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Președintele Nicolae Ceausescu,
împreund cu tovarâsa Elena Ceausescu, 
a început vizita nficială de prietenie in Siria

Populația Damascului 
a făcut distinșilor oaspeți 

români o emoționantă 
manifestație de simpatie 

și înaltă prețuire
Damascul — și prin el întreaga 

Sirie — a salutat cu caldă prietenie 
și bucurie, cu sentimente de prețui
re și stimă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist• Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu, care, răs- 
punzînd invitației secretarului gene
ral al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez Al-Assad, și a soției sale, 
Anlsse Al-Assad, se află, începînd 
de luni, într-o vizită oficială de 
prietenie pe pămintul acestei țări.

Cea de-a șasea întilnire la nivel 
Înalt româno-siriană reprezintă o 
expresie elocventă a bunelor rapor
turi și a prieteniei româno-siriene, a 
permanenței unui dialog rodnic, con
sacrat înfăptuirii aspirațiilor popoa
relor român și sirian de progres și 
bunăstare, de pace și înțelegere in 
lume.

Sub semnul acestor valențe con
stante ale conlucrării româno-siriene, 
vizita șefului statului nostru, noua 
întilnire dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad s-a con
stituit din primul moment într-dn 
eveniment de referință pentru întreg
(Continuare in pag. a III-a)

Un remarcabil moment în dezvoltarea rodnicei colaborări

româno-siriene, o nouă și importantă contribuție la adincirea

prieteniei și solidarității României cu popoarele arabe,

la cauza generală a păcii, înțelegerii și destinderii

Dineu oficial în onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu

La încheierea primei zile a vizitei 
oficiale de prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a luat parte la un dineu oficial 
oferit în onoarea sa de secretarul ge
neral al partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, celelalte per
soane oficiale române care îl înso
țesc pe conducătorul partidului și 
statului nostru.

Au participat, de asemenea. Ab
dallah Al-Ahmar, secretar general 
adjunct al Partidului Baas Arab So
cialist, Mohammad Aii Al-Halabi,

președintele Consiliului de .Miniștri. 
Mahmoud Hadid, președihtele Parla
mentului, Mohamed Jaber- Bajbouj, 
secretar regional adjunct al partidu
lui Baas Arab Socialist, Abdel Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul afaceri
lor externe, Jamil Shaya, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri pen
tru problemele economice, Fahmi 
Al-Youssufi, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru serviciile 
publice, membri ai Comandamentelor 
național și regional ale Partidului 
Baas Arab Socialist, membri ai gu
vernului. membri ai Frontului Națio
nal Progresist, alte oficialități sirie
ne.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei la Damasc și ambasadorul Siriei 
la București, precum și șefii misiu
nilor diplomatice acreditați in Repu
blica Arabă Siriană.

înaintea începerii dineului, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate personalitățile sirie
ne și șefii misiunilor diplomatice â- 
creditați la Damasc.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat în.tr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie, președinții 
Hafez Al-Assad și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi urmărite cu deose
bită atenție și subliniate cu vii a- 
plauze de cei prezenți la dineu.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Joshua Nkomo, președintele ZAPU, copreședinte 

al Frontului Patriotic Zimbabwe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste -România, a primit, dumi
nică dimineața, pe Joshua Nkomo, 
președintele Uniunii Poporului Afri
can Zimbabwe — ZAPU — și co
președinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră, la invita
ția C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat tova
rășii Dumitru Popescu, membru al

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Dumitru 
Turcuș și Constantin Vasiliu. ad- 
juncți de șef de secție la C.C. al. 
P.C.R.

Evocînd cu plăcere recenta întîl- 
nire de la Lusaka și convorbirile 
purtate cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei în Zam
bia, Joshua Nkomo și-a manifestat

satisfacția de a se reîntîlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. El a 
transmis șefului statului român un 
călduros salut și cele mai bune urări 
din partea luptătorilor ZAPU, ai 
Frontului Patriotic, a întregului po
por Zimbabwe. Joshua Nkomo a ex
primat, totodată, vii mulțumiri se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pentru
(Continuare în pag. a V-a)

Delegația de congresmeni americani

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, duminică, 12 august, dele
gația de congresmeni americani, con
dusă de John Stephen Brademas, lider 
organizatoric al majorității democrate 
din Camera Reprezehtanților a S.U.A., 
care efectuează o vizită în țara noas
tră. Din delegație fac parte congres- 
mfenii Charles Vanik (statul Ohio), 
Gillis William Long (statul Loui
siana), George O’Brien (statul Illi
nois), Robert M. Can- (statul Michi

gan) și Donald Pease (statul Ohio).
La primire au luat parte tovarășii 

Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Mihai 
Gere, președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, Virgil Teodorescu, vicepreședinte 
al M.A.N.

A fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul Statelor Unite ale Ame
rica la București.

Șeful delegației a mulțumit căl

duros președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea acordată, expri- 
mînd profunda satisfacție de a se în- 
tilni cu șeful statului român, de a vi
zita tara noastră, de a putea discuta 
cu acest prilej căi și modalități me
nite sâ conducă la amplificarea rela
țiilor româno-americane. •

In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi dintre România 
și S.U;A., evidențiindu-se, în același

(Continuare în pag. a V-a)

- PREȘEDINTELE nicolae ceaușescu —
„Sini convins că convorbirile pe 

care le vom avea, înțelegerile la care 
vom ajunge în aceste zile vor da noi 
dimensiuni colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale între 
România și Siria. Această colaborare 
corespunde pe deplin intereselor 
ambelor noastre popoare, precum și 
cauzei progresului, cooperării și păcii 
în lume“.

— PREȘEDINTELE HAFEZ AL-ASSAD —
„In persoana dumneavoastră 

întîmpinăm, domnule președinte, un 
conducător eminent al luptei duse 
de poporul prieten al Republicii 
Socialiste România pe care am avut 
fericirea să o vizităm și să cunoaș
tem importantele realizări obținute 
sub conducerea dumneavoastră în 
diverse domenii de activitate, reali
zări care ne-au impresionat".

Toastul președintelui 
Hafez Al-Assad

Stimate președinte Nicolae Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Domnilor,

în numele poporului și partidului nostru, vă adresez, 
dumneavoastră, stimate prietene, președinte Nicolae 
Ceaușescu, și doamnei, membrilor delegației române, un 
călduros bun venit.

In persoana dumneavoastră întîmpinăm, domnule pre
ședinte, im conducător eminent al luptei duse de poporul 
prieten al Republicii Socialiste România pe care am avut 
fericirea să o vizităm și să cunoaștem importantele reali
zări obținute sub conducerea dumneavoastră în diverse 
domenii de activitate, realizări care ne-au impresionat și 
în care vedem o dovadă a potențialului poporului român 
de a continua mersul pe calea progresului, de a obține 
tot mal multe succese in toate domeniile.

Prima vizită pe care ați făcut-o în Siria, în luna fe
bruarie 1974, a constituit începutul unei etape de cola
borare fructuoasă intra țările noastre, colaborare al că
rei conținut l-am îmbogățit cu prilejul intîlnirilor noas
tre directe și al intîlnirilor care au avut loc între conduce
rile celor două partide, între membrii guvernelor noas
tre și reprezentanți ai organizațiilor de masă din cele 
două țări.

In cursul ultimilor 5 ani, cele două țări s-au legat prin 
acorduri de cooperare între cele două partide, în dome
niul gultural. al informării in masă, industrial și econo
mic ; am pus la baza relațiilor siriano-române prietenia, 
înțelegerea și respectul reciproc.

Astăzi putem exprima satisfacția noastră deplină pen
tru cale realizate de la începutul acestei etape de colabo
rare. Ne putem exprima, totodată, hotărîrea de a con
tinua și, extinde această colaborare spre binele și inte-

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate președinte Hafez Al-Assad,
Dragi prieteni sirieni,
Domnilor,

Doresc să exprim satisfacția de a ne reîntîlni din nou 
pe pămîntul Siriei prietene. Folosesc acest prilej de a 
vă adresa dumneavoastră și poporului prieten sirian, în 
numele Partidului Comunist Român, al poporului român, 
precum și al meu personal, un salut călduros și cele mai 
bune urări.

Această nouă vizită pe care o facem în Siria constituie 
o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare stabilite 
între partidele și popoarele noastre. Intr-adevăr, de la 
prima vizită pe care am efectuat-o în țara dumneavoastră 
ați vizitat în citeva rinduri România ; am vizitat și eu, 
de asemenea, Siria.

In acești cinci ani, colaborarea româno-siriană a cunos
cut o dezvoltare intensă, puternică. S-au realizat contacte 
la diferit^ niveluri și schimburi de delegații de partid. 
S-au încheiat acorduri de colaborare între partidele noas
tre, precum și o serie de acorduri economice între cele 
două țări, s-au realizat, în colaborare, o serie de obiec
tive importante in Siria. Putem deci spune că acești ani 
au fost ani foarte fructuoși pentru colaborarea multilate
rală dintre România și Siria.

