabilite sau chiar mai devreme a 
acestuia către șantierele țării, pentru 
■a contribui pe această cale la asigu
rarea intrării, la datele prevăzute în 
■funcțiune a noilor capacități, la reali
zarea integrală a planului de inves- 
•tițti. Totodată, Sînt înfățișate preo
cupările permanente ale colectivului 
pentru gospodărirea rațională a me-' 
talului, diminuarea consumului de 
energie și a cheltuielilor de produc
ție, sporirea eficienței întregii activi
tăți — laturi definitorii ale proce
sului de afirmare a noii calități.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolăe Ceaușescu analizează îm
preună cu conducerea ministerului de 
resort, cu cadrele din conducerea 
centralei industriale și întreprinderii 
perspectivele de dezvoltare a unității. 
Se arată că, în vederea îndeplinirii 
programului prioritar indicat de 
conducerea partidului și statului pri
vind dezvoltarea și diversificarea 
producției de Utilaj tehnologic pentru 
■industria alimentară și tehnica fri
gului, întreprinderea Vă asimila și 
prelua, în anii următori, un volum și 
o gamă importantă de asemenea in
stalații — ea devenind în viitorul cin
cinal unitate coordonatoare în pro
ducția utilajului pentru industria ali
mentară. în acest scop, pină în 1985, 
idei vor intra în circuitul productiv 
noi capacități, care Vor asigura reali
zarea, între altele, a instalațiilor 
complete pentru fabricarea zahărului, 
uleiului, laptelui, berei și a utilajelor 

pentru unitățile de panificație și 
conserve.

Secretarul general al partidului, 
apreciind succesele înregistrate de 
acest destoinic colectiv bucureșteâfi, 
i-a adresat calde felicitări și a indi
cat, totodată, că este necesar să se 
persevereze intr-o măsură și mai 
accentuată în direcția perfecționării 
fabricației, sporirii productivității 
muncii, ridicării nivelului . tehnic și 
calitativ al produselor.

Se vizitează, in continuare, p
BRIC A ÎNTREPRINDERII 
„VULCAN" pentru cazane ener
getice de pe platforma industrială 
Berceni, importantă investiție a ac
tualului cincinal. Prin gradul Supe
rior de dotare, prin complexitatea 
agregatelor ce se realizează aici și 
procedeele tehnologice de înaltă efi
ciență utilizate, fabrica reprezintă 
una din cele mai moderne unități ale 
industriei noastre. Aici au fost exe
cutate importantele utilaje energetice ' 
pentru înzestrarea termocentralelor 
Rovinari și Turceni. Aici se execută 
primele cazane, in premieră naționa
lă, care folosesc, la termocentrala de 
lă Anina, șisturile bituminoase. în 
momentul de față se află în diferite 
faze de execuție cazănele de 420 
tone/oră pentru termocentralele de lă 
Borzești, Giurgiu, Năvodari-Midia, 
Zalău, precum și cazanele de apă 
fierbinte, de mare capacitate, pentru 
centralele de termoficare din Craiova, 
Focșani și Zalău. Produsele între
prinderii „Vulcan" sînt exportate în 
peste 40 de țări.

întreprinderea „Vulcan"

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceăușescu în această nouă Unitate 
bucureșteană are loc în atmosfera de 
puternic, entuziasm caracteristică în- 
tilnirilof secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din în
treaga țară, constructorii de fnaȘini 
de aici fiind mindri și bucuroși că pot 
raporta conducătorului partidului și 
statului succese importante in activi
tatea lor, ca urmare a transpunerii 
in viată a indicațiilor și recomandă
rilor primite in timpul dialogurilor 
anterioare cu colectivul de muncă de 
la „Vulcan",

Astfel, "'directorul unității. Petre 
Fluture, informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că întreprinderea 
„Vulcan" este capabilă, in prezent, sâ 
realizeze întregul necesar de caZahe 
energetice, industriale și de apă 
fierbinte de care economia noastră 
are nevoie, elimihind din anUl aces
ta orice import în acest domeniu. 
Gazdele subliniază, de asemenea, că 
a început fabricarea de cazane spe
ciale pentru recuperarea resurselor 
energetice de pe marile platforme ale 
metalurgiei și chimiei.

în mod firesc, în centrul dialogu
lui secretarului general al partidu
lui cu factorii de răspundere ăi în
treprinderii, cu specialiștii care lu
crează aici s-au situat probleme le
gate de realizarea în continuare a 
unor agregate capabile să valorifice 
resursele energetice ieftine de care 
dispune economia noastră națională, 
în special a cărbunilor inferiori, 
în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu este informat că activita
tea Întreprinderii se axează, în pre
zent, pe asimilarea întregii game de 
cazane care să folosească lignit șl 

șisturi bituminoase, astfel îneît, în 
următorii 2—3 ani, ponderea energiei 
electrice și termice produse pe baza 
combustibililor solizi inferiori să 
crească substanțial. Este aceasta deci 
o contribuție importantă la reali
zarea obiectivului fixat de Congresul 
al XILlea al partidului ca Româ
nia să devină independentă din punct 
de vedere energetic în următorii zece 
ani.

Vizitîhd hala de roto-agregate. to
varășul Nicolae Ceăușescu ia cunoș
tință de preocupările constructorilor 
de mașini de la „Vulcan" în direc
ția creșterii randamentelor cazanelor 
energetice în paralel cu reducerea 
consumurilor specifice de combusti
bil. fabricarea de cazane capabile să 
utilizeze diferite resurse energetice.

Apreciind aceste realizări, preocu
pările colectivului de la „Vulcan", 
tovarășul Nicolae Ceăușescu' a cerut, 
totodată, să se acționeze în continua
re în direcția modernizării construc
ției de cazane, atît. sub raportul va
lorificării combustibililor inferiori, cit 
și al creșterii randamentelor. De a- 
semenea. s-a recomandat conducerii 

_unității, ministerului și centralei in
dustriale de resort să se acorde pe. 
mai depârte o atenție sporită folo
sirii judicioase a Spatiilor de pro
ducție, sporirii capacității de lucru 
a Utilajelor, îmbunătățirii tehnologii
lor.

Tovarășului Nicolae Ceăușescu i 
se prezintă Unul din cele mai re
prezentative produse ale industriei de 
Utilaj energetic : cazanul de 1 035 
tOne abur pe oră, căruia i s-aU a-, 
dtis recent importante perfecționări, 
mărindu-i-se astfel considerabil ran
damentul pe seama omogenizării 
combustibililor folosiți. Legat de a- 
ceasta. secretarul general ai partidu
lui a indicat conducerii întreprinde
rii și ministerului de resort să se 
folosească și experiența altor țări în 
omogenizarea și pregătirea prin 
uscare a combustibililor inferiori fo
losiți la asemenea Cazane. ■

Se vizitează în continuare secția 
Uttde sînt realizate subansâmblele 
destinate cazanelor energetice care 
lucrează sub presiune și care repre
zintă adevărate lucrări tehnice de 
attă. Aici sînt folosite procedee teh
nologice dintre cele mai moderne. Sînt 
prezentate secretarului general al 
partidului diferite mașini și agrega
ta produse după concepție proprie în 
cadrul programului de autoutilare.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită pe con
structorii de mașini de la întreprin
derea. „Vulcan", îhdernnîndu-i să folo
sească din plin, cU rezultate cit mâi 
bune, tehnica de care dispun, să ac
ționeze pentru continua modernizare 
și diversificare a agregatelor energe
tice pe Care le produc, în concordan
tă eu necesitățile economiei noastre 
Rationale.

Vizita de lucru a tovarășului 
NiCblae Ceaușescu continuă la ÎN
TREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE — una din cele mai . im.- . 
portante Unități ale industriei ndăș- 
țfe constructoare de mașini căhe 
își aduce o contribuție hotărîtoare la 
înzestrarea cu utilaje tehnolofeicO" de 
mare complexitate a economiei ro
mânești, precum și la pregătirea 
fabricației Utilajelor pentru m-ima 
centrală âtomoelectrică românească.

Primirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu are loc în fața secției de 
Utilii tehnologic greu — una din ca
pacitățile de producție intrate recent 
în fUhcțiUne, a cărei construcție a 
fost hoțăfîtă de secretarul general al 
partidului cu prileiul participării sale 
în anul 1978 la adunarea generală a 
Oamenilor muncii de la I.M.G.B.

Discuția tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu cu reprezentanții ministe
rului și centralei de resort, cu specia
liștii Uzinei a cuprins, și alei, o vastă 
problematică consacrată dezvoltării 
producției de utilaje moderne, desti
nate Unot importante sectoare ale 
industriei, folosirii cu maximum de 
fundament a capacităților de care 
dispune întreprinderea, asimilării în 
tară a unbr scule și dispozitive de 
mare randament, în vederea renun
țării la importurile costisitoare, Îm
bunătățirii tehnologiilor de obținere a

din noile produse care în scurt timpIn sectoarele întreprinderii mecanice de utilaj chimic sînt prezentate cîteva 
vor lua drumul șantierelor

oțelurilor înalt aliate, necesare pro
ducerii utilajelor din ce în ce mai 
complexe prevăzute în programele de 
fabricație ale uzinei, reducerii consu
murilor de materiale și energie și 
sporirii pe această cale a eficienței 
întregii activități.

Directorul întreprinderii, ing. Ema
nuel Babici,. prezintă programul de 
extindere a Unității, care prevede 
crearea de noi capacități, atît de 
turnate, cît și de prelucrare, ce vor 
permite o creștere importantă a pro
ducției unității. De asemenea, secre- 

. tarul general al partidului este in
format că secția de Utilaj tehnolo
gic greu va fi terminată înainte da 
termen, ceea ce va da posibilitatea 
colectivului să treacă mai repede la 
execuția unor Utilaje complexe, so
licitate de industriile metalurgică, 
chimică șl năvală.

In continuate siht analizați prin
cipalii indicatori ai întreprinderii. S-a 
arătat, în aceât context, că. față de 
1977, producția netă a sporit cu 15 
lă stită'în 1979, pentru ca în 1980 să 
crească Cu 41,6 la sută. De aseme- 
.nea, prOdUcția-marfă va crește în a- 
•cest iih cd 55,3 la sută. De la în- 
. -cepufel Clhdîhâlului, aici s-a realizăt' 
o producție'. Suplimentară 'de 1,2 mi
liarde ’ lei, caicUleîe .preliminare ară- 
tind c.ă'fecdasta'.va .ajunge la 2 mi
liarde la finele. anului 1980. înnoi
rea producției, sarcipă prioritară tra
sată de secretatul general al parti
dului, a mobilizat forțele de crea
ție ale întregului colectiv, care a reu
șit să ridice ponderea produselor noi 
și reptoiectate la 72,4 la sută din 
totalul fabricației. între realizările 
mai importante din ultimul an ob
ținute aici se numără mari instala
ții și utilaje pentru industriile si
derurgică, chimică și alte ramuri ale 
economiei naționale. Au fost produ
se, de asemenea, turbine și genera
toare electrice pentru parteneri din 
Iordania. Siria, Egipt, Filipine etc.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate, în secțiile de fa
bricație vizitate, unele din piesele- 
gigant cu înalt grad de prelucrare, 
care solicită din plin capacitatea 
de pregătire a muncitorilor. Este 
vorba de arbori cotiți pentru mo
toarele navale de 30 000 CP și 7 400 

CP, piesele pentru mori de ciment de 
3 000 t, turbine, generatoare și .ro
toare de diferite puteri, caje pentru 
laminoare, convertizoare. polimeriza- 
tori etc. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat aprecieri față de nivelul 
calitativ ridicat al produselor, la a- 
dresa calității muncii acestui harnic 
colectiv.

Secretarul general al partidului a 
examinat, totodată, o microexpoziție 
cu scule și dispozitive, cu care prilej 
a indicat să se acționeze pentru pro
ducerea în tară de scule cu randa
mente sporite. în acest sens, s-a re
levat importanta colaborării cu Insti
tutul politehnic din București, evi- 
dențiindu-se necesitatea unei mai 
strînse legături și între învățămînt- 
cercetare și producție in vederea re
zolvării problemelor ivite în procesul 
productiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
consacrat apoi o parte a vizitei ana
lizării modului in care a fost pregă
tită și se desfășoară fabricația echi
pamentelor centralelor atomoelectrice 
Și a turbinelor de 660 MW. în acest 
sens, gazdele prezintă secretarului ge
neral al partidului utilaje de mare 
complexitate tehnologică, care vor 
avea o contribuție hotărîțoare în fa
bricarea ansamblelor si subansamble- 
lor din dotarea echipamentelor res- 

1 "pectîVe. între, acestea se numără prii 
mul strung românesc de 16 metrî 
produs la I.M.U.A.B. și care funcțio
nează aici cu rezultate foarte bune 
și presa hidraulică de 12 000 tone for
ță, utilaj unic produs în țara 
noastră, realizare de mare pres
tigiu a acestui colectiv și a în
tregii industrii românești construc
toare de mașini. Intrarea în funcțiu
ne a acestui utilaj va permite pro
ducerea în tară a rotoarelor, gene
ratoarelor și altor utilaje pentru vii
toarea centrală âtomoelectrică, pre
cum și a altor piese de mare gabarit 
ce vor intra în componența unor uti
laje metalurgice și chimice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Informat asupra caracteristicilor aces
tei prese, realizată în proporție de 90 
la sută în uzină, capabilă să forjeze 
lingouri de pînă la 450 tone și cu un 
diametru de 3 900 mm. Avînd o înăl
țime de 24 m și o greutate de 6 000 t, 
presa, printre puținele de acest fel 

din lume, este dotată cu un calcula
tor de proces care permite progra
marea tuturor operațiilor de forjare, 
precum și cu instalații de presiune 
de pînă la 320 atmosfere.

Realizarea acestui adevărat colos, 
de o deosebită complexitate tehnolo
gică, a impus colectivului de aici fo
losirea unor tehnici de mare dificul
tate în fabricarea pieselor componen
te, de înaltă precizie. Alături de oa
menii muncii de la I.M.G.B., o con
tribuție însemnată la asimilarea șl 
instalarea acestei prese au adus-o și 
colectivele de la institutul de cer
cetare și. proiectare tehnologică pen
tru sectoarele Calde, precum și cel 
de la întreprinderea de construcții 
speciale industriale și montaj, care 
au reușit să devanseze cu aproape 
doi ani construcția și montajul 
utilajului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat în camera de comandă, unde 
i se adresează rugămintea celor pre- 
zenți să inaugureze probele mecanice 
ale acestei prese.

în aplauzele celor prezențî, tova
rășul Nicolae Ceaușescu acționează 
maneta de pornire a utilajului, care 
începe să funcționeze.

Secretarul general al partidului fe
licită cu căldură pe muncitorii și spe
cialiștii care au colaborat la con
struirea utilajului, întregul colectiv al 
întreprinderii, urîndu-i noi succese 
în activitatea de viitor.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu străbate hala tur
nătoriei și oțelăriei uzinei, unde in
dică să fie luate măsuri de moderni
zare in continuare, de extindere a 
capacităților de producție, in vederea 
turnării lingourilor de 450 tone și ela
borării de oțeluri înalt aliate.

Mulțumind din inimă pentru apre
cierile făcute, pentru indicațiile pri
mite, cadrele de conducere ale între
prinderii se angajează să depună toa
te eforturile în vederea îndeplinirii 
întocmai a sarcinilor deosebite ce le 
revin in acest an și in viitorul cin
cinal în direcția dotării economiei 
naționale cu utilaje de înaltă tehni
citate.
(Continuare în pag. a IH-a)

AU ÎNCEPUT ÎNSĂMÎNTĂRILE; 
există în toate magaziile unități lor agricole semințele necesare ?
CINE TERGIVERSEAZĂ AZI PRELUAREA

SĂ NU CAUTE MÎINE EXPLICAȚII PENTRU ÎNTÎRZIEREA CAMPANIEI!

Votul nostru de la 9 martie
Â început însămlnțarea culturilor de primăvară. în cimpia Banatului, for

mațiile de mecanizatori care lucrează pe terenurile unităților agricole Peciu 
Nou, Jimbolia și Biled au însămînțat primele suprafețe cu mazăre. De ase
menea. la Topolovățu Mare se însămînțează culturile furajere. în curînd șl în 
alte județe, pe măsura încălzirii timpului, va începe însămințarea culturilor 
din prima epocă. Pentru desfășurarea nestingherită a acestor lucrări este 
necesar ca toate pregătirile să fie încheiate. între acestea, un loc important îl 
ocupă asigurarea semințelor.

în ancheta publicată în ziarul nostru din 27 februarie, intitulată „Mai bine 
dccit atunci cînd nu s-a lucrat prea bine nu e un motiv de laudă", ne-am 
ocupat de mbdul cum se desfășoară transferul de semințe între județe. Se 
arătă că, deși ne aflăm la sfîrșitul-lunii februarie, nu s-a făcut încă transferul 
unor Cantități .însemnate de semințe' pentru culturile ce se însămînțează în 
prima urgență, sublinilndu-se, în concluzie, necesitatea ea Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, organele agricole județene să instaureze o 
ordine desăvîrșită in livrări, deoarece sarcinile privind transferul de se
mințe între județe sînt obligatorii pentru toți și trebuie îndeplinite cu 
rigurozitate.

In continuarea anchetei noastre, astăzi aducem în discuție problema 
preluării semințelor de către unitățile agricole de la magaziile întreprinde
rilor pentru valorificarea cerealelor. Ce arată, in această privință, situația 
„la zi" în județele Buzău, Bacău și Mureș 1
BUZĂU : în general, preluarea se

mințelor de către unitățile agricole 
feste avansată. Spunem „în general", 
pentru că in timp ce unele coopera
tive agricole aii in magazii întreaga 
Cantitate de sămînță. în cele ale al
tora bate vintul. Să exemplificăm. 
Toate unitățile agricole de stat, pre
cum și cooperativele agricole din 
Padina, Puiești, Smeeni, Cimpeni, 
Florina, LimpezișU și din alte locali
tăți au preluat și transportat semin
țele repartizate. în schimb, cele din 
Podgoria, Murgești. Buda și Pardoși 
nu ău ridicat pină acum nici un kilo
gram de sămintă. Cele din Brăiești, 
Cozieni și Odăile înregistrează mari 
restante la preluarea seminței de 
floarea-soarelui și porumb. O tergi
versară de netolerat acum, tind se 
apropie declanșarea campaniei agri
cole. Ce a împiedicat preluarea se
mințelor? „Nu există cauze serioase 
— ne răspunde tovarășul Gheorghe 
Drăgoi, directo? adjunct al direcției 
agricole județene. Au fost asigurate 
toate semințele necesare, cu excepția 

lucernei. care urmează să sosească de 
la stațiile de decuscutare din Brașov 
și Botoșani. Totul se datoreste como
dității și lipsei de răspundere a unor 
cadre de conducere și specialiștilor 
din unitățile respective. Au fost luate 
măsuri energice ca in aceste zile să 
se intensifice ritmul transportării se
mințelor repartizate". în ziarul 
nostru din 27 febrUarie se cri
tica faptul că județul Buzău mai avea 
de expediat altor județe mari canti
tăți de porumb și soia. Referitei- la 
această problemă, tovarășa Marcela 
Vernescu, contabil-șef la centrul de 
semințe Buzău, ne-a declarat : „Am 
trimis întreaga cantitate de semințe 
repartizată inițial, iar astăzi. 29 fe
bruarie, se încarcă cele 20 tone de 
soia pentru județul Ialomița, care 
Voi- fi expediate în cursul zilei de 
sîmbătă. Ministerul Agriculturii ne-a 
repartizat să livrăm suplimentar 150 
tone porumb în județele Covasna și 
Sacău, ee se vor trimite în zilele 
următoare". Iată cum se face In pri

pă un lucru care putea fi încheiat de 
mult.

