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ffiFSTĂTILE LOR IMPERIALE SARINSAHUL ARYAMEHR
SI ÎMPĂRĂTEASA FARAH A IRANULUI VOR FACE 0 VIZITĂ 

OFICIALĂ IN ROMANIA
în spiritul relațiilor de prietenie 

dintre România și Iran, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
Maiestățile Lor Imperiale șahinșahul 
Aryamehr și împărăteasa Farah a

Iranului vor efectua o vizită oficială 
în România între 11 și 14 septem
brie 1978.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare

a ambasadorului Republicii Arabe Yemen
Un angajament de cinste și onoare al constructorilor:

SEPTEMBRIE-LUNĂ RECORD 

în realizarea investițiilor
Cum și-a propus să acționeze și ce măsuri practice a stabilit 

colectivul marelui șantier al Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca - fruntaș în întrecere

înălțăm de mai bine de doi ani, 
aici, la Cluj-Napoca, Combinatul de 
Utilaj greu — unul dintre cele mai 
mari și importante obiective de in
vestiții ale industriei constructoare 
de mașini in actualul cincinal. Rod 
al strădaniilor comune ale construc
torilor și> montorilor, beneficiarului de 
investiții și proiectanților, ale furni
zorilor noștri de utilaje și de ma
teriale de construcții, am reiișit să 
realizăm un însemnat număr de lu
crări in avans și să punem în func
țiune înainte de termen prima ca
pacitate — hala de utilaj tehnologic 
pentru sectoare calde — care produ
ce în prezent pentru necesitățile a- 
cestui mare obiectiv.

Din succesele de pînă acum, din 
lupta dîrză cu greutățile inerente ori
cărui șantier, am înțeles o dată in 
plus că reușita eforturilor noastre de
pinde, Intr-o măsură hotărîtoare, de 
organizarea cit mai bună a lucrărilor, 
de inițiativa manifestată la fiecare 
loc de muncă, de spiritul de colabo
rare, abnegația și pasiunea revoluțio
nară cu care acționăm pentru îndepli
nirea în condiții exemplare a sarci
nilor încredințate de partid. Avem de 
realizat în acest an — noi, toți con
structorii țării — un amplu și mobili
zator program de investiții. Pe baza 
experienței acumulate pînă acum, stă 
pe deplin în puterea noastră, a pu
ternicului detașament de oameni ai 
muncii care ne desfășurăm activita
tea în acest domeniu, să ne mobili
zăm și mai bine forțele, să muncim 
cu și mai mult elan și perseverență 
pentru realizarea și punerea în func
țiune la termen a tuturor capacități
lor înscrise în plan. „Obiectivul nos
tru trebuie să fie realizarea fn cele 
mai bune condiții a investițiilor și. 
totodată, funcționarea normală, la 
întregul potențial, a capacităților de 
producție" — sintetiza secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R. 
din 5 iulie, această sarcină econo
mică de importanță majoră.

Știm cu toții că SEPTEMBRIE 
ESTE O LUNA HOTARÎTOARE 
PENTRU REALIZAREA PREVEDE
RILOR DIN DOMENIUL INVESTI
ȚIILOR. Volumul mare de lucrări 
care a mai rămas de executat, zecile 
de capacități productive care trebuie 
puse în funcțiune în această lună și 
în lunile următoare ne obligă la o 
energică mobilizare și concentrare a 
forțelor și mijloacelor de pe șantiere, 
la întărirea conlucrării în toate pro
blemele legate de finalizarea în con
diții bune a noilor investiții.

Totodată, cunoaștem că tovarășii 
noștri de muncă de pe unele șan
tiere s-au confruntat, în acest an, cu 
o serie de probleme care au dus la 
restanțe in realizarea planului, ce pun 
în cumpănă respectarea termenelor 
de punere în funcțiune. Iată de ce 
considerăm că, pretutindeni, pc fie
care șantier, la fiecare obiectiv, nu

există în prezent sarcină mai impor
tantă decît aceea de a munci intens 
pentru recuperarea rămineriior in 
urmă, încadrarea riguroasă in grafi
cele de execuție, devansarea terme
nelor la unele lucrări și punerea in 
funcțiune Ia timp și chiar mai de
vreme a tuturor obiectivelor plani
ficate.

CU TOȚII, CONSTRUCTORI ȘI MONTORI, BENEFICIARI DE INVES
TIȚII ȘI PROIECTANȚT, FURNIZORI DE UTILAJE TEHNOLOGICE ȘI DE 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII, SA ACȚIONAM CU FERMITATE, ENER
GIC PENTRU ACCELERAREA RITMULUI DE CONSTRUCȚII ȘI MON
TAJ, ASTFEL CA, DE LA O ZI LA ALTA, REZULTATELE OBȚINUTE 
SA FIE NET SUPERIOARE ! SA FACEM DIN FIECARE ZI DIN SEP
TEMBRIE O ZI „RECORD" ÎN REALIZAREA INVESTIȚIILOR ! NICI O 
ZI, NICI O ORA DE MUNCA SA NU FIE IROSITE ! NICI UN EFORT SA 
NU FIE PRECUPEȚIT ÎN BATALIA CU TIMPUL, PENTRU ASIGURAREA 
CONDIȚIILOR DE INTRARE ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN A TUTUROR 
OBIECTIVELOR PREVĂZUTE !

în acest scop, ne angajăm ca în 
luna septembrie să muncim, în con
tinuare, cu hotărîre pentru finaliza
rea cit mal grabnică a halei de sec
toare calde pentru utilaje tehnologice 
și a turnătoriei de fontă, capacități 
la care am obținut în realizarea lu
crărilor un avans de trei luni și, res
pectiv, o lună de zile. De asemenea, 
vom acționa cu stăruință pentru mon
tarea integrală a structurii de la hala 
de sculărie și vom executa partea de 
închidere a noii secții de modelărie, 
urmînd ca în luna octombrie să ter
minăm integral lucrările de închidere 
de la acest obiectiv.

Pentru realizarea stadiilor fizice 
propuse, la toate aceste lucrări, am 
luat toate măsurile, astfel îneît în

luna septembrie să montăm un vo
lum de circa 500 tone de confecții 
metalice, iar zilnic să turnăm cel pu
țin 250 mc betoane. Vom monta, de 
asemenea, la sculărie și turnătoria de 
fontă un volum- de 150 tone utilaje 
tehnologice, astfel îneît la începutul 
lunii viitoare stocul de utilaje să fie 
minim.

întregul nostru colectiv de construc
tori și montori, români și maghiari, 
de pe acest șantier, este puternic mo
bilizat de îndemnul secretarului ge
neral al partidului de a face totul 
pentru ca noua cetate a industriei 
construcțiilor de mașini să intre in 
producție înainte de termen. Concret, 
în ce direcție ne propunem să acțio
năm ?

1. ORGANIZAREA CÎT MAI RAȚIONALA A TUTUROR LUCRĂRILOR 
constituie și în viitor una dintre preocupările noastre centrale. Am stabilit 
programe de lucru clare, cu răspunderi bine precizate, la fiecare capacitate 
aflată în construcție ; de asemenea, vom munci ia continuare în- două schim
buri prelungite la lucrările de terasamente, betoane și la aprovizionarea cu 
elemente prefabricate necesare montajului.

2. CREȘTEREA GRADULUI DE MECANIZABE A LUCRĂRILOR va ră- 
mîne o sursă principală de intensificare a ritmului de lucru și scurtare a 
duratelor de execuție. Folosim toate utilajele la întreaga capacitate, în două 
schimburi prelungite, atingînd un indice de utilizare de 2,2—2,5. Totodată, 
vom depune eforturi susținute pentru ridicarea — în cursul lunii septembrie — 
a gradului de mecanizare a lucrărilor de terasamente pînă la 86 la sută.

3. INDUSTRIALIZAREA STRUCTURILOR DE REZISTENȚA prin folo
sirea pe scară largă a elementelor prefabricate din beton și metal și, în acest 
cadru, aplicarea unor metode moderne și originale de execuție, puse la punct 
pe șantier, reprezintă, ca și în lunile anterioare, o altă importantă direcție 
de acțiune, pe baza căreia vom scurta substanțial duratele de realizare a ha
lelor de sculărie și modelărie.

Ing. George STEROIU, directorul grupului de șantiere; 
Petre TURCU, maistru, secretarul comitetului de partid; 
Augustin ILEA, șef de brigadă montori; Ștefan FELE- 
CAN, șef de brigadă dulgheri; Vasile BURUIAN, șef de 
echipă izolatori

(Continuare în pag. a II-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Saleh

AU Al-Ashwal, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Arabe Yemen în 
țara noastră. (Continuare în pagina a 
III-a).Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

unui grup de ziariști din Mexic
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, în ziua de 31 august, delegația de ziariști 
mexicani, condusă de Victor Manuel Garcia Solis, președintele Clu
bului de presă „Primera Plana", cărora le-a acordat următorul in
terviu :

. ÎNTREBARE : Care ar fi,

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

„Să-i faci pe cei din jur
să îndrăgească frumosul!“

Cînd am intrat pe 
sub copertina ce stră
juiește poarta Com
binatului de prelucra
rea lemnului din Ora
dea, am zărit înscrise 
pe panouri de sticlă, 
ca un salut adresat 
oamenilor ce vin zil
nic la lucru în marea 
întreprindere, crimpeie 
de versuri memorabile 
din poeți reprezenta
tivi ai literaturii ro
mâne, de la Mihai £- 
minescu pînă la expo
nent de seamă ai li
ricii contemporane.

— O meserie ca a 
noastră — îmi spunea 
inginerul Vladimir 
Oros, directorul com
binatului — presupu
ne, aș zice, nu numai 
un firesc gust estetic, 
ci mult mai mult : o 
adevărată sensibilita
te la frumos, un au
tentic simț al poeziei 
fiecărui lucru realizat 
de mina omului.

Această profesiune 
de credință, născută 
din străvechile tradiții 
ale meleagurilor biho- 
rene, l-a călăuzit încă 
din adolescentă pe tî- 
nărul beiușan. îndră
gostit de pădure, de 
inepuizabilele zăcămin
te de foloase și fru
museți pe care le con
ține lemnul, și care a 
străbătut, pas cu pas, 
depunind necontenite 
eforturi de autoperfec- 
ționare, ierarhia me
seriei, de la inginer de 
ocol silvic pînă la 
director de mare com
binat.

E de ajuns să vizi
tezi expoziția de pro
duse ale întreprinde
rii, să faci un popas 
în atelierele și secții
le ei, pentru a sesiza 
în cit de largă măsu
ră crezul de viață al

omului care o condu
ce de peste un dece
niu a izbutit să se ma
terializeze în fapta vie 
a celor din jur. Te 
impresionează, mai a- 
les, sirguința lumina
tă de gind cu care 
muncitorii români și 
maghiari — din toate 
generațiile — se stră
duiesc să dăruiască 
lemnului, transformat 
in mobilă de toate ti

Ne-a povestit un cu
noscut inovator al în
treprinderii, mecanicul 
Okos Ștefan, șeful u- 
nei brigăzi de auto- 
utilare, cum directorul 
Oros venea și la miez 
de noapte in între
prindere, atunci cînd 
puneau la punct insta
lațiile noii secții pen
tru fabricarea sticlei 
speciale destinate mo
bilei, „și asta nu pen
tru că n-ar fi avut 
cumva încredere in 
cei ce executau ope
rațiile de montare, ci 
din dorința, de a aju
ta, de a ne da tutu
ror simțămîntul că 
participăm la o acțiu
ne de mare importan
ță pentru întregul co
lectiv".

...La intrarea în sala 
destinată ședințelor 
consiliului oamenilor 
muncii s-au afișat, din 
inițiativa comunistu
lui Vladimir Oros,purile și pentru toate 

necesitățile, acea poe
zie subtilă a sufletu
lui lor, capabilă să 
genereze luminoasele 
ornamente stilizate, 
inspirate din folclor, o 
eleganță și o suplețe 
care transfigurează 
materia inertă, insu- 
flîndu-i o viață pro
prie și generoasă.

Firește, cifrele care 
ilustrează tot ce se 
face aici pe tărîmul 
frumosului — în bună 
măsură, datorită ini
țiativei și îndrăznelii 
creatoare a tovarășului 
Oros — nu lipsesc. E 
de ajuns să spunem 
că, numai în ultimii 
cinci ani. producția 
combinatului s-a du
blat. iar exportul a 
crescut de aproape 
șase ori, pentru a 
măsura larga arie de 
iradiere a frumosului.

două mici panouri cu 
un generic comun : 
„Cum se ucid ideile". 
Pe ele sînt înscrise a-
cele fraze-șablon care
sufocă, de obicei, spi
ritul de cutezanță în
noitoare și 
combinatul 
sînt strict

care. în 
orădean. 
interzise,

cum ar fi, bunăoară 
„Am mai încercat noi 
asta..." sau „Nu fi ri
dicol 1“ sau „Asta nu 
e treaba noastră 1“ etc.
„Tot in numele fru
mosului ne-a îndem
nat să afișăm aceste 
panouri — spunea se
cretarul de partid, Du
mitru Meșter. Al fru
mosului ce trăiește și 
respiră în fiecare ini
țiativă creatoare".

Victor 
BÎRLADEANU

Desen de T. ISPAS

Astăzi, în jurul 
orei 16,30, posturile 
noastre de radio 
și televiziune vor 
transmite difect de 
la Focșani aduna
rea populară orga
nizată cu prilejul 
vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secre
tar general al Parti
dului Comunist Ro
mân, președintele 
Republicii Socialis
te România, în ju
dețul Vrancea.

stimate domnule președinte, 
problemele dezvoltării actuale 
pe plan economic ale Româ
niei ? Ne-ar interesa in mod 
deosebit cele care se referă la 
energie și energetică. Dacă și 
cum anume credeți că Mexicul 
poate colabora in această direc
ție cu tara dumneavoastră ?

RĂSPUNS : în anii construcției so
cialiste, industria românească s-a 
dezvoltat într-un ritm intens. Actual
mente, producția industrială a țării 
este de 40 de ori mai mare decît cea 
din anii dinainte de război. Dacă îna
inte produceam 280 000 tone de oțel, 
în acest an vom produce peste 12 mi
lioane tone, iar în 1980 vom ajunge 
la circa 17 milioane tone. în domeniul 
energiei electrice, produceam în tre
cut circa 1 miliard și jumătate kWh 
anual ; în acest an vom depăși 60 mi
liarde kWh, iar în 1980 vom ajunge 
la circa 75 miliarde kWh. S-au dezvol
tat puternic industria constructoare 
de mașini, industria petrochimică, 
precum și industria bunurilor de con
sum. S-a dezvoltat, de asemenea, 
agricultura. Practic, producția agricolă 
este de circa 3 ori mai mare decît in 
trecut. Toate acestea au necesitat 
eforturi serioase. în ultimii 10 ani am 
alocat o treime din venitul național 
în scopul dezvoltării. Pe această bază 
am asigurat un ritm de- creștere a 
industriei de circa 12 la, sută. Avem 
în vedere să continuăm aceste efor
turi și în viitor.

Cifrele nu spun însă totul. Dezvol
tarea intensă a forțelor de producție 
a schimbat radical și structura socială 
a țării, a determinat dezvoltarea pu
ternică a învățămîntului, științei, cul
turii, ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului. în ce 
privește construcția de locuințe și 
așezăminte culturale, oricine poate 
vedea marile progrese realizate în 
acest domeniu.

Acționăm ca tot ceea ce se reali
zează să ducă la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, de viață și de cul
tură ale întregului popor — aceasta 
constituind, de altfel, țelul suprem al 
politicii noastre.

Sintem încă o țară socialistă în 
curs de dezvoltare. Ne-am propus să

continuăm însă eforturile pentru ca, 
în următorul cincinal, pînă în 1985, 
să depășim acest stadiu și să deve
nim o țară cu o dezvoltare econo
mică medie.

Desigur, pe lingă aceasta, acționăm 
pentru dezvoltarea generală a socie
tății, inclusiv pentru perfecționarea 
conducerii și a democrației, pentru 
asigurarea participării directe a ma
selor populare la conducerea tuturor 
sectoarelor vieții economico-sociale.

în domeniul dezvoltării economice, 
în momentul de față punem accentul 
pe latura calitativă, pe introducerea 
în producție a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, pe intensifi
carea cercetării științifice proprii, 
avînd în vedere că fără aceasta nu 
putem ține pasul cu ceea ce se reali
zează pe plan mondial.