Ați putut constata, vizitînd România, eforturile pe care 
le face poporul nostru, sub conducerea partidului său 
comunist, pentru edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Peste zece zile vom sărbători împlinirea a 
35 de ani de la revoluția de eliberare națională și socială, 
antifascistă și antiimperialistă. In acești ani, România 
a parcurs un drum lung in dezvoltarea sa economico-so- 
cială. De la orînduirea burghezo-moșierească, în care in
dustria și agricultura erau slab dezvoltate, iar viața po-
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VIZITA OFICIAL A DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICDLAE CEAUSESCU IN SIRIA
Plecarea din Capitală DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus, luni după-a- 
miază, o coroană de flori la Monu
mentul Martirilor.

Monumentul domină Cimitirul 
Martirilor, aflat la 17 kilotnetri de 
capitală, și a fost înălțat in memoria 
ostașilor sirieni căzuți în lupta de 
eliberare a patriei.

împreună cu. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
se aflau tovarășii Gheorghe .Oprea, 
Ștefan Andrei, celelalte persoane o- 
ficiale române, precum și ambasado
rul țării noastre la Damasc.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit de Jamil Shaya, 
membru al Comandamentului Regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, precum și de ambasadorul 
Siriei la București.

în fața monumentului impună
toare construcție în piatră ce repre
zintă scrierea în limba arabă, în ma
juscule, a cuvîntului „Al Suhada“ 
(martir) — sînt arborate drapelele 
de stat ale celor două tari.

în acordurile unui marș funebru 
este depusă lîngă „flacăra veșnică1* 
a monumentului o coroană de ga
roafe roșii, pe a cărei panglică cu 
tricolorul țării noastre se află în
scrise cuyintele : „Din partea secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România".

După depunerea coroanei de flori, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, persoanele o- 
ficiale care îi însoțesc păstrează un 
moment de reculegere.

în încheierea ceremoniei, fanfara 
militară intonează „Imnul martirilor".

în cartea de onoare a monumen
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au scris : 
„Cu prilejul vizitei în Republica A- 
rabă Siriană, aducem un cald oma
giu memoriei ostașilor sirieni căzuți

pentru libertatea și independența pa
triei lor".

La reîntoarcerea la Damasc, locui
torii orașului, aflați de-a lun

gul bulevardelor parcurse, fac o 
caldă manifestare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, dînd din nou glas, prin

manifestări de simpatie și aplauze, 
sentimentelor de prietenie cu care 
este întîmpinat pretutindeni condu
cătorul partidului și statului nostru.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a plecat, 
luni dimineața, în Republica Arabă 
Siriană, unde va întreprinde o vizită 
oficială de prietenie, la invitația se
cretarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
ti a soției sale, Anisse Al-Asșad.

Șeful statului român este însoțit în 
această vizită de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Ion M. Nicolae, 
prim adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, de alte persoane 
oficiale.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, la plecarea de pe aero
portul Otopeni, de tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc. Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Constantin Dăscălescu, Ion

Dincă, Emil Drăgănescu, Ion Ionită, 
Petre Lupu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitra Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Dumitru Popa, Ilie Rădulescu, 
Marin Vasile. Tovarășii din condu
cerea d^ partid și de stat au venit 
împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, generali.

Au fost‘ de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Siriei la Bucu
rești, Mohamad Jyroudiah. șl mem
bri ai ambasadei.

La aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele partidului și statului, 
cu portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, numeroși oameni ai mun
cii. bucureșteni și-au manifestat cu 
căldură sentimentele de profundă

dragoste și înaltă stimă pe care po
poral nostru le nutrește față de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, pentru activita
tea sa neobosită pusă în slujba în
floririi continue a patriei, creșterii 
prestigiului și rolului ei pe arena in
ternațională, edificării unei lumi mai 
drepte și mai bune. Ei au dat glas 
urării de succes deplin pe care în
tregul nostru popor o adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu în vizita pe 
care o întreprind în Siria, eveniment 
de o deosebită însemnătate în cronica 
relațiilor româno-siriene, contribu
ție remarcabilă la întărirea priete
niei și solidarității qu toate popoare
le arabe, la cauza păcii, colaborării 
și înțelegerii internaționale.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în uralele și ovațiile celor prezenți, 
aeronava prezidențială a decolat la 
ora 10,30, îndreptîndu-se spre 
Damasc.

TELEGRAME DE LA BORDUL

AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 'ăl Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Bulgaria, doresc să 

vă adresez un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, iar poporului bulgar vecin și prieten noi și tot mai mari succese 
în dezvoltarea economico-socială a patriei. în construcția noii orînduiri.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie si colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, în 
interesul și spre binele popoarelor român și bulgar, al cauzei generale a socia
lismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Survolarea teritoriului Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres si prospe
ritate pentru poporul turc prieten. ,

Nutresc convingerea că relațiile dintre România și Turcia se vor dezvolta 
continuu, în folosul și spre binele celor două popoare ale noastre, al cauzei
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Românifl

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Cipru, am plăcerea să vă 

transmit un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de 
progres, bunăstare și pace pentru poporul cipriot prieten.

Nutresc convingerea că bunele relații dintre România și Cipru se vor dez
volta continuu. în spiritul și pe baza înțelegerilor la care am ajuns cu prilejul 
recentei dumneavoastră vizite în România, spre binele și în folosul popoa
relor țărilor noastre, al cauzei păcii, destinderii și colaborării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu exigență comunistă 

PROGRAME CONCRETE DE REDUCERE 

A CONSUMULUI DE ELECTRICITATE

Cmd Intră in ntținne nvtentiail spirit gospodăresc:

UN CIȘTIG DE APROAPE 0 JUMĂTATE 

DE MILION DE KILOWAȚIORĂ

• In primele 7 luni ale anului 1978: consum depășit cu 
290000 kWh • In aceeași perioadă a anului 1979: economii 

de 150000 kWh

întreprinderea textilă „Moldova" 
este una dintre unitățile mari consu
matoare de energie electrică din in
dustria județului Botoșani. Dealt
fel, ori de cite ori acest județ se 
prezenta cu consumuri depășite de 
energie electrică, acestea erau locali
zate la unitatea mai sus menționată, 
în primele 7 luni ale anului trecut, 
consumurile stabilite au fost depășite 
cu nu mai puțin de 290 000 kilowațl- 
oră, depășire căreia i s-au mai adău
gat, pină la finele anului, încă alte 
zeci de mii de kilowați-oră. în acest 
an însă, mai exact după declanșarea 
unei ample și susținute acțiuni între
prinse de comitetul de partid si con
siliul oamenilor muncii din unitate la 
începutul lunii martie, consumurile de 
energie electrică nu numai că s-au 
înscris in cotele prevăzute, dar au 
și scăzut substanțial fată de acestea.

Cum s-a procedat ? Iată cîteva mă
suri prezentate de cei care acționează 
hotărît și eficient în brigăzile munci
torești de combatere a risipei.

Mihai Podara, muncitor specialist 
energetic : Fiecare dintre noi. munci
torii din secția mecano-energetică. a 
luat in primire cite un număr de uti
laje. Pe baza fișelor de consum în
tocmite pe fiecare agregat, am efec
tuat zilnic controale, intervenind ime
diat. acolo unde era necesar. în afară 
de aceasta, fiecare muncitor are sar
cina de a propune lunar cel puțin o 
soluție în vederea reducerii consu
murilor de energie electrică. Si nu 
puține dintre aceste soluții și-au gă
sit aplicarea imediată în prac
tică. Așa sînt. spre exemplu. înlo
cuirea motoarelor electrice supradi
mensionate, aprinderea iluminatului 
exterior prin intermediul celulelor 
fotoelectrice, funcționarea becurilor 
de la condensatori numai pe durata 
opririlor.

Florin Nămoianu, maistru energe
tic : Au fost înlocuite pină in prezent 
155 de electromotoare supradimensio
nate. S-a trecut la secționarea circui

telor de iluminat pe ateliere si secții 
de producție, fiecare avind sisteme 
proprii de contorizare și normă ma
ximă de consum. Personal, mă ocup 
de controlul pe ore al sistemelor de 
contorizare din fiecaye secție, inter
venind prompt la ceâ mai mică de
pășire.

Ing. Elena Cramariuc, șeful secției 
mecano-energetică: Preocupările pri
vind evitarea funcționării în gol a

însemnări 
de la întreprinderea 
textilă „Moldova*1 — 

Botoșani

utilajelor consumatoare de energie 
electrică, schimbarea și raționalizarea 
sistemului de iluminat, studierea, 
impreună cu tovarășii din alte secții, 
și introducerea in procesul de fabri
cație a unor tehnologii cu un consum 
de energie redus n-au rămas doar 
îndemnuri scrise pe panouri sau pan
carte, ci reprezintă muncă practică, 
de zile și nopți în șir. Eficienta aces
tor măsuri constă, pină in prezent, 
în realizarea unei economii de ener
gie electrică in primele 7 luni 
ale acestui an insumind peste 
150 000 kWh.