BACĂU : Aceleași situații — bune 
și rele — în ce privește preluarea se
mințelor. Gospodarii harnici au 
transportat de la centrul județean de 
semințe și și-au depozitat cu grijă 
în magazii cantitățile necesare. Așa 
sint cooperativele agricole din cadrul 
consiliilor agroindustriale Răcăciuni, 
Sascut, Tâtărăștl, Hemeiuși, Filipești. 
în schimb, cele din comunele Dămie- 
nești, Colonești, Ungureni si altele, 
pînă la această dată n-au ridicat de 
ia centrul de semințe nici un bob din 
cantitățile repartizate. Prin magaziile 
cooperativelor agricole din aceste co
mune suflă vintul. N-au fost preluate 
nici semințele de trifoi, nici cele de 
sorg, floarea-soarelui si nici cele de 
porumb. Motivul : lipsesc, chipurile, 
mijloacele de transport. Lucru neade
vărat. In unele cazuri se manifestă 
tendința unor specialiști și cadre de 
conducere de a tergiversa această 
importantă acțiune pentru simplul 
motiv că „mai este destul timp".

v Dar să vedem ce se intimnlă la 
centrul județean de semințe. în ziua 
raidului, graficul prevedea să vină și 
să preia cantitățile planificate unită
țile din cadrul consiliului agroindus
trial Parincea. Pină la ora prînzului, 
de la cooperativele agricole din Un
gureni și Pîncești nu sosise nici o 
mașină. Aceste unități aveau de ridi
cat sămintă de trifoi, lucernă, floarea- 
soarelui. in pentru ulei și porumb, în 
județul Bacău se cultivă mari supra
fețe cu ovăz, floarea-soarelui. sfeclă 
furajeră — culturi care trebuie însă- 
mînț'ate la timpul optim pentru a se 
obține recolte bogate. Or. pînă acum, 
au fost preluate doar jumătate din 
cantitățile de semințe necesare, restul 
sînt in magazii. Printre cooperativele 
care se lasă mult asteotate să preia 
semințele se numără și cele din Iîu- 
ruiești, Tamași, Odobești, unități care 
se află la cițiva kilometri de Bacău.

MUREȘ : Din datele furnizate de 
centrul de semințe rezultă că, pe 
județ, abia a. fost preluată, pînă la 
29 februarie, 75 la sută din cantitatea 
de semințe pentru culturile din epo- 
fca I. Cîteva exemple. Unitățile agri
cole nu au ridicat, între altele, 515 
tone de orzoaica, 67 tone de ovăz, 
7 tone sfeclă furajeră, 5 tone sorg, 
1,1 tone sămînță de gulii furajere. 
Mari restanțe ău cooperativele agri
cole Miercurea Niraj, Chiheru, Criș, 
Tirimia, Cosfna, Rîpa, Albești. Aces
tea n-au preluat decît cantități foar
te mici de semințe, iar restanțele la 
unele sortimente — orzoaică, mai 
ales — sînt de ordinul zecilor de 
tone.

A existat vreun motiv care să de
termine această intîrziere ? „Nici 
unul — ne răspunde inginerul Ovi- 
diu Tomuleț, șeful centrului pentru 
condiționarea șl valorificarea semin
țelor ăl I.V.C.P.T. Mureș. în acest an 
pregătirile au demarat mai devreme 
decît in anii precedenți. Exceptihd 
Sfecla de zahăr monogermă, pe Care 
urmează să O primim din alt județ, 
dispunem de întreaga cantitate de 
sămînță planificată. Cu o preocupare 
mai susținută din partea consiliilor 
unice agroindustriale, a cadrelor de 
Conducere din cooperativele agricole, 
sămînță putea ajunge în unități la 

Ce se desprinde din această anchetă ? Că unitățile agricole mai au de pre
luat cantități însemnate de semințe, chiar pentru culturile care se însămin* 
țeaZâ în primă epocă. Desigur, procurarea lor constituie O îndatorire de mare 
răspundere a cadrelor de conducere și specialiștilor din unitățile agricole. Dar 
sarcini mari revin in această direcție și organelor agricole județene, centre
lor de semințe. Specialiștii acestora nu trebuie să-și reducă activitatea doar 
la repartizarea semințelor pe unități. Datoria lor este să asigure ca ele să 
ajungă în timpul cel mai scurt acolo unde vor fi folosite, să urmărească mo
dul cum sint depozitate și păstrate. însămințările au început și. în curind, 
Campania agricolă de primăvară se va desfășura din plin. Toate semințele 
să ajungă in unități I

Anchetă realizată de D. DANĂ1LA, Gh. BALTA, Gh. GIURGIU

termenul stabilit — 23 februarie 
a.c.“.

Ne-am oprit in cîteva unități din 
raZa consiliului agroindustrial Un- 
ghehi-Mureș. La sediul consiliului, 
inginerul-șef Aurel Hădărean ne 
spune referitor la semințe : „Nu 
stăm prea bine cu preluarea". Cau
zele 1 întrebarea rămine fără răs
puns. Și e normal, deoarece nu a 
existat nici o cauză obiectivă care 
să ducă la tergiversarea acțiunii de 
preluare a semințelor. Așa se face 
că magaziile unor unități sînt goale, 
cu toate că suprafețele ce urmează 
a fi însămințate cu culturi din epoca 
I însumează, îh acest11 consiliu, peste 
1 200 hectare. Este vorba de orzoaică. 
in, sfeclă de zahăr, legume, plante 
furajere. în afară de 20 tone de 
orzoaică, preluată integral, din cele
lalte semințe nu au ajuns in unități 
decît cantități mici. Situația e și mai 
critică in cazul inului — plantă ee 
fee cultivă pentru prima dată la 
cooperativele agricole Cerghid, Gh. 
Doja, Tirimia și Crăciunești, In aces
te unități, specialiștii, și nu numai 
ei, nu știau încă exact ce cantitate 
de sămînță trebuia . preluată pentru 
această cultură. „Deocamdată ne 
preocupă fertilizarea solului. N-am 
idee cită sămînță avem repartizată 
pentru această cultură" — ne spune 
Porflrle Roman, președintele C.A.P. 
Cerghid.

(Urmare din pag. I)
partizarea mai judicioasă a forțelor 
de producție pe teritoriul tării, iar 
prin aceasta creșterea potențialului 
economic al tuturor județelor, ridi
carea generală a nivelului economic 
șl a gradului de civilizație a fiecărui 
județ. Se reflectă, totodată, limpede 
in aceasta consecvența cu care parti
dul îmbină, in politica sa de ampla
sare rațională a forțelor dc produc
ție, considerentele de efioiență eco
nomică eu cele sociale, precum și eu 
preocuparea pentru aplicarea politicii 
sale naționale. într-adevăr, prin dez
voltarea puternică a forțelor de pro
ducție in toate județele tării, inclu
siv in zonele unde, alături de ro
mâni, trăiesc oameni ai muncii de 
alte naționalități, se creează premise
le necesare asigurării efective a de
plinei egalități în drepturi a tuturor 
fiilor țării, fără deosebire de națio
nalitate, astfel incit să se bucure deo
potrivă de condiții superioare de trai, 
in spiritul echității socialiste. Este 
sugestiv faptul că, față de anul 1965, 
cînd producția minimă pe locuitor era 
de peste 2,1 ori mai mică (8 657 lei) 
față de media pe tară, la sfîrșitul vii
torului cincinal această diferență va 
reprezenta doar 23 la sută, ilustrînd 
grăitor procesul do apropiere a jude
țelor în cc privește nivelul de dezvol
tare economică.

Prevederile noului cincinal privind 
creșterea pînă in anul 1985 Ia cel pu
țin 400 a numărului persoanelor ocu
pate la 1 000 de locuitori ilustrează, 
deopotrivă, procesul de înlăturare a 
decalajului între județe in ce privește 
posibilitățile de participare a Cetățe
nilor la activitatea economico-socială 
cit măi aproape de localitatea unde 
domiciliază. Astfel, in Botoșani. Su
ceava. Vaslui, Iași. Maramureș și alte 
județe cu ritm mai accentuat . de 
creștere a populației și excedent al 
forței de muncă sint repartizate cu 
prioritate noi obiective industriale, 
cteindu-se un mare număr de locuri 
de muncă. în felul acosta amplasarea 
judicioasă a obiectivelor industriale 
in viitorul cincinal determină repar
tizarea echitabilă a noilor locuri de 
muncă, paralel cu o Ynai mare sta
bilitate a forței de muncă, limitarea 
atragerii de forță de muncă supli
mentară din alto județe, atenuarea 
tendinței de migrare spre marile 
centre industriale, precum și a nave- 
tismului, crearea treptată a unui e

chilibru privind ocuparea forței de 
muncă pe ansamblul teritoriului na
țional. Amintindtk-ne de epocile „pa
triarhale" cind centrele industriale 
erau incă „oaze" într-o tară pe care 
cercurile guvernante urmăreau să o 
mențină in situația de stat „emina
mente agricol", uriașa forță ■ trans
formatoare a orînduirii socialiste este 
ilustrată strălucit de faptul că pină 
in 1985 toate orașele și comunele tă
rii vor dispune de unități cu activi
tate industrială.

Pe planul noilor elemente calitati
ve caraeterizind dezvoltarea econo
mico-socială a României in profil te
ritorial pe anii 1981—1985 reține, de 
asemenea, atenția orientarea spre o 
mai armonioasă dezvoltare a locali
tăților în cadrul fiecărui județ. Prin 
amplasarea în localitățile mai puțin 
dezvoltate a unor unități economice 
de dimensiuni mai reduse, îndeosebi 
din industria prelucrătoare, se vor 
crea condiții atît pentru dezvoltarea 
mai rapidă a orașelor mici, cît și 
pentru transformarea în orașe agro
industriale a încă 140 centre comu
nale.

Dacă Ia aceasta adăugăm construi
rea a 1 100 000 do apartamente (la 
care se vor adăuga aproximativ 
100 000 locuințe realizate de populație 
in regie proprie), a numeroase școli, 
cămine pentru nefamillști, grădinițe, 
spitale, a unor importante dotări e- 
dilitar-gospodărești. se vădește faptul 
că politica partidului de dezvolta i 
armonioasă, echilibrată a forțelor i 
producție pe introg teritoriul tării va 
determina profunde schimbări înnoi
toare nu numai pe plan economi.. ci 
și social, reprezenttnd un factor de
cisiv tn transformarea fiecărei local 
tăți intr-un centru economic și social 
puternic, bine dotat din punct de vc 
dere edilitar, sanitar, comercial I 
cultural, capabil să asigure locuitori 
lor posibilități de continuă perfecțio 
nare a pregătirii profesionale si cul
turale, condiții mereu mai bune <ie 
muncă și de trai, un nivel superior 
de civilizație socialistă.

Votul nostru la 9 martie va fi un 
^vot pentru politica partidului de am
plă și intensă dezvoltare economico- 
socială a tuturor județelor, de înflo
rire a orașelor și satelor, expresie 
concludentă a efortului general nen- 
tru ridicarea continuă a gradului de 
bunăstare a tuturor cetățenilor. în 
spiritul profundului umanism al so
cietății noastre socialiste.
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Dialog de lucru la întreprinderea mecanică de utilaj chimic

MOMENT DE NEUITAT. SE PUNE ÎN FUNCȚIUNE 
PRESA HIDRAULICĂ DE 12000 TONE FORȚĂ

(Urmare din pag. a II-a)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 

intimpinat la sosirea în ÎNTRE
PRINDEREA „DANUBIANA" 
de tovarășii Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice. Ion Stă- 
nescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Construcțiilor Industriale, 
de membri ai conducerilor Centralei 
industriale pentru prelucrarea cau
ciucului și maselor plastice și între
prinderii „Danubiana".

Aceleași probleme de deosebită 
importanță privind dezvoltarea și 
modernizarea producției se situează 
în centrul ater . și în timpul vizi
tei la această întreprindere, ce și-a 
cîștigat un binemeritat prestigiu în 
țară și peste hotare ca producătoare 
de anvelope pentru tractoare, mașini 
agricole și camioane. Creșterea an 
de an a volumtilui și calității anve
lopelor fabricate aici, precum și di
versificarea gamei sortimentale ilus- 
trcază- elocvent dezvoltarea cu pre
cădere a acelor sectoare industriale 
capabile să realizeze produse cu var 
doare ridicată, să utilizeze mai efi
cient materiile prime din țară, să 
diminueze continuu importurile, să 
contribuie prin producția lor la dez
voltarea altor ramuri ale economiei 
naționale.

Analiza modului în care oamenii 
muncii de la „Danubiana" acționea
ză pentru folosirea cu randament 
sporit a modernelor capacități de 
producție, gospodărirea cu grijă a 
materiilor prime și energiei incepe 
în cadrul unei expoziții unde sint 
prezentate rezultatele eforturilor pe 
linia dezvoltării sectoarelor produc
tive, ale măsurilor adoptate în sco

pul sporirii productivității muncii, 
creșterii mecanizării și automatizării 
lucrărilor. Directorul centralei de 
resort, ing. Dumitru Nicolaescu, a 
arătat, totodată, că activitatea secto
rului de autoutilare a devenit mai 
cuprinzătoare. Se informează, tot
odată, că a fost pus la punct un 
procedeu original prin care se obți
ne din anvelope uzate un pro'dus, 
numit „Danuval", ce este reintrodus 
în procesul de producție ca materie 
primă, economia astfel înregistrată 
ridicîndu-se anual la circa 4,5 mi
lioane Iei.

Secretarul general al partidului' vi
zitează apoi o serie de secții ale în
treprinderii, unde se remarcă gra
dul inalt de mecanizare si automati
zare a operațiilor, productivitatea ri
dicată a mașinilor si instalațiilor. 
Sint înfățișate preocupările specia
liștilor de la „Danubiana", care s-au 
străduit să asigure înfăptuirea cit mai 
rapidă a programului de diversifi
care a producției, prin asimilarea in 
fabricația curentă a noi tipuri de an
velope destinate tractoarelor și ma
șinilor de fabricație românească. Ast
fel, dacă; în anul punerii în funcțiu
ne, „Danubiana" producea șapte sor
timente,. de anvelope, in momentul de 
față marca fabricii este imprimată pe 
35 de tipuri de anvelope.

în timpul vizitării laboratorului de 
încercări al Institutului de cerce
tări și proiectări pentru cauciuc si 
mase plastice, situat pe platforma în
treprinderii. sint abordate, de aseme
nea. preocupările actuale si de per
spectivă pe linia promovării progre
sului tehnic, a elaborării de noi pro
cedee tehnologice și de asimilare a 
unor produse noi. cu caracteristici si 
calități superioare.

în acest domeniu își găsește un 
mare cimp de manifestare colabora

rea strînsă, fructuoasă, dintre spe
cialiștii institutului, ai întreprinderii 
și ai unor unități de învățămint su
perior, conlucrare menită să asigure 
aplicarea în producție a unor metode 
noi, originale, de înaltă eficientă eco
nomică.

Se vizitează în continuare noua 
capacitate de fabricare a anvelopelor 
pentru tractoare de mare capacitate, 
pusă in funcțiune la sfîrșitul anului 
trecut, secție care marchează inaugu
rarea celei de-a treia etape, de dez
voltare a întreprinderii. Directorul 
centralei relevă făptui că marea ma
joritate a utilajelor a fost executată 
în tară, subliniind că aportul. Între
prinderii beneficiare la dotarea pro
prie. s-a materializat in realizarea 
unor mașini, linii de transport și in
stalații, în valoare de circa 40 mili
oane lei. Secretarul general al parti
dului are cuvinte de apreciere pen
tru faptul că au fost realizate în 
țară aceste utilaje și instalații, unele 
dintre ele adevărate premiere teh
nice românești, pentru modul de or
ganizare a fluxurilor tehnologice, 
precum și pentru gradul inalt de 
mecanizare și automatizare a opera
țiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de stadiul lucrărilor de fi
nalizare a acestei importante investi
ții. de modul in care se desfășoară 
montajul utilajelor la noi linii teh
nologice. Reprezentanții constructori
lor și ai întreprinderii menționează 
că sînt create toate condițiile pen
tru intrarea in funcțiune a între
gii capacități la mijlocul acestui an, 
ceea ce permite sporirea substanția
lă a producției și asimilarea unor noi 
tipuri de pneuri pentru mașini grele, 
în legătură cu dezvoltarea întreprin-

derii „Danubiana4* este reliefată, tot
odată, însemnătatea rezolvării în 
condiții optime a problemelor legate 
de asigurarea forței de muncă. Apre
ciind măsurile luate pentru pregăti
rea și perfectionarea personalului 
muncitor la nivelul complexității teh
nice a proceselor de producție ■ de 
aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă factorilor de răspundere să 
studieze posibilitatea creării unui 
ansațnblu de locuințe în apropierea 
întreprinderii, de care să beneficieze 
atît oamenii muncii de la „Danubia
na". cit și de la-celelalte.Ântreprire. 
deri situate pe aceeași plaifofipă. in
dustrială. .

★

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a reprezentat un nou și 
semnificativ moment al dialogului 
nemijlocit și rodnic pe care secreta
rul general al partidului îl poartă 
neîntrerupt cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale in probleme e- 
sențiale ale dezvoltării patriei, ale 
construcției socialiste. Prin marea 
actualitate și însemnătate a proble
melor analizate, prin importanța de
osebită a orientărilor și măsurilor 
stabilite, ea se înscrie, totodată, ca 
un eveniment de seamă în activita
tea unităților vizitate, in viața eco-‘ 
nomică a țării și fără îndoială apre
cierile secretarului general al parti
dului își vor găsi, firesc, un larg și 
profund ecou in conștiința oamenilor 
muncii, mobilizindu-le și mai intens 
forțele și energiile creatoare în lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe anul 1980 și pe în
tregul cincinal, pentru înfăptuirea 
însuflețitoarelor obiective cuprinse 
în documentele Congresului al XII- 
lea al partidului. Șe examinează subansamblul unui utilaj de înaltă performanță fabricat la întreprinderea de mașini grele
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„Am trăit atunci una din cele mai fierbinți „O zi de primăvară, in primăvara
pagini din istoria țării" socialistă a țării"

Cu gîndul și fapta comu
niștilor m-am intilnit 
înainte de 23 August 1944. 
Venind odată către uzină, 
în preajma podului Con
stanța am găsit cîteva ma

nifeste împrăștiate de co
muniști. Erau chemări în
flăcărate la luptă împotri
va fascismului, a exploa
tării. Cuvinte ce trezeau 
speranță. Am înțeles că 
această speranță, această 
chemare la luptă trebuie 
să ajungă și în uzina în 
care lucram. Am luat ma
nifestele și le-am Împăr
țit tovarășilor mei de 
muncă. Era datoria mea să 
fac acest lucru. S-a aflat 
însă și sus. la direcția u- 
zinei. Am fost .chemat, in
terogat. amenințat. Sim
țeam din plin dușmănia 
lor. Citeam în această duș
mănie teama de partidul 
comunist, de cuvintul care 
exprima adevărul crud al 
vieții noastre. în acel mo
ment am aderat, de fapt, 
cu toată ființa mea, la 
partidul comuniștilor, cu 
toate că primirea efectivă 
s-a produs ceva mai tir- 
ziu.