Acordăm, de asemenea, o atenție 
deosebită problemelor eficienței eco
nomice, creșterii rentabilității în toa
te domeniile, perfecționării mecanis
mului economic prin întărirea auto- 
conducerii și autogesttunii fiecărei 
unități economice.

Desigur, avem încă multe de făcut 
pentru realizarea obiectivelor pe care 
ni le-am propus. Sînt și o serie de 
greutăți, mai cu seamă în domeniul 
energeticii. Deși sîntem o veche țară 
producătoare de petrol, actualele re
zerve ale noastre sînt mici și de 
aceea am orientat dezvoltarea bazei 
energetice pe folosirea resurselor de 
cărbune, spre trecerea la energia ato
mică, spre folosirea mai intensă a re
surselor hidroenergetice ale țării.

Colaborăm larg în această direcție, 
mai cu seamă în domeniul petrolier, 
cu multe țări și fără îndoială că în 
acest context există posibilitatea unei 
colaborări mai intense și cu Mexicul.

ÎNTREBARE : Alături de ro
mâni, in țara dumneavoastră 
locuiesc și alte naționalități. 
Am dori să cunoaștem modul 
in care a fost soluționată pro
blema naționalităților conlocui
toare in România ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în Româ
nia locuiesc împreună cu românii și 
alte naționalități — maghiari, ger
mani, sîrbi și alții. Dintotdeauna,

partidul nostru comunist s-a pronun
țat pentru deplina egalitate în drep
turi între toți cetățenii patriei, fără 
nici o deosebire de naționalitate, îm
potriva oricăror discriminări rasiale 
sau de altă natură.

Odată cu trecerea la construcția 
socialistă, am asigurat deplina egali
tate în drepturi pentru toți cetățenii, 
in toate domeniile, inclusiv al folosi
rii limbii materne în învățămînt, în 
presă, în întreaga viață socială. în 
mod deosebit am asigurat dezvoltarea 
forțelor de producție în toate zonele 
țării, pornind de la faptul că numai 
creînd condiții de muncă, de învăță- 
mint și de viață corespunzătoare pu
tem da posibilitatea manifestării de
plinei egalități în drepturi.

Naționalitățile au — pe lîngă con
diții de manifestare egale cu cetățenii 
de naționalitate română — posibili
tatea de a învăța în limbile proprii, 
dispun de presă, teatre și alte așeză
minte culturale în aceste limbi.

Noi considerăm că una din cuceri
rile importante ale socialismului în 
România o reprezintă tocmai soluțio
narea justă a problemei naționale, 
asigurarea deplinei egalități între toți 
cetățenii patriei. Pe această bază s-a 
întărit unitatea întregului nostru po
por, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care în
făptuiesc neabătut politica partidului 
de construcție socialistă, politica in
ternă și externă a țării.

ÎNTREBARE : Anul trecut, 
poporul român a sărbătorit cu 
mindrie patriotică centenarul 
independenței de stat. Ce alte 
evenimente istorice se pregă
tește să sărbătorească poporul 
prieten român in viitorul apro
piat și cum anume ?

RĂSPUNS : într-adevăr, anul tre
cut am sărbătorit împlinirea a 100 de 
ani de la cucerirea independenței de 
stat — eveniment Istoric în dezvol
tarea poporului nostru, care, timp de 
sute de ani, s-a aflat, sub o formă 
sau alta, sub dominație străină.

Trebuie însă să mențioriez că rea
lizarea deplină a independenței na
ționale s-a înfăptuit odată cu răs
turnarea dictaturii fasciste, cu victo
ria insurecției armate antifasciste și 
antiimperialiste, cînd poporul a de
venit cu adevărat stăpîn pe destinele 
sale, pe toate bogățiile naționale. De 
altfel, succesele înregistrate în dez
voltarea economico-socială a țării 
sînt nemijlocit legate de asigurarea 
independenței și suveranității națio
nale.

(Continuare în pag. a III-a)

Blocuri noi, moderne, construite pe Bulevardul 1 Mal — una din arterele principale ale Capitalei Foto : E. Dichiseanu

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Pentru rezultatele obținute anul trecut In agricul
tură, organizația de partid a județului Galați a fost 
distinsă cu Ordinul „Meritul Agricol" clasa a III-a. 
fn 1977, producția globală agricolă a județului a fost de 
4 ori mai mare decit in 1938 și aproape dublu față de 
cea obținută m 1965. în anul trecut, reveneau la un 
tractor, in agricultura gălățeană, 87 de hectare, față 
de 6 689 ha în 1938. Cum se oglindesc toate aceste acce
lerații in viața de fiecare zi a oamenilor satului, vom 
încerca să descifrăm și în reportajul de față.

— Cum începe ziua de 
muncă la Băleni ?

— Cu piine caldă, ni s-a 
răspuns.

Deci, cei care se scoală 
cel mai devreme în această 
așezare a județului Galați 
sînt brutarii Marin Vasile. 
Petrache Oprea, Ștefan 
Stoian, Constantin Florea. 
(„Cind am inaugurat cup
torul, rememorează acum 
Crăciun Alecu, președintele 
cooperativei agricole de 
producție, s-a nimerit să a- 
vem o adunare. Meseriașii 
au băgat piine în cuptor și, 
după o Vreme, mă trezesc 
că unul din ei îmi face 
semne disperate să ies pu
țin din sală.

„Ce s-a întîmplat ?“. 
„Pîinea. Uitați cum a ieșit". 
Era crăpată, urită. „Faceți 
cum știți, dar cind termi
năm treaba aici să avem
piine ca 
rost de 
suri". A
zistat la

lumea ; altfel, e 
critică și de mă- 
doua șarjă a re- 
controlul de ca- 
întregii adunări...

mire cele două linii de 
muls mecanic, fie că umplu 
șiștarul cum se făcea și pe 
vremea bunicii, cei aproape 
60 de mulgători se scoală și 
ei cu noaptea în cap. 850 
de vaci de muls — anual 
iau drumul orașului de aici 
aproximativ 150 de vagoa
ne de lapte — e o treabă.

rog, la oricare alte munci 
din cooperativă".

Cu cele relatate pînă aici 
sîntem siguri că ni l-am ri
dicat împotrivă pe Andrei 
Nacu, șeful echipei celor 30 
de constructori din Băleni :

— Dar oare treaba dul
gherilor Crăciun Ionică, Ion 
Mocanu, Gheorghe Nicu-

Cine se scoală mai de dimineață 
la Băleni?

Și sînt ani buni de când 
rezistă în continuare").

Așadar, la Băleni, deș
teptătoarele dau primele 
semnalul lor matinal în ca
sele brutarilor comunei. Cei 
120 de copil care își încep 
și ei „ziua de muncă" in 
moderna clădire a grădini
ței află totdeauna pe masă, 
la micul dejun, piinea cal
dă, rumenă.

— Același lucru s-ar pu
tea spune și despre mese
riașii mulgători, sîntem 
contraziși.

Și, se pare, pe bună 
dreptate. Fie că au în pri-

Iar lingă pîinea rumenă, se 
știe, cel mai bine îi stă u- 
nei căni cu lapte cald !

Ne îngăduim o remarcă :
— Au ceva de muncă cele 

60 de mulgătoare.
— Ba, mulgători. Aici, 

femeile au avut cîștig de 
cauză : „Noi pregătim co
piii de școală și alte o mie 
de lucruri cite se cer fă
cute dimineața în orice 
casă. Să rămînă în grija 
bărbaților treaba asta, a 
mulsului, care începe atît 
de dimineață. Noi avem la 
ce să ne arătăm vrednice : 
la cultura mare, la vie, mă

lescu, Mircea Crăciun, Ene 
Rapotan, Ștefan Tudorel, 
sau a zidarilor Vasile Spi
nii, Victor Ursu, Dumitru 
Nistor, Călin Petrică începe 
cumva la chindie ? Păi 
dacă ar fi fost așa se mai 
ridicau ele cite are acum 
Băleniul ?

Băleniul are acum o 
școală nouă, cu 16 săli de 
clasă ; mai are și o poștă și 
farmacie, și grădinița amin
tită, și sediul cooperativei 
agricole și al consiliului 
popular, și blocul specialiș
tilor — edificii cu act de 
naștere în ultimii ani. Lîn

gă acestea, în centrul civic, 
meseriașii lui Nacu reno
vează căminul cultural, ri
dică un magazin universal, 
o altă brutărie, o casă a ti
neretului pentru căsătorii. 
Frontul de lucru pînă in ’80 
va cuprinde încă un bloc de 
locuit pentru specialiști, o 
baie populară, un dispen
sar, extinderea rețelei de 
apă potabilă... Cine le va 
ridica și pe acestea ? Tot 
oamenii lui Andrei Nacu 
care „și-au făcut mină" în 
C.A.P. construind magazii, 
grajduri, cele două centrale 
termice. Mă rog, peste 60 
de obiective. Or, ca să dai 
gata atîtea lucrări — și să 
mulțumească deplin călită; 
tea lor — trebuie cu ade
vărat să te scoli de dimi
neață...

— In privința asta, ne 
sfătuiește primarul Costică 
Avram, bine ar fi să mai 
cereți părerea Ia cel puțin 
încă doi cetățeni din cei 
4 100 cîți are comuna.

— Și cam cine ar fi a- 
cești doi ?

— Să zicem mecanicii 
Dumitru Tudose și Tudorel 
Roșea.

în aceeași ordine de Idei 
vine vorba și despre șoferi ; 
cooperativa are nu mai

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a II-a)

Importante succese 
aîe metalurgiștilor
Potrivit datelor centralizate Ia 

Ministerul Industriei Metalur
gice, colectivele din marile uni
tăți siderurgice, angajate în 
întrecerea socialistă pentru a 
furniza țării cantități sporite de 
metal, au livrat, în opt luni din 
acest an, peste prevederi, pro
duse în valoare de peste 319 mi
lioane lei.

în această perioadă, furna- 
liștii Hunedoarei, Galațiului, 
Reșiței, Călanului și Vlăhiței au 
produs, în plus, 127 000 tone 
fontă, iar oțelarii au întrecut, la 
rindul lor, planul cu aproape 
76 000 tone oțel brut. De ase
menea, colectivele secțiilor și 
întreprinderilor specializate în 
fabricația de oțeluri speciale 
au furnizat în plus 117 000 tone 
oțel aliat și înalt aliat, din care 
o parte cu caracteristici tehnice 
superioarp, avînd o largă utili
zare în construcțiile navale, de 
utilaj petrolier, de scule etc. 
Sporuri însemnate de producție 
au fost obținute și la bateriile de 
cocsificare, ale căror colective 
au elaborat, peste plan, aproape 
68 000 tone cocs metalurgic, pre
cum și la laminoarele de țevi, 
care au înscris în grafice un plus 
de 6 300 tone.
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ÎNGRĂȘĂMINTELE CHIMICE 
utilizate gospodărește, cu rezultate 

cît mai bune asupra recoltelor
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generații
Afirmația că o famitie a îm

plinit 150 de ani de muncă efec
tivă intr-o întreprindere este, 
firește, incredibilă. Dar nu și in 
cazul familiei Gherman de la 
întreprinderea textilă — U.T.A. 
din Arad. Părinții — loan și 
Draghina Gherman — au mun
cit împreună in uzină 73 de ani. 
Ioan a intrat in fabrică in 1924 
ca ucenic, iar acum este maistru 
pensionar. Fiii săi — Cornel, 
Pavel și Aurica — au adunat, în 
aceeași întreprindere, alțl 77 de 
ani. Deci, in total, 150 de ani. Și 
încă nu e totul. Pină acum 
fost numai două generații 
familiei Gherman. Urmează 
treia și... multe înainte !

au 
ale 

a

I Din beton,

I
metal 
și apă

I
I
I
I
I
I

Inchipuiți-vă un puf de păpă
die, mărit de sute de ori, pentru 
a deveni — ce credeți ? — fin- 
tină arteziană ! Lucrarea a fost 
amplasată in piața din fața Ca
sei de cultură a sindicatelor din 
Galați, la intersecția bulevarde
lor Coșbuc și Brăilei. Realizarea 
ei — din beton, metal și... apă 
— aparține tehnicianului Mircea 
Roibu, un foarte cunoscut și a- 
preciat constructor de elice na
vale.

Și încă o noutate : in cartierul 
„Mazepa" au fost puse in func
țiune alte trei fintini arteziene.

Clipocitul valurilor Dunării se 
ingină acum, in chip fericit, cu 
susurul fintimlor.
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La înălțime!»
„Vă scriu din sanatoriul de la 

Geoagiu, județul Hunedoara, cu 
marea rugăminte de a găsi un 
colțișor in ziar și pentru scurta 
mea istorisire"... Așa iși in'cepe 
scrisoarea, adresată rubricii 
noastre, cititorul Gheorghe Mo- 
nete. Pentru ca timpul pe care-l 
avea de stat in sanatoriu să-i 
treacă mai ușor și cu folos, omul 
și-a luat cu el și un tranzistor. 
Dar seara, l-a uitat in autobuzul 
de Orăștie, cu care călătorise. 
„Tocmai cind, foc de necăjit, im’ 
luasem adio de la el, mă pome
nesc cu un tinerel care mi-l a- 
duce și ntâ-l și încearcă să vadă 
dacă merge fain sau nu. Mergea 
strună. L-am întrebat cum îl 
cheamă și unde lucrează. Am 
aflat că e student la Institutul 
de mine din Petroșani și 
ii zic. Romică". Gestul lui 
la înălțime !

colegii 
a fost
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I Joaca de la 
fîntînă
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Un băiat de 13 ani, Ștefănică, 
împreună cu un coleg s-au gin- 
dit să transforme cumpăna unei 
fintini din apropiere de comuna 
Ianca, județul Brăila, in... lea
găn. Fără să mai stea pe gin- 
duri, Ștefănică s-a agățat de 
greutățile cumpenei, iar colegul 
lui s-a „cuibărit" in căldare. 
S-au tot dat ei huța așa pe ba
lansoarul improvizat, pină cind 
cumpăna a căpătat viteză și 
n-a mai putut fi oprită. Contra
greutățile s-au desprins, iar Ște
fănică, lovit grav, n-a mai putut 
fi salvat.
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Sacoșa de la♦

„Central"
Magazinul „Centrat? din muni

cipiul Cluj-Napoca. Personalul 
magazinului, amabil »a de obi
cei, abia mai prididea să facă 
față solicitărilor numeroșilor 
cumpărători. Printre eei care se 
aflau la raionul de tricotaje 
erau și doi tineri — Iosif Bidi și 
Ioan Moldovan, amindoi din Tir- 
năveni. Incercind ba un obiect, 
ba altul, la un moment dat, pro
fitând de aglomerație, cei doi 
au înșfăcat, la întâmplare, patru 
bluze și le-au virit intr-o sacoșă, 
după care s-au precipitat spre 
ieșire. Aici insă, cițiva cumpă
rători, care-i observaseră că nu 
trecuseră pe la casa de plată, 
le-au barat calea. Ba, unul din
tre ei, mai curios din fire, a 
început să scotocească și prin 
celelalte lucruri din sacoșă. Se 
mai aflau acolo, tot sustrase, un 
casetofon și două pereohi de 
pantofi. Fapt pentru care oei doi 
au fost „ineălțața", după 
s-a lăsat cu... muzică.

care

i
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I

I Dacă nu I
I fuma...
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S-a întâmplat la întreprin
derea de bere „Rahova" din 
București. Mai precis, in depozi
tul de distilare al întreprinderii. 
In depozit lucra Ovidiu L. La un 
moment dat, fiind fumător, O.L. 
a încercat să-și aprindă o țigară. 
A scos chibritul din buzunar, a 
Scăpărat un băț, dar țigara n-a 
mai apucat să și-o aprindă. Va
porii de alcool degajați în încă
pere s-au aprins instantaneu. 
Suferind arsuri grave, a fost in
ternat la Spitalul clinic de chi
rurgie plastică și operatorie, dar 
n-a mai putut fi salvat.
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Rubricâ realizată de
P. PBTR5
cu sprijinul corespondenților 
„Sointeii"

I

Creșterea substanțială a cantități
lor de îngrășăminte chimice destinate 
agriculturii trebuie să fie însoțită și 
de o responsabilitate sporită în apli
carea lor corectă, pe baza unui stu
diu riguros științific, care să asigure 
obținerea unui spor maxim de pro
ducție la fiecare kilogram de îngră- 
șămînt încorporat în sol. Măsurile 
elaborate în acest sens de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
prevăd obligația tuturor specialiștilor 
din unitățile agricole de a administra 
îngrășăminte chimice numai pe baza 
unui program de fertilizare judicios, 
întocmit în funcție de cartarea agro- 
chimică a solului, nivelul producției 
planificate și cerințele specifice fie
cărei plante. Cum se respectă aceste 
cerințe, acum cind ne aflăm în plină 
perioadă de fertilizare a suprafețelor 
ce vor fi cultivate cu grîu și orz ? 
Iată concluziile unei analize între
prinse în mai multe unități agricole 
din județul Ialomița.