Evident, un salt important de la ri
sipă la economii. Acest salt s-a reali
zat cu participarea largă a colectivu
lui — de la muncitori la director. 
Esențial este însă ca acțiunile de eco
nomisire să nu se oprească aici, 
avind in vedere importantele rezerve 
care mai există. Așadar, ce se va în
treprinde în continuare ?

Inginerul Augustin Cordoș, directo
rul întreprinderii, ne precizează: Re
centul decret al Consiliului de Stat 
ne-a determinat să adoptăm un pro

gram riguros de măsuri care să con
tribuie la reducerea consumului de 
energie electrică pe unitatea de pro
dus chiar sub norma stabilită. Aceste 
măsuri se impuneau cu atît mai mult 
cu cît unitatea noastră a pus în func
țiune. după apariția decretului, o nouă 
țesătorie, cu o capacitate de 3,2 mi
lioane metri pătrați anual, urmînd ca 
în următoarele două luni să intre in 
producție încă o țesătorie de aceeași 
capacitate. Vom cobori, prin urmare, 
în toate halele de producție, sistemul 
de iluminat pină la suprafața de 
lucru. Așa cum se poate deduce, nu 
este vorba doar de reducerea consu
mului de energie. Ci și a unor corpuri 
de iluminat, cu toate accesoriile, în 
condițiile în care numai la capacita
tea actuală a întreprinderii funcțio
nau peste 6 000 de corpuri de ilumi
nat. Totodată, introducem limitatoare 
pentru mers în gol la toate utilajele 
din dotare. In același timp, prin în
locuirea șaibelor va crește viteza de 
lucru a cardelor, obținind o produc
ție mai mare cu același consum de 
energie. Sintem, de asemenea, in plin 
proces de introducere a unor noi teh
nologii la vopsirea materialelor, pro
cedee ce vor conduce și la economi
sirea energiei electrice. Pe de altă> 
parte, am stabilit un regim sever de 
utilizare a iluminatului natural in 
toate secțiile de producție si birou
rile unde condițiile o permit. între
gul colectiv al întreprinderii și-a 
propus să întîmpine cel de-al XII-lea 
Congres al partidului cu realizări im
portante în producție. între care și 
economisirea a încă cel puțin 300 000 
kWh energie electrică.

Este un angajament mobilizator pe 
care cu siguranță colectivul între
prinderii îl va îndeplini întocmai, 
prin afirmarea puternică, a spiritului 
său gospodăresc.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scînteii"

Pe aleile întreprinderii de utilaje 
și piese de schimb din Capitală, stră
juite de panouri cu grafice privind 
sarcinile, realizările si angajamentele 
colectivului — adevărată oglindă a 
activității de producție, cu îndemnuri 
devenite tradiționale, ca „Stop risi
pei !“, și calcule sugestive despre ra
țiunile economisirii energiei și com
bustibilului — a apărut în aceste 
zile un „cadran al energiei", care 
consemnează la zi încadrarea sec
țiilor în consumurile energetice și 
nominalizează pe cei mai buni gos
podari în acest domeniu. Un aspect 
din multe altele care ilustrează ca
pacitatea organizației comuniștilor de 
aici de a răspunde de fiecare dată 
prezent la imperativele pe care parti
dul le pune in fața membrilor săi.

Acțiunea de economisire a energiei 
și combustibilului nu este o preocu
pare de dată recentă a colecti
vului de la I.U.P.S. Rezultatele 
activității de producție, în primul 
semestru al acestui an. consemnează — 
pe lîngă depășiri importante la pro
ducția netă, producția marfă, produc
tivitatea muncii, export — și economii 
de 33 000 kWh și 29 tone de combus
tibil convențional. Aceste succese au 
fost posibile datorită faptului că 
buna gospodărire a combustibilului 
și energiei a reprezentat și reprezintă 
o preocupare constantă a muncii 
politice a comitetului de partid, or
ganic legată de ansamblul principa
lelor preocupări vizind ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii acti
vități de producție a întreprinderii.

De curind. într-o ședință comuni 
a comitetului de partid si a consiliu
lui oamenilor muncii au fost anali
zate, în lumina ultimelor hotărîri de 
partid și de stat în această direcție, 
preocupările oamenilor din I.U.P.S. 
pentru reducerea mult mai accentua
tă a consumului de energie electrică 
și combustibil pe perioada 1979—1980. 
Dintre primele rezultate ale nou
lui efort de economisire, reținem: 
la atelierul oțelărie. încărcarea cup
torului asigură utilizarea maxi
mă a utilajului; la statia de com- 
presoare a fost întocmit un program 
de funcționare mai rațională a aces
tora, ziua și noaptea ; la atelierul 

prelucrări mecanice a început mon
tarea de limitatoare împotriva mer
sului în gol, urmînd ca această mă
sură să se finalizeze după aprovizio
narea cu limitatoarele necesare ; in 
toate halele de producție a fost reali
zată o primă secționare a iluminatu
lui, urmînd .ca în viitor să se reali
zeze secționarea iluminatului pe flu
xuri tehnologice și locuri de muncă.

în centrul dezbaterilor comuniști- ’ 
lor- nu au stat însă realizările, ci 
tocmai criticarea unor neimpliniri.

la I.U.P.S. — București

depistarea surselor de risipă, reeva
luarea rezervelor, departe de a fi 
epuizate. Concluziile au fost expuse 
intr-un program de perspectivă, cu 
prevederi realiste, cu termene si res
ponsabilități. în redactarea sa con
cisă și la obiect programul sinteti
zează rezultatele studiilor efectuate 
de colective de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, precum și ale consultării 
unor specialiști din afara întreprin
derii. Un loc aparte in program îl 
ocupă folosirea mijloacelor educa
tive cu larg răsunet, printre care 
de o deosebită eficientă s-au dove
dit dezbaterile precedate de proiec
tarea unor diapozitive, însoțite de 
bandă sonoră, pentru generalizarea 
experienței și metodelor avansate de 
reducere a consumurilor, precum și 
pentru combaterea lipsei de chib
zuință.

— Este departe de noi gîndul de 
a afirma că am făcut totul în acest 
domeniu, chiar și în ceea ce privește 
obiectivele propuse pentru viitorul 
apropiat — ne spunea Constantiri 
Georgescu, secretarul comitetului de 
partid. Noile măsuri semnifică pen
tru noi, comuniștii, reconsidera
rea din mers a ceea ce am rea
lizat sau dorim să înfăptuim, an
gajarea comuniștilor în sensibi
lizarea opiniei muncitorilor din 

întreprindere fată de această pro
blemă. Orientăm cu precădere co
lectivul spre modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, preconizîndu-se 
totpdată reducerea consumului de 
energie pe produs și tonă.

Organizația de partid si-a propus 
să nu facă economie de... energie în 
ceea ce privește mobilizarea între
gului colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni pentru atingerea obiec
tivelor stabilite. A fost reactuali
zată propaganda vizuală, la stația de 
radioamplificare s-a introdus o emi
siune ,intitulată „Ora energiei", în 
care’ muncitori fruntași, ingineri, 
maiștri împărtășesc din experiența 
lor, la punctul de informare politică 
și documentare sînt organizate frec
vent mese rotunde, simpozioane, con
ferințe. cu participarea unor specia
liști de Ia institutul politehnic' din 
vecinătate. Totodată, sub directa 
conducere a organizațiilor de bază 
au fost alcătuite microcolective oe 
secții și ateliere — autentice „brigăzi 
de economii la energii* și combusti
bil" — care studiază toate rezervele 
existente în întreprindere și acțio
nează pentru găsirea unor noi căi de 
economisire a resurselor energetice.

înainte de a încheia însemnările de 
față, semnalăm totuși un anume de
calaj între calitatea muncii politice 
desfășurate de organizațiile de bază, 
cam stereotipă și cu întîrzieri, și 
cea a comitetului de partid, dina
mică și flexibilă. Este drept că, 
întreprinderea fiind de mărime mij
locie, comitetul de partid, mem
brii săi intervin direct și eficient 
în secții. în ateliere, că între
prind pe cont proprip o serie de ac
țiuni, ceea ce este valabil și în di
recția luptei pentru economisirea 
energiei și combustibilului. Dar nu 
putem, totuși, să nu subliniem că 
stimularea spiritului de inițiativă al 
organizațiilor de bază. îmbunătățirea 
stilului de-muncă al birourilor aces
tora. asumarea de către ele a unor 
obiective mai îndrăznețe ar contri
bui substanțial la succesul acțiunilor 
organizației de partid în între
gul ei.