Din acel moment deose
bit, de înfruntare deschisă 
cu . lumea vechii societăți, 
am participat la toate 
chemările și acțiunile or
ganizate de partid. Alături 
de tovarășii mei de mun
că am zădărnicit acțiuni
le de sabotai pe care pa
tronii le încercau în uzină, 
ne-am avîntat în lupta 
pentru prefacerea demo
cratică a țării. Dintre toa
te evenimentele pe care 
le-am trăit îmi amintesc 

de marea demonstrație de 
la sfîrșitul lui februarie 
1945, cînd ne-am confrun
tat aprig cu forțele reac- 
țiunii. Parcă întregul po
por coborise în stradă, ho- 
tărît să-și ia soarta in pro
priile miini, să-i alunge pe 
cei care voiau să ne în
toarcă la vechile stări de 
lucruri de dinainte de răz
boi.

Țin minte ca acum că 
am venit cu mașinile în
treprinderii pină la Gara 
de Nord, de unde a trebuit 
să înaintăm pe jos. Co
loanele de demonstranți 
umpleau toate arterele ora
șului către Piața Palatului. 
Străzile și bulevardele de
veniseră deodată nein- 
căpătoare. în acest șuvoi 
imens am simțit limpede 
forța noastră, a celor multi 
și obidiți. Valurile de oa
meni care strigau lozinci 
nu mai puteau fi oprite de 
nimeni și de nimic. Vești 
sumbre străbăteau coloane
le. Se spunea tă vom fi 
întimpinați cu gloanțe. 
Dar noi mergeam hotăriți 
înainte. Deodată, am au
zit șuierînd gloanțele dea
supra creștetelor noastre. 
O primă salvă. S-a mers 
mai departe, mai hotărit. 
Au răsunat apoi alte îm
pușcături. De data aceas
ta se trăgea în plin. S-au 
auzit strigăte și vaiete. 
Coloana nu s-a oprit. O 
mînie surdă zguduia toate 
inimile. Din nou au răsu
nat împușcăturile. Am vă
zut oameni căzînd sub fo
cul ucigător comandat de 
un guvern care se procla

mase „democratic" și „re
prezentativ". Am ințeles 
atunci că uciderea tovară
șilor noștri de muncă și de 
luptă era pentru noi le- 
gămintul suprem de a nu 
da înapoi cu nici un pas, 
de a continua lupta și mai 
îndirjiți, pină la victoria 
finală. Astăzi putem spu
ne că acel legămint a fost 
intru totul respectat. întă
rit prin farftcle noastre.

Acea zi încrîncenatâ a 
fost preludiul victoriei 
clasei muncitoare, a țăra
nilor, a intelectualilor 
care, conduși de partid, au 
cîștigat victoria eroic, 
smulgînd la 6 martie 1945, 
din miinile reacțiunii, pu
terea politică. Victoria , de 
atunci se află la temelia 
tuturor izbînzilor care au 
urmat, izbînzi obținute 
sub conducerea comuniști
lor de-a lungul ultimelor 
decenii. Pot spune deci 
că la 6 martie 1945 am 
trăit una dintre cele mai 
fierbinți pagini din istoria 
patriei.

Cind ăm venit în uzină 
prima oară, cel mai mult 
m-a impresionat —■ îmi a- 
mintesc bine — modelarea 
manuală a cutiilor de foc 
pentru locomotivele cu 
abur. Placa de metal era 
încălzită la circa 900 de 
grade și apoi bătută cu cio
cane de lemn, modelată. 
Era un efort fizic istovitor 
dar măreț, plin de forță, 
care copleșea, dar care vor
bea prin sine însuși de con
dițiile grele de muncă de 
atunci. Drumul de la ve
chile realități și pină la 

imaginea noii realități con
stituite din noua hală unde 
se, lucrează pe bază de pro
gramare automată, este dru
mul unei istorii de luptă, 
istoria minunată a omului 
liber, stăpin pe soarta sa, 
hotărit să-și dureze desti
nul socialist și comunist. 
Uzina noastră produce 
acum de 12 ori mai mult 
decit în 1938. înainte, dis
prețul față de om te întim- 
pina de la poartă. Nu exis-
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tau vestiare, băi, grupuri 
sanitare. Nu aveai unde 
să-ți schimbi hainele de 
lucru la intrarea și la ie
șirea din schimb. Uzina pă
rea o unitate amenajată în 
pripă, pentru a produce ve
nituri cit mai mari, indife
rent de soarta muncitoru
lui. Astăzi, lingă fabrică, 
avem un cămin și un bloc 
pentru nefamiliști — acesta 
din urmă cu 10 etaje, o ba
ză sportivă dintre cele mai 
frumoase, cu popicărie, te
ren de fotbal, de tenis.

Aceste realizări, cu care 
ne mîndrim, se integrează 
realizărilor obținute in cele 
două cartiere cu care ne 
învecinăm, cartiere cu vechi 
tradiții muncitorești. Cine 
pune față in față imaginea 
fostei Grivițe și a Bucureș
tilor Noi cu imaginea de 
astăzi — în întregime în
noită, din care au dispărut 
locuințele insalubre, mize

ria care te întîmpina la tot 
pasul — are o reprezentare 
grăitoare a înfăptuirilor din 
toți acești anii

Chiar zilele trecute am 
participat la o întîlnire cit 
candidații pentru alegerile 
de la 9 martie. în fața pro
iectelor de dezvoltare vii
toare, care ne erau înfăți
șate, am simțit emoția ma
rilor bătălii pașnice pe care 
le-am dus de-a lungul ani
lor din urmă, bătălii în 

cursul cărora chipul orașe
lor și satelor noastre — și 
chiar și noi înșine — s-a 
schimbat atit de mult. „Da, 
aș fi vrut să le spun tu
turor celor de față, totul 
se va înfăptui așa cum gîn- 
dim acum, aici. în fața is
toriei și a poporului, comu
niștii- și-au ținut intotdeau- 
na cuvintul ! Viitoarea le
gislatură va însemna 1 o 
nouă confirmare, la un ni
vel superior, a acestui ade
văr !“.

Dar nu am mai rostit a- 
ceste cuvinte pentru că — 
mi-am dat seama — de 
acest adevăr erau pătrunși 
toți cei din jurul meu care 
discutau cu atîta răspun
dere dimensiunile impre
sionante ale viitorului nos
tru comunist.

Moise NICOLAJE 
muncitor - întreprinderea 
„Laromet "-București

Căzăneștiul de acum 35 
de ani era un sat de oa
meni săraci, dar săraci rău 
de tot. Aceștia munceau pe 
moșiile boierilor. Casele 
noastre — mai mult borde
ie ! Ulițețe, cînd le desfun
dau ploile toamnei, te țin- 
tuiau in ogradă. Sărăcia — 
sărăcie ! Războiul — răz
boi I Și toate pe spinarea 
noastră. Peste tot se vor
bea că dreptatea pentru tot 
poporul o vor face comu

niștii. Bărbații în comună, 
in iarna aceea a lui 1945. 
erau puțini. Cei mai mulți 
se întorseseră de pe front 
răniți. Citeam pe nerăsu
flate în „Scînteia" artico
lele în care se spunea clar 
că păjnîntul trebuie să fie 
al celor ce-1 muncesc, al 
țăranilor, și că aceștia să-l 
ia imediat, cu de la sine 
putere, din miinile boieri
lor. Articolele erau citite cu 
adîncă emoție pe toată va
lea Ialomiței. satele intrau 
în fierbere. înțelegeam și 
simțeam puternic semnul 
noilor vremuri și am tre
cut fără întîrziere la ac
țiune.

La fel cum s-a intimplat 
și in celelalte părți ale ță
rii, l-am alungat pe vechiul 
primar și am pus unul 
de-al nostru. Pe șeful de 
post și pe ceilalți jandarmi 
care au încercat împotrivi
re i-am pus la locul lor. 
Prin februarie am consti

tuit comitetul de împro
prietărire. Am făcut mai 
întii listele. Primii au fost 
trecuți soldații care erau 
pe front și luptau pentru 
alungarea fasciștilor din 
Ungaria și Cehoslovacia, 
apoi văduvele de război și 
ceilalți țărani fășă. pămint 
sau cu pămint puțin, căci 
toți eram o apă și un pă
mint. Eu am făcut parte 
din cbmisia care a Împărțit 
moșiile lui Radu Sava și 
Ionel Alexe. Strigam lista 
și unii măsurau cu pasul, 
alții cu lanțul și ' au fost 
unii care au folosit chiar 
hamurile. Se făceau mușu
roaie și se băteau țăruși, 
în sat se zvonea că aceia 
care se bagă pe moșiile bo
ierilor vor fi arestați și îm- 
pușcați. Dar zvonurile nu 
au avut crezămint. De data 
aceasta aveam în fruntea 
noastră pe comuniști, care 
și la orașe erau în fruntea 
primenirilor. Noaptea unii 
făceau de pază la primă
rie să nu fie rupte listele 
cu improprietăriții, iar al
ții pe cîmp să nu se răvă
șească mușuroaiele și să nu 
se smulgă țărușii. Apari
ția legii reformei agrare, 
imediat după formarea 
noului guvern de la 6 mar
tie -1945, a constituit, aici, 
la noi, în Căzănești și în 
comunelg învecinate, con
firmarea unei realități pe 
care noi am făurit-o con
duși de comuniști. Zic eu 
că nu-i greșit atunci cînd 
spun că și noi, țăranii din 
Căzănești. am trăit la 6 
martie 1945 o zi de primă
vară deosebită ce anunța 
primăverile încărcate cu 
rod bogat ale anilor de con

strucție socialistă. Am cre
zut în comuniști — și nu 
am greșit ! Dealtfel. în 
1945, împreună cu alți ță
rani din Căzănești, ne-am 
înscris in partid și s-a fă
cut organizația.

Au trecut anii, repede. 
Cînd văd acum cite trac
toare sînt in cooperativa 
noastră agricolă îmi vine 
greu să cred că e adevă
rat, cu toate că nimic din 
ceea ce s-a j>etrecut*în a- 
cești ultimi 35 de ani aici 
nu-mi este străin sau ne
cunoscut. Atîtea tractoare 
și mașini agricole nu erau 
atunci pe toată valea Ia- 
lomiței pină la Slobozia. 
Acum, cind văd comuna și 
mă gîndesc cum era, iarăși 
nu-mi vine să cred că sînt 
tot aceleași locuri și, vorba 
aceea, toate au crescut sub 
ochii mei. Diferența este 
cu adevărat de la cer la 
pămint. Au dispărut țăra
nii cu opincile scorojite și 
hainele numai petice. Ne
poții noștri ascultă uimiți 
povestirile despre bordeie 
și opaițe. Comuna noastră 
a început să semene din ce 
în ce mai mult cu un oră
șel. Străzi asfaltate si pie
truite, 7 kilometri de tro
tuare, două parcuri de a- 
grement, cămin cultural, 
teatru de vară, club, 90 la 
sută din case sînt noi. iar 
restul renovate. Nu există 
casă fără aparaț de ra
dio, iar 500 de familii 
au televizor. în ultimii 
zece ani. la Căzănești. s-au 
vîndut 800 de garnituri de 
mobilă. Alături de cele a- 
proape 100 de apartamente, 
anul acesta se vor mai 
construi două blocuri.

Dar cel mai mult, pe 
mine mă impresionează 
altceva : cele 190 de posturi 
telefonice personale. Ță
ranul cu telefon — iată 
ceva la care nici cei mai 
visători dintre noi nu în
drăzneau să se gîndească. 
Țăranul este chibzuit : 
cînd și-a pus "telefon a 
știut de ce o face. El știe 
că numai așa face econo
mie de timp și de drum. 
La Căzănești, ca dealtfel 
in întreaga țară, oamenii 
și-au schimbat nu numai 
viața ; și-au schimbat în 
primul rind mentalitatea. 
Ei știu că cine-i harnic și 
muncește are intr-adevăr 
tot ce vrea. Dacă stau bine 
și mă gîndesc. comuniștii 
cu care intrasem în con
tact în toamna lui 1944 nu 
ne-au promis pe atunci a- 
titea bucurii. Ei ne-au fă
cut să credem însă în 
dreptate și libertate. in 
puterea noastră, iar tot ce 
am făcut am făcut prin 
muncă în tot acesf timp de 
35 de ani.

Cu gîndul la realizările 
mari obținute, la cele și 
mai mari pe care sînt si
gur că le vom obține, dăm 
votul nostru la 9 martie cu 
bucurie nemărginită, cu 
hotărire nestrămutată can- 
didațiilor Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste. Este votul pe 
care-1 dăm. de fapt, forței 
noastre de a ridica țara pe 
culmi și mai înalte de ci
vilizație și prosperitate.
Marin SORESCU 
țăran pensionar, comuna 
Căzănești, județul Ialomița
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR
Începînd de astăzi,

în întreaga țară au loc

ADUNĂRI 
CETĂȚENEȘTI in circumscripțiile electorale

*pentru Marea Adunare Națională
începînd de astăzi, campania electorală pentru alegerile de la 

9 martie intră într-o nouă și importantă etapă: desfășurarea în întreaga 
țară a adunărilor cetățenești organizate de Frontul Democrației și Unității 
Socialiste în circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională, 
Aceste adunări succed celor peste 76 000 de întîlniri ale candidaților 
de deputați pentru Marea Adunare Națională, consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și comunale și Ia care au luat parte circa 
6,5 milioane de cetățeni. Caracterul profund democratic al acestor întîlniri, 
desfășurate intr-un pronunțat spirit de lucru, este pus în evidență de 
faptul că, cetățenii au formulat cu acest prilej zeci de mii de propuneri 
și sugestii vizînd, practic, cele mai diverse probleme - îndepli
nirea exemplară a sarcinilor economice de către toate colectivele de 
muncă din industrie, construcții, agricultură, cercetare și învățămint, co
merț și servicii, asistență medicală și alte sectoare esențiale ale vieții 
sociale, cit și înfăptuirea programelor proprii ale consiliilor populare con
sacrate sistematizării localităților și dezvoltării lor edilitar-gospodărești.

Adunările cetățenești care încep astăzi oferă un nou cadru, și mai 
amplu, reprezentanților colectivelor de oameni ai muncii din unitățile eco
nomice și social-culturale, din fiecare circumscripție electorală a Marii 
Adunări Naționale pentru un nou și fructuos dialog, să treacă în revistă 
realizările legislaturii anterioare, cît și problemele încă nerezolvate, obiec
tivele care urmează a fi analizate și incluse în programele de lucru pentru 
viitoarea legislatură.

Alături de candidatul sau candidații pentru Marea Adunare Națională, 
Ia aceste adunări cetățenești iau parte și candidații din circumscripțiile 
electorale județene, municipale, orășenești și comunale aflate pe teritoriul 
respectivei circumscripții a M.A.N. Prezența tuturor candidaților de deputați 
pentru alegerile de la 9 martie la aceste adunări cetățenești conferă acestei 
ultime manifestări electorale un caracter democratic deosebit de larg, 
asigurînd contactul milioanelor de alegători cu reprezentanții lor în forul 
suprem legislativ al țării, în organele locale ale puterii de stat. De aseme
nea, faptul că la multe din aceste adunări — practic, în toate județele - 
vor lua parte și tovarăși din conducerea partidului și statului - asigură 
condițiile cele mai propice ca ele să se desfășoare la un nivel din cele 
mai înalte, să se soldeze cu rezultate din cele mai eficiente.

In acest cadru de vie angajare politică, de puternică manifestare a 
unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, 
participanții la adunările cetățenești exprimă hotărîrea unanimă a oame
nilor muncii de la orașe și sate - români, maghiari, germani și de alte 
naționalități - de a da viață, în noua legislatură, prin contribuția și efortu
rile cămune, mărețelor obiective stabilite de Congresul al ,Xll-lea, de a 
acționa cu toate forțele pentru a traduce în viață în mod neabătut Pro
gramul partidului — care reprezintă, ini fapt, platforma Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Ia alegerile; de la 9 martie.

ÎNTÎLNIRI ÎNTRE CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI
„Imaginea periferiei de altădată căutați-o la muzeu..."

Circumscripția electorală munici
pală București nr. 123 cuprinde in 
raza sa zona în care Șoseaua Ale
xandriei se intersectează cu Calea 
Rahovei și înaintează pină aproape 
de strada Chirigii. O circumscripție 
dintr-un cartier aflat cindva dincolo 
de „barieră", adică la. periferia ora
șului, un cartier care, în urmă cu 35 
de ani, era tipic pentru ceea ce se 
numea „mahala", cu nelipsitele ma
ghernițe și maidane.

— Dacă astăzi această intilnire are 
loc intr-unui din cele mai mari com
plexe școlare din țară, liceul „Dimi- 
trie Bolintinegpu", dacă vorbim des
pre viitorul cartierului ca despre o 
certitudine — spunea pensionarul 
Gabriel Tuvi la intilnirea alegători
lor din această circumscripție cu can
didatul lor. Fota Bitoleanu, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului popular al 
sectorului 5 — ca un om cu părul al
bit am datoria morală să spun ti
nerei generații că am trăit vremuri, 
înainte de 1945, cind predam lecții 
în școli cu pămint pe jos, că această 
zonă a Căii Rahovei era socotită un 
cartier aflat la bariera dintre săraci 
și bogați. Astăzi imaginea periferiei 
de altădată o putem. căuta cel mai 
bine la muzeu.

— Da, astăzi — a intervenit în 
discuție Nicolae Racoviță — ne 
mindrim cu marea întreprindere 
„Electromagnetica", cu moderniza
rea întreprinderii „Aurora", cu con
struirea primelor blocuri de locuințe 
venite dinspre Șoseaua Alexandria, 
care au ajuns pină aici, în locul unde 
ne aflăm la această intilnire. și, din 
cite am auzit, în legislatura care în
cepe vor fi innoiri și mai mari.

Alegătorii au aflat, in cadrul în- 
tilnirii, că celor 2^500 de aparta
mente construite pină acum pe 
raza cartierului lor li se vor a- 
dăuga, pină in 1985, de 6 ori mai 
multe, adică alte 15 000 de aparta
mente. Așadar, această zonă a Căii 
Rahovei va deveni, in perioada vii
toarei legislaturi, un adevărat oraș in 
oraș. Tot aici, in perimetrul circum
scripției electorale nr. 123, se vor 
construi o casă de cultură (pe Calea 
Rahovei), un mare complex școlar 
(pe str. Sebastian), un dispensar (pe 
str. Murgoci), o sală de gimnastică și 
multe alte objective social-edilitare 
menite să confere vechiului cartier 
infuzia de urbanism și confort ne
cesare unei zone moderne.

In cuvîntul lor, alegătorii — mun
citori de la „Electromagnetica", „Au
rora", „încălțămintea manuală", lo
cuitori ai cartierului — și-au expri
mat bucuria și satisfacția pentru mi
nunatele perspective care se deschid 
dezvoltării cartierului. In același 
timp, ei au vorbit despre proble
mele prezentului, unele' neoesitind 
rezolvări „operative. „Propun să se 
ia i măsuri neintirziate a spus 
alegățoarea Nicoleta Bobocel — pen

Consemnări
din agenda
intri nirilor

De la intilnirea alegătorilor cu can
didații din circumscripția electorală 
comunală nr. 10 Malu cu Flori, jude-, 
tul Dîmbovița. (Transmite Gheorghe 
Manea, corespondentul „Scinteii") .