în această toamnă, In unitățile 
agricole din județul Ialomița vor fi 
însămînțate 143 000 hectare cu grîu 
și orz. urmînd să realizeze în medic 
o producție de circa 4 000 kg la hec
tar. Pornindu-se de la acest nivel de 
producție planificat și ținînd seama 
de rezerva naturală a solului in azot 
și fosfor, de plantele premergătoare 
și cerințele fiecărei sole în parte, dar 
și de repartiția de îngrășăminte, afe
rentă județului Ialomița, s-a calculat 
ca doză optimă din punct de vedere 
economic aceea care asigură, la 
fiecare hectar cultivat eu grîu, cel 
puțin 60—70 kg fosfor substanță ac
tivă și 100—110 kg azot, doză care, 
bineînțeles, va fi adaptată condițiilor 
specifice fiecărei unități. Există reale 
posibilități ca aceste doze, socotite 
optime, să poată fi aplicate In fie-

care unitate agricolă. Ce garanții 
există că un asemenea efort pe care 
l-a făcut statul pentru asigurarea 
unor cantități îndestulătoare de în
grășăminte chimice va fi însoțit de o 
creștere substanțială a producției de 
grîu și orz, precum și a venitului net 
la fiecare leu cheltuit cu fertiliza
rea ?

Un prim răspuns l-am primit din 
partea directorului I.A.S. Dragalina, 
tovarășul Alexandru Bobică, un spe
cialist agricol de a cărui competență

orice abatere de la un asemenea ra
port între principalele elemente fer- 
tilizante, cît și greșelile în modul de 
administrare se soldează cu scăderea 
producției.

Producțiile mari și stabile care se 
obțin an de an în multe unități agri
cole din județul Ialomița sînt în re
lație directă și cu eforturile care se 
fac pentru a cunoaște și pune în fo
losul producției realizările științei 
agricole. Și exemplificările ar putea 
începe cu ceea ce se face in acest

Experiență pozitivă, dar și practici rutiniere in unități 
agricole din județul Ialomița

profesională se leagă întreaga agro
tehnică științifică care se practică in 
ultimii ani în această unitate. Aici, 
de la o producție medie de 2 060 kg 
grîu la hectar, în mai puțin de trei 
ani s-a ajuns la 4 600—4 700 kg, iar 
la orz se realizează constant între 
5 000 și 5 100 kg la hectar. Important 
este că la fiecare kilogram de în
grășăminte substanță activă se obține 
un spor de 10 kg griu și peste 12 kg 
orz, față de numai 1 kg in 1975. Este 
urmarea faptului că la I.A.S. Draga
lina s-au schimbat concepția și mo
dul de a gospodări îngrășămintele, 
relația după care se stabilește astăzi 
raportul între elementele fertilizante. 
Edificator în acest sens este și ur
mătorul tabel comparativ de efi
ciență economică a utilizării îngrășă
mintelor chimice la cultura griului, 
în funcție de evoluția raportului în
tre azot și fosfor :

Doza de îngrășăminte 
la hectar (kg substanță 

activă)
Azot Fosfor

1975 115 50
1978 105 80

Desigur, aceste sporuri de produc
ție și rezultate financiare nu trebuie 
puse numai pe seama îmbunătățirilor

Producția 
medie la 

hectar (kg)

Costul 
producției 

(lei/t)

Beneficiul la 
un leu chel
tuit pentru 
îngrășăminte

2064 1781 —
4600 820 3,35

aduse utilizării îngrășămintelor chi
mice. Da I.A.S. Dragalina se poate 
demonstra insă cu date concrete că

sens în cooperativele agricole din co
munele Grindu, Muntenii Buzău, 
Smirna, „23 Februarie" — Borcea, Gh. 
Doja, Miloșești, în întreprinderile a- 
gricole de stat din Bordușani, Stelni- 
ca, Pietroiu, Borcea ș.a., unități în 
care griul și orzul au depășit de mult 
granița celor 4 500—5 000 kg la hec
tar. Pe pămîntul fertil al Bărăganului 
ialomițean se obțin insă și producții 
de 2 800—3 000 kg grîu la hectar și, 
în unele cazuri, tocmai in unități 
agricole amplasate cp toată supra
fața in marile sisteme de irigații. 
Cauzele sînt multe. în cazul de față 
am urmărit numai pe aceea care se 
referă la problema fertilizării.

Programul de fertilizare întocmit 
pe 1977—1978 la cooperativa agricolă 
din Dragalina dovedește că ingineru
lui șef Dan Coman nu îi sînt străine 
regulile științifice care stau astăzi la 
baza fertilizării. Faptul că nu a în
tocmit încă un asemenea program 
pentru culturile păioase din această 
toamnă lasă însă să se înțeleagă că 
aici asemenea programe servesc doar 
ca simple acte justificative, întrucit 
practic in cîmp se lucrează și 
acum după tradiționala metodă a 
„șablonului". Mai mult. Zeci și zeci 
de tone de superfosfat și nitrocalcar 
se află depozitate în grămezi sub ce
rul liber, alte aproape J00 tone de 
uree, adăpostite intr-un saivan cu și 
fără acoperiș, se degradează treptat, 
ca să nu mai vorbim de resturile de

îngrășăminte abandonate într-un colț 
sau altul al sectorului zootehnic. După 
un asemenea mod de gospodărire nu 
mai surprinde pe nimeni de ce la 
Dragalina s-a obținut anul acesta o 
producție medie la hectar cu 1 000 kg 
de grîu mai redusă față de prevede
rile planului.

La cooperativele agricole din Peri- 
șoru, Brâncoveni, Ștefan Vodă ș.a. 
producțiile slabe de griu nu se dato
rase atit condițiilor de conservare a 
îngrășămintelor, cît erorilor care se 
comit in administrarea lor. La unită
țile din Brâncoveni și Ștefan Vodă 
îngrășămintele se administrează atit 
la grîu, cit și la orz in aceleași doze : 
250—300 kg superfosfat și 150—200 kg 
uree. Așa s-a procedat anul trecut, 
cind o parte din producția de orz a 
fost compromisă și la griu s-a obținut 
eu 1 600 kg mai puțin la hectar decit 
la fermele vecine aparținînd I.A.S. 
Dragalina. Și nu deosebirile între can
titățile de ingrășăminte administrate 
la hectar sint cauza acestor diferen
țe, cît mai ales erorile care se fac în 
stabilirea dozelor pe parcele, ceea ce 
demonstrează că specialiștii de aici 
nu stăpînesc încă regulile după care 
trebuie să se facă astăzi fertilizarea 
culturilor în condițiile unei agricul
turi intensive.

în județul Ialomița, acțiunea de fer
tilizare a culturilor de toamnă este 
încă la început. Eficiența acestei lu
crări este condiționată de utilizarea 
rațională, științifică a îngrășăminte
lor chimice. Iată de ce este de dato
ria organelor agricole județene, a tu
turor cadrelor cu răspunderi in acest 
domeniu să controleze în fiecare uni
tate agricolă modul în care se aplică 
îngrășămintele chimice pentru a se 
elimina cu desăvîrșire situații de fe
lul celor la care ne-am referit mai 
sus. Eforturile mari pe care le face 
statul și in acest an pentru asigura
rea unor cantități sporite de îngră
șăminte trebuie să fie însoțite pre
tutindeni de o atitudine responsabilă 
din partea specialiștilor agricoli pen
tru utilizarea judicioasă a îngrășă
mintelor chlrriice, astfel ca din fie
care kilogram de substanță activă să 
se obțină un spor cît mai mare de 
recoltă.

Iosif POP 
Mihai VIȘOIU

Oficiile județene de 
turism din întreaga 
țară dispun de locuri 
pentru odihnă, în 
luna septembrie, în 
stațiunile de pe litoral 
cu cazare în hoteluri.

Pentru această lună se 
aplică substanțiale re
duceri de prețuri la 
tarifele de cazare și 
masă ; sejurul poate 
dura, după preferință,’

orice număr de zile. 
Se acordă reducere de 
tarif la transportul pe 
calea ferată. în foto
grafie : vedere din sta
țiunea Mangalia.

„R E V A N Ș

• BACAU. Timp de două zile a 
avut loc la Bacău Festivalul na
țional al filmului de animație. 
Aflat la cea de-a doua ediție, 
festivalul a reunit artiști ama
tori din 20 de cinecluburi din 
țară. Au avut loc dezbateri, 
mese rotunde, la care au luat 
part^ și regizori, cineaști profe
sioniști, specialiști in acest do
meniu. La Galeriile de artă din 
Bacău a fost deschisă a expozi
ție de pictură cu lucrări semnate 
de muncitorul localnic Constan
tin Hreamătă. (Gh. Baltă). 
® HUNEDOARA. Colectivul ci
nematografului „Arta" a organi
zat. în piața Casei de cultură din 
Hunedoara, o proiecție de filme 
în aer liber, pe tema: „Din reali
zările României socialiste". Zi
lele trecute, brigada științifică 
de pe lingă Casa de cultură din 
Orăștie a fost oaspetele mește
șugarilor de la cooperativa 
„Viața Nouă" din localitate. 
Membrii brigăzii au dialogat cu 
publicul pe tema „Există mi
nuni ?“. La Deva s-a desfă
șurat ediția jubiliară a revis
tei vorbite „Amfiteatrul arte
lor". (Sabin Cerbu). ® DÎMBO
VIȚA. La Tîrgoviște a avut loc 
a patra ediție a festivalului- 
concurs „Oameni și fapte în 
marea întrecere", cu participarea 
a 60 de brigăzi artistice din 
33 de județe. (Gh. Manea).
• SIBIU. Cunoscutul muzeu 
„Bruckenthal" din Sibiu a în
registrat, zilele acestea, cel de-al 
260 000-lea vizitator de la începu
tul anului, cu 40 000 mai mult de-- 
cit în aoeeași perioadă a anului 
trecut. Au fost organizate și pes
te 20 de expoziții tematice tem
porare, cum ar fi „Cartea veche 
românească din secolele XVI— 
XVIII",i „Imagini sibiene în co
lecțiile muzeului", suita de ex

poziții personale ale creatorilor 
populari din județul Sibiu și al
tele. (Nicolae Brujan). © AR
GEȘ. Ansamblul folcloric al 
Combinatului metalurgic din 
Pernik, Republica Populară Bul
garia, a susținut un spectacol 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Pitești. Sătenii din Leordeni 
au sărbătorit corul din localita
te, aflat Ia 80 de ani de activi
tate. Cu acest prilej a avut loc 
și o întîlnire cu fiii satului, un 
concert cu participarea corurilor 
din Zwolle (Olanda), Topoloveni 
și Leordeni. în sala Palatului 
culturii din Piteștii pictorul lo
cal Gh. B. Neagu a deschis o 
expoziție de artă naivă. (Gh. 
Cîrstea). • BOTOȘANI. în pe
rioada 4—10 septembrie, în cen
trele comunale, orășeneșți și 
municipale din județ se desfă
șoară un ciclu de manifestări 
purtînd genericul „Săptămîna ti
nerilor absolvenți". în comuna 
Lunca a fost dat în folosință 
upul dintre cele mai moderne 
cămine culturale din județ. în 
marea majoritate a localităților 
din județ are loc, în această pe
rioadă, un concurs gen „Cine 
știe, cîștigă" purtînd genericul 
„Eroi străbuni — popor de vi
teji". (Silvestri Ailenei). • BRA
ȘOV. La Brașov a avut loc 
„Săptămîna tinerelor fete". Cu 
acest prilej, la cluburi și cămi
nele de fete s-au desfășurat con
cursuri de măiestrie profesiona
lă, consfătuiri, expuneri, simpo
zioane etc. O dezbatere pe tema 
„Românii pe meridianele lumii" 
a avut loc la Casa de cultură din 
Săcele. O expoziție de pictură, 
grafică și sculptură „Document 
și expresie" a fost deschisă la 
galeriile „Victoria" din Brașov 
etc. (Nicolae Mocanu).

Ce calități esențiale tre
buie să aibă omul de la vo
lan, fie el profesionist — 
aflat in timpul serviciului, 
sau amator — plecat în 
concediu sau într-o plim
bare de agrement ? Care 
sint acele calități pe care 
trebuie să le întrunească 
zecile de mii de conducători 
auto avîntați, ziua și noap
tea, in iureșul traficului 
tot mai intens de pe toate 
drumurile publice, de la un 
capăt la altul al țării ? In 
primul rind, trebuie să fie 
un bun conducător auto ! 
Dai- ce înseamnă, practic, să 
fii un bun conducător auto? 
Desigur, se cere să fii stă- 
pîn pe volan, să cunoști 
și să respecți cu stric
tețe toate regulile de cir
culație. Este, desigur, e- 
sențial să fii și un bun me
canic auto — în cazul pro
fesioniștilor, sau măcar 
să-ți însușești un mini
mum de cunoștințe teh
nice de strictă necesita
te — în cazul șoferilor 
amatori. Dar mai pre
sus de toate acestea, se mai 
cere ceva care nu ține de 
formarea deprinderilor de 
conducere propriu-zisă, ci 
de felul nostru de a fi, de 
a gîndi, de a ne comporta 
atunci eînd sîntem la volan, 
într-un cuvînt, este vorba 
de acel spirit de solidarita
te, de întrajutorare tovără
șească pe care omul 11 do
vedește in viața de toate 
zilele — la locul de muncă, 
acasă, în societate. Pentru 
că — de ce să n-o spunem 
— se întîmplă un fenomen 
ciudat. Vezi pe cite un om, 
foarte cumsecade și la locul 
lui, săritor la nevoie, gata

INVESTIȚIILE
(Urmare din pag. I)
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sint măsuri menite să întroneze, pe întregul șantier, un climat stimulator de 
înaltă exigență pentru depășirea sarcinilor de către fiecare muncitor, pentru 
realizarea lucrărilor- la termen și la un nivel calitativ ireproșabil.-

Pe frontul de luptă pentru realiza
rea investițiilor, fiecare lucrare cu
prinde nu numai materiale și utilaje, 
ci și virtuțile constructorilor, in pri
mul rind ale comuniștilor. Experiența 
noastră practică a dovedit în atitea 
rînduri și sîntem convinși că și a- 
cum va dovedi posibilitățile neli
mitate — atît în plan organiza
toric, cît și politic — pe care le au 
organizațiile de partid pentru a sti
mula spiritul de inițiativă, pentru a 
transforma șantierele țării intr-o 
școală a formării înaltelor trăsături 
revoluționare muncitorești, cultivînd

la oameni abnegația, dăruirea de 
sine, spiritul de organizare perfectă, 
de disciplină și de ordine desăvîrșite, 
toate subsumate efortului susținut 
pentru realizarea la timp a lucrări
lor și respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune a tuturor noilor 
obiective de investiții — în interesul 
accelerării progresului economic al 
țării, creșterii mai rapide a avuției 
naționale și ridicării continue, pe a- 
ceastă bază, a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului nostru 
popor.

La Băleni
(Urmare din pag. I)
puțin de 14. Dar parcă cei 6 trac- 
toriști-rutieriști de pe tractoarele 
cumpărate de cooperativă lucrează 
după alt program ? v

La ora cînd apar aceste rînduri, 
Vasile Cristea din Băleni are în bu
zunar calificarea de electrician. Ne
voile așezării au cerut și un sudor. 
„Pe cine să-1 pregătim ?“ Ștefanache 
Mănică, mecanic agricol, a învățat 
sudura electrică și cea autogenă. Nici 
cooperativei și comunei nu le strică 
să aibă, la orice oră din zi și din 
noapte, la indemînă. sudor electric și 
autogen. Care, nu de puține ori, își 
începe programul cu mult înaintea 
brutarilor.

—' Record care, își exprimă certi
tudinea Crăciun Alecu, va fi doborit 
încă in acest an.

— De cine ?
— De pescari.
— Aici, între dealurile repezi ?...
— ...jos, în vale, curge pîrîul Su- 

hurlui. Am construit un baraj, iar cu 
apa strînsă vom iriga o sută de hec

tare, cultivate cu lucernă și cartofi; 
dar vom face și pescărie. Plus o li
zieră, cu plaje și bărcuțe...