C. VARVARA

O producție suplimentară 
de un miliard lei

Unitățile industriale din județul 
Buzău au înscris in bilanțul reali
zărilor de pină acum o producție 
suplimentară ce depășește cu a- 
proape un miliard lei pe cea obți
nută în aceeași perioadă a anului 
trecut. Ele au furnizat economiei na
ționale. peste prevederi, importan
te cantități de utilaje tehnologice 
pentru industria extractivă și cea 
metalurgică, materiale pentru con
strucții — geamuri, cherestea, tîm- 
plărie metalică și din lemn — din 
care se pot ridica 800 apartamente, 
produse din mase plastice și elec
trotehnice, mobilă, țesături, confec
ții, textile și alte bunuri în valoare 
de peste 110 milioane lei.

Au îndeplinit planul pe 
patru ani ai cincinalului
întreprinderea „6 Martie" din Ti

mișoara a anunțat îndeplinirea pla
nului de producție pe patru ani 
ai cincinalului. Realizarea volumu
lui sporit de produse a fost posibi
lă ca urmare a creșterii productivi
tății muncii. în același timp, pe 
baza proiectelor și tehnologiilor e- 
laborate de specialiștii întreprinde
rii. au fost introduse. în fabricație 
o serie de produse noi sau moder
nizate. cu performante superioare 
și cu consum material și energetic 
mai redus, care contribuie 'la creș
terea productivității muncii în con
strucții.

170 milioane lei producție 
fizică suplimentară

Unitățile industriei electrotehnice 
și electronice din județul Timiș au 
furnizat economiei naționale o pro
ducție fizică în valoare totală de 
aproape 170 milioane lei peste sar
cina de plan, spor care depășește 
angajamentele asumate în cinstea 
marii noastre sărbători de la 23 
August.

în gama produselor livrate în plus 
se înscriu o serie de motoare elec
trice. aparataj de înaltă tensiune, 
aparate electrice de măsură și con
trol, mijloace de tehnică de calcul 
și de automatizări electronice și 
alte produse. Concomitent, pe baza 
proiectelor și tehnologiilor puse la 
punct de specialiștii unității, în co
laborare cu cei din institutele de 
cercetare și de învătămînt superior, 
au fost realizate mai bine de 150 
de utilaje electrotehnice și electro
nice noi. cu înalte performante ca
litative. multe dintre acestea fiind 
solicitate și la export.
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VIZITAOFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN SIRIA

Întâlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad

Toastul președintelui 

Hafez Al-Assad
Luni după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar.general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit cu Hafez Al- 
Assad, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene.

în cadrul întrevederii, cei doi con-

întîlnire intre tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anisse. Al-Assad
Luni după-amiază, tovarășa Elena 

Ceaușescu a avut o întîlnire cu 
doamna Anisse Al-Assad.

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse Al-Assad și-au ex
primat satisfacția de a se revedea

Dineu oficial în
în onoarea tovarășei Elena 

Ceaușescu, luni, 13 august, doamna 
Anisse Al-Assad a oferit un dineu 
pficial.

Desfășurat. într-o ambiantă de 
caldă prietenie, dineul a reunit so-

O emoționantă manifestație 
și înaltă prețuire

de simpatie
(Urmare din pag. I)
ansamblul relațiilor de colaborare și 
solidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, dintre România și Si
ria, dintre popoarele celor două țări.

Fără indoială, convorbirile care vor 
avea loc intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad vor evi
denția satisfacția pentru modul în 
care prind viată hotărîrile adoptate 
la precedentele dialoguri la nivel 
înalt, pentru rezultatele bune înre
gistrate pînă în prezent, vor ilustra 
o dată în plus voința celor două țări 
de a dezvolta și mai mult relațiile 
politice, economice, tehnico-științifice 
și de altă natură, stimulînd prin noi 
Înțelegeri amplificarea pe multiple 
planuri a colaborării dintre popoa
rele și statele noastre, conlucrarea în 
viața internațională.

...Ora 11.55, ora locală. Aeronava 
prezidențială, escortată de la granița 
țării de avioane ale forțelor aeriene 
siriene, aterizează pe aeroportul in
ternațional de la Damasc.

Aerogara este împodobită sărbă
torește cu drapelele de stat ale Româ
niei și Siriei, încadrind portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad. Pe mari panouri ce 
decorează clădirea aerogării sînt în
scrise, în limbile română si arabă, 
cuvinte de bun sosit adresate înalți- 
lor oaspeți : „Bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu !“, „Trăiască prietenia 
româno-siriană !“, „Ceaușescu — 
Assad !“.

Pe aeroport,' locuitori din capi
tala tării ovaționează la sosire pe 
inalții soli ai poporului nostru, 
aclamă „Ceaușescu—Assad !“. „Româ
nia—Siria !“, salută cu urale pe șeful 
statului român. Sînt elocvente ex
presii ale stimei și considerației fată 
de România, ale înaltei prețuiri de 
care se bucură aici, ca și pretutin
deni în lume, președintele Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa de promotor 
neobosit al idealurilor de pace, prie
tenie și colaborare internațională.

La scara avionului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu căldură 
de președintele Hafez Al-Assad și 
soția sa. Anisse Al-Assad.

Cei doi conducători de partid si de 
stat se îmbrățișează cu multă priete
nie. La rîndul lor. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse Al- 
Assad se salută cu multă cordialitate, 
se îmbrățișează.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă președintelui Hafez Al-Assăd 
pe tovarășii Gheorghe Oprea. Stefan 
Andrei, pe celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc.

în continuare sint prezentate per
sonalitățile siriene aflate ne aero
port : Abdallah Al-Ahmar. secre
tar general adjunct al Partidu
lui Baas Arab Socialist. Mo
hammad Aii Al-Halabi, președintele 
Consiliului de Miniștri, Mahmoud 
Hadid, președintele Parlamentului, 
Mohamed Jaber Bajbouj, secretar 
regional adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist, Abdel Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor externe. 
Jamil Shaya, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri pentru problemele 
economice, Fahmi Al-Youssufi, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
pentru serviciile publice, membri ai 
Comandamentelor național și regio
nal ale Partidului Baas Arab Socia- 

ducători de partid și de stat au exa
minat stadiul relațiilor bilaterale pe 
diverse planuri și au constatat cu sa
tisfacție că acordurile și înțelegerile 
convenite cu prilejul intîlnirilor pre
cedente de la București si Damasc 
au creat o bază trainică extinderii și 
dezvoltării acestor relații pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii.

cu prilejul acestei vizite pe pămîn- 
tul sirian.

în cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, a avut loc o convorbire cu 
privire la activitatea organizațiilor de 
femei din cele două țări, un schimb 

onoarea tovarășei
țiile membrilor comandamentelor 
național și regional ale Partidului 
Baas Arab Socialist, ale membrilor 
guvernului și ale altor personalități 
ale vieții politice siriene.

list, metnbrii guvernului, membri ai 
Frontului Național Progresist, con
ducători ai organizațiilor de masă și 
obștești, generali și ofițeri superiori.

Pe aeroport se aflau Emilian 
Manciur, ambasadorul României la 
Damasc, și Walid Al-Moualem, am
basadorul Republicii Arabe Siriene 
la București.

Sînt, de asemenea, prezenți șefii 
misiunilor diplomatice acreditați • la 
Damasc.

Venind în întîmpinarea solilor po
porului român, pionieri sirieni oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, in semn de 
aleasă ospitalitate pe meleagurile a- 
cestei țări prietene, mari buchete de 
flori.

Membrii ambasadei române, spe
cialiști români care lucrează în Siria, 
familiile lor își manifestă marea 
bucurie de a-i vedea pe conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, aici, -la mii 
de kilometri depărtare de patrie, unde 
își îndeplinesc misiunea care le-a fost 
încredințată de a contribui la dezvol
tarea legăturilor de prietenie și cola
borare româno-siriene.

Președintele Nicolae Ceaușescu pri
mește raportul gărzii de onoare ali
niate pe aeroport, după care, împreu
nă cu președintele Hafez Al-Assad 
iau loc pe un podium de onoare. Sînt 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Siriei, în timp ce sînt trase 
21 salve de tun. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președintele 
Hafez Al-Assad trec in revistă garda 
de onoare.

Apoi, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse 
Al-Assad, celelalte persoane oficiale 
române ’și siriene se îndreaptă spre 
locuitorii orașului Damasc aflați pe 
aeroport, care fac o vibrantă mani
festație de simpatie, o emoționantă 
demonstrație a sentimentelor lor de 
prietenie. „Trăiască Ceaușescu și 
Assad !“, „Trăiască România și Si
ria !“, „Trăiască prietenia româno-si
riană !“, „Bine ați venit 1“ — sînt 
urări ce răsună din mii de piepturi. 
Mulțimea aplaudă, flutură stegulețe 
românești și siriene, își exprimă 
bucuria de a-i avea ca oaspeți dragi 
pe solii poporului român, înconjoară 
cu căldură și entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care răspunde 
cu prietenie acestor manifestări ce 
nu contenesc.

în această atmosferă, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assack iau loc în mașinile 
oficiale.