® Pentru o legătură mai lesnicioa
să între cooperativa agricolă și fer
mele pomicole de pe raza celor cinci 
sate ale comunei, propunem construi
rea unui pod peste riul Valea Largă, 
o bună parte din lucrări urmînd a fi 
executate prin muncă voluntar-patrio- 
tică. (Petre Bucura), j

O In vederea reducerii consumului
„Ne bucurăm că în cir

cumscripția noastră se va 
construi o casă de cultu
ră și ne angajăm să dăm 
și noi o mînă de ajutor 
constructorilor" (Ion Zam
fir, întreprinderea „încăl
țămintea manuală").

,,Am datoria morală să 
spun generațiilor tinere că 
eu am predat lecții și in 
clase cu pămint pe jos, nu 
intr-un complex școlar 
modern ca acesta în care 
ne aflăm" (Gabriel Tuvi, 
pensionar).

„Să ne preocupăm în
deaproape de îmbunătă
țirea servirii la complexul 
alimentar, de promovarea 
unei atitudini civilizate 
față de cumpărători" (Mi- 
ramela Popbscu, secretara 
organizației de partid din 
cartier).

„Dezvoltindu-se con
strucția de locuințe, în
seamnă că și întreprinde
rea noastră va beneficia 
de mai multe apartamen
te" (Victor Duțu, munci
tor la „Electromagne
tica ").

tru îmbunătățirea servirii la com
plexul alimentar, mai ales în ce 
privește atitudinea personalului față 
de cumpărători". Alți alegători, prin
tre care Miramela Popescu, Nico
lae Stan și Adrian Beldeanu, au fă
cut propuneri pentru crearea — fie 
și în spații simple pină la construi
rea la parterele blocurilor — a unor 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii, in prezent insuficiente in 
cartier, pentru amenajarea unei far
macii, pentru construirea, prin munca 
patriotică a" cetățenilor și cu contri
buția liceului „D. Bolintineanu", a 
unui bazin olimpic de inot în aer li
ber. Și multe altele.

Intilnirea, mai ales după ce tova
rășul Fota Bitoleanu, candidatul cir
cumscripției municipale 123 pentru 
alegerile de la 9 martie, a răspuns și 
la întrebările alegătorilor, părea în
cheiată. Dar candidatul a cerut per
misiunea să facă și el citeva propu
neri : „Propunem să participăm cu 
toții, atit primăria sectorului .5. cit și 
cetățenii, la mai rapida degajare și 
amenajare pentru constructori a zo
nelor unde se execută demolări ; să 
organizăm chiar din zilele următoare 
acțiuni de gospodărire și înfrumuse
țare a Căii,Rahovei, care se află în 
bună parte pe. teritoriul circumscrip
ției poastfe^i .care este una din prin
cipalele .,porți“; de intrare ale Capi

talei ; viitorii locatari să execute cel 
puțin 200 ore muncă patriotică pe 
șantierele de construcții de locuințe, 
pentru a-i ajuta pe constructori să 
înalțe mai repede noua Cale a Raho
vei". După care întrebarea : „Sinteți 
de acord și cu aceste propuneri ?" 
Răspunsul': un „da" unanim. Un da 
democratic — așa cum se rostesc la 
noi toate deciziile importante — care 
înseamnă intrarea cartierului, în vii
toarea legislatură, într-o nouă etapă 
a devenirii sale. Un da care a pus 
practic o nouă cărămidă Ia dezvolta
rea urbanistică a acestei importante 
zone a Capitalei.

Constantin PRIESCU

de combustibil și îmbunătățirii condi
țiilor de muncă în unitățile economice 
și social-culturale din centrul civic al 
comunei se va construi o centrală 
termică. (Constantin Apostoiu),

® începînd de la 1 martie 1980, 
cînd se deschide șantierul de regu
larizare a rîului Dîmbovița, se vor 
efectua prin muncă patriotică lucrări 
în valoare de 500 000 lei. (Mihai Vlă- 
doiu).

De la intilnirea dintre alegători fi 
candidați din circumscripția electora
lă pentru Marea Adunare Națională 
nr. 1, orașul Sfintu Gheorghe, si cir
cumscripțiile electorale județene nr. 
1. 2, 3 si 4. (Transmite Tomori Geta, 
corespondentul „Scinteii").

• Propun ca primăria municipiului 
să intervină pentru a corela mai bine 
graficul orar al autobuzelor cu pro- 
gramul de muncă al unităților de pe 
platforma industrială, precum și ame
najarea unui drum de acces care să 
facă o legătură directă între platfor
mă și cartierul Simeria. (Constantin 
Suciu).

O In viitoarea legislatură să nu 
mai fie avizate proiecte de blocuri de 
locuințe cu iluminare artificială a ca
sei scărilor, care înseamnă, un consum 
exagerat de energie electrică și nu 
permit nici aerisirea corespunzătoare 
a acestora. (Tisler Ferenc).

® Proiectanții locuințelor și specia
liștii în domeniul sistematizării să 
acorde o mai mare atenție orientării 
blocurilor de locuințe in așa fel incit 
acestea să valorjfice la maximum lu
mina și energia termică solară. (Lajos 
Szilagyi).

• In cartierul „Zona gării" se pot 
planta numeroși arbori și arbuști or
namentali, precum și covoare de flori 
multicolore. Cu sprijinul primăriei, ne 
angajăm să participăm la toate ac
țiunile de muncă ..voluntar-patriotică,
pentru a face din această zonă a 
municipiului, nostru una dintre cele
mai frumoase. (Gheorghe Șchiopu).

Premergătoare alegerilor de depu
tat! în Marea Adunare Națională și 
consiliile populare, luna ce se încheie 
a fost dominată de atmosfera de pu
ternic elan patriotic cu care întregul 
popor intimpină importantul eveni
ment politic de la 9 martie. Carac
teristic pentru întreaga pregătire a 
alegerilor este faptul că se desfășoa
ră sub semnul mobilizării tuturor 
forțelor în vederea obținerii unor 
realizări cit mai mari, a îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal — 
premisă, esențială a înfăptuirii pro
gramului vast adoptat de Congresul 
al Xll-lea și care constituie de fapt 
programul cu care Frontul Democra
ției și Unității Socialiste se prezintă 
in fata alegătorilor.

In acest context se cuvine remar
cată. in primul rind, însemnătatea 
deosebită a CONSFĂTUIRII DE LU
CRU DE LA C.C. AL P.C.R.. inițiată 
de secretarul general al partidului, 
consfătuire consacrată analizei acti
vității desfășurate pentru perfecțio
narea muncii in agricultură, precum 
și pentru realizarea planului in in
dustrie si investiții, stabilirii măsu
rilor ce se impun pentru îndeplinirea 
riguroasă a obiectivelor economice pe 
1980 și întregul cincinal. Însemnăta
tea excepțională a cuvintării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Încheierea consfătuirii constă în fap
tul că trăgind concluzii in spiritul 
exigenței ce-i este proprie, din acti
vitatea desfășurată in cursul anului 
1979 și în primele luni ale acestui an 
în economie, analizind lipsurile ce 
s-au manifestat, concentrează atenția 
activului de partid și de stat, a spe
cialiștilor, a oamenilor muncii asupra 
a ceea ce au de făcut pentru încheie
rea în cele mai bune condiții a actua
lului cincinal.

Cu cea mai mare claritate și pre
cizie jalonează cuvintarea secretaru
lui general al partidului direcțiile 
principale de acțiune, căile de urmat, 
trasează sarcini concrete, indică so^ 
Iutii practice pină la detalii. De la 
declanșarea imediată a campaniei de 
însămințări, dezvoltarea culturilor 
cerealiere, legumiculturii. zootehniei, 
la' rolul ce revine in acest domeniu 
organizațiilor de partid, consiliilor 
populare, consiliilor unice agroindus
triale și stațiunilor de mașini agri
cole. toate aceste probleme au fost 
temeinic analizate spre a se asigura, 
printr-o largă conjugare a eforturilor, 
realizarea acelei profunde revoluții 
agrare preconizate de Congresul al 
Xll-lea, valorificarea intensă a ma
rilor rezerve existente in fiecare ra
mură și in fiecare unitate agricolă, 
fructificarea cu maximă eficiență a 
puternicei baze materiale existente 
în agricultură. în toate, aceste dome
nii se ridică aspecte de o mare di
versitate. Ca un numitor comun s-a 
desprins alin multitudinea aspectelor 
abordate cerința de a promova ferm, 
pretutindeni, un stil de muncă comu
nist. revoluționar, de înaltă respon
sabilitate și exigență, de ordine și 
disciplină.

Un asemenea stil de muncă exclu
de automulțumirea. manifestările de 
birocratism, tendințele de a îneca 
munca vie in hirtii. de a camufla 
inactivitatea prin justificări. In cu- 
vintare au fost de aceea combătute 
cu tărie practicile vechi, de conduce
re de la distantă, subliniindu-se ne
cesitatea unui contact viu al cadrelor 
de conducere la toate nivelurile cu 

terenul, cu realitățile ; locul unde 
muncesc oamenii — în unitățile agri
cole, în .stațiunile de cercetare — tre
buie să devină „sediul" activității 
organizațiilor de partid de la sate, a 
consiliilor populare.

în cuvîntare s-a subliniat că toate 
aceste cerințe se pun și in domeniul 
industriei, unde importantele sarcini 
referitoare la stricta realizare a pro
ducției fizice în toate sectoarele, 
creșterea productivității muncii, valo
rificarea superioară a materiilor pri
me, reducerea consumurilor materia
le, reciclarea deșeurilor, realizarea 
indicatorilor de eficiență, economisi
rea combustibililor și energiei, pre
cum și sarcinile prioritare in dome
niul investițiilor sau al producției 
pentru export — pot fi soluționate la 
nivelul exigentelor actuale numai 
printr-o îmbunătățire calitativă a sti
lului și metodelor de muncă.

Esențial este acum ca toate orga
nele de partid și de stat vizate, ca
drele de conducere și colectivele din 
cele mai diverse sectoare ale econo
miei naționale să-și reexamineze in 
spirit critic și autocritic stilul de 
muncă, să treacă fără întirziere la 
aplicarea indicațiilor secretarului 
general al partidului, să adopte mă
suri ferme pentru îndeplinirea exem
plară a îndatoririlor ce le revin.

Incadrindu-se in aceeași arie de 
preocupări privitoare la îndeplinirea 
riguroasă, la toți indicatorii, a pla
nului pe 1980, asigurarea tuturor con
dițiilor necesare înfăptuirii hotăriri- 
lor Congresului al Xll-lea, VIZITE
LE DE LUCRU ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN MARI 
UNITĂȚI ECONOMICE DIN CAPI
TALĂ au confirmat din nou valoa
rea’permanentului dialog cu poporul, 
eficiența stilului de muncă dinamic 
al secretarului general al partidului, 
avînd ca una dintre principalele com
ponente analizarea concretă pe teren, 
la fața locului, a modului cum se în
făptuiește politica partidului, consul
tarea sistematică a cadrelor de partid 
și de stat, a specialiștilor, a masei 
largi a oamenilor muncii asupra mo
dalităților practice de a asigura re
zolvarea optimă a tuturor probleme
lor de care depind progresul și 
propășirea țării. Depășind cadrul 
unităților vizitate, au valoarea unor 
orientări generale, pe planul econo
miei naționale, indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind : valorifi
carea superioară a metalului și altor 
materii prime ; creșterea preocupă
rilor pentru asimilarea unor mașini- 
unelte și agregate de mare comple
xitate ; larga introducere in produc
ție' a unor tehnologii moderne, „de 
vîrf" ; extinderea mecanizării și au
tomatizării proceselor de producție ; 
necesitatea tipizării subansamblelor, 
sculelor și dispozitivelor.

Purtind amprenta unui pronunțat 
caracter de lucru, de fermă angajare 
pentru transpunerea in viață a ho- 
târirilor Congresului al Xll-lea. am
pla gamă a manifestărilor desfășu
rate IN ÎNTÎMPINAREA ALEGERI
LOR — de la adunările cetățenești 
de propunere a candidaturilor, la in- 
tilnirile dintre candidați și alegători 
— au prilejuit puternice afirmări ale 
democratismului consecvent al orin- 
duirii noastre, care asigură partici
parea activă a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea statului, la soluționarea 
treburilor obștești. Discuțiile purtate 
in acest cadru au reliefat puternicul 
ecou pe care l-au avut in conștiința 

alegătorilor chemările adresate de 
Manifestul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste,' hotărîrea acestora 
de a înfăptui politica partidului pusă 
in slujba progresului și înfloririi pa
triei socialiste, de a acționa pentru 
dezvoltarea social-economică a loca
lităților.

Un moment cu profundă rezo
nanță in conștiințe l-a constituit de
semnarea in cadrul marii adunări 
cetățenești din circumscripția elec
torală nr. 1 „23 August" din Capita
lă a candidaturii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in alegerile de 
deputați in Marea Adunare Națio
nală. Manifestare concludentă a co
eziunii și unității de nezdruncinat a 
națiunii în jurul partidului, a adeziu
nii depline Ia politica sa internă și 
externă, această propunere a prile
juit, o dată mai mult, exprimarea 
sentimentelor de profundă încredere, 

Cronica lunii februarie 
'ihternă și' interiiațională ■

stimă și înaltă prețuire pe care toți 
fiii țării le nutresc față de secretarul 
general al partidului, inflăcăralui 
patriot și încercatul conducător re
voluționar. care din fragedă tinerețe 
s-a dăruit cu întreaga ființă luptei 
fără preget pentru binele patriei, 
pentru eliberarea națională și so
cială, pentru triumful cauzei socia
lismului.

Listele publicate în ziare ale can
didaților Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — cuprinzind ex- 
ponenți de prestigiu ai clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
naționalităților conlocuitoare. mili- 
tanți cu recunoscute calități politice, 
profesionale, morale — atestă înal
tul spirit de responsabilitate socia
lă al milioanelor de alegători, voința 
lor.de a fi reprezentați în organele 
centrale și locale ale puterii de stat 
de oameni de nădejde, „cei mai buni 
dintre cei mai buni", comuniști sau 
cetățeni care nu .fac parte din rin- 
durile partidului, dar toți „uniți în 
cuget și simțiri" prin voința comu
nă de a face totul — fără a-și cruța 
energia și eforturile — pentru a 
patriei cinstire.

în contextul preocupărilor sta
tornice ale partidului pentru ridi
carea nivelului activității de instruire 
și educare a tinerei generații s-a in
serts, ca un moment de semnificație 
majoră, CONGRESUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, încheiat 
prin adoptarea unui ansamblu de 
măsuri privind dezvoltarea invăță- 
mîntului și perfecționarea— continuă 
a pregătirii cadrelor în perioada 
1981—1990. Document de mare va
loare principială și practică pentru 
întreaga activitate desfășurată in a- 
cest domenip, cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea lucrărilor congresului 

precizează principalele direcții în 
care trebuie acționat spre a se asi
gura perfecționarea invățămintului, 
sporirea aportului său la formarea o- 
mului nou și pregătirea cadrelor ne
cesare construcției socialiste, la în
florirea științei și culturii naționale. 
Se impun astfel cu precădere aten
ției indicațiile referitoare la aplica
rea fermă, la toate nivelurile, a 
principiului politehnizării invăță- 
mintului ; legarea organică, intr-un 
tot unitar iițseparabil. a invățămin
tului cu producția, și cercetarea; 
înarmarea tinerei generații cu con
cepția revoluționară despre lume și 
viață a partidului : cultivarea patrio
tismului, a spiritului revoluționar, 
a devotamentului neprecupețit in 
slujirea cauzei socialismului.

Sint obiective convergente, a că
ror realizare chezășuiește ridicarea 
la un nivel superior a procesului 

vast și multilateral de instruire și 
educare a tinerei generații, cores
punzător cerințelor noii etape de 
dezvoltare a societății noastre socia
liste.

* ■<
Și pe plan extern, luna februarie 

a consemnat evenimente de adincă 
semnificație pentru intensa activita
te a României în vederea afirmării 
pe arena mondială a unei politici 
noi, de egalitate, independență și 
pace, pentru soluționarea in intere
sul popoarelor a problemelor care 
confruntă omenirea.

O profundă analiză a vieții inter
naționale, a tendințelor ei de evolu
ție a cuprins cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul edu
cației și invățămintului, evidențiin- 
du-se că in ultimul timp a avut loc 
o înrăutățire puternică a situației 
mondiale datorită acumulării unei 
serii de probleme deosebit de com
plicate, nesoluționării unor conflicte 
vechi și apariției altora noi, inten
sificării tendințelor de reîmpărțire a 
zonelor de influență și ascuțirii con
tradicțiilor economice și politice din
tre un’ele sțate și grupuri de state. 
Continuă să aibă Ioc manifestări ale 
vechii politici imperialiste de forță 
și dictat, de amestec in treburile in
terne ale altor popoare, cursa înar
mărilor cunoaște proporții tot mai 
îngrijorătoare — toate acestea spo
rind pericolele la adresa păcii, inde
pendenței ■ și libertății popoarelor, 
destinderii și securității generale. In 
aceste împrejurări, așa cum a sub
liniat secretarul general al partidu
lui, România consideră că mai mult 
ca oricind este necesar să se acțio
neze intr-un spirit de înaltă respon
sabilitate pentru a se opri accen
tuarea încordării internaționale, a se 
asigura continuarea politicii de des

tindere. a se impune renunțarea la 
forță și amenințarea cu forța și so
luționarea problemelor litigioase pe 
căi politice, prin tratative, promo
varea fermă a politicii de colaborare 
și pace.

Chemînd statele, forțele înaintate, 
popoarele la acțiune pentru înfăp
tuirea acestor țeluri, partidul și sta
tul nostru participă activ la dialogul 
internațional, militează hotărit pen
tru destindere, pace și colaborare in
ternațională. Această contribuție pro
prie, substanțială și constructivă se 
bucură de o largă recunoaștere in
ternațională — o nouă șl grăitoare 
dovadă în acest sens fiind conferirea 
Medaliei de aur a Institutului pentru 
problemele unei noi ordini economi
ce internaționale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mărturie a aprecierii ro
lului său proeminent pe arena inter
națională, activității desfășurate in 

folosul păcii și colaborării interna
ționale. înalta distincție a fost con
ferită și tovarășei Elena Ceaușescu 
in semn de prețuire a contribuției 
sale la dezvoltarea științei in slujba 
progresului și păcii.

Potrivit orientărilor fundamentale 
ale politicii externe a României, 
confirmate de Congresul al Xll-lea, 
multiple acțiuni desfășurate in 
cursul lunii reflectă preocuparea 
pentru ADÎNCIREA CONTINUĂ A 
RELAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI 
COLABORARE CU TOATE ȚĂRILE 
SOCIALISTE. Un eveniment remar
cabil în acest sens l-a constituit 
vizita de prietenie întreprinsă de 
secretarul general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Bulgaria, Ia invitația tovarășului 
Todor Jivkov. înscriindu-se intr-o 
practică curentă, a cărei rodnicie a 
fost verificată de fiecare dată, noua 
intilnire la nivel înalt a pus in evi
dență profunzimea și trăinicia rela
țiilor de prietenie și bună vecinătate 
româno-bulgare. contribuind la ex
tinderea și impulsionarea colabo
rării și cooperării multilaterale, in 
toate domeniile, dintre cele două 
partide și țări.