La atîtea meserii ale Bălenilor de 
azi nu avea cum să lipsească la apel 
aceea de strungar. O profesează cu 
bune rezultate un băiat tinăr, din fa
milia Roșea. Dacă despre alții se 
poate spune că au inaugurat tra
diția unor noi profesii în fami
lie, Roșea o continuă cu dem
nitate. în urmă cu trei decenii, tatăl 
lui era unicul meseriaș din Băleni : 
mecanic la moară, strungar, lăcătuș, 
ajustor, tinichigiu... Mă rog, univer
sal. Se scula tot așa, cu noaptea în 
cap, și pînă la căderea nopții îi ajun
gea timp să le facă pe toate. Azi, în 
această așezare dintre fostele dealuri 
sterpe, acum fertile, zeci și zeci de 
meseriași se scoală odată cu brutarii 
și sînt atîtea treburi de făcut, atîtea 
de mînuit și construit Incit seara, la 
culcare, fiecare își spune : „Mîine 
trebuie să mă scol și mai de dimi
neață, să duc la capăt lucrul înce
put"...

în ciuda diversității, personajele 
filmelor lui Sergiu Nicolaescu sea
mănă pentru că axul lor moral : 
integritatea, le determină acțiunile. 
Sigur că in cazul „Revanșei" reve
nirea la un erou cu aderență la 
public, comisarul Moldovan, dove
dește un acut simț de orientare.

Filmul ni-1 înfățișează pe Moldo
van in răfuiala lui cu legionarii, in 
măsura în care ea intră sub inci
dența istoriei, în jocul politic al 
vremii. Aici e punctul forte al ci
neastului : el nu reduce conflictul 
la o răfuială personală, ci totul 
se impregnează de respirația păti
mașă a momentului decisiv pentru 
o întreagă colectivitate. Legarea 
poveștii individuale a Miclovanilor 
ori a Moldovanilor de 
soarta țării întregi se 
face firesc, fără ostenta
ție, ca o legătură între 
erou și epocă. De aceea, 
filmele au o anumită 
amploare, personajele 
trăiesc, sînt urmărite, 
chiar dacă par multo
ra dure, inflexibile, fără „o viață 
personală1’. Realitatea e că nu nu
mai cu împușcături și cascadorie 
a cîștigat acest regizor succesul de 
public, ci mai ales cu onestitatea, 
franchețea angajării eroilor săi în 
marile lupte, spectaculoase fără În
doială, dar și cu o importantă 
miză. Comisarul „Revanșei", care-i 
urmărește pe legionari pentru cri
mele lor (pe Paraipan și cu un 
motiv personal), se alătură final
mente comuniștilor pentru că în
țelege clar că dușmanii lor sint și 
dușmanii lui, și ceea ce doresc ei 
țării îi dorește și el. O adeziune 
normală a acestui singuratic justi
țiar de profesie, a cărui profesie 
devine de acum încolo lupta pen
tru a face dreptate nu numai ln- 
tr-un caz sau altul, ci cauzei în
tregi.

Filmul începe cu o lovitură de 
teatru (permisă în tactica genului). 
Intuiția Iul Paraipan nu dă greș : 
comisarul l-a scăpat din nou; ur
mărirea devine și mai aprigă. Le
gionarul are să-și răzbune acum 
plăminii ciuntiți de gloanțele co
misarului, Moldovan încearcă să-și 
salveze copilul răpit de legionari. 
Energic expuse, mobllurile perso
nale vor acționa cu forță sporită, 
amplificate în vîrtejul răfuielilor 
dintre partidele politice ale vremii, 
încrlncenarea, duritatea adversari
lor nu mai apare ca masca profe
siei, ca masca unei cruzimi progra

mate de canoanele genului „dur", 
ci justificarea unei mari încordări 
interioare. „Răfuiala" e mai tensio
nată ca miză umană. Paraipan află 
că nu mai are decît cîteva luni de 
trăit și luptă cu disperarea ce-i du
blează cinismul ; Moldovan riscă la 
maximum pătrunzind în bîrlogul 
grupărilor fasciste ca să sustragă 
documentul cu care iși va - salva 
copilul ; gesturile, oricît de hazar
date, spectaculoase, au acum oare
care încărcătură și justificare psi
hologică. De aceea, publicul reac
ționează prompt, ca în scena cînd 
pentru prima oară în cariera lui 
„cinematografică" Moldovan nu-și 
mai ține făgăduiala și nu restituie 
documentul. Motivul e însă mal 

grav decît viața copilu
lui în primejdie, e chiar 
soarta unui popor.

Un scenariu atent mo
tivat dramatic (autori 
Sergiu Nicolaescu, Vin- 
tilă Corbul, Eugen Bu- 
rada, Mircea Gindilă). 
O regie ’atentă la de

talii de epocă, de culoare, dar mai 
ales la orchestrarea ansamblului, 
convingător fructifică o distribu
ție folosită șl potrivit disponibilită
ților ei interioare (Sergiu Nicolaes
cu și Gheorghe Dinică mai complețl 
ca manifestări, cu o notă de „încrîn- 
cenare detașată" — paradoxal, dar 
motivațiile fiind mai abile, apar șl 
nuanțele, chiar contradictorii, ce 
dau viață tipurilor ; Jean Constan
tin e dotat aci cu un pitoresc mal 
puțin lejer ce învecinează vorba de 
duh cu un emoționant spirit de sa
crificiu ; Amza Pellea — muncitorul 
— Mircea Albulescu — șeful Gesta
poului — și încă foarte mulți alțl 
actori sînt prezenți nu numai cu 
numele). O scenografie corectă, dar 
fără strălucire ; o ilustrație muzi
cală (Ileana Popovici) supusă dra
maturgiei ; un montaj (Mioara Io- 
nescu) urmărind fidel intențiile re
gizorale și ultima, dar importantă, 
imaginea (Nicolae Girardi) reali- 
zînd contraste dramatice sugestive 
(în alb și negru : pe zăpada cartie
relor bucureștene apar sinistrele 
sumane negre amenințînd lumina; 
reflexele gălbui-violete din abato
rul cu sîngeroasa răfuială, ori plum- 
buriu-verzulul dimineții de ia
nuarie, cu retragerea trupelor fas
ciste din București) — toate com
partimentele cinematografice con
tribuie la reușita acestui antrenant 
spectacol.

Alice MANO1U

să pună umărul unde e mai 
greu, dar care, odată urcat 
la volan, devină parcă al
tul, nu mai vede nimic în 
preajmă-i, nici la dreapta, 
nici la stingă. Intervine 
acea nefirească înstrăinare 
față de tot ce-1 înconjoară. 
Pentru el nu mai există de
cît... el, volanul și cele pa
tru roți care lunecă pe pan
glica de asfalt pe care ar 
dori-o numai a lui.

El, mașina și panglica de 
asfalt... Fiecare cu graba 
lui, fiecare dornic să ajungă 
mai repede unde și-a pro
pus, de parcă pe același 
drum nu s-ar mai afla și 
alți oameni, cu care în via
ta de toate zilele muncește, 
discută, se bucură, își îm
parte, solidar, bucuriile și 
necazurile. Dar nu ! Odată 
urcat la volan, el face ab
stracție de „ei". Nu mai 
există decît el, mașina și 
panglica de asfalt...

Să exemplificăm :
Sîmbătă, 2 septembrie, 

după-amiază. „Oră de vîrf" 
pe șoseaua de largă circula
ție care duce din Capitală 
spre Moldova. La cîțiva 
kilometri de intrarea în 
Buzău, pe drumul național 
spre Ploiești, se află o ma
șină cu semne de începător 
în ale conducerii, cu capota 
ridicată. Se vedea de la o 
poștă că e rămasă în pană 
și că pasagerii săi, doi la 
număr, au nevoie de aju
tor. Ajutor pe care, cînd 
unul, cînd celălalt, dar și 
amindoi deodată, îl solicită, 
prin semne făcute cu mina, 
tuturor oamenilor de la vo
lanul mașinilor care veneau 
din același sens. Vreți să 
știți cîți au trecut pe lingă

ei și n-au oprit măcar să-i 
întrebe efe necaz au ? O, 
imposibil I în schimb, ne 
este foarte ușor să spunem 
cîți au oprit — pe care-i 
numeri pe degete. Restul — 
cu zecile și cu sutele — 
și-au văzut de volanul lor, 
de cele patru roți... Cițiva 
dintre ei, după o bucată de 
drum de la locul cu pricina, 
au fost invitați să tragă pe

Inspectoratul General al 
Miliției.

Așadar, întrebarea :
— De ce n-ați oprit cînd 

vi s-au făcut semne de că
tre pasagerii mașinii răma
se în pană ?

Mai mult de jumătate din 
cei chestionați au răspuns : 
„Știți, mă grăbeam !...“

Au fost date, in timpul 
testului, și alte răspunsuri,

unul din ei, care făcea 
semne, venise prea mult pe 
partea carosabilă și-mi 
încurca vizibilitatea" (un 
meșteșugar din București).

Un șofer profesionist, pi- 
teștean, de pe o autofrigo- 
rifică, n-a găsit, pur și 
simplu, nici un motiv, n-a 
scos nici un cuvint. A înăl
țat doar din umeri, el în
suși nedumerit.

eu tot opream. Dacă v-aș 
spune pe cîți i-am ajutat 
eu, ați zice că mă laud. Ca 
șofer, știu ce Înseamnă să 
rămîi în pană. Așa că, ori 
de cite ori văd pe cineva, 
trag pe dreapta și întreb 
dacă are nevoie de ceva"...

A doua zi, duminică, 
3 septembrie, Ia aceeași 
„oră de vîrf" a traficului de 
după-amiază, am repetat

Cînd vă urcați la volan, 
nu uitati omenia acasă!

-------------- RAID-ANCHETĂ PE DRUMURILE PUBLICE-----------------
dreapta și întrebați de ce 
n-au oprit cînd au văzut 
mașina rămasă în pană ? 
Spunem „cițiva", pentru că 
dacă ar fi fost opriți toți, 
ar fi însemnat să se blo
cheze circulația pe kilo
metri întregi. Dar înainte 
de a nota răspunsurile pri
mite, precizăm că „pana" 
la mașina trasă pe dreapta 
era, de fapt, o simulare. 
Mal exact, un test între
prins în timp ce l-am în
soțit într-o anchetă pe dru
murile publice din mai 
multe județe pe tovarășul 
colonel Gheorghe Ene, de 
la Direcția circulație din

dar din considerente lesne 
de înțeles (deși carnețelul 
e plin cu nume de oameni 
și numere de înmatriculare 
ale mașinilor respective) le 
notăm aici fără a-i nomi
naliza pe autori : „Eu am 
„Dacia 1 100“ și la „1 300" 
nu mă pricep" (un inginer 
mecanic din Bacău). „Am 
văzut că fac semne insis
tente, dar eram preocupat 
să depășesc o motocicletă" 
(un contabil din Buzău) 
„M-am gîndit că dacă are 
semne de începător nu-i 
strică o țecție, să se învețe 
de la început cu greutăți
le" (un șofer din Constan
ța). „N-am oprit, pentru că

Lista exemplelor ar pu
tea continua. Să notăm însă 
pe cei care n-au fost „gră
biți" și care au oprit lingă 
mașina rămasă în „pană", 
oferindu-și, generoși, aju
torul ; Dan Trandafirescu 
din Ploiești (care a oprit 
din proprie inițiativă, îna
inte de a i se face semn), 
electricianul Gh. Bulearcă 
de la schela de extracție 
Băicoi, Nicolae Fîntinaru 
(l-TM-7 635), inginer din Ti
mișoara, Nicolae Lăzăro- 
niu (l-VS-454), contabil 
din Vaslui, Ilie Mocanu 
(l-B-708), șofer de meserie. 
Ultimul ne-a spus : „Chiar 
dacă nu mi se făcea semn,

testul pe o șosea la fel de 
intens circulată, în apropie
re de comuna Reci, din ju
dețul Covasna. Ba, în 
timpul testului, a căzut și 
o ploaie, astfel îneît cei doi 
pasageri de lîngă mașina in 
„pană" făceau semne și 
mai insistente. Dar, ca și la 
testul precedent, și aici 
foarte multe mașini au tre
cut pe lîngă ei fără să o- 
prească, ba unele chiar atît 
de aproape, incit i-au și 
stropit.

De prisos să mai spunem 
că răspunsurile date de cei 
care n-au oprit au fost ai
doma cu cele primite la 
testul din ajun. Și că tot

mai mult de jumătate din 
ele au sunat aidoma: „Știți, 
mă grăbeam !...“

Aceeași grabă, aceeași in
diferență față de tot ce se 
petrece in preajmă...

Am notat și răspunsul dat 
de un ploieștean : „Ce, par
că eu cind am rămas odată 
in pană și am stat o noapte 
în frig pe marginea drumu
lui, a oprit cineva pînă di
mineața 7“

Va să zică, pentru nepă
sarea unuia sau neomenia 
altuia, să „plătești" acum 
cu aceeași nepăsare sau 
neomenie ? Dincolo de as
pectul etic al atitudinii de 
nepăsare față de șoferii ră
mași cu autovehiculele în 
pană, trebuie avut in ve
dere că staționarea unui 
autovehicul pe șosea — cum 
se întîmplă adeseori — sau 
chiar pe acostament consti
tuie un obstacol de natură 
să stînjenească fluența tra
ficului, să oblige la nume
roase manevre de depășire 
a acestora și, în ultimă in
stanță, să reprezinte o sur
să generatoare de acciden
te. Unul din cei care 
ne-au ajutat la efectua
rea testului, făcînd sem
ne de pe marginea drumu
lui, Pop Dezsd, din activul 
de sprijin al miliției, de 
meserie strungar, din co
muna Reci, wind să nu
mere pe cei care treceau pe 
lîngă el fără să oprească, 
s-a lăsat păgubaș, întrucît 
erau prea mulți. De cîteva 
ori insă i s-a luminat fata 
de bucurie, văzîndu-i pe 
cei care opreau și oferin
du-și ajutorul. Așa a fost 
cazul cu Stănică Preda 
(3-BV-2 355), muncitor la

întreprinderea „Tractorul" 
din Brașov, și cu Bartha 
Ioan (l-CV-3 928), magazi
ner la o cooperativă agri
colă. întrebîndu-1 de ce a 
oprit, Stănică Preda ne-a 
răspuns :

— Cum adică ? M-ar răb
da pe mine inima să văd 
un om că-mi cere ajutor și 
să nu i-1 dau ? Nu sîntem 
oameni ? Dacă aș fi eu in 
situația lui ? Avem datoria 
morală, omenească să ne 
dăm unul altuia o mină de 
ajutor la nevoie. Oare nu 
facem tot așa și în viața de 
toate, zilele ?

Intr-adevăr, așa se În
tîmplă in viața de toate zi
lele. Cum de altfel este și 
normal, civilizat, omenește 
să se întîmple. Poate că 
unii care, de cum se văd la 
volan și devin preocupați 
numai de ei, de mașinile 
lor, tot așa sînt și în viața 
de zi cu zi — egoiști, indi
ferenți. Dar Imensa majo
ritate sînt oameni destoinici 
și stimați la locurile lor de 
muncă. Tocmai de aceea, 
mai presus de cunoștințele 
și deprinderile în mînuirea 
volanului sau de mecanică 
trebuie să luăm cu noi, și 
în timpul cînd sîntem la 
volan, virtuțile noastre de 
toate zilele, să fim animați 
de același spirit de solida
ritate, de întrajutorare și 
omenie.

Asupra altor aspecte în- 
tîlnite în timpul anchetei 
noastre vom reveni în- 
tr-unul din numerele vii
toare ale ziarului.

Petre POPA 
Mihai BAZU
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Arabe Yemen
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul yemenit a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, gu
vernului român calde salutări din 
partea locotenent-colonelului All Ab
dallah Saleh, președintele Republicii 
Arabe Yemen și comandant suprem 
al forțelor armate, urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului român.

In cuvlntarea prezentată cu acest 
prilej de către ambasador se exprimă 
hotărîrea acestuia de a depune toate 
eforturile pentru Întărirea legăturilor 
de prietenie Intre poporul Republicii 
Arabe Yemen și poporul român, pen
tru extinderea cooperării rodnice 
dintre țările noastre in toate dome
niile.

In continuare, in cuvlntare se 
spune : „Republica Arabă Yemen, 
sub conducerea locotenent-colonelului 
Aii Abdallah Saleh, președintele re
publicii și comandant suprem al 
forțelor armate, privește cu admirație 
politica independentă a Republicii 
Socialiste România, sub conducerea 
Excelenței Voastre, rolul său pozitiv 
fa consolidarea păcii și securitățiiInterviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Anul acesta am sărbătorit împli
nirea a 30 de ani de la naționalizarea 
mijloacelor de producție și 130 de ani 
de la revoluția burghezo-democratică
— ambele momente deosebit de im
portante în dezvoltarea țării pe calea 
progresului și civilizației. în decem
brie vom sărbători 60 de ani de la 
formarea statului național unitar ro
mân, ca urmare a unirii Transilva
niei cu România.