La porțile orașului, după ce se 
străbate autostrada de 26 kilometri 
ce leagă aeroportul de capitală, 
reîntilnim aceeași ambianță festivă. 
Pretutindeni sînt arborate drapelele 
de stat ale celor două țări. Casele și 
edificiile marilor bulevarde sint îm
podobite cu portretele președinților 
României și Siriei, cu panouri ce 
înscriu urări de bun venit.

Capitala Siriei, care a îmbrăcat 
haine de sărbătoare, oferă privirilor 
imaginea unui oraș modern, pulsînd 
de viață.

Pretutindeni sînt vizibile mărtu
riile grăitoare ale procesului de mo
dernizare și dezvoltare in care se. 
află angajată Siria prietenă, ale 
transformărilor înnoitoare pe Care 
această țară le cunoaște.

în timpul trecerii prin oraș, popu-

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale actualității inter
naționale. *

De ambele părți s-a exprimat 
hotărîrea de a da un nou impuls 
cooperării româno-siriene, promovă
rii unei largi și fructuoase , con
lucrări.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

de opinii referitor la rolul mișcării 
de femei în construcția vieții noi, 
în formarea tinerei generații, în a- 
firmarea tot mai largă a femeilor în 
toate domeniile vieții sociale, contri
buția acestora la promovarea păcii, 
prieteniei și înțelegerii între popoare.

Elena Ceaușescu
In timpul dineului, tovarășa Elena 

Ceaușescu și doamna Anisse Al- 
Assad s-au întreținut îndelung în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

lația capitalei siriene a făcut solilor 
poporului român o primire deosebit 
de călduroasă, întîmpinîndu-i cu en
tuziasm, cu însuflețite manifestări 
de stimă și prietenie, văzînd în noul 
dialog la nivel înalt româno-sirian 
un moment de maximă importanță 
în dezvoltarea pe multiple planuri a 
colaborării, prieteniei și înțelegerii 
dintre cele două țări și popoare și, 
totodată, un important eveniment al 
vieții internaționale, un nou pas 
spre adincirea legăturilor de prie
tenie și conlucrare cu popoarele 
arabe, o nouă contribuție de seamă 
la cauza păcii și înțelegerii inter
naționale.
• La reședința înalților oaspeți, pre

ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Anisse Al-Assad se în
trețin într-o ambianță de caldă 
cordialitate și prietenie.

Sînt de față Mohammad Aii Al- 
Halabi, președintele Consiliului de 
Miniștri, Abdel Halim Khaddam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe, 
Jamil Shaya, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru proble
mele economice.

Atmosfera de caldă prietenie în 
care se desfășoară această primă 
întîlnire dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad evocă 
bunele auspicii sub care începe noul 
dialog româno-sirian.

La sosire, pe aeroportul internațional din Damasc

(Urmare din pag. I)
resul reciproc al popoarelor noastre, 
în interesul aplicării principiilor și al 
realizării obiectivelor pe care ni le-am 
asumat în comunicatele comune 
semnate cu prilejul repetatelor noas
tre întîlniri. îmi exprim încrederea 
că această vizită a dumneavoastră 
va aduce o amplă contribuție la în
tărirea prieteniei și colaborării din
tre Republica Arabă Siriană și Re
publica Socialistă România.

Domnule președinte,

Situația explozivă din zona Orien
tului Mijlociu a constituit unul din
tre subiectele principale pe care 
le-am discutat și în legătură cu care 
am făcut schimb de opinii la toate 
întîlnirile noastre anterioare. în 
cursul acestui dialog ați luat cunoș
tință de poziția noastră față de pro
blema agresiunii israeliene împotri
va teritoriilor și drepturilor arabe, 
față de cauza realizării unei păci 
juste și globale, v-ați convins de 
sinceritatea cu care acționăm în a- 
ceastă direcție, pe baze juste și cla
re, așa cum au fost ele stabilite de 
comunitatea internațională și cum 
sînt menționate în rezoluțiile O.N.U. 
și. în primul rînd, retragerea globa
lă a Israelului din toate teritoriile 
arabe pe care le-a ocupat prin ă- 
gresiune în anul 1967 și realizarea 
drepturilor naționale ferme ale po
porului arab palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
la constituirea propriului stat inde
pendent pe pămîntul patriei sale. A- 
ceste cerințe le-am afirmat, în mai 
multe rînduri, în comunicatele noas
tre comune.

Vă este cunoscut că la finele anului 
1973, ca urmare a războiului glorios 
de eliberare din octombrie, în zonă 
au fost create Jpremisele unei activi
tăți colective în direcția unei păci 
juste și globale, activitate care a și 
început efectiv. întreaga lume nutrea 
speranțe în legătură cu aceste acțiuni 
și dorea ca acestea să reușească. Deși 
pozițiile Israelului, rigide, au con
stituit o piedică în calea spre pace, 
aceste poziții trebuiau să ajungă la 
un sfîrșit impus de comunitatea in
ternațională, la o pace așa cum o 
înțelegem noi. Lumea s-a cpnvins, 
prin intermediul țărilor membre ale 
comunității internaționale și prin in
termediul O.N.U., că o pace justă și 
globală în Orientul Mijlociu repre
zintă un imperativ fundamental al 
păcii mondiale.

în continuare, președintele Hafez 

Al-Assad s-a referit la acordurile de 
la Camp David, arătînd că acestea 
nu rezolvă problemele păcii în Orien
tul Mijlociu, și a criticat tendințele 
de a se ignora necesitatea realizării 
unei păci globale în această zonă. El 
a subliniat că nu poate fi vorba de o 
pace trainică și durabilă în această 
regiune atît timp cit Israelul refuză 
să se retragă din teritoriile arabe 
ocupate, considerîndu-le parte inte
grantă a sa, continuînd aici implan
tarea de colonii. De asemenea, pre
ședintele Assad a arătat că nu poate 
fi instaurată pacea în această zonă 
atît timp cit nu se soluționează pro
blema poporului palestinian, atîta vre
me cit acest popor este privat de 
drepturile sale legitime, cît continuă 
incursiunile Israelului împotriva ta
berelor palestiniene și a orașelor și 
satelor din Liban.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
de a se ține seama și de a se respec
ta rezoluțiile O.N.U. în problema 
Orientului Mijlociu, arătînd, totodată, 
că este necesar să crească rolul și 
contribuția Organizației Națiunilor 
Unite la eforturile pentru instau
rarea păcii în această zonă. Noi
— a subliniat președintele Assad
— afirmăm că O.N.U. este ca
drul adecvat pentru supravegherea 
și continuarea eforturilor de pace, 
pentru ajungerea la rezultate poziti
ve, dorite de toate popoarele lumii. 
Sîntem pentru toate eforturile vizînd 
întărirea rolului O.N.U., sporirea 
eficienței acțiunilor sale. Totodată, 
reafirmăm că. prin vecinătate și in
terese reciproce. Europa are un rol 
pozitiv și activ de jucat în direc
ția ur.ei păci juste și globale în 
Orientul Mijlociu.

Domnule președinte,

Așa cum acționăm pentru reali
zarea păcii în zona noastră, ne pro
nunțăm pentru pace în toate regiu
nile lumii. Pentru înfăptuirea aces
tei păci mondiale se cer continuate 
eforturile în vederea realizării 
dezarmării generale, pentru lichi
darea bazelor militare străine ; ne 
pronunțăm pentru instaurarea unei 
ordini economice echitabile care să 
asigure dreptul popoarelor asupra 
bogățiilor lor naționale, afirmăm 
dreptul națiunilor la edificarea în de
plină libertate a viitorului lor și la 
autodeterminare conform propriilor 
interese naționale ; ne pronunțăm 
pentru lichidarea tuturor manifestă
rilor de asuprire și exploatare, in
clusiv colonialismul, neocolonialismul 
și rasismul sub orice formă s-ar ma
nifesta. In acest cadru se înscrie 
sprijinul global pe care îl acordăm 
luptei duse de popoarele din Africa 
de Sud pentru eliberare și indepen
dență națională, pentru lichidarea re
gimurilor rasiste care le exploatează.

Vom participa la viitoarea confe
rință la nivel înalt de la Havana a 
țărilor nealiniate cu hotărîrea ■ de a 
ne aduce o contribuție pozitivă și 
eficace la reușita ei, la consolidarea 
principiilor mișcării de nealiniere, a 
importantului rol al acesteia în gă
sirea soluțiilor echitabile pentru pro
blemele cu care este confruntată 
umanitatea. Siria, ca membru fonda
tor și participant la activitatea și ac
țiunile mișcării încă de la inteme- 
ierea acesteia, insistă asupra necesi
tății de dejucare a oricărei tentative ‘ 
vizind scindarea mișcării, scoaterea 
acesteia în afara principiilor pe care 
le promovează.

Domnule președinte,

Sint convins că discuțiile pe care 
le vom avea în cursul acestei vizite 
vor consolida și mai mult cele reali
zate în cadrul intîlnirilor noastre an
terioare, bazele trainice ale priete
niei și cooperării dintre țările noastre.