Evidențiind evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală, dorința comună de a 
le dezvolta in continuare, .in spiritul 
înțelegerilor la nivel inalt, convor
birile, desfășurate la București, intre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, Andrei Gromîko, au 
prilejuit, totodată, reafirmarea pozi
ției României, căre subliniază în 
permanență necesitatea de a se. 
acționa pentru împiedicarea in- 

răutățirii raporturilor dintre state 
și promovarea unei politici de des
tindere internațională bazată pe ega
litate și respect reciproc.

Primirea dc către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tovarășului Dusan Dra- 
gosavaț, secretar al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., a pus din nou in evidență 
raporturile de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate dintre România și 
Iugoslavia, dintre partidele și popoa
rele noastre, voința comună de a le 
extinde și diversifica in interesul ce
lor două popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

Schimbul dc mesaje dintre secreta
rul general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
C.C. al P.C. Chinez, tovarășul Hua 
Guofeng, cu ocazia primirii la Beijing 
a viceprim-ministrului guvernului 
român, a dat expresie bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre par
tidele. țările și popoarele noastre, 
hotăririi României și Chinei de a a- 
dinci cooperarea pe toate planurile, 
de a acționa pentru întărirea păcii, 
securității și colaborării internaționa
le. in interesul ambelor țări și po
poare. al tuturor națiunilor lumii.

Numeroase acțiuni atestă consec
vența cu care România dezvoltă con
tinuu RAPORTURILE DE SOLIDA
RITATE, COLABORARE SI COOPE
RARE CU ȚĂRILE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE, CU ȚĂRILE NEA
LINIATE. CU TOATE STATELE LU
MII, indiferent de orinduirea socială. 
Pe acest plan, un eveniment impor
tant l-au constituit convorbirile din
tre președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, și regele Hussein Ibn 
Talal al Iordaniei, cu prilejul vizitei 
acestuia in România. înscriindu-se in 
contextul bunelor relații ale Româ
niei cu statele arabe, această vizită a 
dat noi dimensiuni relațiilor bilate
rale. relevind. totodată, dorința co
mună de a conlucra pe plan - inter
național. in interesul unei păci trai
nice și juste in Orientul Mijlociu și 
ifi întreaga lume.

Pe aceeași linie s-au inscriș vizitele 
unor delegații guvernamentale ale 
României in Pakistan și Bangladesh, 
care au reliefat cursul ascendent al 
raporturilor de prietenie și cooperare 
pe plan economic și in alte domenii 
dintre țara noastră și aceste țâri, do
rința de a dezvolta conlucrarea pe 
plan internațional in vederea lichidă
rii focarelor de încordare, promovării 
destinderii și securității in Asia, in 
Europa și in întreaga lume.

Marcarea solemnă a centenarului 
stabilirii relațiilor diplomatice ale 
României cu Olanda, Franța, Marea 
Britanie și Grecia, primirea de către 
președintele României a subsecretaru
lui de stat al M.A.E. al Italiei. Giu
seppe Zamberletti, precum și vizitele 
făcute de ministrul de externe român 
in trei state din centrul Europei — 
Austria, Liechtenstein și Elveția — au 
oglindit cu pregnanță preocuparea 
României pentru DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR CU ȚĂRILE CAPITA
LISTE DEZVOLTATE, CU TOATE 
STATELE LUMII, in interesul re
ciproc. al cauzei colaborării și inte- 
legerii.

Cronica lunii încheiate consemnea
ză. de asemenea participarea delega
țiilor P.C.R. la congresele P.M.U.P. și 
P.C. din Japonia, precum și intilni- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu conducători ai Partidului dc Stin
gă — Comuniștii din Suedia, cu se
cretarul general al Partidului Elve
țian al Muncii — contacte îndreptate 
spre stringerea legăturilor de priete

nie și solidaritate cu partidele comu
niste și muncitorești, corespunzător 
intereselor unității.

Se poate spune că intreaga activi
tate de contacte desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, de repre
zentanți ai partidului și guvernului 
român, intr-o perioadă atit de com
plexă a vieții internaționale, a servit 
nemijlocit obiectivului dc a împiedica 
agravarea încordării internaționale, 
de a asigura reluarea și adincirea 
cursului spre destindere și înțelegere 
internațională, de a contribui la 
pacea și securitatea mondială.

Unul dintre evenimentele care a 
concentrat in luna încheiată atenția 
opiniei publice mondiale l-a constituit 
cea de-a treia Conferință generală 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.), 
ale cărei lucrări au avut loc la Delhi. 
Tara noastră a participat la această 
reuniune animată de dorința de a 
contribui activ la atingerea scopului 
pentru care a fost convocată — spri
jinirea industrializării în țările in 
curs de dezvoltare, ca cerință ma
joră a unei noi ordini economice in
ternaționale. Rezultatele de ansamblu 
ale conferinței au fost nesatisfăcă
toare. departe de așteptările popoare
lor. | Devine, de aceea, cu atit mai 
important să se acorde o atenție 
sporită pregătirii apropiatei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată noii ordini econo
mice, astfel ca ea să marcheze un 
progres real in rezolvarea acestei 
probleme cardinale a zilelor noastre.

Luna incheiată a consemnat Înce
perea dezbaterilor din cadrul noului 
Comitet de dezarmare de la Geneva. 
Pentru prima oară la lucrări parti
cipă delegația R. P. Chineze; pre
zența tuturor statelor nucleare la 
lucrările comitetului oferă noi posi
bilități practice pentru demararea 
unor negocieri constructive. Desigur, 
progresele pe linia dezarmării depind 
atit de voința politică a statelor, cit. 
mai ales, de acțiunea hotărită a for
țelor progresiste, a oamenilor de 
știință, popoarelor lumii. Pe aceasiâ 
linie, „Forumul științific european" 
de la Hamburg, la care au, participat 
personalități marcante' ale vieții 
științifice, din țările participante la 
Conferința general-europeană. a evi
dențiat necesitatea dezangajării mi
litare și dezarmării in Europa, ca un 
pas important spre realizarea dezar
mării generale.

în aceste zile, poporul Zimbabwe 
trăiește un moment de importanță 
majoră: desfășurarea alegerilor pre
văzute in acordurile de la Londra 
pentru a desemna p.e reprezentanții 
populației africane in parlamentul 
ce urmează să proclame noul stat 
independent Zimbabwe, a cărui e- 
xistență va încununa îndelungata 
luptă de eliberare națională a a- 
cestui popor.

*
Evoluția evenimentelor lunii în

cheiate, acțiunile desfășurate de
monstrează o dată mai mult că. in
tr-o situație internațională complexă. 
România socialistă se manifestă, atit 
prin eforturile depuse pe plan in
tern, cit și prin politica sa externă, 
ca un factor activ in lupta pentru 
progres social, pentru destindere, 
pace și colaborare intre țări și po
poare.

Tudor OEARU 
Valentin PAUNESCU

lor.de
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a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 
Republicii islamice Pakistan

Se înfăptuiește cu consecvență programul 
de creștere a nivelului de trai al poporului 

AIncepînd de la 1 martie

COMUNICAT 
din partea Băncii Naționale 

a Republicii Socialiste Românis

(Urmare din pag. I)
Înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul RIAZUDDIN AHMED 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai cordiale salutări, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres, pace și prosperitate 
poporului român din partea președin
telui Republicii Islamice Pakistan, 
'general Mohammad Zia-ul-Haq.

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate 
bunele relații de prietenie și coope
rare dintre cele două țări și popoare, 
care • se dezvoltă continuu, in toate 
domeniile, pe baza principiilor în
scrise -în Declarația solemnă comu
nă, semnată in ianuarie 1073, precum 
și conlucrarea rodnică dintre Româ
nia și_ Pakistan pe arena internațio
nală în direcția promovării păcii, 
libertății și dreptății, făuririi unei 
noi ordini economice mondiale. 
„Cooperarea fructuoasă dintre țările 
noastre — se subliniază în. cuvîn- 
tare — s-a dezvoltat în mod deo
sebit ca urmare a vizitei Excelenței 
Voastre în Pakistan în 1973, astfel 
încil in prezent cooperarea economi
că și tehnică reciproc avantajoasă 
dintre țările noastre înregistrează 
progrese rapide și importante în do
meniul relațiilor bilaterale, ceea ce 
s-a reflectat în hotârîrile adoptate 
la recenta sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, ținută la 
Islamabad. în ultimii șase ani de la 
înființarea sa, această comisie a ju
cat un rol important în impulsio
narea colaborării economice dintre 
țările noastre. Noi, in Pakistan, «in
tern recunoscători pentru ajutorul ce 
ne-a fost acordat de România, iar 
eforturile comune, cum este con
strucția rafinăriei naționale de la 
Karachi, pot fi considerate un mo
nument al prieteniei dintre Pakistan 
și România".

Astăzi, cînd dreptul muncitorului la cuvînt 
e atît de firesc...

(Urmare din pag. I)
lui Frontului Democrației șl Unității 
Socialiste : Oameni 1 — grăiesc toate 
cuvintele acestui partid — Voi, cei 
peste _ 22 milioane ! învestiți-vă 
toată gindirea, toate ideile în opera 
colectivă a viitorului, obiectiv al 
efortului nostru comun — și veți fi 
fericiți !

Imaginea unui popor care acționea
ză ca un uriaș computer viu, înțelept 
și pasionat, îndrăgostit de propria 
sa strategie, de propriul loc de miine 
sub soare, cointeresat și prin investi
ția sa spirituală în efortul maxim 
cerut de realizarea tuturor proiecte
lor liniștii și belșugului, neatirnării 
și frăției, culturii și științei — mi se 
pare cea mai generoasă idee a socia
lismului.

4. Dar - t este — mai sînt și 
ședințe plicticoase, vorbitori prefabri
cați. mai există și un confort al la
șității in gîndire și acțiune, un 
„lasă-mă să te las", un „gura nu 
ml-âm deschis-O, capul nu mă doare". 
Și există, de asemenea, ședințe și 
relatări și mai plicticoase. Deși 
nimic nu e mai incompatibil cu mo
bilizarea materiei cenușii decit ce
nușiul.

Au fost descoperite în unghiurile 
ascunse ale continentelor imense ba
soreliefuri și picturi pe monumentali 
pereți de stincă, care nu pot fi vă
zute decit dintr-uh anumit unghi, in
tr-o anumită lumină. Există și fapte 
cotidiene care își dezvăluie adevă
ratele proporții numai dintr-un anu
mit unghi, într-o anumită lumină. 
Roate autorul relatării nesemnate 
despre acea ședință ar fi asistat 
(dacă a asistat I) la acea dezbatere 
într-o cu totul altă stare sufletească 
și cu alte intenții dacă își aducea 
aminte, spre exemplu, de epoca in 
care asemenea consfătuiri erau sub 
grea interdicție, iar ideeă Că vreoda
tă ele ar putea avea loc părea o 
Utopie..,

5. Mi-am Scotocit tot dulapul plin 
de vechi însemnări, pentru că ml-am 
adus aminte : cu aproape două dece
nii în urmă am citit și copiat zeci de 
documente din arhiva minelor de la 
Strâmbu-Băluț, din județul Maramu
reș ; îmi aduc aminte și azi de nea 
Brudi. bătrînul miner pensionar, care 
ținea îngălbenitele hirtii într-o per
fectă ordine și, scotindu-mi-le, adău
ga la ele propriul său Comentariu 
aprins — căci actele acelea erau do
cumente și ale vieții sale. înglobate 
în această biografie colectivă si bru
tală a suferinței, a mizeriei, a chinu
rilor și luptelor de odinioară : mi le 
scotea spre a fi folosite in dezvălui
rea trecutului, ca pe niște cartușe ale 
răzbunării sale față de tot ce a dis
trus destine, vise, vieți pe Valea 
Băiatului... Căci in 1892 în minele din
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10,00 Album literar : Mihail Kogălnl- 
ceanu și mesajul patriotic al li
teraturii pașoptiste

10,20 Teleclnemateea (reluare)
11,55 Tragerea de amortizare ADAS

în încheiere, cuvîntarea subliniază 
dorința ambasadorului de a contri
bui la dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Pakistan.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat, la rindul său, președin
telui Republicii Islamice Pakistan 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și pros
peritate poporului pakistanez prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se subli
niază că poporul nostru este ferm 
angajat într-un vast program de 
construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. România 
fiind; totodată, profund interesată în 
promovarea unor raporturi cit mai 
strînse cu toate țările lumii, într-o 
politică de colaborare, securitate și 
pace, se spune : „La temelia acestor 
raporturi, țara noastră așază ferm 
principiile respectării stricte a inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități in drepturi, ne
amestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța, avantajului reci
proc, principii înscrise și în Decla
rația solemnă comună semnată de 
țările noastre. Așezate solid pe baza 
acestor principii, relațiile de priete
nie și cooperare pe multiple planuri 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Pakistan, con
lucrarea dintre țările noastre pe plan 
internațional au înregistrat, in ultimii 
ani, importante progrese. Apreciem 
că există în prezent perspective bune 
pentru intensificarea și adincirea în 
continuare a acestor raporturi priete
nești, în interesul țărilor noastre, al 
cauzei păcii, securității și colaborării 
internaționale".

în continuare, în cuvîntare se spu
ne : „Pornind de la situația interna

Maramureș- — îmi arăta volumul : 
Baia Mare șl împrejurimile, tipărit 
în 1893 — au lucrat 811 copii! Căci 
în al doilea deceniu al acestui secol, 
minerii din Strâmbu și Băiut au de
clarat că nu mai pot coborî in mină: 
nu mai au ce incălta. pur si simplu, 
preturile, fată de salariile lor. sînt 
exorbitante, înalta direcțiune să le 
procure, in contul reținerii din sa
lariu, 600 de opinci! (Nr. inr. 554/920). 
$i ce a răspuns direcțiunea? Trăim 
într-o țară cu comerț liber — glăspia 
răspunsul nr. 3 610 din 31 august 1920 
— „fiecare își poate procura cele ne
cesare unde poate și unde vrea".

Iată ordinul direcțiunii, semnat de 
directorul Iancu, înregistrat la Băiut 
sub nr. 695 :

„...Direcțiunea... atrage atenți
unea muncitorilor că adunările

. de orice fel sînt interzise, orice 
ședință poate avea loc numai cu 
aprobarea autorităților politice și 
militare competente... Atrag a- 
tențiunea muncitorilor pentru 
odată și totdeauna, că toți mun
citorii care în viitor — precum 
din păcate la una din uzine s-a 
întimplat — încearcă să se ames
tece in probleme de conducere 
sau încearcă să propage idei... 
comuniste, sau supun criticii 
măsurile luate de superiorii lor... 
vor fi concediați de direcțiune 
și predati autorităților militare, 
căci nu poate fi concepută o 
conducere justă dacă unii mun
citori Sau grupuri de muncitori 
S-ar amesteca in conducere după 
mintea lor...".

Sublinierile, desigur, îmi aparțin.
„S-ar amesteca in conducere după 

mintea lor...“.
Poate dacă confratele meu. care a 

elaborat relatarea obosită despre acea 
ședință, ar fi cunoscut mai bine acest 
fundal istoric — ar fi știut mai bine 
să reliefeze sensul, importanta, fru
musețea democrației muncitorești in 
acțiune...

La Băiuț, printre muncitorii care 
se ,.amestecau" in treburile conduce
rii din vremea aceea și ii „criticau" 
măsurile se aflau si mineri din con
ducerea organizației lor sindicale — 
Mizsnyăk, Nebela, Dănilă Andrei, 
Șorban Petru — precum și minerii 
Csuk Jdska (Ciuc Iosif?), Balogh 
Mârton și alții. Păstrez scrisoarea pe 
care mi-a adresat-o cu aproape două 
decenii în urmă minerul pensionar 
Râcz Istvăn despre momentul în care 
jandarmii au descins la Băiut pentru 
a împiedica „amestecul muncitorilor 
in treburile conducerii" :

„...Cu o zi înainte au acoperit 
geamurile sălii cu crongi de 
brad, ca să nu se poată vedea ce 
se petrece înăuntru. I-au adus 
la interogatoriu pe Șerbfln Petru, 
Cluc Ioska și Balogh Mârton. în

12,03 Concert educativ. Integrala simfo
niilor de Beethoven

13.OT De la A la... infinit
17.25 Dosarul energiei
17.45 Clubul tineretului
111.30 Februarie 1080. Cronica evenimen

telor politice
111,50 1001 de seri
10.00 Telejurnal
10,20 în actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie !
10,35 Călătorie prin țara mea (XVIII)
20.00 Teleenciclopedia
20.30 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 27 

țională care, după cum se știe, a cu
noscut o puternică deteriorare în ul
timul timp, ca urmare a acumulării 
unor probleme nerezolvate, a politicii 
sferelor de influență și dominație, 
de nesocotire a intereselor altor po
poare, România consideră că în pre
zent trebuie făcut totul pentru opri
rea accentuării încordării, pentru re
luarea și continuarea politicii de pace 
și destindere, bazată pe deplina ega
litate in drepturi, pe respectarea 
strictă a principiilor de drept inter
național. Este necesar să se depună 
toate eforturile pentru lichidarea stă
rilor de încordare și conflicte care 
mai dăinuie pe diferite meridiane ale 
lumii, pentru reglementarea exclusiv 
pe cale pașnică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase. Este în 
interesul vital al tuturor națiunilor, 
al întregii omeniri ca popoarele, con
ducătorii de state, oamenii politici, 
forțele înaintate din întreaga lume să 
acționeze într-un spirit de înaltă res
ponsabilitate pentru 'eliminarea cu 
desăvîrșire a forței în soluționarea 
problemelor, pentru promovarea fer
mă a unei politici de colaborare și 
înțelegere in lume și realizarea unui 
climat internațional de natură să ga
ranteze dezvoltarea liberă, indepen
dentă a fiecărei națiuni, pe deplin 
stăpînă pe destinul său, fără nici un 
amestec din afară".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes in ac
tivitatea sa și l-a asigurat de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

După solemnitatea luminării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
Cordial cu ambasadorul Riazuddin 
Ahmed.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

sală erau niște bănci. L-au prins 
pe Șerban și l-au răstignit cu 
l'ața in jos pe o bancă. Cinei 
jandarmi l-au tinut de mîini. de 
picioare — unul ii apăsa capul 
pe bancă — apoi, cu un ciomag 
noduros, din lemn de vișin, gros 
cit o coadă de mătură, au început 
să-l lovească cu toată puterea. 
Locotenentul de jandarmi numă
ra : Unu, doi, trei, patru... Piuă 
la douăzeci șl cinci. Nefericitul 
se zbatea în murdăria lui, căci a 
urinat și a făcut pe ci de chinul 
ăsta groaznic și era plin de 
singe și de lacrimi, și jandarmul 
îl apăsa cu gura de lemnul băn
cii, dar tot se auzeau afară 
urletele si Vaietele. $i Ciuc și 
Balogh au trebuit îlltîi să pri
vească asta, apoi le-a venit și 
lor rindul. Nu s-au'" putut scula 
de pe bancă, jandarmii au răs
turnat banca cu piciorul... Peste 
citova zile Bâlogh a și, murit".