Anul viitor vom aniversa un alt 
moment important din istoria Româ
niei. și anume împlinirea a 120 de ani 
de la Unirea Principatelor, care a 
marcat formarea statului nostru na
țional, iar în 1980 vom sărbători 2 0.50 
de ani de la crearea primului stat 
centralizat dac. Statul dac, aflîndu-se 
în strînse relații cu civilizațiile din 
acel timp, a avut un rol important în 
organizarea și evoluția populației de 
pe aceste meleaguri. După cum se 
știe, evenimentele au dus apoi la con
topirea dacilor cu romanii și la for
marea, pe această bază, a poporului 
român de astăzi.

Tuturor evenimentelor care jalo
nează etape istorice cruciale in viața 
poporului nostru le acordăm o aten
ție deosebită, sărbătorindu-le în mod 
corespunzător. Noi tragem din aces
tea Învățăminte pentru activitatea 
prezentă și viitoare, în sensul afir
mării tot mai puternice a hotărtrii de 
a face totul pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, pentru Întă
rirea independenței și suveranității 
naționale, pentru conlucrarea strinsă 
cu celelalte state vecine, cu toate po
poarele lumii. Numai astfel asigurăm 
progresul neîntrerupt al țării, reali
zarea Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

ÎNTREBARE : România dez
voltă relații de largă colaborare 
cu foarte multe state ale lumii. 
Care sint principiile ce stau la 
baza politicii externe româ
nești ? In acest context, v-am 
ruga să ne vorbiți despre rela
țiile României cu vecinii săi.

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
acționează pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Punem, 
desigur, pe prim plan relațiile cu 
toate țările socialiste. Acordăm, de 
asemenea, o atenție deosebită relații
lor cu țările în curs de dezvoltare și 
dezvoltăm, în același timp, colabo
rarea cu țările capitaliste avansate, 
pe baza principiilor coexistenței paș
nice.

La temelia tuturor relațiilor inter
naționale așezăm ferm principiile 
deplinei egalități in drepturi, respec
tul independenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile in
terne și avantajul reciproc, renunța
rea la forță și la amenințarea cu 
forța în raporturile dintre state.

Relațiile cu vecinii noștri, în primul 
rînd cu Uniunea Sovietică, sînt bune. 
De altfel, toți vecinii noștri direcți
— mă refer, în afară de Uniunea So
vietică, la Bulgaria, Iugoslavia, Un
garia — sînt state sociaHste. Extin
dem colaborarea cu vecinii în toate 
domeniile, dezvoltînd în același timp 
relațiile cu toate țările socialiste. 
Avem raporturi bune și cu Turcia, 
care, prin Marea Neagră, ne este, de 
asemenea, vecină.

în general, pot spune că relațiile 
României cu toate statele europene 
sint bune. Facem totul pentru a con
tribui la instaurarea fermă a princi
piilor egalității în viața internațională, 
care să permită o cooperare largă, în 
interesul fiecărei națiuni.

ÎNTREBARE : Cum se dez
voltă relațiile Partidului Comu
nist Român cu alte partide și 
forțe politice din lume ? Care 
sint orientările ce stau la baza 
acestor relații ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român întreține relații largi cu toate 
partidele comuniste și muncitorești. 
Pornim de la faptul că aceste relații 
trebuie să se bazeze pe principii de 
egalitate, de respect al independenței 
fiecărui partid. Noi considerăm că 
fiecare partid trebuie să-și elaboreze 
în mod independent politica, aplicînd 
principiile generale ale socialismului 
la realitățile din țara in care-și des
fășoară activitatea.

în același timp, dezvoltăm larg re
lațiile cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu alte partide progresis

tv
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9.00 Teleșcoală
10.00 Șoimii patriei
10.10 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Olt
11.10 Tribuna TV
11,30 Bucureștlul pe magistralele socia

lismului. Documentar despre trans
formările Bucureștiulul, despre 
prezentul lui, despre noile coordo
nate industriale, științifice, urbane. 

mondiale, precum și sprijinul acordat 
cauzei eliberării naționale".

In încheiere, ambasadorul îșl ex
primă încrederea in sprijinul gu
vernului român în Îndeplinirea mi
siunii sale.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit pentru saluturile trans
mise și a adresat la rindul său 
locotenent-colonelului All Abdallah 
Saleh cele mai bune urări de sănă
tate șl fericire personală, de pace șl 
progres pentru poporul yemenit prie
ten.

în cuvlntarea de răspuns a șefului 
statului român se spune : „România 
situează cu fermitate la baza politicii 
sale externe principiile respectării 
independenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități in drepturi, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, avantajului reciproc. 
Acționăm consecvent pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale, 
pentru reglementarea pe calea trata
tivelor a diferendelor dintre state, 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale. 
Ne pronunțăm hotărit pentru o solu
ționare politică a conflictului din 

te — inclusiv cu Partidul Revoluțio
nar Instituțional, de guvernămînt, 
din Mexic — cu toate forțele politice 
democratice. Considerăm că soluțio
narea problemelor complexe ale lu
mii de astăzi necesită o conlucrare 
largă între forțele politice din dife
rite țări, indiferent de orientările și 
concepțiile lor filozofice, desigur ex- 
cluzînd organizațiile fasciste, rasiste.

Relațiile noastre cu diferite partide 
și forțe politice sînt îndreptate spre 
dezvoltarea colaborării dintre țările 
și popoarele respective, dar și spre 
soluționarea unor probleme arzătoare 
ale vieții internaționale — cum sînt 
problema păcii, problema dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nucleare, 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internațio
nale, soluționarea litigiilor dintre sta
te pe calea tratativelor, excluderea 
cu desăvîrșire a forței și folosirii 
forței din relațiile interstatale.

Trebuie să spun că viața a demon
strat, practic, că aceste raporturi co
respund pe deplin intereselor fiecă
rui popor, precum și cauzei păcii șl 
securității internaționale.

ÎNTREBARE: Car» este,
după părerea dumneavoastră, 
rolul țărilor mici și mijlocii in 
viața internațională — daci le 
raportăm la marile puteri, pre
cum și la problemele arzătoare 
cu care se confruntă astăzi 
omenirea ?

RĂSPUNS : Noi pornim de la fap
tul că soluționarea problemelor cu 
care se confruntă astăzi omenirea 
face necesară participarea activă la 
viața internațională a tuturor state
lor, fără deosebire de mărime, de 
forță militară sau orînduire socială. 
Acordăm o atenție deosebită rolului 
pe care îl au țările mici și mijlocii,' 
avind în vedere că ele sînt, de regulă, 
obiectul folosirii forței, al imixtiuni
lor în treburile interne. De aceea, 
considerăm că participarea lor activă 
la soluționarea problemelor, întărirea 
solidarității dintre ele reprezintă un 
factor important în democratizarea 
vieții internaționale. Desigur, în acest 
cadru înțelegem și rolul țărilor în 
curs de dezvoltare, al țărilor neaH- 
niate, care, aproape în totalitatea lor, 
sînt țări mici și mijlocii.

Nu subapreciem în nici un fel ro
lul pe care-1 au în viața internațio
nală marile puteri, dar noi conside
răm că problemele ce preocupă astăzi 
omenirea nu mai pot fi soluționate 
doar de citeva state, oricît de mari 
ar fi ele. Pentru realizarea dezarmă
rii și, în primul rind, a dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea subdez- 
voltărH și făurirea noii ordini econo
mice internaționale, pentru asigu
rarea independenței fiecărei națiuni 
se impune participarea cu drepturi 
egale și a țărilor mici și mijlocii la 
viața internațională. Fără aceasta nu 
se pot soluționa în mod corespunză
tor problemele care preocupă astăzi 
omenirea.

Aș dori să subliniez că un rol im
portant revine, în acest cadru, Orga
nizației Națiunilor Unite, care oferă 
posibilitatea participării organizate a 
tuturor statelor la soluționarea pro
blemelor internaționale. Dacă m-aș 
referi numai la ultima sesiune con
sacrată dezarmării, se poate vedea 
că O.N.U. a oferit posibilitatea par
ticipării active a tuturor statelor la 
dezbaterea acestei probleme esențiale 
a lumii contemporane. In același 
mod, problemele noii ordini econo
mice internaționale înscrise pe ordi
nea de zi a Organizației Națiunilor 
Unite vor putea fi dezbătute activ de 
toate statele, în primul rînd de cele 
în curs de dezvoltare, de țările mici 
și mijlocii, interesate să contribuie la 
elaborarea măsurilor menite să ducă 
la realizarea acestui obiectiv de im
portanță hotărîtoare pentru dezvol
tarea omenirii.

ÎNTREBARE : In cadrul poli
ticii sale externe, atit de dina
mice, ce importanță acordă 
România relațiilor de colabo
rare cu țările America Latine 1

RĂSPUNS : De țările Americii La
tine ne leagă o serie de afinități de 
cultură, de trecut istoric, dar mai cu 
seamă faptul că atît România, cit și 
țările Americii Latine sînt vital in
teresate în lichidarea politicii impe
rialiste, a dominației monopolurilor 
străine, In preluarea deplină a bogă
țiilor naționale în propriile mîini, în 
asigurarea independenței și suverani
tății.

Aspecte din vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in maxi Între
prinderi bucureștene

11 55 Telex
16,00 Muzică populară instrumentală 

în jurul orei 16,30. Transmisiune 
directă din Focșani : Adunarea 
populară organizată cu prilejul vi
zitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, In județul Vrancea

18,00 Muzică populară instrumentală 
13,15 „Adînclml" — reportaj TV 
18,35 Festivalul „Cîntarea României” 
19,00 Consultații medicale
19,20 1001 de seri

Orientul Mijlociu, care să ducă la 
instaurarea unei păci juste și trainice, 
bazată pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe soluționarea 
problemei poporului palestinian, in
clusiv prin crearea unui stat propriu, 
independent".

în Încheiere, in cuvlntare se subli
niază faptul că există condițiile ne
cesare pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre țările noastre, atît pe 
planul cooperării bilaterale, cit și în 
domeniul vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului yemenit succes 
in misiunea sa șl l-a asigurat de 
Întregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului român șl al său perso
nal.

După solemnitatea Inmlnăril scriso
rilor de acreditare, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a Întreținut, 
intr-o atmosferă cordială, cu amba
sadorul R. A. Yemen, Saleh All 
Al-AshwaL

La solemnitate șl la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, șl Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Pornind de aci, întreținem și dez
voltăm larg relații cu țările Americii 
Latine. Cu multe din ele cooperăm 
într-un șir de domenii economice, ex
tindem relațiile în domeniile științei, 
învățămîntuiui și culturii, conlucram 
larg pe plan internațional pentru so
luționarea problemelor care preocupă 
omenirea.

ÎNTREBARE : Care este sem
nificația vizitei premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, domnul Hua Kuo-fen, in 
România și care este, după pă
rerea dumneavoastră, domnule 
președinte, însemnătatea ei pe 
plan internațional 1

RĂSPUNS : Vizita președintelui 
Hua Kuo-fen în România Constituie 
un răspuns la vizitele pe care le-am 
efectuat în China, și îndeosebi la ul
tima vizită din luna mai anul acesta. 
Ea a marcat un moment important 
în dezvoltarea relațiilor economice 
și în celelalte domenii dintre Româ
nia și China, inclusiv a raporturilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez.

Trebuie să menționez că între ță
rile noastre există o bună colaborare, 
că în cursul vizitei am ajuns la în
țelegeri privind trecerea la forme 
noi, inclusiv la cooperarea în pro
ducție, precum șl la extinderea con
lucrării în știință și cultură, la in
tensificarea relațiilor dintre partide.

Această vizită se Înscrie în cadrul 
politicH generale a României de 
dezvoltare a relațiilor cu toate țările 
sociaHste, de a face totul pentru 
depășirea divergențelor și neînțele
gerilor dintre aceste state, pentru în
tărirea colaborării dintre ele. Avem 
convingerea că aceasta ar avea o in
fluență deosebit de pozitivă asupra 
vieții internaționale.

în același timp, vizita președinte
lui Hua Kuo-fen în România expri
mă o participare mai activă a Re
publicii Populare Chineze la viața 
internațională, hotărîrea ei de a lua 
parte la soluționarea diferitelor pro
bleme care preocupă astăzi omenirea, 
de a acționa pentru preintîmpinarea 
războiului și asigurarea păcii, pen
tru respectarea independenței și 
suveranității fiecărei națiuni.

Pornind de Ia toate acestea, con
siderăm că vizita a reprezentat un 
moment de deosebită importanță 
pentru relațiile dintre țările noastre, 
cit și pentru cauza păcii și colaborării 
internaționale.

ÎNTREBARE : Ca reprezen
tanți ai presei din Mexic, v-am 
ruga, domnule președinte, să vă 
referiți la stadiul actual și la 
perspectivele relațiilor româno- 
mexicane în toate domeniile — 
politic, economic, cultural, știin
țific.

RĂSPUNS : Relațiile dintre Româ
nia și Mexic au cunoscut o dezvol
tare continuă. Aș putea spune că, 
după vizita pe care am efectuat-o in 
Mexic, s-a realizat un progres sim
țitor în dezvoltarea schimburilor eco
nomice, a colaborării în domeniul 
științei. învățămîntuiui și culturii, 
s-a intensificat colaborarea pe plan 
internațional pentru soluționarea pro
blemelor complexe care confruntă 
omenirea.

Am încheiat o serie de acorduri i 
care au permis extinderea relațiilor 
româno-mexicane și sînt in curs de 
elaborare noi acorduri și înțelegeri, 
inclusiv în ce privește cooperarea 
in producție In sectoare economice 
importante. Aceasta ne permite să 
apreciem că în următorii ani vom 
obține rezultate și mai bune în cola
borarea noastră.

Așa cum am menționat răspunzlnd 
la prima întrebare, am dori ca și co
laborarea în domeniul petrolier să 
se extindă tot mai mult ; sper că vom 
ajunge la înțelegeri corespunzătoare 
în acest sens.

România acordă o mare însemnă
tate relațiilor dintre cele două țări. 
Dorim ca acestea să constituie un 
exemplu de felul în care pot conlucra 
două state animate de principiile 
egalității în drepturi între popoare, 
de dorința de a colabora pentru dez
voltarea lor economico-socială inde
pendentă, pentru asigurarea păcii.

în încheiere, doresc să transmit po
porului prieten mexican, prin inter
mediul publicațiilor pe care le repre
zentat!, cele mai bune urări de suc
cese în întreaga activitate de dez
voltare economico-socială indepen
dentă a țării, de ridicare a bunăstării 
și fericirii sale.
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20,00 Noi, femeile !
20.30 Teleclnemateca : „Examenul”. Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor franceze
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Cu prilejul marii sărbători 

naționale a României
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste România, vă adresăm călduroasele noastre feHcitări și, prin dum
neavoastră, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, guver
nului și poporului frate român.

încă de la eliberarea sa, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român, poporul român, depășind toate obstacolele, a pus întreaga 
sa forță și inteligență în slujba transformării țării sale, edificării victorioase 
a sociaHsmului. Astăzi, Republica Socialistă România a devenit o țară so
cialistă dezvoltată, cu o industrie și o agricultură modeme, o cultură avan
sată, o știință și o tehnică înaltă, în care nivelul de viață al poporului se 
îmbunătățește continuu.

Aceste victorii fac să sporească cu fiecare zl mal mult rolul și prestigiul 
Republicii Socialiste România pe arena internațională, constituind, totodată, 
o nouă contribuție în apărarea păcii și întărirea sistemului socialist mondial, 
precum și un stimulent dat luptei popoarelor din întreaga lume pentru in
dependență națională, democrație și progres social. Ținem să vă adresăm 
sincere feHcitări pentru aceste succese, pe care le considerăm ca fiind și 
ale noastre.

Cu această ocazie solemnă, ne permitem să exprimăm profunda noastră 
recunoștință partidului, Marii Adunări Naționale, guvernului și poporului 
frate român pentru sprijinul acordat cu consecvență operei revoluționare 
naționale și democratice a poporului laoțian, atît în trecut, cît și în etapa 
actuală de transformări și edificări sociaHste.