In încheiere, adresez un călduros 
bun venit prietenului meu. președin
tele Nicolae Ceaușescu. și îi" doresc 
sănătate și fericire.

Adresez un bun venit prietenilor 
noștri români, dorindu-le tuturor nu
mai bine.

Exprim un călduros omagiu poporu
lui român prieten, căruia îi dorim 
necontenit progres și prosperitate.

Omagiez prietenia siriano-română, 
cu dorința ca aceasta să se întărească 
necontenit. (Aplauze)

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
porului era deosebit de grea, am par
curs un drum de continue transfor
mări revoluționare. Revoluția demo
cratică și, apoi, socialistă au făcut ca 
poporul să devină adevăratul stăpîn 
al bogățiilor patriei, să-și hotărască 
singur destinele, să-și făureas
că viitorul în mod liber. Voi da 
numai o cifră pentru a înțelege dez
voltarea puternică a României pe 
calea construcției socialiste : indus
tria românească produce astăzi de 42 
de ori mai mult decît în 1950. Pe 
această bază s-a dezvoltat și agri
cultura — care produce de 3 ori și 
jumătate mai mult — au înregistrat 
progrese însemnate cultura, știința, 
învâțămîntul și, mai presus de toate, 
s-a ridicat nivelul de trai material și 
spiritual al poporului.

Cunoaștem eforturile și preocupă
rile poporului prieten sirian pentru 
o dezvoltare economică și socială in
dependentă. Apreciem în mod deose
bit aceste eforturi și realizări și. 
bazîndu-ne pe experiența proprie, 
precum și a altor țări socialiste, pu
tem afirma că, mergînd pe această 
cale, poporul sirian are un' viiter fe
ricit.

Sînt convins că convorbirile pe care 
le vom avea, înțelegerile la care vom 
ajunge în aceste zile vor da noi di
mensiuni colaborării economice, teh
nico-științifice și culturale între 
România și Siria. ■ Această colaborare 
corespunde pe deplin intereselor am
belor noastre popoare, precum și 
cauzei progresului, cooperării și păcii 
în lume.

în ce privește problemele interna
ționale aș dori să subliniez că, în 
ultimii ani, în lume s-au produs 
schimbări revoluționare, popoarele își 
afirmă cu putere voința de a pune 
capăt dominației imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, de a fi stă- 
pîne pe bogățiile naționale, pe des
tinele lor, de a-și asigura dezvoltarea 
independentă, de a trăi în colaborare- 
și pace.

Sînt, într-adevăr, însă, în viața in
ternațională și factori care atestă că 
politica de forță continuă încă să re
prezinte un pericol pentru pace și 
pentru independența popoarelor. Sînt 
acțiuni în direcția consolidării zone
lor de influență sau reîmpărțirii a- 
cestora. Se fac, într-adevăr, auzite 
voci pentru a se folosi în această di
recție toate căile — atît cele econo
mice, dar și cele militare. Este evi
dent că o asemenea politică contra
vine politicii de destindere și pace, 
politicii de independență a popoare
lor. De aceea se impun întărirea 
colaborării și solidarității tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste, a 
popoarelor care doresc să se dezvolte 
independent, a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, neali
niate, conlucrarea strînsă cu țările 
socialiste, cu toate popoarele care se 
pronunță pentru destindere și pace.

Deoarece România este o țară euro
peană, mă voi referi, în primul rînd, 
la problemele securității și păcii de 
pe acest continent. Noi acordăm o 
mare însemnătate înfăptuirii în viață 
a documentelor semnate la Helsinki. 
Ne preocupăm de pregătirea temei
nică a reuniunii din 1980 de la Madrid 
consacrată securității în Europa. Noi 
considerăm că la această reuniune 
trebuie să se facă totul pentru a 
impulsiona politica de destindere, de 
pace și de trecere la dezangajarea 
militară. Este cunoscut că în Europa 
sînt concentrate cele mai puternice 
forțe. militare și armamente. După 
unele calcule, circa 80 la sută din ar
mamentele de-astăzi se găsesc, în Eu
ropa și Statele Unite.

Iată de ce preocuparea pentru 
securitate în Europa, pentru destin
dere și dezarmare constituie nu nu
mai o necesitate pentru continentul 
nostru, dar și pentru pacea și securi
tatea întregii lumi. Și trebuie să spun 
că, după părerea mea, progresele în 
direcția destinderii in Europă vor 
exercita o influență pozitivă și în 
Orientul Mijlociu.

Noi ne pronunțăm pentru o 
extindere a colaborării în Balcani 
și acordăm o atenție deosebi
tă problemelor din Orientul Mijlociu. 
Considerăm că situația, din Orien
tul Mijlociu necesită acțiuni inten
se și concrete în direcția realizării 
unei păci globale. Aceasta presupune 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate in 1967 și soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe 
baza dreptului la autodeterminare, 
inclusiv la constituirea unui stat pa
lestinian independent. Dealtfel, eș,te 
cunoscut că România a fost printre 
primele țări care a insistat și s-a 
pronunțat ferm pentru un stat pa
lestinian independent Considerăm 
astăzi, mai mult ca oricînd, că fără 
soluționarea problemei palestiniene 
și fără realizarea- unui stat pales
tinian independent nu se poate a- 
sigura o pace trainică, justă în O- 
rientul Mijlociu. în această situație 
considerăm că sînt necesare noi ini

țiative care să creeze condițiile parti
cipării la tratative a tuturor țărilor 
arabe interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

Ca întotdeauna, considerăm că Or
ganizația Națiunilor Unite trebuie să 
aibă un rol activ în direcția aceas
ta. Noi considerăm că o reuniune 
internațională sub auspiciile Organi
zației Națiunilor Unite, cu partici
parea copreședinților de la Geneva 
— Uniunea Sovietică și Statele Uni
te — ar fi un factor important în 
această direcție. Oricum, lucrurile nu 
trebuie să rămînă în starea actuală 
și trebuie găsite căile pentru a se 
ajunge la o pace globală în sensul 
de care am vorbit. Noi apreciem că 
în această privință Siria are de ju
cat un rol important — și sperăm 
că va juca acest rol.

Sîntem, de asemenea, preocupați de 
situația din Liban. Considerăm că tre
buie făcut totul pentru ca Libanul să-și 
poată asigura integritatea și inde
pendența. Considerăm că trebuie să 
se facă totul ca Israelul să înceteze 
acțiunile și atacurile militare împo
triva Libanului. Și, în fine, apreciem 
că pentru a se ajunge la o pace glo
bală trebuie găsite căile spre refa
cerea, . consolidarea șl dezvoltarea 
unității țărilor arabe. De asemenea, 
considerăm că și celelalte state ale 
lumii trebuie să acționeze mai ho- 
tărît pentru a se realiza cît mai rapid 
pacea în Orientul Mijlociu. Este evi
dent că această pace trebuie să asi
gure integritatea și suveranitatea tu
turor statelor din zonă.

Susținem neabătut lupta popoare
lor pentru independență națională. 
Sprijinim popoarele din Zimbabwe și 
Namibia ; sprijinim, de asemenea, 
populația majoritară din Africa de 
Sud împotriva apartheidului.

Tinted seama de problemele com
plexe care au loc în diferite părți 
ale lumii, considerăm că trebuie 
făcut totul pentru soluționarea lor 
pe calea tratativelor, pentru a se re
nunța la forță și la amenințarea cu 
forța. Trebuie să facem astfel încît 
locul forței și acțiunilor militare să-l 
ia înțelepciunea și rațiunea, grija 
față de fiecare popor, față de cauza 
destinderii și păcii.

Sprijinim activ lupta pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea noii 
ordini economice internaționale. Con
siderăm că trebuie întărită solidari
tatea acestor țări șl acționat în așa 
fel încît la reuniunea din 1980 a Or
ganizației 'Națiunilor Unite să se obți
nă pași concreți în direcția aceasta.

Avînd în vedere creșterea conti
nuă a cheltuielilor militare și 
intensificarea cursei înarmărilor.
România se pronunță ferm pen
tru oprirea înarmărilor, pentru
trecerea la reducerea treptată
a cheltuielilor și la dezarmarea ge
nerală și, în primul rînd, la dezarma
rea nucleară, să facem în așa fel încît 
o parte din aceste cheltuieli să fie 
alocate dezvoltării fiecărei țări, aju
torării țărilor în curs de dezvoltare, 
ca minunatele cuceriri ale științei și 
cunoașterii umane să fie puse nu în 
serviciul războiului și distrugerii, ci 
în slujba omului, a bunăstării și feri
cirii sale, a păcii. Știm că realizarea 
acestor deziderate vitale ale omenirii 
nu _ se obține decît prin luptă, prin 
întărirea solidarității și colaborării. 
Noi avem ferma, convingere că po
poarele dispun de capacitatea de a asi
gura politica de destindere, de dez
armare. de independență și de pace.