Nebela, unul din cei mai dîrji și 
„rebeli" mineri, rămas fără un picior 
în urma unui accident de muncă, tată 
a cinci copii, și-a atras ura necruță
toare a autorităților. Vehement de
mascator al corupției, al fărădelegilor 
și brutalității — a prins intr-o noap
te conducătorii minei furind făină din 
magazia minerilor, cu puțin timp 
după ce înalta direcțiune a micșorat 
porțiile de făină ; Nebela a confiscat 
pur și simplu cei patru saci puși deja 
pe cărucior, a tras căruciorul oină ia 
locul unde se adunau minerii înainte 
de intrarea in șut, și dimineața la 4 
a împărțit făina la toți : a luat fie
care un kilogram și jumătate. Dealt
fel, domnii — hoții — au încercat să-1 
mitulască : i-au oferit un sac din cei 
patru, numai să tacă. Nebela însă, 
socialist convins, organizator de greve, 
membru în comitetul sindical, nu a 
putut fi corupt. Si se tot „amesteca" 
în treburile conducerii.

A fost ucis in anul 1923.
Șerban, Nebela, Ciuc, Bâlogh... 

Martiri, români și maghiari, ai luptei 
pentru socialism, pentru democrație 
muncitorească, pentru dreptul munci
torului de a-și spune cuvîntul.

Nu știu cum s-a desfășurat în rea
litate ședința cu pricina, despre ca
litate, a consiliului oamenilor muncii 
din pomenita relatare.

Șerban, Nebela, Ciuc și Bâlogh în 
orice caz nu au putut participa la ea.

Dar spiritul lor putea fi evocat. 
Chiar și de gazetarul care a Întoc

mit cenușia relatare.
Adevărurile care sînt repetate nu

mai la modul general își pierd forța, 
dacă nu sînt citate si în concretitudi- 
nea lor inedită și copleșitoare. Fie că 
o vorba de democrația muncitorească, 
de tradiții, sau de frăția dintre 
români și maghiari.

21.20 Varietăți muzical-distractive
21.45 Telejurnal
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19,00 Telejurnal
19.20 în actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie I
19,35 Călătorie prin țara mea (XVIII) 
20.00 Astă-seară, jaz
20,30 Momente din civilizația traco-da- 

cilor. Film documentar • Dobro- 
gea — mărturii arheologice — Ulm 
documentar

20.50 Capodopere, mari jnterpreți
21.45 Tolejurnal

începind de Ia 1 martie, circa 
120 000 de oameni ai muncii din in
dustria pielăriei, blănăriei și încăl
țămintei beneficiază de majorarea 
retribuției prevăzute pentru etapa 
a doua din acest cincinal, majorare 
care s-a aplicat, pină în prezent, ■ in 
numeroase alte ramuri ale economiei 
naționale, urmare ă înfăptuirii con
secvente a programului de creștere 
a nivelului de trai al poporului in 
perioada 1976—1980. Muncitorii, maiș
trii, inginerii, toți cei ce muncesc in 
tăbâcârii, in secțiile de producție a 
încălțămintei din piele și cauciuc, în 
unitățile producătoare de blănuri și 
marochinărie sînt ei înșiși producători 
de bunuri de consum, contribuind 
nemijlocit la înfăptuirea programu
lui de creștere a nivelului de trai, 
prin aprovizionarea populației cu o 
gamă largă de produse de primă 
necesitate, în cantități mereu sporite 
și într-un sortiment bogat, menit să 
satisfacă cerințele mereu crescînde 
ale cetățenilor. Este de subliniat fap
tul că produsele acestei importante 
ramuri a industriei noastre ușoare 
sînt cunoscute și solicitate în nu
meroase țări ale lumii.

Rezultatele bune obținute în acti
vitatea economică, în actuala legisla
tură, se află la temelia îmbunătățirii 
continue a veniturilor oamenilor 
muncii din acest sector. Incepînd de 
astăzi, retribuțiile personalului mun
citor din industria pielăriei, blănă
riei și încălțămintei se vor majora 
cu 13,3 Ia sută și vor atinge un pro
cent de creștere de 32,9 la sută, fată 
de retribuția anterioară primei etape 
de majorare. Numai în acest an — 
de la 1 martie și pină la 31 decembrie 
— oamenii muncii din unitățile Ce 
aparțin centralei industriale de re
sort vor primi cu 300 de milioane lei 
mai mult decit în aceeași perioadă a 
anului trecut.

Cum se reflectă aceste majorări, 
care se adaugă celor de la 1 februa
rie 1978, din prima etapă, în venitu
rile personalului muncitor din aceste 
întreprinderi ? Iată citeva exemple : 
un muncitor care lucrează la finisa
rea minerală a pieilor, încadrat în ca
tegoria a 5-a. treapta I avea, pină la 
1 februarie 1978, cînd s-au aplicat 
majorările corespunzătoare primei 
etape — 1 714 lei retribuție netă. în 
prezent, el are 2 040 lei și, incepînd 
de la 1 martie 1980 va primi 2 397 lei. 
Aceasta înseamnă că. în actuala le
gislatură, retribuția lui a sporit cu 
683 de lei, iar dacă adăugăm venitul

cinema
O Artista, dolarii si ardelenii : 
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.
O Prezentatorul : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
© Clopote de toamnl : TIMPURI 
NOI — 14; 15,45: 17.30; 19,30.
• I se spunea „Buldozerulf :
SCALA — 9; 11,15: 13.30; 15.45:
13,15;. 20.30, BUCUREȘTI — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, MO
DERN — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 13:
20.15.
O Moarte pe Nil : CINEMA STU
DIO — 10; 12.30, MUNCA — 14.30; 
17,lo: 20.
© Riul negru (în cadrul „Săptă- 
mînli Ulmului cubanez") : CI
NEMA STUDIO _ 16: 18.45.
• Cumpăna : EXCELSIOR — 9; 
11.15: 13,30; 15,45: 13: 20.15.
o Dcznodftmint 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.
O Din nou Disney — 9.15; 10,45; 
12.30: 14; 15.30: Interviuri despre 
probleme personale — 17: 19.30 : 
DOINA.
o Adio, dar răni in 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, AU
RORA — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 
20, ARTA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18: 20.
0 Colosul din Rhodos : GRIVITA
— 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.
o Doctorul Poenaru : BUZEȘTI
— 15.30; 17.30: 19.30.
O Camionul do cursă lungă : 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: 20.16.
O Cine mă strigă ? : BUCEGI — 
15.30: 17.30; 19,30.
<S 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 — 10; 18: 20.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

yi 4 martie. In țară : Vremea se va în
călzi. mal ales în primele zile. Cerul va 
fi schimbător. Vor căclea precipitații 
locale -sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, mai frecvente în regiunile 
nordice ale țării. Vînt moderat, cu in
tensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse, intre 

realizat prin munca în acord și spo
rul de vechime neîntreruptă de 10 
la sută rezultă o creștere de 785 lei. 
Calculată in procente, această crește
re se ridică la 39,8 la sută, cu mult 
peste media pe ramură și pe econo
mie. Un muncitor croitor sau ștanțor 
de piese pentru încălțăminte, înca
drat în categoria a 5-a, treapta a 
II-a, primește în prezent o retribuție 
netă în valoare de 2 009 lei. După 
aplicarea majorării din etapa a doua, 
el va primi 2 356 lei, cu 347 lei mai 
mult. La această sumă se adaugă, 
firește, sporul de vechime și cel 
realizat ■ prin munca in acord global.

Creșteri importante ale retribuții
lor se înregistrează și in întreprin
derile de încălțăminte din cauciuc. 
Astfel, un muncitor încadrat în ca
tegoria a 4-a, nivel de bază, care are 
in prezent 1 775 lei lunar, va primi, 
începind de astăzi, 2 081 lei, deci un 
plus de 306 lei, sumă ce se rotun
jește la 343 lei. dacă se iau in calcul 
sporul de vechime de 7 la sută și 
acordul global. Și în acest caz este 
demn de remarcat faptul că. în urma 
aplicării majorărilor din ambele eta
pe, respectivul muncitor realizează, 
numai la retribuția tarifară netă, un 
spor de venituri de 589 lei.

La rindul lor, maiștrii, factori de 
răspundere in secțiile de fabricație, 
direct implicați in realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan, vor benefi
cia de importante creșteri ale retri
buției. Un maistru tăbăcar, de pildă, 
încadrat ia gradația 4, clasa 22 are, 
in prezent, 2 415 lei. De azi înainte 
el va primi 2 670 lei. sumă la Care 
se adaugă și sporul pentru vechimea 
neintr.eruptă în muncă. Dacă socotim 
întreaga creștere de care beneficiază, 
cfi urmare a aplicării ambelor etape 
ale majorării, respectivul maistru be
neficiază de un supliment de venituri 
de 638 de lei.

Iată doar cîteva cifre și date care 
conturează imaginea concretă a grijii 
consecvente pe care partidul și sta
tul nostru o manifestă pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață ale întregului popor. 
Este o politică străbătută de un pro
fund umanism, care pune pe prim 
plan grija față de om, fată de pros
peritatea făuritorilor de bunuri ma
teriale și spirituale, o politică la a 
cărei înfăptuire contribuim prin mun
ca noastră și pentru care vom vota, 
cu toată convingerea, la 9 martie.

Rodica ȘERBAN

o Răzbunarea panterei roz : FE
RENTARI — 15,30: 17.30: 19.30;
a Studentul, computerul și car
tofii : COTROCENI — 15: 17,15;
19.30.
© Safari Express : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17.45 : 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Romulus cel Mare — 16; Viața 
unei femei — 20; (sala Atelier) : 
Fanteziile lui Fariatiev — 15; Fala 
din Andros — 19,30.
o Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital de chi
tară : COSTAS COTSIOLIS (Gre
cia) — 18.
e Opera Română : Emani — 19. 
o Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu); 
Floriile unui geambaș — 19,39 ;
(sala Grădina Icoanei) : Cum se 
numeau cel patra Beatles — 15 ; 
Infidelitate conjugală — 19,30.
e Teatral Mic : Pluralul engle
zesc — 15; Efectul razelor gamma 
asupra anemonelor — 19.30.
© Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru fiecare — 20
O Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.30.
o Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Jocul vieții și al morții 
— 19,30; (la Sala Palatului) : Mi
cul infern — 19.30: (sala Studio) ; 
Conversație... — 19.
e> Teatrul Gluleștl (sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 15: 19.30; 
(sala Giuleștl) : Omul care a vă
zut moartea — 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.
© Teatral „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
dc dragoste — 19.
o Teatrul „Ion Creangă" : Și cu 
Daniela, zece ! — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" : Don
Quijote — 10 ; Jocuri de poeți — 
jocuri de copii — 17.
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 16 : 19.30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
D-ale carnavalului — 19.30.

minus 8 $i plus 2 grade, local mai 
coborîte la începutul intervalului, în 
depresiunile din estul Transilvaniei. 
Temperaturile maxime vor oscila între 
minus 2 și plus 8 grade, local mai ri
dicate în sud. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme în curs dc Încălzire. Ce
rul va fi schimbător, favorabil preci
pitațiilor slabe. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 șl zero grade. Iar temperatu
rile maxime între plus 1 și plus 3 grade. 
Ceață dimineața și seara. (Margareta 
Struțu).

în legătură cu aplicarea < prevederi
lor Decretului prezidențial nr. 36/1980 
privind prețurile de achiziție de la 
populație ale aurului, platinei si ar
gintului. dat publicității, se aduce la 
cunoștința populației următoarele :

— Cetățenii care dețin metale pre
țioase — aur. platină, argint — indi
ferent sub ce formă (bijuterii, mone
de, obiecte de uz casnic sau frag
mente din acestea etc.) și doresc să 
le valorifice, se pot prezenta în orice 
zi Ia ghișeele unităților Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia și la unitățile „Bijuteria", ale 
Ministerului Comerțului Interior, 
existente în fiecare județ.

Preturile de cumpărare ale obiec
telor în funcție de conținutul de me
tal prețios al acestora, de complexi
tatea execuției, precum și de valoa
rea numismatică — în cazul monede
lor — sînt afișate la toate unitățile 
Băncii Naționale, precum si la toate 
unitățile specializate ale Ministeru

Cronica
Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani

versări a creării Armatei populare na
ționale a Republicii Democrate Ger
mane, generalul-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare generalului 
de armată Heinz Hoffmann, minis
trul apărării naționale al Republicii 
Democrate Germane.

Cu aceeași ocazie, atașatul militar, 
aero și naval al R. D. Germane în 
tara noastră, colonelul Joachim 
Schroter, a oferit, vineri după- 
amiază, un cocteil in saloanele am
basadei.

»Au luat parte general-colonel Ma
rin Nicolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale. Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali si ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți.. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, alti mem
bri ai corpului diplomatic.

Atașatul militar al R.D.G. s-a în- 
tîlnit, de asemenea, cu cadre și os
tași d intr-o unitate din garnizoana 
București.

★
Vineri a avut loc, în Capitală, sim

pozionul „Tradiție și actualitate în 
școala sociologică românească", orga
nizat de Academia de științe sociale 
și politice, Academia Republicii So
cialiste România și Comisia naționa
lă română pentru UNESCO, cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de la naș
terea lui Dimitrie Guști.

Au participat academicieni, cerce
tători, cadre didactice, activiști de 
partid și de stat, specialiști în dome
niul sociologiei și altor științe so
ciale.

© SPORT e SPORT
ARAD

întrecerile Internaționale 
ia tenis de masă

în Sala sporturilor din Arad au În
ceput vineri campionatele internațio
nale de tenis de masă ale țârii noas
tre, la care participă sportivi și spor
tive din 8 țări. Conform programu
lui. competiția a început cu desfășu
rarea probei pe echipe. Rezultate 
tehnice : masculin : Iugoslavia II — 
România III 3—0 : România I — Po
lonia II 3—0 ; Franța — Siria 3—0 ; 
Iugoslavia I — România juniori 
3—0 ; R. D. Germană — Bulgaria 
3—2 ; Polonia I — România II 3—0 ; 
R.P. Chineză II — Cehoslovacia 3—0 ; 
Iugoslavia II — R.P. Chineză 3—0 
(mare surpriză) : România I — Fran
ța 3—2 ; Iugoslavia I — R.D. Ger
mană 3—0 ; R.P. Chineză II — Po
lonia I 3—0. în semifinale, echipa se
cundă a Iugoslaviei va întîlni Româ
nia I. iar Iugoslavia I va juca în 
compania echipei secunde a R.P. Chi
neze ; feminin ; România III — R.D. 
Germană 3—1 ; Iugoslavia II — Fran
ța 3—1 ; Iugoslavia I — România ju
niori 3—1 ; R.P. Chineză II — Româ
nia II 3—0 ; România I — Iugoslavia 
II 3—0 ; Bulgaria — Iugoslavia I 
3—1 (surpriză). Pentru semifinale 
s-au calificat echipele R.P. Chineze I, 
România I. Bulgariei si invingătoa- 
rea din partida R.P. Chineză II — 
Cehoslovacia. Astăzi se vor cunoaște 
echipele învingătoare și vor începe 
întrecerile la cele 5 probe indivi
duale.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală se va disputa astăzi 
primul meci dintre echipa Confecția 
București și formația cehoslovacă 
Iskra Partizanske, contind pentru 
semifinalele „Cupei cupelor" la 
handbal feminin. Partida va începe 
la ora 16,30 și va fi arbitrată de 
cuplul austriac Fuhring — Jaki.

Jocul retur este programat în ziua 
do 9 martie.

© în optimile de finală ale turneu
lui internațional feminin de tenis de 
la Houston (Texas), jucătearea ro
mâncă Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—4. 6—3 pe Pam Shriver (S.U.A.).

© în orașul vest-german Sindel
fingen se vor desfășura astăzi și 
miine întrecerile campionatelor eu
ropene de atletism pe teren acope
rit. La această competiție. România 
va fi reprezentată de trei sportivi; 
Fița Lovin (in proba de 800 m), A- 
drian Proteasa (săritura în înălțime) 
și Horia Toboc (400 m Dlat). 

lui Comerțului Interior. Achitare 
contravalorii metalelor prețioase v; 
lorificate in condițiile prevăzute i 
Decretul nr. 36/1980 se face imedii 
după predarea acestora.

— Cota de 10 la sută din sum 
cuvenită, în devize libere, calculat 
la cursul necomercial de 12 lei do 
larul S.U.A. ce se acordă, la cereri 
în cazul vînzării de metale nrețioas 
— aur și platină — se păstrează î: 
conturi personale ce se deschid 1. 
Banca Română de Comerț Exteric 
-r pentru cetățenii domiciliati ii 
București — și la sucursalele Bănci 
Naționale existente în fiecare jude 
pentru cetățenii din celelalte locali 
tați, urmînd a fi folosite în confor
mitate cu dispozițiile legale.

Pentru orice alte informații in le
gătură cu achiziționarea de la popu
lație a metalelor prețioase — aur 
platină, argint — cetățenii se pol 
adresa unităților Băncii Naționale i 
Republicii Socialiste România.

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Maro

cului, vineri după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul căreia scriitorul loan Gri- 
gorescu a înfățișat realizările și pre
ocupările actuale ale poporului ma
rocan. în continuare a fost prezen
tat un film documentar marocan.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură si artă, 
un numeros public.

Au luat parte Boubker Boumahdî, 
ambasadoi-ul Marocului la București, 
membri ai ambasadei.

★
In perioada 26—29 februarie, la in

vitația Asociației de drept interna
țional și relații internaționale, a 
făcut o vizită în țara noastră prof. Rui 
Chancerelle de Machete, președintele 
Asociației portugheze de drept inter
național. Cu acest prilej, oaspetele 
portughez a prezentat la Academia 
de științe sociale și politice, la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" și la 
A.D.I.R.I. aspecte ale situației poli
tice din Portugalia și a vorbit des
pre politica externă a țării sale.

Președintele Asociației portugheze 
de drept internațional a fost primit 
la conducerea Ministerului Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

CASA DE ECONOMII
ȘI CONSEMNAȚ1UN1

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea Ia sorti lunară din 

29 februarie 1980
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1 74855 116 50 000
1 03395 101 50 000
1 80745 89 40 000
1 14556 41 40 000
1 15330 26 40 000

, 1 62130 103 30 000 '
1 39794 110 30 000
1 02436 70 30 000
1 14624 122 30 000
1 63406 14 25 000
1 00101 93 25 000
1 78993 85 25 000
1 75578 20 25 000
1 93229 73 25 000
1 08670 51 20 000
1 37159 91 20 000
1 64587 100 20 000
1 98246 58 20 000
1 97145 94 20 006
1 88275 55 20 000
1 04334 60 15 000
1 25503 36 15 000
I 91375 01 15 000
1 94467 101 15 000
1 01754

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

50 15 000

100 893 48 5 000
100 541 67 3 000
100 994 75 1 000
100 658 01 1 000
100 271 91 1 000
100 663 77 1 000
100 896 89 1 000
100 641 22 1 000

1 000 47. 80 800
1 000 54 37 800
1 000 87 124 800
1 000 07 47 800
1 000 26 109 800
1 000 67 81 800
1 000 98 117 800
1 000 32 74 800
1 000 14 39 800
9 825 TOTAL: 9 260 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor' se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

« AERODROM AN
TARCTIC. După cum lnfor‘ 
mează agenția T.A.S.S., la stația 
de cercetare sovietică din An
tarctica — „Molodiojnaia" — a 
fost construit un aerodrom, ca
pabil să primească aeronave 
mari de transport. Pista aero
dromului este din zăpadă pre
sată. Un aparat sovietic de tip 
„IL-18 D“ a efectuat deia un 
zbor pe ruta Moscova—Antarc
tica—Moscova (peste 30 000 de 
kilometri), ceea ce — precizează 
agenția citată — demonstrează 
posibilitatea menținerii legăturii 
directe cu echipele de cercetare 
științifică de la Polul Sud. a 
schimbului de echipaje științifi
ce și a aprovizionării acestora 
cu tot ce este necesar.