Vă adresăm cele mai bune urări de sănătate, de noi șl tot mal mari 
succese poporului român în îndeplinirea planului cincinal adoptat la cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea militantă dintre cele două 
partide, cele două guverne și cele două popoare, laoțian și român, să se 
dezvolte mereu mai mult I

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al C.C.

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, '
Cu ocazia fericită a aniversării insurecției naționale armate, organizată șl 

condusă de către Partidul Comunist Român și realizată la 23 August 1944, 
permiteți-mi ca, în numele partidului nostru, Z.A.N.U., al forțelor sale comba
tante, al muncitorilor, țăranilor și al maselor revoluționare Zimbabwe, să vă 
transmitem mesajul nostru de solidaritate și cele mai bune urări.

Arestarea mareșalului Ion Antonescu și răsturnarea regimului său fascist, 
eliberarea Bucureștiului și a celorlalte regiuni ale României ne inspiră noi 
puteri și hotărîrea de a lupta mai asiduu pentru înlăturarea regimului colo
nialist, rasist, al lui J. Smith și al marionetelor sale africane, aflate in prezent 
pe punctul de a se prăbuși.

Obiectivul revoluționar al eliberării țării noastre de sub dominația colo
nială, sprijinită în prezent de un regim intern, este Intr-adevăr similar obiec
tivului insurecției dumneavoastră de la 23 August de răsturnare prin luptă 
atit a dominației naziste, cît și a regimului intern.

Permiteți-mi, Încă o dată, să salutăm victoria dumneavoastră, care a inau
gurat noua eră de dezvoltare socialistă, sebimbind radical viața poporului 
român.

Fie ca dumneavoastră șl Partidul Comunist Român să continuați să con
duceți revoluția proletară în România pe calea unor noi victorii In domeniul 
social-economic 1

R. G. MUGABE
Președinte al Z.A.N.U.

ți copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteți-mi să vă mulțumesc sincer pentru felicitările călduroase pe 

care dumneavoastră, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român, mi le-ați adresat cu ocazia celei de-a 90-a 
aniversări a zilei mele de naștere.

Poporul vietnamez se bucură să constate că solidaritatea și cooperarea 
frățească, multilaterală dintre cele două țări ale noastre se consolidează tot 
mai mult și se dezvoltă fructuos.

Cu acest prilej, în numele poporului vietnamez, aș dori să urez poporului 
Republicii SociaHste România să obțină tot mai mari succese în realizarea 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru 
construirea în continuare a societății socialiste multilateral dezvoltate în Re
publica Socialistă România.

Vâ\ urez multă sănătate șl să obțineți multe succese în realizarea înaltei 
dumneavoastră misiuni.

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Socialiste Vietnam

Vizita in țara noastră a unei delegații 
din Malta

în perioada 1—5 septembrie a efec
tuat o vizită în țara noastră, Ia in
vitația ConsUiului Culturii și Educa
ției SociaHste, Agatha Barbara, mi
nistrul muncii, prevederilor sociale și 
culturii al Republicii Malta, împreu
nă cu dr. Alex Sciberras Trigona, se
cretar internațional al Partidului La
burist din Malta.

Delegația a fost primită la Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, în cadrul unor întrevederi 
separate, de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, și de 
tovarășul Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeții au rugat 
să se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
conducerii Partidului Laburist din 
Malta, a primului ministru. Dom 
Mintoff, și au subHniat prețuirea de 
care se bucură președintele României 
în Malta, pentru bogata sa activitate 
desfășurată în slujba păcu și înțele
gerii între popoare.

Tovarășul Virgil Cazacu a mulțu
mit pentru sentimentele exprimate și 
a rugat să se transmită din partea

Cronica
în Capitală a sosit o delegație a 

procuraturii Republicii Populare Po
lone, condusă de Lucjan Czubinski, 
procuror general al R.P. Polone, care, 
la invitația Procuraturii Republicii 
SociaHste România, face o vizită în 
țara noastră.

Marți, membrii delegației au avut 
o întrevedere cu Gheorghe Bobocea, 
procuror general al Republicii Socia
liste România.

în aceeași zi, oaspeții polonezi s-au 
întilnit cu Constantin Stătescu, mi
nistrul justiției, precum și cu condu
cători din alte instituții centrale.

★
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româ- 
no-coreeană au organizat marți în 
Capitală o manifestare culturală, în 
cadrul căreia Ion Găleteanu, director 
general al Centralei industriei poli- 

tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut conducerii Partidului 
Laburist din Malta și primului mi
nistru al Maltei.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația malteză a avut întrevederi 
la conducerea Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, unde a efectuat 
un util schimb de informații cu pri
vire la principalele aspecte ale reali
zărilor și preocupărilor celor două 
țări în domeniile social-economic, po
litic și cultural.

Oaspeții maltezi au mal avut în
trevederi la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale și au vizitat muzee și instituții 
de cultură din București, Brașov și 
Sinaia.

In încheierea vizitei, tovarășul Miu 
Dobrescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, și A- 
gatha Barbara, ministrul muncii, 
prevederilor sociale și culturii, au 
semnat Acordul de colaborare în do
meniile învățămîntuiui, științei și 
culturii între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Malta.

zilei
grafice, a împărtășit impresii de că
lătorie din această țară. în conti
nuare a fost prezentat un film docu
mentar coreean.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost prezenți Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

★
Luni și marți s-au desfășurat în 

Capitală concursurile pompierilor 
militari, organizate cu prilejul „Zilei 
pompierilor din Republica Socialistă 
România".

După două zile de întreceri, pe pri
mele trei locuri s-au clasat reprezen
tativele grupurilor de pompieri din 
municipiul București, județele Olt și 
Suceava.

(Agerpres)

R. P. BULGARIA

Premiere economice
Ca drumeț aflat pen

tru a treia oară pe pă- 
mîntul unei țări atît de 
apropiate, îmi permi
team o ierarhizare sen
timentală a localități
lor de care voiam să mă 
interesez. Plevna. Por- 
dimul, Smirdanul ocu
pă, desigur, locul prio
ritar, ca în inima ori
cărui român ai cărui 
co-naționali și-au văr
sat singele pe colinele 
acelor zone. Aproxi
mativ în centrul Bul
gariei, anonima Ko- 
privștița rămine un 
punct de sprijin al a- 
mintirilor prin ciuda
tul ei cartier-muzeu, 
in care pășești din 
curte in curte și din 
casă în casă fără să 
intilnești alte gazde 
decît umbrele trecutu
lui. Nesebarul, tîrgu- 
șorul înconjurat din 
patru părți de vuietul 
mării, te urmărește, de 
asemenea, cu parfu
mul său antic, iar Bur- 
gasul — cu animația 
lui de port aproape 
meridional. Dar există 
și alt fel de impresii.

Reputația Burgasu- 
lui, bunăoară, sporește 
în special prin noua 
sa valență de centru 
petrochimic. De alt
fel, orientarea investi
țiilor în actualul cinci
nal vizează o mutație 
de stnictură în dome
niul industriei chimi
ce, In care, pînă în 
ultima perioadă, pon
derea principală o de
țineau ramuri „tradi
ționale", cum ar fi 
producția acidului sul
furic și a îngrășămin
telor. 40 la sută din 
investițiile făcute in 
prezent fai chimie sînt 
orientate înspre in
dustria materialelor 
plastice, fibrelor și 
cauciucului sintetic. 
Amplasarea principa
lului centru petrochi
mic lîngă portul Bur

gas ține seama de 
considerentul că țițeiul 
pentru producția ac
tuală și viitoare pro
vine din import, mo
tiv suplimentar pen
tru o altă preocupare 
esențială : cercetări a- 
sidue în vederea re
cuperării cît mai de
pline a fracțiilor grele 
din petrol și introdu
cerea în combinat nu
mai a materiei prime 
strict necesare.

Exemple de înnoire 
a producției le-am cu
les și în întreprinde
rile din capitala țării 
socialiste vecine și 
prietene. La uzina 
„Vasil Kolarov". de 
pildă, producția de 
mașini și aparataj de 
Înaltă tensiune se va 
dubla pînă in anul 
1980, în special pe sea
ma tipurilor reproiec- 
tate sau reconcepute, 
cum ar fi motoarele 
asincrone de 200-1 000 
kW, motoarele sincro
ne de mari dimensiuni 
mergînd pînă la 10 000 
kW, dar și mașini și 
aparate de dimensiuiii 
reduse și înaltă tehni
citate. ca tipul de re
gulator în trepte din 
gama RS-4.

Pentru completarea 
acestor aspecte, ne 
mai oprim asupra celor 
pe care le oferă uzina 
din< Gabrovo, producă
toare de electrocare șl 
electrostivuitoare, de
venite prezențe fami
liare la tîrgurile eco
nomice. Constructorii 
gabroveni ai acestor 
mașini au înțeles că 
nici vremea și nici ce
rințele beneficiarilor 
nu stau pe loc. în pa
ralel cu introducerea 
în fabricația de serie, 
începînd cu acest an, a 
unor noi tipuri, între
prinderea se află în 
fața unei perioade de 
modernizare ce va 
duce, odată cu anul

Conferință de presă la
Cu prilejul eelei de-a 34-a ani

versări a victoriei revoluției socialiste 
din Bulgaria, ambasadorul acestei 
țări la București, Petar Danailov, a 
organizat, marți, o conferință de 
presă.

Au participat reprezentanți ai ziare
lor centrale, Agenției române de 
presă — Agerpres, Radloteleviziunii 
și altor publicații, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, corespondenți ai 
presei străina acreditați în țara 
noastră.

După ea a relevat însemnătatea is
torică a revoluției de la 9 Septem
brie 1944, care a constituit un mo
ment de eotitură In destinele po
porului bulgar, Petar Danailov a tre
cut în revistă marile prefaceri înfăp
tuite în anii construcției socialiste de 
poporul prieten bulgar sub condu
cerea partidului său comunist, care 
au făcut ca Bulgaria să fie astăzi o

„Zilele filmului bulgar"
O nouă manifestare cinematografi

că se integrează, Începînd de marți, 
climatului cultural al Capitalei — 
„Zilele filmului bulgar", organizate i 
cu prilejul celei de-a 34-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste in 
această țară. Desfășurată la cinema
tograful „Eforie", manifestarea a 
programat, în deschidere, lungmetra- 
jul artistic „Fiecare zi, fiecare noap
te", film oglindind eforturile susținu
te depuse de poporul bulgar pen
tru apărarea cuceririlor sale revolu
ționare.

La spectacolul de gală au parti
cipat reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai Consiliului Cul
turii și Educației SociaHste, un nu

ROMÂNIA-FILM prezintă la cinematograful „Studio" 
din Capitală

„Săptămîna filmului din R. P. D. Coreeană11
6 septembrie: Omul pe care nu trebuie sâ-l uitâm — spectacol de gald;
7 septembrie: Fata care vinde flori; 8 septembrie x Linia de înaltd
tensiune; 9 septembrie: Țâranul erou; 10 septembrie: Soarta Aurei șl 
Argentinei; 11 septembrie i Aripi puternice; 12 septembrie i M-ațl

confundat.
„Sdptdmîna filmului din R.P.D. Coreeanâ" va avea loc șl In municipiile 
Craiova (8—14 septembrie), Tg. Jiu (9—15 septembrie). Deva 

(11—17 septembrie).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, « 

șl 9 septembrie. în țară : Vreme relativ 
caldă, cu cerul schimbător. In vestul și 
nordul țării vor cădea ploi locale care 
vor avea si caracter de aversă, însoțite 
șl de descărcări electrice. In celelalte 
regiuni, ploile vor fl Izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, predomi- 
nînd din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor II cuprinse între 8 șl 16 
grade, mai coborîte în depresiunile din 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
20 și 30 de grade. In București : Vreme 
relativ caldă, cu cerul variabil. Ploaie 
de scurtă durată. Vint slab pină la mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

1981, la o dublare a 
producției.

Toate acestea se re
găsesc, desigur, și în 
mutațiile și tendințele 
de restructurare a 
comerțului exterior. 
Cu două decenii în 
urmă, exporturile bul
gărești constau aproa
pe în întregime din ma
terii prime, produse 
agricole și mărfuri 
industriale ou grad re
dus de prelucrare. 
Ponderea produselor 
neagricole în totalul 
exporturilor a crescut 
de la 25,8 la sută în 
1960, la 62,5 la sută la 
sfirșitul anului 1976.

Semnificative pentru 
reconsiderarea posibili
tăților în funcție de 
cerințele economice 
sînt sarcinile trasa
te unor principale 
combinate metalurgi-,' 
ce. Astfel, la com
binatul „Kremiko- 
viți", de Kngă Sofia, 
se află în plină des
fășurare procesul de 
modernizare completă 
a instalațiilor de aglo
merare, ceea ce va 
duce la o productivi
tate net sporită a cup
toarelor înalte. Conclu
dentă este, de aseme
nea, revederea întregii 
tehnologii a combinatu
lui de lîngă Pernik, cu 
scopul de a-1 transfor
ma în furnizor de o- 
țel-carbon șl oțeluri 
înalt aliate. Noile ti
puri de .produse vor fl 
destinate, în principal, 
viitoarei uzine con
structoare de mașini 
grele de lingă Radomir 
(care va fabrica linii 
tehnologice complete 
pentru industria meta
lurgică, a cimentului 
ș.a.), obiectiv la a că
rui realizijre îsi aduc 
o apreciată contribuție 
și specialiștii români.

Serțjlu ANDON

Ambasada R.P. Bulgaria 
țară socialistă modernă, cu o econo
mie puternică, cu un nivel de trai ri
dicat. Au fost subliniate succesele 
repurtate de oamenii muncii bulgari 
pentru traducerea în viață a hotărî
rilor Congresului al XI-lea al P.C. 
Bulgar, precum șl realizările obținute 
în întîmpinarea marii lor sărbători 
naționale.

SublinHnd că între Bulgaria șl 
România, țări vecine, cu bogate tra
diții și legături istorice, s-au stator
nicit trainice relații de prietenie, 
vorbitorul a arătat că inttlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au un 
rol hotărîtor în dezvoltarea continuă 
a legăturilor frățești bulgaro-româ- 
ne, în folosul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, al edificării unui 
climat de pace, Înțelegere și conlu
crare în Balcani și in întreaga lume. 

\ (Agerpres)

meros public, precum șl delegația de 
cineaști bulgari aflată cu acest pri
lej în țara noastră.

Au fost de față Petar Danailov, 
ambasadorul Bulgariei la București, 
și membri al ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpului di
plomatic.

*
„Zilele filmului din R.P. Bulgaria", 

în programul cărora se mal află în
scrise lungmetrajele artistice „Talis
man" și „De cealaltă parte a oglin
zii", vor mai avea loc în orașele Foc
șani și Vaslui.

De la Centrul de fizică 
a pămintului și seismologie

Centrul de fizică a pămintului și 
seismologie comunică : în ziua de 5 
septembrie 1978, ora 15,36, a avut loc 
în regiunea Vrancea, la adîncime da 
130 kilometri, un cutremur de pă- 
mînt cu magnitudinea, pe scara Ri
chter, de 4,6. Intensitatea cutremu
rului în zona epicentrală a fost de 4 
spre 5.

Cutremurul a fost simțit în zona 
epicentrală, în special în orașul Foc
șani, unde intensitatea a fost de 4 
spre 5. Nu s-au produs niai un fel 
de pagube materiale.
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DE PARTID SI GUVERNAMENTALE ROMANE
PHENIAN 5 (Agerpres). — Delega

ția de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a sosit, marți, la 
Phenian pentru a participa la festi
vitățile prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Aeroportul capitalei R.P.D. Coree
ne era împodobit sărbătorește cu 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Kim Ir Sen, 
cu drapelele de stat ale României și

NAȚIUNILE UNITE

Dezbaterile asupra viitoarei convenții 
privind dreptul mării

Intervenția reprezentantului român
NAȚIUNILE UNITE B (Agerpres).

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York continuă dezbaterile asu
pra viitoarei convenții privind drep
tul mării. între alte probleme care 
au fost abordate în ultimele zile fi
gurează și cea referitoare la limita 
exterioară a platoului continental, 
respectiv linia de demarcație dintre 
teritoriile submarine de sub jurisdic
ția națională a statelor și zona inter
națională a teritoriilor submarine 
care este declarată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. drept patrimoniul co
mun al omenirii.