Și noi acordăm o însemnătate mare 
reuniunii țărilor nealiniate de la Ha
vana. Nu participăm decît ca invitați 
la această reuniune. Considerăm însă 
că trebuie făcut totul pentru întărirea 
unității țărilor nealiniate, astfel încît 
ele să poată avea un rol mai impor
tant în soluționarea problemelor com
plexe ale lumii de astăzi.

Domnule președinte și stimate prie
tene,

Aș dori, încă o dată, Să exprim con
vingerea că vizita pe care, o efectuăm 
în Siria, convorbirile pe care le vom 
avea vor da noi dimensiuni colabo
rării noastre în toate domeniile.’ Do
rim să dezvoltăm în continuare co
laborarea între partidele noastre, să 
extindem mai mult conlucrarea în 
domeniul științei și culturii — dome
nii importante pentru progresul și 
dezvoltarea fiecărei națiuni, pentru 
colaborare și pace.

Cu această convingere și dorință, 
aș dori să ridic paharul :

în sănătatea prietenului meu. pre
ședintele Hafez Al-Assad, căruia îi 
urez succes în activitatea sa și feri
cire ;

In sănătatea tuturor prietenilor si
rieni ;

Adresez cele mai bune urări po
porului prieten sirian, dorindu-i suc
cese tot mai mari pe calea dezvoltării 
sale economico-sociale independente, 
a bunăstării, a fericirii și păcii.

Pentru întărirea prieteniei dintre 
România și Siria !

Pentru pace și colaborare interna
țională ! (Aplauze).
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societății socialiste multilateral dez
voltate înscrie, intre procesele sale 
fundamentale, adincirea continuă a 
democrației în toate sectoarele vieții 
economice și sociale, în strînsă con
cordanță cu cerințele și legitățile pro
gresului general. Produs necesar al 
tuturor acumulărilor revoluționare pe 
care le cunoaște societatea româ
nească, noul stadiu, calitativ superior, 
al democrației socialiste, pe care îl 
înfăptuim în prezent, exprimă preg
nant capacitatea societății noastre de 
a-și centra toate faptele, fenomenele 
și procesele care îi definesc esența 
pe soluționarea problematicii omului, 
de a realiza un umanism practic, re
voluționar. Toate măsurile adoptate 
în ultimii ani, care acoperă în fapt 
întregul cîmp al realităților româ
nești, potrivit strategiei generale a 
multilateralității edificării noii socie
tăți, au ca scop creșterea continuă a 
calității condiției umane. în acest 
cadru se înscrie și realizarea unei 
organizări democratice a vieții sociale 
care să-și facă din oameni, din ne
voile, interesele și aspirațiile lor pre
misa, mobilul și finalitatea proceselor 
care o definesc.

Esența profund umanistă a demo
crației socialiste se exprimă, practic, 
în toate formele, mijloacele si me
todele de exercitare a pîrghiilor or
ganizării și conducerii vieții sociale. 
Aceasta evidențiază realitatea faptu
lui că, deosebindu-se radical de achi
zițiile democrației burgheze, demo
crația noastră socialistă generează 
structuri și funcții Implicate direct în 
satisfacerea problemelor omului, că 
nu este și nu poate deveni un scop 
în sine sau un reper de propagandă 
politicianistă, ci nurpai unul dintre 
mijloacele fundamentale ale înfăp
tuirii osmozei dintre conținutul uman 
și forma organizațională a vieții so
ciale.

Iată cadrul în care considerăm că 
poate și trebuie să fie abordată in 
chip științific și realist una dintre 
multiplele funcții ale sistemului de
mocrației noastre socialiste, căreia 
experiența din ultimul timp i-a dat 
dimensiunile unei practici de largă 
cuprindere socială : aceea a controlu
lui oamenilor muncii asupra tuturor 
domeniilor activității publice. Poziția 
de centralitate a controlului social in 
ansamblul activității economico-so- 
ciale a fost în repetate rînduri subli
niată de secretarul general al parti
dului. „Trebuie să avem permanent 
în vedere — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că buna organizare a 
tuturor sectoarelor de activitate, con
trolul exigent și solutionarea la fața 
locului a problemelor constituie la
turi esențiale ale conducerii științi
fice". Exprimate la Congresul al XI- 
lea al partidului, aceste idei cu va
loare normativă, au devenit practică 
nemijlocită, instituindu-se un sistem 
unitar și divers al controlului social, 
în strînsă interdependentă cu activi
tatea organizatorică și cea economică.

Este elocvent in același timp faptul 
că orientările și sarcinile de bază din 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XII-lea al partidului cuprind, 
în ansamblul lor unitar, lărgirea în 
continuare a atribuțiilor organismelor
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din toate mediile și categoriile so
ciale și rezidențiale, astfel incit să 
aibă o structură prin excelentă re
prezentativă, să întrunească exigen
țele și interesele celor mai variate 
categorii de cetățeni și oameni ai 
muncii, in afara oricărei discriminări 
sau privilegiu, de orice natură ar fi 
ele. Din noile echipe de control fac 
parte peste 68 000 de femei, adică 
peste 36 la sută din totalul membri
lor lor, ceea ce exprimă înfăptuirea 
consecventă a politicii de antrenare 
activă a femeii la conducerea trebu
rilor comunitare. în toate domeniile 
de activitate. Toate acestea arată că 

dispunem astăzi 
de o puternică 
bază de masă a 
controlului oame
nilor muncii, care 
îi asigură carac
terul -unei pro
funde mișcări de 
tip democratic și 
de valorizare a 
resurselor umane 
chemate să în
făptuiască Pro
gramul general al 
partidului nostru.

Integrîndu-se ar
monios în . sis
temul general al 
exercitării func
țiilor de evidență 
și control în so
cietatea noastră, 
care cuprinde or
ganele de partid 

'și cele ale pu- 
organele de con-
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obștești, în concordanță cu dezvolta
rea largă a democrației și autocondu- 
cerii muncitorești, cu întărirea con
ducerii colective și cu perfecționarea 
legislației socialiste.

Prin trăsăturile sale de fond, con
trolul oamenilor muncii devine mod 
de exprimare a potențialului uman 
al democrației, mobil al creșterii ro
lului activ al opiniei publice și al 
stimulării simțului de răspundere, 
stil de exercitare principială a drep
turilor și obligațiilor la toate palie
rele realității, metodă de prevenire, 
dar și de reglementare și corecție în 
raport cu neajunsurile, abaterile și 
greșelile dintr-un 
sector sau altul, 
practică a dirijă
rii tuțuror meca
nismelor institu
ționale spre ne
voi și trebuințe 
umane, combate
re a oricăror ar
tificializări și bi
rocratizări ale ra
porturilor din cir
cuitul „om-pro- 
blemă-instituție".

In totalitatea 
lor. virtuțile con
trolului muncito
resc sînt indiso
lubil legate de 
exercitarea rolu
lui conducător al 
partidului. din 
miezul realități
lor, dinlăuntru! 
proceselor revolu
ționare care traversează întreaga 
noastră societate socialistă. Promo- 
vînd consecvent concepția și strategia 
controlului oamenilor muncii, parti
dul nostru înfăptuiește una dintre 
principalele direcții ale întăririi uni
tății sale cu masele, ale materializării 
acelei atît de sintetice și sugestive 
expresii-deviză, datorată secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „socialismul se constru
iește cu oameni, pentru oameni". Ex- 
primînd practic unitatea de fond din
tre pîrghiile democrației socialiste și 
cele ale conducerii științifice, reali- 
zîndu-se în consonanță cu practica 
autoconducerii muncitorești, cu im
plicațiile sociale ale noului mecanism 
economico-financiar, controlul oame
nilor muncii a devenit .un real șl 
amplu sistem de acțiune socială, deo
potrivă cuprinzător și participativ. 
Caracterul său de masă este elocvent 
ilustrat atît de extinderea sferei 
obiectivelor sale — în prezent cu
prinzînd peste 144 770 unități econo
mice și sociale, cu peste 3 300 mai 
multe decît în anul 1978 — cît și de 
lărgirea bazei sale de exercitare, al
cătuită din cele aproape 46 100 noi 
echipe de control, cu aproape 1000 
mai multe decît în 1978. în același 
timp, este relevantă pentru calitatea 
sa de pîrghie a democrației, modali
tatea electivă de constituire a echi
pelor de control, anul trecut fiind 
aleși în acestea peste 186 000 membri,

Manifestări dedicate
marii sărbători

de la 23 August
în întîminarea apropiatei aniversări a 35 de ani de la eliberarea patriei, 

ziua de 23 August, sărbătoarea națională a poporului nostru, pe întreg cu
prinsul țării, la case de cultură, cluburi muncitorești, cămine culturale, 
biblioteci au loc numeroase manifestări politico-ideologice si cultu
ral-educative.