0 SUPERCINEMATO- 
GRAFUL DIN STOCK
HOLM. O realizare interesan
tă în materie de construcții 
culturale : la Stockholm a fost 
inaugurat, recent, un așa-numit 
„oraș al filmului". Modemul 
edificiu adăpostește un veritabil 
superclnematograf. unde, grație 
unei dispuneri originale a spa
țiilor rezervate spectatorilor, pot 
fi proiectate concomitent 11 fil
me. Funcționarea întregului 
complex e asigurată cu ajuto
rul a numai nouă persoane.

® DACTILOGRAFE 
MODERNĂ. ° noutate în 
domeniul mașinilor de scris :

pundă. practic, mișcării naturale 
a degetelor mîinii celui care

dactilografiază. Cu această ma
șină de scris cu claviatură 
adaptabilă, susține creatorul ei. 
un englez, viteza dactilografie
rii sporește în mod considerabil, 
respectiv cu circa 40 la sută.

@ RAVENNA ÎN PE
RICOL. Scufundarea solului 
Ravennei este o problemă care 
frămîntă pe locuitorii acestui 
frumos si vechi oraș de pe coas
ta Mării Adriatice. care în se
colul V a fost capitala Imperiu
lui Roman de Est. în ultimii 30 
de ani, terenul pe care e clădit 
orașul s-a lăsat într-un ritm de 
5—10 cm pe an. Inundațiile sint

claviatura are un anumit grad 
de mobilitate. în sensul că dis
punerea litereloi- — fixă la ti
purile tradiționale — poate fi 
schimbată, după cum se vede în 
fotografie, astfel ca să cores-

un fenomen frecvent aici ; ulti
ma a survenit anul trecut, in 
decembrie, cind vînturi puter
nice au făcut să năvălească ape
le mării în oraș, provocînd con
siderabile daune. Autoritățile 
municipale reclamă guvernului 
de la Roma luarea urgentă de 
măsuri pentru stabilizarea solu
lui și protejarea de inundații a 
orașului — care cuprinde și o 
serie întreagă de vestigii istori
ce de valoare, printre care su
perbe mozaicuri bizantine.

© BROASCA ȚES
TOASĂ SUB PROTECȚIE, 
între speciile cele mai amenin
țate cu dispariția figurează și 
„bătrîna" broască țestoasă. Vaj
nică supraviețuitoare încă- din 
epoca atît de îndepărtată a di
nozaurilor. ea a ajuns să fie

vînată în mod excesiv pentru 
carne, ca și pentru piele și ca
rapace. comercializate la mare 
preț. O serie de activități mo
derne ale omului și. mai recent, 
poluarea crescîndă a oceanelor 
avind drept efect major distru-, 
gerea unor perimetre obișnuite 
de înmulțire, de pildă, în Ja
maica. au determinat aducerea 
broaștei țestoase in pragul dis
pariției. Această „colindătoare a 
mărilor", cum e numită datorită 
deplasărilor pe mari distante pe 
care le face, poate fi salvată nu
mai prin acțiupi concertate ale 
statelor interesate. Citeva pro
iecte au si fost avansate : Ni
caragua vizează înființarea unei 
„rezervații marine" : Costa Rica 
a atribuit unei zone de repro
ducere calitatea de parc natio
nal ; iar Indonezia și Filipinele 
se vor îngriji de amenajarea

unui vast spațiu pentru adăpos- 
tirea și ocrotirea broaștelor 
țestoase.

® ANIVERSARE RA
DIOFONICĂ. Winifred Col
lin, acum in vîrstă de 82 de ani, 
prima femeie din lume a cărei 
voce a fost auzită la receptoa
rele de radio, a sărbătorit a 60-a 
aniversare a acestui eveniment 
istoric. Pentru a adăuga o oare
care diversitate emisiunilor de 
radio, aflate la începuturile lor 
Compania telegrafului fără fir 
a lui Marconi a rugat-o. în fe
bruarie 1920, pe Winifred să cin- 
te împreună cu o formație de 
muzică populară. Transmisiile 
de muzică în care ea îsi dădea 
concursul au fost recepționate si 
peste hotare, de radioamatori 
din Norvegia și Portugalia.
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România în lume
® Contacte internaționale ® Convorbiri Prezențe-

SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVIND SCHIMBUL DE CONVORBIRI

MĂRFURI PE ANUL W80 ÎNTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNO-THAILANDEZE

ROMÂNIA Șl REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

BEIJING 29 (Agerpres). — în urma 
tratativelor Durtate. intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, la Beijing a fost 
semnat vineri nrotocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe a- 
nul 1980 intre Guvernul Republicii So
cialiste România si Guvernul Repu
blicii Populare Chineze.

în baza documentului semnat. R.P. 
Chineză va livra României mașini-u- 
nelte, alte mașini si utilaje. anarate 
de testat metale, instrumente și apa
ratură medicală, cocs, cărbune ener
getic. metale colorate, feroaliaje, 
bauxită, produse chimice, bumbac, 
produse textile, orez, peste, conserve 
de fructe si legume și alte bunuri de 
larg consum.

La rîndul său. țara noastră va livra 
în R.P. Chineză echipamente si uti
lai oetrolier. autocamioane, autobuze, 
microbuze, autoturisme de teren, lo
comotive diesel electrice pentru ma
gistrale. calculatoare electronice, te
levizoare si tuburi cinescop. țevi și 
laminate din otel, aluminiu, produse 
chimice și alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, iar din 
partea chineză de Li Qiang. minis
trul comerțului exterior.

La ceremonia semnării au parti
cipat Yu Qiuli. vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, Wang 
Youping. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Chen Jie. adjunct al 
ministrului comerțului exterior, pre
cum și membrii delegației chineze 
participante la tratative, iar din par
tea română — Aurel Duma, ministru 
secretar de stat în Ministerul Aface
rilor Externe, și ceilalți membri ai 
delegației economice a Republicii So
cialiste România.

Au asistat, de asemenea, Florea 
Dumitrescu, ambasadorul tării noas
tre la Beijing, și Chen Shuliang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

BANGKOK 29 (Agerpres). — To
varășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului român, mi
nistrul finanțelor, o făcut o scurtă 
vizită la Bangkok, unde a avut -o 
întrevedere cu generalul Lek Naeo- 
mali, viceprim-ministru al guvernu
lui thailandez. în cursul întrevederii 
au fpst examinate unele aspecte ale 
stadiului actual al raporturilor bila
terale; îndeosebi pe plan economic, 
precum și perspectivele de dezvol
tare a acestora, exprimîndu-șe de 
ambele părți dorința de lărgire și 
intensificare atît a schimburilor co
merciale cit și a cooperării in pro
ducție. Totodată, a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale vieții contemporane, sub
liniindu-se utilitatea intensificării 

■ conlucrării româno-thailandeze pe 
plan internațional.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat înt.r-o atmosferă cordială, au fost 
prezenți mareșalul Sithi SaWetasila, 
ministrul de externe al Thailandei, 
Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Ion Revecu, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al tării noastre la Bangkok.

Ședința Consiliului federal
BELGRAD 29 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc o ședință a Con
siliului federal pentru relațiile in
ternaționale, care a examinat evolu
ția situației internaționale, precum și 
poziția și politica Iugoslaviei pe plan 
internațional — transmite agenția 
Taniug. Reuniunea s-a desfășurat sub 
conducerea lui Miloș Minici. membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., pre
ședintele consiliului.

în cadrul ședinței s-a apreciat că 
in contextul înrăutățirii situației in
ternaționale „se manifestă tot mai 
frecvent recurgerea la politica de 
forță, la intervențiile militare împo
triva țărilor nealiniate și indepen
dente prin presiuni și amestecuri, 
precum și prin intensificarea cursei 
inarm arilor".

Exprimindu-se profunda insatisfac
ție in legătură cu rezultatele Confe
rinței generale a O.N.U.D.I., de la 
Delhi, s-a subliniat că acest insucces

pentru relațiile internaționale
s-a datorat exclusiv atitudinii țărilor 
dezvoltate.

Consiliul s-a pronunțat pentru con
sultări cit mai largi între țările și for
țele interesate în legătură cu pregă
tirea reuniunii de la Madrid, a Con
ferinței pentru securitate și coopera
re in Europa. Totodată, a fost subli
niată „hotărirea fermă a Iugoslaviei 
ne'aliniate de a milita activ pentru 
edificarea unui sistem nou de relații 
politice și economice în lume bazat 
pe princioiile coexistenței pașnice, 
respectării independenței, egalității în 
drepturi a tuturor țărilor și popoare
lor, precum și al dreptului lor la o 
cale de dezvoltare proprie. Pe ace
leași principii, Iugoslavia dorește să 
dezvolte in mod trainic relații de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
și, în mod special, să dezvolte și să 
întărească relații bune cu toți vecinii 
săi".

ORIENTUL MIJLOCIU
Trimisul special al premierului nipon la Damasc O o

PE LINIA DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR ROMÂNO-JAPONEZE SCHIMB DE MESAJE

Lucrările Congresului al XV-lea
al P.C. din Japonia
Raportul Comitetului

TOKIO 29 (Agerpres). — Raportul 
de activitate al C.C. al P.C.J., pre
zentat la Congresul al 
Partidului de Tetsuzo Fuwa, șeful 
Secretariatului C.C., a făcut o amplă 
analiză a situației politice interne, a 
activității partidului și a sarcinilor 
legate de alegerile pentru Camera 
Superioară a Dietei, care urmează 
să aibă loc în această vară.

în cei peste doi ani care au tre
cut de la Congresul al XIV-lea al 
partidului, a relevat raportul, 
P.C.J. a obținut succese însemnate, 
în cadrul alegerilor generale din 
toamna anului trecut, in Camera In
ferioară a parlamentului a fost ales 
cel mai mare număr de deputați co
muniști din întreaga istorie a parti
dului. S-a consolidat considerabil 
situația P.C.J. și în organele locale 
ale puterii, unde, după alegerile din

XV-lca al

Central al partidului
anul trecut, partidul comunist se 
află pe locul al treilea ca număr de 
deputați, după Partidul Liberal De
mocrat și Partidul Socialist.

în aceeași perioadă — se relevă In 
raport — au crescut și s-au conso
lidat rindurile partidului, care nu
mără în prezent aproximativ 440 000 
de membri. Numărul cititorilor zia
rului „Akahata". organ central al 
partidului, a ajuns la 3 530 000.

Vorbitorul a relevat, toto'dată, ne
cesitatea ca. paralel cu creșterea nu
merică a partidului, să se acorde o 
atenție deosebită pregătirii politice 
a membrilor săi, creșterii conștiinței 
lor revoluționare.

Raportul a făcut, de asemenea, o 
amplă analiză a situației internațio
nale și a celei din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională.

Sesiunea plenară a C.C. al P.C. Chinez

TOKIO 29 (Agerpres). — Corespon
dență de la I. Serbănescu : Tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
neri dimineața de 
pțimul ministru al

Cu acest prilej, 
ședintelui Reoublicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
primului ministru japonez i-a fost 
înmînat un mesaj și i-au fost trans
mise salutări cordiale si cele mai 
bune urări de sănătate si fericire 
personală, iar ponorului japonez — 
urări de prosperitate și pace.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
primul ministru al Japoniei a rugat

a fost primit vi- 
Masayoshi Ohira, 
Japoniei.

din partea pre-

să se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușeseu cele mai bune sentimente, 
calde salutări și urări de sănătate și 
fericire personală, precum și succese 
poporului român pe calea progresu
lui și bunăstării.

în cursul întrevederii a fost evocat 
cu satisfacție cursul ascendent al re
lațiilor româno-japoneze pe tărim 
economic, tehnico-științific. cultural, 
subliniindu-se dorința comună de a 
le amplifica și importanța deosebită 
a intilnirilor la cel mai înalt nivel 
pentru dezvoltarea acestor relații în 
interesul celor două țări si popoare, 
al progresului, destinderii internațio
nale și păcii.

LA NIVEL ÎNALT ÎNTRE

ROMÂNIA Șl LIBIA

Cu

Sesiunea Comisiei mixte economice guvernamentale

TOKIO 29 (Agerpres). — în zile
le de 27 și 28 februarie a.c. s-au 
desfășurat la Tokio lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte 
economice guvernamentale româno- 
japoneze. Cu această ocazie s-a fă
cut o trecere în revistă a stadiului 
raporturilor economice bilaterale, 
convenindu-se asupra necesității in
tensificării 
creșterii 
merciale

eforturilor în vederea 
volumului schimburilor co
și a extinderii în continua

Ja-re a acțiunilor de cooperare cu 
ponia și pe terțe piețe.

La încheierea lucrărilor s-a adop
tat un protocol care a fost semnat 
de Ibn Constantinescu. președintele 
Camerei de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele părții române în comisie, și 
de Kiyoshi Yotsumoto, președintele 
Consiliului de administrație al fir
mei „Kawasaki Heavy 
Ltd", președintele părții 
comisie.

Industries 
japoneze in

DUNĂRE SOLEMNĂ LA PARIS

29 (Agerpres). — în cadrulPARIS 
manifestărilor organizate în Franța, 
pentru marcarea centenarului stabi
lirii relațiilor diplomatice româno- 
f.-anceze, la sediul Senatului a avut 
loc o adunare solemnă. Acțiunea, 
organizată de Grupul de prietenie 
Franța—România din Sbnat. s-a des
fășurat sub înaltul patronaj și în 
prezenta lui Alain Poher, președin
tele Senatului.

în cuvintul de deschidere, președin
tele Senatului francez a subliniat 
marea bucurie cu care Grupul sena
torial de prietenie, conducerea Came
rei Superioare au organizat și au 
participat la această ceremonie, măr
turie a prieteniei seculare franco- 
române.

Alain Poher a evocat întilnirile și 
convorbirile pe care le-a avut cu 

României, Nicolae 
Cu aceste ocazii deo-

președintele 
Ceaușeseu.

R. F. GERMANIA

președintele
putut con-

sebite — a subliniat 
Senatului francez — am . 
stata interesul profund pe care Româ
nia, președintele ei il acordă marilor 
probleme ale lumii contemporane, 
eforturile pe care le consacră men
ținerii păcii în lume. Aceasta face 
ca România să se bucure de multi 
prieteni, in toată lumea. A luat anoi 
cuvintul Lucien Gautier, președin
tele Grupului de prietenie Franța— 
România din Senat, care a vorbit 
despre tradițiile prieteniei rornâno- 
franceze.

în încheiere, vorbitorul a dat citire 
mesajelor schimbate intre președin
ții Republicii Socialiste România și 
Franței, cu ocazia centenarului stabi
lirii relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări.

A luat cuvintul, de asemenea, 
Corneliu Mănescu, ambasadorul 
României la Paris.

ȚRIPOLI 29 (Agerpres). 
prilejul prezentei la Tripoli a minis
trului secretar de stat, Vasile Pungan, 
trimis special al tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, a avut loc un schimb de 
mesaje intre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, și conducătorul Marii 
voluții de la 1 Septembrie din 
mahiria Arabă Libiană Populară 
cialistă. colonelul Moammer 
Geddafi.

Din partea președintelui României 
a fost transmis un mesaj de prietenie 
pentru poporul arab libian prieten, 
împreună cu urări de sănătate și fe
ricire personală 
Moammer El

Mulțumind 
Moammer El 
transmită, in 
liei, sincere urări de sănătate și sen
timente de prietenie frățească pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășei Elena Ceausescu, 
prosperitate și progres continuu po
porului prieten al României.

Pe baza considerentelor si puncte
lor de vedere ale președintelui Re
publicii Socialiste România, a 
efectuat un schimb de păreri in pro
bleme ale relațiilor bilaterale, cu 
privire la unele aspecte ale raporturi
lor internaționale de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă orietenie si stimă 
reciprocă, ce caracterizează relațiile 
dintre România șl Jamahiria Libiană. 
dintre conducătorii celor două state.

pentru colonelul 
Geddafi.
pentru mesaj, colonelul 
Geddafi a rugat să se 
numele său și al fami-

CORESPONDENȚĂ DIN BONN

Ziarele, emisiunile posturilor de 
radio și televiziune, afișele ce și-au 
făcut apariția pe clădirile publice, 
totul indică faptul că in Republica 
Federală Germania, 1980 este an e- 
lectoral. Și, cu toate că pînă la scru
tinul federal din octombrie mai este 
destul timp, campania electorală, 
practic, a și inceput. Liderii princi
palelor partide politice sînt prezenți ' 
la dezbateri televizate, dau interviuri 
în serie presei scrise, iau parte la 
adunări publice. Bătălia electorală 
s-a declanșat în Baden-Wiirttem- 
berg, primul land unde șe vor des
fășura alegerile locale. După Baden- 
Wurttemberg urmează Saar. Rena
ni a de Nord-Westfalia... culminind 
cu alegerile federale.

...în trenul care duce de la Ham
burg la Bonn stau de vorbă cu o 
activistă a Partidului Social-Demo
crat. ușor de recunoscut după insig
na cu însemnele partidului pe care 
o purta in piept. Intrase în compar
timent cu un voluminos dosar cu 
documente — discursuri, situații sta
tistice, informații de ordin economic 
și social de ultimă oră, pe care le 
răsfoia cu stiloul in mină, făcind sub
linieri, Încadrări. însemnări fugare 
pe margine. S-a arătat bucuroasă să 
vorbească despre programul politic 
al partidului său. Merge la Diissel- 
dorf, unde urmează să pregătească 
deschiderea campaniei pentru alege
rile din Renania de Nord-West
falia.

Da, bazinul Rhurului începe să cap
teze atentia forțelor politice ale tă
rii Alegerile din acest important 
centru industrial vor avea o valoa
re de test. La ultima consultare e- 
lectorală. victoria a revenit P.S.D.- 
P.L.D. Care va fi verdictul urnelor 
de această dată ?

Temele principale ale campaniei

O ________ _________ ..___________ .__
declarație a ' liderului majorității democrate din Senatul 

american
DAMASC 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei. Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe Sunao Sonoda, trimis spe
cial al primului ministru al Japo
niei, aflat in vizită oficială la Da
masc.

în cursul întrevederii, din partea 
premierului japonez Ohira, a fost 
transmis președintelui Assad un me
saj privind cooperarea dintre cele 
două țări. El a subliniat că Japo
nia se pronunță pentru o „pace 
globală în Orientul Mijlociu, bazată 
pe retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în 1967 și pe 
recunoașterea unor drepturi echitabi
le poporului palestinian, inclusiv 
dreptul de a-și hotărî singur desti
nul". Sonoda a afirmat că tara sa 
„se opune politicii israeliene de crea
re de noi așezări în teritoriile arabe 
ocupate".

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Liderul majorității democrate din Se
natul american. Robert Byrd, a- de
clarat că înființarea unor noi așe
zări israeliene în teritoriile arabe o- 
cupate în urma războiului din 1967 
nu este o problemă internă a Israe
lului. ci reprezintă o chestiune cu 
profunde implicații internaționale, 
care se repercutează asupra efortu
rilor de realizare a unei păci globa
le în Orientul Mijlociu — transmite 
agenția. U.P.I.

înființarea unor noi așezări israe
liene in teritoriile arabe ocupate poa
te avea consecințe negative asupra- 
perspectivelor păcii in Orientul Mij
lociu, a subliniat el, adăugind că a- 
semenea acțiuni ale Israelului ar pu
tea atrage o reducere a ajutorului a- 
cordat de Statele Unite părții israe
liene.