în această problemă se conturează 
două poziții principale : statele rive
rane cu mari spații oceanice, cu pla
touri continentale întinse, susțin ca 
limita exterioară a platoului să fie 
fixată la linia unde încep marile a- 
dincimi (cîmpiile abisale) ; alte state, 
îndeosebi cele riverane la mări semi- 
închise, de proporții reduse, precum 
și statele fără litoral opinează ca li
mita exterioară a platoului continen
tal să fie fixată după criteriul distan
ței, respectiv 200 mile marine de la 
țărm, sau — pentru cazuri deosebite
— nu mult peste această limită. In

PORTUGALIA

Sa preconizează întîlniri între 
partidele politice 

pentru analizarea situației 
din țara

LISABONA 5 (Agerpres). — 
Partidul Comunist Portughez a răs
puns favorabil propunerii lansate de 
Partidul Socialist privind organizarea 
de întîlniri bilaterale la cel mai înalt 
nivel pentru analizarea situației din 
țară. Totodată, P.C. Portughez rea
mintește că el însuși a făcut oferta 
unor convorbiri cu conducătorii so
cialiști, fără să pună condiții preala
bile — relatează agenția portugheză 
„ANOP".

Social-democrațil au răspuns, de 
asemenea, afirmativ apelului socia
liștilor, marți dimineața fiind orga
nizată la sediul parlamentului o în- 
tilnire Intre delegații ale P.S.P. și 
P.S.D.P. în cursul unei conferințe de 
presă desfășurate anterior, Angelo 
Correia, lider al social-democraților, 
a declarat că partidul său nu va ac
cepta să discute de pe o bază tin- 
zînd să repună în cauză formarea și 
activitatea noului guvern portughez.

Soluționarea problemei alimentare mondiale- 
componentă principală a unei noi ordini economice

Producția alimentară mondială a 
crescut în anii ’70 mult mai lent 
decît în anii ’60 — se arată într-un 
recent raport al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). în țările dez
voltate, sporul mediu anual a fost 
de 2,4 la sută în actuala decadă, 
față de 2,8 la sută în decada pre
cedentă. în statele în curs de dez
voltare, situația este însă mult mai 
critică, ritmul mediu anual de creș
tere (circa 1,3 la sută) reprezentînd 
jumătate din cel înregistrat în de
ceniul trecut. După experții F.A.O., 
pentru realizarea unor progrese vi
zibile în eradicarea foametei și sub
nutriției care bîntuie pe vaste regi
uni ale lumii este necesară o rată 
anuală de creștere a producției a- 
gricole și alimentare de 4 la sută. 
Altfel, decalajul dintre producția 
reală șl cea necesară rămine con
siderabil și are tendința de a seac- 
centua. în aceste condiții, numărul 
celor care suferă de subnutriție 
cronică sporește an de an, ajungind 
la 455 milioane în 1977, față de 400 
milioane în 1970.

Actuala situație vădește, potrivit 
specialiștilor F.A.O., „similitudini 
îngrijorătoare" cu cea existentă in 
ajunul ultimei crize alimentare 
mondiale (1972—1974). Stocurile 
de alimente existente, reprezentînd 
în prezent 19 la sută din consumul 
lumii pe un an, sînt aproximativ 
egale cu cele din anul 1971. Deose
bit de semnificativ este și un alt 
fapt : în ultimii ani. în țările în curs 
de dezvoltare cererea de produse 
agroalimentare a sporit cu 3,5 la 
sută, în timp ce oferta — cu numai 
1,3 la sută. Acest dezechilibru a de
terminat statele „lumii a treia" să 
recurgă tot mai mult la importurile 
de alimente, care au sporit de la 
20—30 milioane tone pe an, la sfîr- 
șitul deceniului trecut, la peste 50 
milioane tone in 1977.

Datele menționate caracterizează 
o situație tot mai îngrijorătoare : 
după cum avertizează specialiștii 
F.A.O., dacă nu se vor lua măsuri 
eficiente pentru a se stăvili aceste 
tendințe, deficitul mondial de ali
mente ar putea ajunge în 1985 la 
85r-100 milioane tone. Aceiași spe
cialiști arată că chiar în cazul — 
considerat doar ca ipoteză de cal
cul — în care țările nedezvoltate 
ar dispune de suficiente resurse fi
nanciare pentru acoperirea impor
turilor de alimente, declanșarea 
unei foamete generalizate in zo
nele vitregite ale globului nu va 
putea fi împiedicată din simplul 
motiv că flota comercială mondială 
n-ar fi suficientă pentru a trans

R.P.D. Coreene, cu lozinci în limbile 
română și coreeană avînd înscrisă 
urarea : „Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iubitul și stimatul condu
cător al poporului român !“. Delega
ția de partid și guvernamentală ro
mână a fost întîmpinată de Li Gion 
Ok, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, premier al Consiliului Adminis
trativ al Republicii Populare Demo
crate Coreene, de membri ai guvernu
lui, alte persoane oficiale. Au fost 
de față membri ai ambasadei țării 
noastre la Phenian.

teresul pentru stabilirea întinderii 
platoului continental decurge din 
faptul că acest spațiu conține impor
tante resurse naturale, în special pe
trol și gaze.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentantul român, Pop Ifte- 
ne, a subliniat că în rezolvarea pro
blemelor de mai sus trebuie să se 
țină cont atît de interesele statelor 
riverane, cit și de cele ale comunității 
internaționale, în ansamblu. întinde
rea platoului continental — a relevat 
vorbitorul — nu trebuie să ducă la 
diminuarea exagerată a patrimoniu
lui comun al omenirii. Delegația ro
mână susține ca limita platoului con
tinental să nu depășească 200 de mile 
de la țărm. In situații de excepție, 
pe deplin justificate, s-ar putea ac
cepta o depășire rezonabilă a acestei 
limite, cu condiția însă ca statul rive
ran respectiv să transfere către auto
ritatea internațională care se va ocu
pa cu administrarea teritoriilor sub
marine din afara jurisdicției națio
nale o parte din beneficiile realizate 
prin exploatarea porțiunii de platou 
ce depășește 200 de mile.

0 declarație a președintelui S. U. A. 
privind convorbirile tripartite de la Camp David

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
în ajunul conferinței tripartite la 
nivel înalt de la Camp David, pre
ședintele Jimmy Carter a opinat că 
„realizarea unor compromisuri va fi 
obligatorie", deoarece fără ele nu 
poate fi obținut nici un progres în 
soluționarea pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu. Nimeni nu poate 
avansa pronosticuri asupra rezultate
lor acestei întîlniri, a adăugat șeful 
Administrației americane, întrucît —

Memorandum al guvernului libanez in legătură 
cu restabilirea autorității statului în sudul tării

BEIRUT 5 (Agerpres). — într-un 
memorandum adresat președintelui 
Consiliului de Securitate al O.N.U. și 
publicat marți la Beirut, guvernul 
libanez a cerut ca Forța interimară 
a Națiunilor Unite in Liban 
(U.N.I.F.I.L.) să fie în măsură să 
ajute la restabilirea efectivă a auto
rității statului libanez asupra regiu
nilor din sudul țării.

Memorandumul subliniază, in 
același timp, că cei doi comandanți 

porta o cantitate atît de mare de 
alimente. Avînd în vedere tocmai 
aceste elemente, directorul general 
al F.A.O., Edouard Saouma, releva 
că obiectivul central al țărilor în 
curs de dezvoltare este eliminarea 
dependenței de importurile de ali
mente prin creșterea propriei pro
ducții agricole.

într-adevăr, dincolo de unii fac
tori obiectivi cum sînt calamitățile 
naturale, situația deosebit de difi
cilă din anumite zone ale globului 
în domeniul alimentar se da
torează în mod esențial subdezvol
tării, dependenței, economice și teh
nice față de țările industrializate,

Concluziile unui raport 
al Organizației 

Națiunilor Unite 
pentru Alimentație 

și Agricultură

efectelor negative ale colonialismu
lui de ieri și neocolonialismului de 
azi, persistenței unor structuri so- 
cial-economice anacronice in secto
rul agricol al „lumii a treia". Sem
nificativ este, în acest sens, faptul 
că 'țările in curs de dezvoltare dis
pun astăzi doar de o zecime din par
cul mondial de tractoare, noile state 
africane (circa 40) utilizind, de
pildă, un număr inferior de
tractoare celui existent în Dane
marca. Concludente sînt și cal
culele specialistului Wilfred Bec
kerman, după care extinderea ran
damentelor din Olanda în toate 
țările lumii ar asigura hrană nu 
pentru 4 miliarde de oameni, cît nu
mără în prezent populația globului, 
ci pentru... 60 de miliarde.

în vederea soluționării problemei 
alimentare este deci imperios nece
sară înlocuirea vechilor relații pro
fund inechitabile, care au dus la îm
părțirea lumii in bogați și săraci, cu 
relații noi, democratice și echitabile, 
cu o nouă ordine economică mon
dială, menită să ducă la lichidarea 
subdezvoltării, la stimularea pro
gresului tuturor națiunilor. Este o 
concluzie care se bucură de o tot 
mai largă recunoaștere. Astfel, John 
Hannah, director executiv al Consi
liului Mondial al Alimentației, re
leva că „fenomenele tot mai îngri
jorătoare de criză alimentară nu pot 
fi înlăturate decît prin instaurarea 
unei noi ordini economice mon
diale".

Vizita delegației Marii Adunări Naționale
în R. S.

PRAGA 5 (Agerpres). — Delegația 
Marii Adunări Naționale, condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale, care 
întreprinde o vizită de prietenie în 
Cehoslovacia, la invitația Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace, s-a în- 
tîlnit și a avut convorbiri cu o dele
gație formată din membri ai con
ducerii celor două camere ale orga
nului legislativ suprem al țării-gazdă. 
în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, tovarășii Nicolae Giosan și 
Alois Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, preșe
dintele Adunării Federale a R.S. Ce
hoslovace, au efectuat un schimb de 
informații privind mersul construc
ției socialiste în cele două țări, al în
deplinirii hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și, respectiv, ale 
Congresului al XV-lea al P.C.C., pre
cum și despre activitatea instituțiilor 
parlamentare din România și Ceho
slovacia.

Conferința anuală a
Premierul Callaghan solicită 

programului
LONDRA 5 (Agerpres). — Marți, 

în cea de-a doua zi a lucrărilor Con
ferinței anuale a Congresului sindi
catelor britanice (T.U.C.), a luat cu
vîntul primul ministru James Calla
ghan. în esență, premierul a solici
tat continuarea sprijinului acordat 
de sindicate programului antiinfla- 
ționist al guvernului laburist. Vor
bitorul a apărat politica laburistă pe 
plan social și economic, lansînd sin
dicatelor apelul de a sprijini prelun
girea guvernării laburiste pentru 
încă cinci ani. El a promis rezolva
rea de către eventualul nou guvern 
al Partidului Laburist a unor proble
me cu caracter economic și social, 
cum ar fi crearea de noi locuri de 
muncă, construirea de locuințe, îm
bunătățirea asistenței sanitare, eli
minarea discriminării rasiale.

După discursul premierului, confe- 

a apreciat el — „problemele sînt 
foarte complexe, iar dezacordurile 
profunde". Nu există motive de opti
mism excesiv, dar nu există nici 
motive de pesimism — a spus pre
ședintele Carter. El a mai relevat că 
rolul său la Camp David va fi acela 
de „partener". „Vom începe aceste 
convorbiri fără prejudecăți, lntr-un 
spirit de bunăvoință și pe deplin 
conștienți de marile răspunderi ce ne 
revin", a precizat președintele S.U.A.

pi milițiilor creștine din sudul Liba
nului „trebuie considerați de acum 
înainte ca neavînd nici calitatea și 
nici autoritatea de a acționa în nu
mele armatei libaneze". Guvernul li
banez — conchide documentul — își 
rezervă dreptul de a cere convocarea 
unei reuniuni a Consiliului de Secu
ritate „dacă condițiile vor reclama 
acest lucru, iar dezbaterile se vor do
vedi necesare și utile".

După cum este cunoscut, aceasta 
este poziția pe care se situează con
secvent și țara noastră. în documen
tele Congresului al XI-lea al par
tidului, în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în luările de 
poziție la O.N.U., F.A.O. și in 
alte foruri internaționale, se sub
liniază că problemele acute pe 
care le ridică criza alimentară 
nu-și pot găsi soluționarea decit in 
contextul operei de edificare a noii 
ordini economice internaționale.

Realizarea acestui obiectiv im
pune elaborarea neîntârziată a unor 
programe complexe de dezvoltare a 
agriculturii în țările rămase în urmă, 
care să aibă în vedere recuperarea 
terenurilor nefolosite, realizarea 
unor sisteme moderne de irigații, de 
îmbunătățiri funciare și ameliorare 
a solurilor, creșterea producției de 
îngrășăminte chimice, precum și 
producerea de noi soiuri de semințe 
și noi rase de animale. Trebuie ținut 
seama că într-un șir de țări, cu 
vaste potențiale agricole, există con
diții obiective pentru realizarea 
unor substanțiale progrese în agri
cultură, care să asigure atît sa
tisfacerea nevoilor de hrană pentru 
populația din țările respective, 
cît și crearea unor disponibilități. 
Important este, desigur, să se ma
nifeste interesul necesar în această 
privință, astfel îneît să se asigure 
mijloacele și investițiile adecvate, 
în vederea rezolvării problemei ali
mentare atît în propriile țări, cît și 
pentru a contribui la soluționarea 
acesteia pe plan mondial.

Paralel cu intensificarea efortu
rilor proprii ale țârilor în cauză, se 
impune o amplă colaborare inter
națională, în cadrul căreia țările 
dezvoltate sînt chemate să asigure 
un sprijin larg și multilateral sta
telor în curs de dezvoltare. Totoda
tă, în comerțul mondial trebuie să 
se adopte măsuri de natură să faci
liteze pătrunderea mărfurilor agro
alimentare provenite din țările sub
dezvoltate pe piețele statelor dez
voltate, paralel cu stabilirea unei 
proporții juste între prețurile aces
tor mărfuri și cele ale produselor 
industriale.

în condițiile accentuării interde
pendenței dintre state, cînd nici o 
țară nu se poate izola de procesele 
economice mondiale, apare ca o ne
cesitate obiectivă ca toate statele 
să-și aducă contribuția la soluționa
rea problemei majore a asigurării 
hranei omenirii, problemă de care 
depind în mod esențial înseși pacea 
și securitatea mondială.

Gh. CERCEEESCU

Cehoslovacă
în acest cadru a fost subliniată e- 

voluția ascendentă a relațiilor româ- 
no-cehoslovace, în care un rol deter
minant, esențial, l-au avut întâl
nirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, docu
mentele și înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri.

în cadrul convorbirilor s-a mani
festat dorința celor două parlamente 
de a aduce o contribuție tot mai mare 
la extinderea continuă a cooperării 
româno-cehoslovace în toate dome
niile, pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și 
solidarității internaționale, în avanta
jul reciproc și spre binele păcii, co
laborării și securității în Europa și in 
întreaga lume. ”

Delegația Marii Adunări Naționale 
a depus coroane de flori la monu
mentele memoriale din Praga. în 
cinstea delegației parlamentare ro
mâne a fost oferit un dineu. La ma
nifestările prilejuite de vizita dele
gației M.A.N. a fost prezent ambasa
dorul României la Praga, Ionel Dia- 
conescu.

sindicatelor britanice
continuarea sprijinului acordat 
antiinflaționist

rința a adoptat o rezoluție prin care 
membrii T.U.C. se angajează să spri
jine Partidul Laburist în viitoarele 
alegeri generale.

Problema politicii economice șl fi
nanciare a guvernului va face 
miercuri obiectul unor dezbateri și 
al unei rezoluții a T.U.C.

Mai multe sute de tineri au orga
nizat marți, în jurul sălii de la 
Brighton, o demonstrație de protest 
împotriva ratei înalte a șomajului. 
Pe pancartele participanților se pu
tea citi, între altele, „Cerem dreptul 
la muncă !“.

SĂRBĂTORIREA 
ZIARULUI 

„TRYBUNA LUDU“
Duminică s-au încheiat la 

Varșovia manifestările prilejuite 
de sărbătoarea anuală a ziarului 
„Trybuna Ludu", organ al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Mii 
de varșovieni au participat la în
tîlniri ale membrilor redacției cu 
muncitori din diferite întreprin
deri, la expuneri și expoziții 
consacrate înfăptuirii politicii 
P.M.U.P., aniversării a 60 de ani 
de la redobîndirea independen
ței, a trei decenii de la unifi
carea mișcării muncitorești și a 
35 de ani de la crearea arma
tei populare poloneze. în ca
drul manifestărilor au fost pre
zentate realizări din opera de 
construcție socialistă în Polonia. 
Au mai avut loc Tîrgul cărții, 
concerte, spectacole de teatru, 
gale de filme, programe prezen
tate pe estradele din parcuri. 
Acțiuni politico-educative simi
lare s-au desfășurat, de aseme
nea, în voievodatele Lodz, Pie- 
trokow Trybunalski, Sierazd. La 
sărbătoarea ziarului „Trybuna 
Ludu" au participat, ca invitați, 
reprezentanți ai ziarelor comu
niste și muncitorești din diferite 
țări, printre care și „Scînteia".

Oaspeții de peste hotare au 
fost primiți de tovarășul Jerzy 
Lukaszewicz, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
ac. al P.M.U.P.

Al. POPESCU

agențiile de presă transmit:
0 expoziție de pictură 

românească contemporană 
s-a deschis în orașul Lucknow din 
India, sub auspiciile Ministerului 
Culturii și Academiei naționale din 
statul Uttar Pradesh. Prof. R. S. 
Bisht, vicepreședintele Academiei na
ționale de arte, prof. B.D. Sansal și 
K.N. Kakker, membri ai comitetului 
executiv al Academiei, care au luat 
cuvîntul la festivitatea inaugurală, 
s-au referit pe larg la bunele relații 
statornicite între popoarele român și 
indian în domeniul cultural-științific 
și au relevat locul și rolul culturii și 
artei românești în cultura universa
lă. La această manifestare au fost 
prezenți reprezentanți ai Ministerului 
Culturii, profesori, critici de artă, stu- 
denți și un numeros public.

Vizita primului ministru 
al R. P. Angola în R. D. Ger
mană. ®rich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, l-a primit pe Lopo Do Nasci- 
mento, prim-ministru și ministru al 
comerțului interior al R. P. Angola, 
care se află într-o vizită în R.D.G. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind relațiile bilaterale și 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

Problemele economice — 
în dezbaterea guvernului și 
a partidelor din Italia.
Roma s-a desfășurat o întâlnire 
între membrii guvernului și de
legațiile partidelor majorității parla
mentare (democrat-creștin, comu
nist, socialist, socialist-democratic 
și republican), consacrată exami
nării planului trienal (1979—1981) 
privind relansarea economică a Ita
liei, ce vizează, între altele, soluțio
narea problemelor utilizării forței de 
muncă și dezvoltării regiunilor din 
sudul țării.

Chirurgia transplanturi
lor. La Roma se desfășoară cel 
de-al VH-lea Congres internațional 
de chirurgie specializată în transplan
turi de organe interne. Participă re
prezentanți din 30 de țări. Cu acest 
prilej s-a relevat că în lume trăiesc 
acum 406 persoane cu inima grefată. 
Pînă în prezent s-au realizat cu suc
ces 40 000 de transplanturi de rinichi.

BONN 5 (Agerpres). — La Bonn 
s-au deschis, marți, lucrările celei 
de-a 65-a Conferințe a Uniunii Inter
parlamentare, la care participă repre
zentanți din 72 de state membre ale 
organizației, inclusiv din România. 
In cuvîntul inaugural, cancelarul fe
deral al R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, a declarat că pacea și secu
ritatea în lume reclamă, între altele, 
continuarea procesului de destindere 
și de aplanare a conflictelor. El a in
sistat asupra necesității de a se reali
za progrese în dialogul dintre țările 
occidentale industrializate și statele 
în curs de dezvoltare.

SITUAȚIA DIN NICARAGUA
• Continuă ciocnirile armate între forțele de opoziție și cele 
fidele regimului Somoza • în încercarea de a stăvili lupta 
forțelor democratice și progresiste, autoritățile de la Managua 

recurg la noi represiuni
MANAGUA 5 (Agerpres). — Peste 

500 persoane au fost arestate în Ni
caragua, într-o nouă încercare a au
torităților de a opri greva generală, 
care continuă să paralizeze de mai 
multe zile peste 80 la sută din acti
vitatea social-economică a țării. Pe 
un plan mai larg, noua escaladă re
presivă a guvernului dictatorului So
moza este îndreptată în primul rînd 
împotriva liderilor și membrilor 
marcant! ai organizațiilor care fac 
parte din Frontul Amplu Opozițio- 
nist (F.A.O.), forța care conduce miș
carea anti-Somoza. Guvernul a mobi
lizat importante unități specializate 
în acțiuni de represalii, sprijinite de 
patrule civile paramilitare fidele 
dictatorului, care au declanșat o ade
vărată vînătoare împotriva persoa
nelor cu vederi democratice, progre
siste. în localitatea Leon au fost 
arestați președintele Uniunii Demo
cratice de Eliberare (U.D.E.L.), Ernes
to Balladares, și liderul Partidului 
Liberal Independent, Eduardo Coro
nado ; la Esteli a fost arestat un alt 
lider al opoziției U.D.E.L., Braulio 
Lanuza, iar la Chinadega, democratul 
Oscar Teran Dubon ; la Managua se 
află sub stare de arest Rodolfo Sa- 
casa, fost ministru, Jose Francisco 
Teran, vicepreședinte al Institutului 
național pentru dezvoltare, Rodolfo 
Calero, directorul sucursalei „Coca- 
Cola", precum și peste 60 oameni de 
afaceri șl politicieni marcanți. In 
acest context, directorul postului de 
radio nlcaraguaian „FUTURO", Jose

In urma acțiunilor populare împotriva regimului dictatorial din Nicaragua, 
la Managua, capitala țârii, au fost adoptate mâsurl speciale de întârlre 

a pazei palatului lui Somoza

La Moscova, președintei» 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Aleksei Kosîghin, l-a primit marți 
pe ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Gheorghios Rallis, care i-a 
transmis un mesaj din partea primu
lui ministru grec, Constantin Kara
manlis. în continuare a avut loc o 
convorbire care s-a referit la dez
voltarea relațiilor bilaterale și la 
unele probleme ale actualității in
ternaționale.

In perioada 12 august—4 sep
tembrie, ansamblul folcloric 
„Cununa* din Petrești (județul 
Dîmbovița) a efectuat un tur
neu in 11 orașe din Franța, sus- 
ținind spectacole de cintece șl 
dansuri populare din diferite 
regiuni ale țării. Cu această 
ocazie, ansamblul românesc a 
participat, alături de formații 
din Iugoslavia, Portugalia, An
glia, Olanda și Franța, la festi
valurile folclorice de la Argenta, 
Rezay și Metz. Spectacolele, sus
ținute cu multă măiestrie de ar
tiștii amatori dimbovițeni, fru
musețea și diversitatea costume
lor s-au bucurat de o deosebită 
apreciere din partea spectatori
lor francezi.

În. diverse țâri —zone întinse 
afectate de inundații

Un număr de cel puțin 700 de per
soane și-au pierdut viața și peste 
15 000 sint sinistrate in India ca ur
mare a catastrofalelor inundații cau
zate de masivele ploi musonice a- 
bătute asupra acestei țări, se arată 
in bilanțul provizoriu dat publicității 
la Geneva de către Liga Societăți
lor de Cruce Roșie. Regiunile cele 
mai afectate sînt Bengalul de Vest, 
Andra Pradesh, Himachal Pradesh și 
Orissa. Crucea Roșie Indiană a pus 
in aplicare programe de asistență de 
care beneficiază aproape un milion 
de persoane.

Ploi puternice s-au înregistrat și in 
cîteva regiuni ale continentului eu
ropean. La Barcelona, in Spania, 
trombe de apă purtate de vlnturi a- 
tingind viteze de aproape 100 km pe 
oră au Inundat numeroase cartiere

Participanțll la lucrările conferin
ței, care vor dura nouă zile, exami
nează, în principal, probleme ale 
dezarmării, situația din Orientul Mij
lociu, eforturile de lichidare a colo
nialismului.

★
Consiliul Interparlamentar, organ 

cuprinzînd toate grupurile naționale 
membre ale Uniunii Interparlamen
tare, a hotărît organizarea, împreună 
cu Fondul Națiunilor Unite pentru 
problemele populației, a unei Confe
rințe parlamentare internaționale 
avînd ca temă „Populația și dezvol
tarea" .

Benito Blandon, a declarat că „Dic
tatura lui Anastasio Somoza a intro
dus «un cod negru-, care interzice 
difuzarea de știri despre rezistența 
populară din Nicaragua", numeroși 
ziariști democrați fiind arestați. 
Totodată, o serie de posturi și stații 
de radio au fost obligate să-și în
ceteze emisiunile pînă la noi ordine.

Reprezentantul Crucii Roșii Interna
ționale, Raymond Chavally, aflat la 
Matagalpa — teatrul principalelor 
confruntări armate dintre forțele de 
opoziție și cele fidele regimului So
moza — a declarat că „autoritățile 
nicaraguaiene au declanșat o acțiune 
represivă masivă în rîndul populației 
civile".

Institutul național pentru dezvol
tare — grupînd peste 700 întreprinderi 
și reprezentînd cel mai mare sindi
cat din sectorul industrial, care a 
aderat recent la Frontul Amplu Opo- 
ziționist — a lansat luni un nou apel 
vizînd înlocuirea regimului dictato
rial al lui Somoza cu un guvern de
mocratic. „Noi apreciem, se spune îp 
apel, că rămînerea la putere a lui 
Somoza duce, pe zi ce trece, la agra
varea situației din țară, la accentua
rea instabilității politice". în în
cheierea apelului se subliniază nece
sitatea instaurării „unui regim de
mocratic, capabil să iptroducă refor
mele sociale, politice și economice 
necesare pentru ameliorarea condiții
lor de viață ale poporului nicara- 
guaian".

Primire. Ie clen_ln- vicepre
ședinte al C.C. al P. C. Chinez, pre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze, a pri
mit delegația parlamentară kampu- 
chiană condusă de Nuon Chea, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Poporului 
din Kampuchia Democrată, infor
mează agenția China Nouă.

Convorbiri în problema
Cipriotă. onsilierul Departamen
tului de Stat al S.U.A., Mathew Ni- 
metz, și-a încheiat marți convorbiri
le purtate la Nicosia cu membri ai 
guvernului Ciprului, printr-o nouă 
întrevedere cu ministrul de externe 
al acestei țări, Nikos Rolandis. Au 
fost analizate toate aspectele proble
mei cipriote.

Act provocator. DuPă cum 
informează presa vest-germană, la 
Gdttingen, persoane rămase încă ne
identificate au deschis focul asupra 
sediului organizației locale a Partidu
lui Comunist German. Președintele 
organizației din Gottingen a P.C.G., 
R. Neubauer, a cerut autorităților să 
ia măsuri pentru a se pune capăt a- 
cestor acte provocatoare.

ale orașului. In citeva ore, aproape 
SO de litri de apă pe metru pătrat 
au căzut asupra Barcelonei. Numai 
pe o singură stradă, „Horta", aproa
pe 50 de vehicule au fost luate de 
ape. Precipitațiilor li se atribuie și 
coliziunea survenită intre un auto
car și un camion la Arbos del Pe- 
nedes, provincia Tarragona, la 60 km 
vest de Barcelona, al cărei bilanț 
s-ar ridica la 18 morți.

In Italia, la Roma și Neapole, au 
căzut marți ploi torențiale, care au 
provocat inundații la subsolurile și 
parterele unor locuințe și magazine. 
In capitala italiană, unde nu mai 
plouase de mult, iar canalizarea era 
pe alocuri blocată de reziduuri, pe 
unele străzi centrale apa nu s-a pu
tut scurge, formînd un strat de 40 
cm înălțime.

DE PRETUTINDENI
• VALORIFICAREA 

APELOR TERMALE. Date- 
le obținute prin prospecțiuni 
geologice sau cu ajutorul sate
liților artificiali ai Pămîntului 
au permis elaborarea unui pro
gram complex de termoficare 
cu ajutorul apelor termale a ca
pitalei R.S.S. Gruzine. Prețul de 
cost redus, lipsa de reziduuri 
care să polueze mediul înconju
rător, avantajele pe care le 
prezintă folosirea apelor termale 
pentru încălzirea locuințelor și 
serelor, obținerea de energie e- 
lectrică, dezvoltarea pisciculturii 
în aceste ape au făcut ca încă 
din cursul actualului cincinal să 
se prevadă valorificarea în 
U.R.S.S. a unui număr de 100 de 
noi sonde termale. Conform hăr
ții geotermale a țării, elaborate 
la începutul anilor ’70, capa
citatea potențială zilnică a tu
turor izvoarelor termice din U- 
niunea Sovietică depășește 20 
de milioane de metri cubi.

• VACCIN IN CAZUL 
ARSURILOR GRAVE. Un 
vaccin care poate salva viața 
unor persoane cu arsuri grave a 
fost realizat în cadrul spitalului 
de urgență din Birmingham 
(Marea Britanie). Medicamentul 
apără, de fapt, organismul îm
potriva unei grupe de bacterii
— pseudomonas — inofensive 
pentru omul sănătos, dar care 
pot fi fatale celor ce au suferit 
arsuri, ele fiind rezistente la 
orice antibiotic. Vaccinul, aflat 
deocamdată în stadiul testărilor 
clinice, poate fi administrat atît 
preventiv, cît și după accident.

• DESCIFRAREA 
SCRIERII MAYA ? Civiliza
ția maya, care a atins pînă la 
misteriosul ei apus, în secolul al 
XV-lea, un înalt grad de dez
voltare, este singura din emisfe
ra vestică care cunoștea scrierea
— din păcate, rămasă, pînă 
acum, nedescifrată. Arhive și bi
blioteci întregi au fost distruse 
sau au căzut pradă focului, sin
gurele mărturii despre scrierea 
maya, care consta din 600 sem
ne, rămînînd pietrele funerare, 
unele vase și ziduri. Recent, un 
grup de lingviști americani se 
pare că a găsit cheia descifrării 
scrierii maya, pornind de la ur
mătoarele considerente: în 1570, 
ultimii supraviețuitori ai celor 
care cunoșteau scrierea maya au 
fost îndemnați de un episcop 
spaniol, să aștearnă pe hîrtie 
alfabetul limbii lor. Spre mira
rea specialiștilor care au căutat 
ulterior să folosească acest do
cument, el conținea doar 27 
semne, în loc de 600. Lingviștii 
americani au descoperit cauza : 
cei solicitați nu au înțeles exact 
cerința episcopului, ei scriind de 
fapt, în transcriere maya, alfabe
tul spaniol. Pornind de la acest» 
reprezentări fonetice, specialiștii 
americani au reușit să facă pri
mele traduceri. O surpriză a 
furnizat o inscripție uriașă de 
pe un zid de la Palenque ; ea 
s-a dovedit a fi redarea repeta
tă, în scopul pur estetic al aco
peririi cu figuri a întregii su
prafețe a zidului, a istoriei unei 
dinastii ce a domnit pînă la 703.

• ARTIȘTI ȘOMERI, 
în toate țările Pieței comune, nu
mărul oamenilor de artă se re
duce „în mod îngrijorător" ; șo
majul în rîndurile acestora este 
mai mare decît se aprecia pînă 
acum și continuă să crească. A- 
ceste constatări sînt incluse în
tr-un studiu statistic întocmit de 
organisme ale C.E.E., care dau 
și unele precizări. în R.F.G., nu
mărul muzicienilor a scăzut în 
ultimii 20 de ani cu 19 000 ! In 
Franța existau în 1975 cu 25 la 
sută mai puțini actori decît în 
1968, iar numărul muzicienilor 
s-a redus în această țară, în a- 
ceeași perioadă de timp, cu 32 la 
sută.

• EGALITATE... POST 
MORTEM. Autoritățile orașu

lui sud-african Johannesburg au 
făcut cunoscută una din „conce
siile" pe care înțeleg să le facă 
față de revendicările privind a- 
bolirea segregației rasiale : ce
tățeni de culoare — cărora în 
timpul vieții le este interzis să 
călătorească în același autobuz 
cu albii sau să frecventeze ace
lași restaurant sau cinematograf 
— au, în schimb, după moarte, 
dreptul să se incinereze la cre
matoriul pe care îl folosesc și 
albii. O măsură care, desigur, 
nu va înșela pe nici un cetățean 
de culoare încă în viață.

• DOMINO DE 
UNUL SINGUR. Lipsa u- 
neori a unui partener de joc 
pentru o partidă de domino pare 
a nu mai constitui o problemă. 
O întreprindere americană a pus 
la punct ceea ce ar fi „primul 

joc de domino — robot". Conce
put pe bază electronică, acesta 
poate fi programat la patru di
ferite niveluri de „dificultate", 
în funcție de capacitatea și cu
noștințele persoanei căreia îi dă 
replica. Iar în caz de victorie, 
„partenerul" computerizat „ros
tește" — „am cîștigat !“ — ca 
să nu existe nici un dubiu...
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