BEIJING 29 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la 29 februarie s-au 
Beijing, lucrările celei de-a 
sesiuni plenare a celui de-al XI-lea 
Comitet Central al P.C. Chinez, pre
zidate de tovarășul Hua Guofeng, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Chineze.

Comunicatul dat publicității 
că plenara a hotărît ca cel 
Xll-lea Congres național al 
Chinez să aibă loc înainte de data la 
care urma să se desfășoare în mod 
normal.

Hu Yaobang, membru al Biroului 
Politie al C.C. al P.C.C.. și Zhao 
Ziyang. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C., prim-secretar al 
Comitetului provincial de partid 
Sichuan, au fost aleși membri ai 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C.

încheiat. la 
cincea

R.P.
relevă 
de-al 

P.C.

Plenara C.C
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — în 

capitala Ungariei a avut loc plenara 
C.C. al P.M.S.U., care a examinat și

pe scurt
gSȘBaatșa?

WĂGEI\miLE DE PRESĂ

fost

PLAN DE COLABORARE

ROMÂNO-BULGAR

SOFIA 29 (Agerpres). — La Sofia a 
fost semnat planul de colaborare 
bilaterală tehnico-științifică, pentru 
anul 1980, in domeniul controlului 
calității produselor și metrologiei în
tre Inspectoratul general de stat 
pentru controlul calității produselor 
din România și Comitetul de Stat 
pentru standardizare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Bulgariei.

n

'JN GUVERN CU PARTICIPAREA PARTIDULUI SOCIALIST MUNCITO
RESC SPANIOL (P.S.M.S.), avînd ca bază un program elaborat colectiv, 
ar avea sprijinul comuniștilor, atît în parlament, cît și în rîndul maselor", 
a declarat, vineri, la Madrid, secretarul general al Partidului Comunist din 

precizat Santiago Carrillo - nu cerem 
Totodată, secretarul general al P.C.S. 
externe independente a Spaniei, o■ W’"<

Spania, Santiago Carrillo. „Noi - a 
să facem parte din acest guvern", 
a subliniat necesitatea unei politici 
politică avînd propria sa vocație.

NOUL COMITET CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN 
BANGLADESH, ales de delegații 
Ia al III-lea Congres al partidului, a 
desemnat pe cei 29 de membri ai 
Secretariatului C.C. Moni Singh a 
fost confirmat în funcția de pre
ședinte al Comitetului Central, iar 
Muhammad Farhad — in aceea de 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Bangladesh.

acesta își exprimă satisfacția pen
tru climatul creat prin suprimarea 
restricțiilor legate de traficul ae
rian civil deasupra Mării Egee, re
latează agenția France Presse.

subliniază că cele două părți con
sideră necesar ca mișcarea de ne
aliniere să-și activizeze eforturile 
pentru sprijinirea cursului destin
derii internaționale. De asemenea, 
s-a relevat necesitatea ca tărilp 
nealiniate să-și intensifice colabo
rarea între ele. să' adopte măsuri 
pentru ca mișcarea de nealiniere 
să nu fie atrasă intr-un nou „război 
rece".

| TURCIA ESTE GATA SA ÎN
CEAPĂ DIALOGUL CU GRECIA. 
Ministrul de externe al Turciei. 

, Hayrettin Erkmen, a declarat că 
este gata să se intîlnească cu omo- 

I logul său grec. Gheorghios Rallis. 
la o dată adecvată și dună stabi- 

I lirea unei oVdini de zi — transmite 
I agenția France Presse. El a anunțat 

că a primit din partea șefului di- 
| plomației grecești un mesaj, in care

COMUNICAT INDIANO-ALGE- 
RIAN. La Delhi s-au încheiat con
vorbirile dintre ministrul de exter
ne al țării-gazdă. Narasimha Rao, 
și ministrul algerian al afacerilor 
externe, Mohamed Seddik Benyahia, 
care a efectuat o vizită oficială in 
India. Comunicatul dat publicității

GUVERNELE R.D.P. LAOS 
R.D. MADAGASCAR au hotărît 
stabilească relații diplomatice 
nivel de ambasadă — s- 
la Vientiane.

St 
să 
la 

;-a anunțat

fost vice-DECES. Yigal Alton, 
prim-ministru și ministru israelian 
al afacerilor externe, a încetat, 
vineri, din viată, ca urmare a unei 
crize cardiace.

MESAJ AL MOZAMBICULUI ADRESAT SECRETARULUI GENERAL 
AL O.N.U. Guvernul Republicii Populare Mozambic condamnă cu fermi
tate provocările și atacurile autorităților rasiste de la Pretoria împotriva 
statelor africane independente. Intr-un mesaj adresat secretarului general 
al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, se arată că Mozambicul 
a devenit ținta unor atacuri permanente din partea R.S.A. Aviația militară 
a regimului rasist încalcă sistematic spațiul aerian al Mozambicului. iar 
forțe terestre si navale pregătesc o agresiune directă împotriva acestei țări.(OI7V 'ACTUALITATEA POLITICA)

electorale privesc politica internă: 
asigurarea creșterii economice, îmbu
nătățirea legislației sociale/ situația 
impozitelor, a pensiilor etc. Desigur, 
actuala coaliție se prezintă în marea 
dezbatere ce incepe cu o serie de 
rezultate certe în aceste domenii. Dar 
tot atît de adevărat este că progra
mul său de viitor nu putea să nu 
fie handicapat de consecințele crizei 
economice, îndeosebi ale crizei ener
getice. De pildă, ritmul de creștere, 
potrivit datelor oficiale furnizate, se 
va încetini, ajungînd la numai 2.5 
la sută sau chiar mai puțin Se cre
de, de asemenea, că inflația va mai 
crește, chiar dacă nu în proporțiile 
cunoscute in alte țări occidentale iar 
șomajul nu va putea fi redus sub
stantial. Prezentind asemenea 
spective, ;
___ r__ _____ ___„ _______ i per- 

guvernul cancelarului H. 
Schmidt îndeamnă la reflecție realis
tă asupra situației generale ne care 
o traversează economia mondială.

în mod cu totul deosebit, proble
mele politice externe ocupă de a- 
ceastă dată un loc foarte imnortant 
în dezbaterile preelectorale. în dis
cuțiile pe care le-am avut la Bonn 
cu reprezentanți ai Ministerului de 
Externe, cu membri ai Bundestagu- 
lui. interlocutorii au ținut să subli
nieze că evoluțiile intervenite în ul
timul timp în viața internațională au 
sensibilizat toarte mult opinia publi
că — si este firesc ca forțele nolitice 
să tină seama de aceasta. Vicepre
ședintele Partidului Liberal-Demo
crat și președinte al fracțiunii P L.D. 
în Bundestag, Wolfgang Mischnik, a- 
răta astfel că. dincolo de orice deo
sebiri, de orice nuanțe specifice, 
există un consens asupra necesității 
continuării politicii de pace și des
tindere. ..Situația de încordare creată 
pe plan international — declara vice
președintele P.L.D. — evidențiază

concludent cît de necesar este să se 
continue eforturile pentru destindere. 
In ce privește P.L.D. — și. cînd mă 
refer la partidul nostru, am in ve
dere și guvernul, intrucit președinte
le partidului deține portofoliul Minis
terului de Externe — ne propunem 
să acționăm pentru a păstra si a 
consolida ceea ce s-a obținui. Faptul 
că la Hamburg s-a întrunit Forumul 
științific european constituie un 
exemplu încurajator. Aceasta demon
strează că statele care au participat 
la Conferința de la Helsinki sint in
teresate in menținerea canalelor dia
logului, in salvgardarea • destinderii, 
în ce ne privește, acordăm o mare 
atenție reuniunii general-europene 
programate pentru toamna acestui an 
la Madrid. Credem că trebuie să se 
asigure o bună pregătire a acesteia, 
astfel ca ea să impulsioneze înfăptui
rea prevederilor Actului final de 
Helsinki".

în același sens, reprezentanți 
Ministerului de Externe arătau 
guvernul vest-german privește 
o deosebită atenție editoarea _ _. 
niune de la Madrid, subliniind că 
la Bonn a fost primită cu interes 
și aprobare propunerea făcută de 
președintele Nicolae Ceaușeseu ca a- 
ceastă reuniune să se desfășoare Ia 
nivel de miniștri de externe, toc
mai pentru a-i da mai muftă greuta
te. a imprima o mai mare eficiență 
hotăririlor ce vor fi adoptate.

Firește, actuala situație de încor
dare existentă pe plan international 
a pus și mai mult In evidență ca
racterul imperativ al obiectivului 

. dezarmării. în această lumină, re
uniunii de la Madrid ii revine mi
siunea de a examina măsurile ce se 
impun pentru trecerea la dezanga
jarea militară și dezarmare în Euro
pa, fără de care nu se poate con
cepe înfăptuirea unei securități trai
nice Pe continent. Atît la Bundes
tag, cit și la Ministerul Afacerilor 
Externe se evidențiază faptul că 
R.F.G. împărtășește ideea. susținută 
de România și de alte țări europene, 
ca la. Madrid să se angajeze dezba
teri concrete pentru extinderea ariei 
de cuprindere a așa-numitelor măsuri 
de creștere a încrederii și întărire a 
stabilității, precum și de a se lua în 
considerație organizarea unei confe
rințe de dezarmare in Europa.

Aprecierile la adresa poziției con-

la

aî 
că 
cu 

reu-

structive a țării noastre în probleme
le securității europene sînt întărite 
de evidențierea rolului de „pionie
rat" pe care l-au avut o serie de ac
țiuni întreprinse cu aproape un de
ceniu și jumătate în urmă — intre 
care stabilirea de relații diplomati
ce intre România și R.F.G. — de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea pro
cesului de normalizare a relațiilor 
interstatale și de destindere în Eu
ropa.

Domnul Wolfgang Mischnik declara, 
in . această ordine de idei, că relațiile 
de colaborare româno—vest-germa- 
ne urmează o linie de evoluție as
cendentă. Un punct principal in a- 
ceastă evoluție il constituie bunele 
raporturi de cooperare economică. 
Au fost amintite în același context 
relațiile de cooperare culturală, evi- 
dențiindu-se însemnătatea inaugură-

rii Institutului cultural al R.F.G. Ia 
București și .apropiata deschidere la 
Munchen a unei instituții similare 
românești. De asemenea, au căpătat 
extindere schimburile la nivel poli
tic. inclusiv parlamentar.

Problemele internaționale ocupă, 
într-adevăr, un loc important în via
ța politică vest-germană. în actuala 
conjunctură. Ilustrativ este și fap
tul că Bonnul a fost, in ultimele două 
săptămîni. punctul de întilnire a nu
meroși factori politici din Occident. 
Presa de aici evidențiază, în legătură 
cu aceasta, că guvernul vest-german 
se dovedește constant în a-si afirma 
preocuparea pentru a se găsi căile de 
depășire a dificultăților apărute în 
viața internațională, pentru conti
nuarea politicii de destindere.

Dumitru ȚINU

ITALIA Implicațiile deciziilorCongresului Partidului Democrat-Creștin
în pofida amînărilor repetate și a 

aprinselor dezbateri pe care le-a 
suscitat. Congresul Partidului Demo
crat Creștin, ale cărui lucrări s-au 
ținut zilele trecute la Roma, s-a în
cheiat fără cristalizarea perspective
lor unei noi formule guvernamenta
le și fără alegerea noului secretar 
național al partidului. Ambele deci
zii au fost aminate pentru reuniunea 
Consiliului național al partidului, 
programat să aibă loc la 5 martie.

Dacă problema alegerii înlocuito- 
Benigno Zaccagnini în 

secretar național privește 
raporturile interne ale 

faptul că forumul suprem 
concluzie

rului lui 
funcția de 
mai ales 
partidului. _ ,__ __ _____
al P.D.C. nu a ajuns Ia o 
privind conturarea unei formule gu
vernamentale viabile este de natură 
să aibă serioase repercusiuni asupra 
situației politice din țară. La ordinea 
de zi a congresului s-a aflat ca punct 
principal atitudinea P.D.C. față de 
una din problemele-cheie ale vieții

politice italiene, și anume participa
rea partidului comunist la conduce
rea treburilor țării.

Este semnificativ că moțiunea 
aripii de stingă a partidului, favo
rabilă aprofundării dialogului cu 
comuniștii și participării acestora la 
guvern, a obținut aproape jumătate 
— respectiv 42,3 la sută din voturi. 
Cu toate acestea, aripa de dreapta a 
partidului, precum și curentele de 
centru-dreapta au. impus respingerea 
oricărei participări a comuniștilor la 
guvern — rezoluția acestora întru
nind 57,7 la sută din voțuri.

Chiar si din acest rezultat se poa
te constata că teza participării co
muniștilor la guvern a cîștigat enorm 
de mult teren chiar in rîndul parti
dului, care își făcuse din excluderea 
comuniștilor de la participarea la gu
vern un adevărat „crez" al întregii 
sale conduite, o adevărată dog
mă. în însăși intervenția prezentată 
în fata congresului de fostul premier 
Giulio Andreotti se arată că „a

spune «Nu» negocierilor cu P.C.I. nu 
înseamnă altceva decit a ne angaja 
pe o cale periculoasă și, probabil, 
fără ieșire".

Rezultă astfel, cit se poate de lim
pede, că problema participării Par- 

. tidului Comunist Italian la guvern a 
ajuns Ia un grad de acuitate deose
bită, ea fiind una din cerințele cele 
mai stringente, fundamentale pentru 
scoaterea țării din situația de criză. 
Oameni politici care in mod tradi
țional refuzau fie și să discute aceas
tă. perspectivă, care pină nu de mult 
închideau ochii în fața acestei cerin
țe sînt astăzi determinați de viață, 
de realități, să procedeze la o revi
zuire a propriilor poziții, să se pro
nunțe pentru acceptarea propuneri
lor de dialog cu P.C.I., pentru găsi
rea unor forme de colaborare.

•Implicațiile deciziei adoptate, fap
tul că forțele de dreapta au reușit 
încă o dată, fie chiar și la limită, 
să-și impună punctul de vede
re sint multiple. în primul rind. 
„nu“-ul democratiei-crestine este de 
natură să blocheze dialogul dintre 
principalele forte politice din țară. 
„Hotărirea democrat-creștinilor de 
a exclude participarea comuniștilor 
la guvern — declara in acest sens 
Fernando Di Giulio, președintele 
grupului parlamentar comunist din 
Camera Deputaților — a anulat ori
ce posibilitate de cooperare între 
cele mai mari partide italiene si. in 
același timp, sporește posibilitatea 
unor noi alegeri anticipate".

Decizia adoptată de democrat-creș- 
tini a determinat, totodată, si rupe
rea armistițiului politic. încheiat în 
urmă cu șase luni, prin care s-a 
născut actualul cabinet tripartit mi
noritar, bazat pe abținerea în par
lament a socialiștilor.

Atentia observatorilor este îndrep
tată acum spre Consiliul național al 
P.D.C. care, după cum se exprima 
agenția A.N S.A., „va trebui să în
cerce o mediere dificilă pentru a 
reface, pe baza unei platforme cit 
mai largi cu putință, unitatea parti
dului". Majoritatea formațiilor poli
tice din tară și-au 
oricărei decizii 
țațelor cu care 
rile acestui for.

amînat luarea 
în așteptarea rezul- 
se vor încheia lucră-

Radu BOGDAN
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Plenara a hotărît să creeze Secre
tariatul C.C. al P.C. Chinez, alcătuit 
din 12 membri, și l-a ales pe 
Yaobang ca secretar general al 
al P.C. Chinez.

Plenara a aprobat demi-ia
Wang Dongxing, vicepreședinte 
C.C. al P.C.C. și membru "1 -'i-- ..... 
Politic al C.C. al. P.C.C.. Ji Dengkui, 
Chen Xilian, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C.C. și virenremteri 
ai Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. și Wu De. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C.. și a hotărît . 
eliberarea lor din posturile de con- ' 
ducere pe linie de partid și de stat.

Plenara a recomandat modificări în 
Constituția R.P. Chineze.

A fost adoptată o rezoluție cu pri
vire la reabilitarea post-mortem a lui 
Liu Shaoqi. fost vicenreședinta al 
C.C. al P.C. Chinez, fost președinte 
al R.P. Chineze.

al P.M.S.U.

Hu
C.C.

lui 
al 

ului

aprobat un raport referitor la pro
blemele internaționale actuale, o in
formare in legătură cu pregătirile 
pentru Congresul al XH-lei al parti
dului și un raport privind stadiul lu
crărilor de elaborare a celui de-al 
șaselea plan cincinal, informează a- 
genția M.T.I. Plenara a fost prezidată 
de Jănos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

RHODESIA

încheierea celei
de-a doua etape 

a alegerilor
SALISBURY 29. — Corespondență 

de la trimisul nostru, R. C.lplescu : 
Vineri seara, la capătul a tre zile, 
s-a încheiat a doua etapă a a’egerl- 
lor din Rhodesia, in cadrul că
rora alegătorii africani și-au desem
nat pe cei 80 de reprezentanți care, 
alături de cei 20 de deputați ai popu
lației albe (desemnați la 11 februa
rie), vor forma parlamentul viitoru
lui stat independent Zimbabwe. 
Scrutinul, care, in ciuda unor inci
dente, a decurs, in general, in calm 
și liniște, a consemnat o participare 
record la vot. Potrivit datelor furni
zate de John Boynton, președintele 
Comisiei electorale 'britanice, pină 
vineri la ora 15,00 votaseră 2.6 mi
lioane persoane.

Ultima zi a alegerilor a îmbrăcat, o 
semnificație deosebită prin faptul că 
in această zi au votat și cei peste 
22 000 de luptători din forțele patrio
tice d.e eliberare, aflați in centrele de 
regrupare.

Prezența masivă in fața urnelor a 
constituit o dovadă a dorinței popu
lației de culoare de a se exprima In 
această consultare electorală pentru 
dezvoltarea sa de sine stătătoare.

„Odată cu terminarea alegerilor 
trebuie să ne concentrăm atenția spre 
două sarcini de importanță funda
mentală : reconcilierea națională și 
reconstrucția națională — comentează 
ziarul -Zimbabwe Times», apropiat 
forțelor patriotice. Întreaga lume ne 
privește. Există unii care cred că de
mocrația in Rhodesia va avea o viață 
scurtă ; ne revine sarcina să arătăm 
cit de greșită este această părere".

COLUMBIA

Republicii Dominicane
din Bogota de către

(Agerpres). — Secre- 
informații și presă al

un grup de comando
BOGOTA 29 

tariatul pentru
Președinției Republicii Columbia a 
anunțat că elemente subversive, 
aparținind „Mișcării — 19 aprilie" 
(M-19), au ocupat Ambasada Repu
blicii Dominicane din Bogota. în 
timp ce aici avea loc o recepție, și 
au reținut ca ostatici 20 de amba
sadori și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in Columbia, precum șl 
întregul personal aflat în incintă. în 
cursul acțiunii, mai multe persoane 
au fost rănite.

într-un comunicat al „M-19" se 
cere eliberarea a peste 300 de deți
nuți politici columbieni, acordarea 
permisiunii ca aceștia, precum și 
membrii comandoului, să părăsească 
tara, și, de asemenea, plata către 
„M-19" a unei importante sume de 
bani.

între reprezentanții guvernului co
lumbian și cei ai „M-19" au fost 
inițiate negocieri. 14 ostatici, intre 
care și persoanele rănite, au primit 
din partea „M-19" permisiunea de a 
părăsi incinta ambasadei ocupate.
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