La Iași s-au desfășurat lucră
rile sesiunii jubiliare de comuni
cări „Județul Iași la aniversarea a 
35 de ani de la eliberarea patriei". 
Comunicările și referatele prezen
tate au evidențiat marea însemnă
tate a victoriei revoluției de elibe
rare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă din August 
1944, rolul conducător al Partidului 
Comunist Român în organizarea și 
desfășurarea acestui măreț act re
voluționar, înfăptuirile dobîndite 
în anii construcției socialiste.

istoria României", cuprinzînd docu
mente, fotocopii, fotografii ce relie
fează lupta poporului român in Au
gust 1944, realizările obținute în cel 
35 de ani de la eliberare în toate 
domeniile de activitate.

Simpozionul avînd ca temă 
„Partidul Comunist Român, făurito
rul revoluției de eliberare naționa
lă și socială, antifascistă și antiim
perialistă — August 1944“ a prefa
țat la Cluj-Napoca vernisajul unei 
expoziții documentare, organizată 
de Institutul de istorie și arheolo
gie, Muzeul de istorie al Transilva
niei, Biblioteca centrală universita
ră și filiala Arhivelor statului, care 
infățișează momente semnificative 
ale luptei poporului nostru pentru 
lihqrtate, independență, suveranita
te Și unitate națională.

Sub genericul „Tară de glorii, va- 
tt)ă de eroi", artiștii amatori din ju
dețele Bacău, Neamț și Vrancea au 
prezentat, in aceste zile, «în nume
roase, localități, spectacole dedica
te apropiatei sărbători de la 23 Au
gust. La mausoleele și la monu
mentele eroilor de la Mărășești, 
Mărăști, Oltuz, Soveja, Cîmpuri, 
Tg. Ocna, Roman, Piatra Neamț și 
Bacău s-au desfășurat concerte de 
muzică patriotică și revoluționară, 
recitaluri lirice, spectacole de sunet 
și lumină, montaje literar-muzicale. 
Eroii neamului au fost omagiați și 
în comuna Războieni-Neamț, unde 
amintirea luptelor glorioase purtațe 
de oștenii lui Ștefan cel Mare a ră
mas neștearsă în amintirea urma
șilor răzeșilor moldoveni.

La Ploiești a avut loc o sesiune 
de comunicări și referate cu tema 
„35 de ani de la revoluția de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă din 1944“. 
Au fost prezentate, între altele, co
municări privind „Semnificația' is
torică internă și internațională a 
insurecției victorioase din August 
1944, inițiată și condusă de P.C.R.“, 
„Mărturii prahovene privind rădă
cinile luptei poporului român pen
tru unitate, independență și suve
ranitate națională", „Obiectivele 
dezvoltării în perspectivă a județu
lui Prahova în lumina documentelor 
celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R.".

Și în municipiul Galați s-a des
fășurat o sesiune de comunicări și 
referate pe aceeași temă și a avut 
loc vernisajul expoziției : „23 Au
gust — deschizător de eră nouă in

„Doljul pe coordonatele construc
ției socialiste" — s-a intitulat sim
pozionul organizat de întreprinde
rea cinematografică județeană Dolj, 
la căminul cultural din Mîrșani, 
simpozion întregit de prezentarea 
filmului „Soarele și infinitul". Fi
liala Craiova a Arhivelor statului a 
organizat, la rîndul său, expoziția 
tematică „Documente noi cu privi
re la istoria patriei, a mișcării mun
citorești din România și a Partidu
lui Comunist Român". Casa de cul
tură a tineretului din Craiova a 
găzduit masa rotundă „România 
ieri, azi și mîine" și o șezătoare li- 
terar-muzicală omagială. Numeroși 
oameni ai muncii din Băilești au 
luat parte la simpozionul „Perfec
ționarea conducerii societății, îmbu
nătățirea legislației în concordanță 
cu dezvoltarea democrației socia
liste", în timp ce la cinematogra
ful „Central" din Craiova a fost 
deschisă expoziția „Epopeea națio
nală" oglindită în filmul românesc".

(Agerpres)

cinema
• Nu pot trăi fără lăutari : SCA
LA —15,30; 17,45; 20.
• Aventurile lui Mark Twain : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18. PATRIA — 14,15; 17.15; 
20, CAPITOL — 1415; 17.15; 20. la 
grădină — 20,45; FAVORIT — 9; 
12; 16,15; 19,15.
• Elefantul alb : LUCEAFĂRUL

— 13; 15,15; 17,45; 20, la grădină
— 21, BUCUREȘTI — 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• „Stejar" — extremă urgență : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20.
• Un om in loden : VICTORIA — 
15; 17,30; 20.
• Tinăr și liber s FESTIVAL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, la gră
dină — 20,45.
• Cazul Gorgonova î CINEMA 
STUDIO — 10; 14; 19.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 11; 
12,45; 14.30, Camera cu fereastra

terii de stat,
trol muncitoresc al activității eco- 
nomioe și sociale, organele admi
nistrației de stat și inspectoratele 
centralei de control specializat al sta
tului, controlul oamenilor muncii a 
devenit o pîrghie de îmbinare a fac
torilor organizational! cu cei umani 
ai democrației socialiste, un mijloc 
de apropiere a tuturor actelor con
ducerii de problemele concrete, ne
mijlocite ale vieții și activității po
porului, o cale de întrepătrundere op- 
timizatoare a activității și pregătirii 
cadrelor politice cu experiența, ini
țiativa și priceperea maselor. Dato
rită forței umane deosebite a pro
priei sale exercitări, el acoperă zone 
fundamentale ale optimizării condu
cerii, ale concordanței dintre decizie 
și realitate și împlinirii consecvenței 
logice pe traiectul elaborare, adop
tare și executare a deciziilor.

Prin excelență operativ, deschis și 
nemijlocit, controlul oamenilor mun
cii înserje între prioritățile sale de
pistarea, 
efectivă în valoare a unor noi resurse 
materiale, umane și organizaționale 
pentru perfecționarea muncii la ni
velul unităților economice și sociale 
de bază ; după cum, de la caz la caz, 
sesizează fenomene și stări de lu
cruri negative, practici învechite, 
neajunsuri, abateri de la normele 
eticii și echității socialiste, greșeli și 
manifestări inerțiale în cele mai con
crete și delimitate probleme de in
teres cetățenesc și comunitar.

Consfătuirile comunale, orășenești 
și municipale cu echipele de control 
al oamenilor muncii, desfășurate în 
iuna martie a acestui an, sub con
ducerea și îndrumarea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de partid 

■ au reliefat că experiența dobmdită

promovarea șl punerea

O selecție frumoasă, 
poate nu chiar cea mai 
reprezentativă, privind 
creația plastică ie
șeană de la Eliberare 
pină astăzi, a fost al
cătuită cu trudă de 
specialistele G. Podo
leanu și G. Pascal, de 
la Muzeul de artă, în 
sălile „Victoria" și 
„Cupola". Ne gîndim 

'că marile lucrări ale 
lui Eugen Ștefan 
Boușcă, inspirate de 
șantierul de la BicaZ, 
scenele de muncă 
semnate de regretatul 
pictor Nicolae Popa, 
eiteva idei in mers ale 
acestei epoci grafiate 
cu nerv de Dan Hat
manu, preocupările 
pentru compoziția is
torică la 
Agafiței ș.a. 
curat fericit 
hea artelor 
glindind istoria 
temporană a 
niei. Dacă mai adău
găm, imaginar, mache
tele monumentelor 
realizate de sculptori 
în aceste decenii, par
că retrospectiva se lu
minează și mai mult, 
răminînd incâ incom
pletă.

O retrospectivă com
pletă a trei decenii șt 
jumătate de revoluție 
socialistă și construc
ție a unui model de 
viață elevat în planul 
civilizației, 
eticii, ar 
deschiderea 
sălilor Palatului cul
turii și a celor 5—6 m- 

. 'cinte ale instituțiilor 
din centrul orașului, 
care găzduiesc de obi
cei expoziții de artă 
plastică, la care să se 
adauge 
plă pe 
ceava, 
Vaslui, 
nari și Focșani, pină la

Costache 
ar fi con- 
la imagi- 
ieșene o- 

con- 
Româ-

culturii, 
presupune 

tuturor

o excursie am- 
itinerarul Su- 
Piatra Neamț, 

priri Iași, Cot-

spre mare — 16; 18: 20 : DOINA.
• Filip cel bun : TIMPURI NOI 
— 16; 18; 20.
• Ultimul vals : EXCELSIOR — 
9; 11,30; 14; 17; 19,30, MELODIA
— 9; 11,30; 15; 17,30; 30, GLORIA
— 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Frați de cruce ; FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. -
• Misiunea Capricorn unu : GRI- 
VIȚA — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
•AURORA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 20,45.
• Severino : BUZEȘTI — 16; 18; 
20, la grădină — 20,45.

pină acum solicită și permite deo
potrivă realizarea unui salt calitativ 
în activitatea de exercitare a func
țiilor de control, valorificîndu-se mai 
bine posibilitățile pe care le oferă 
atît cadrul organizatoric existent, cît 
și întrepătrunderea controlului oa
menilor muncii cu cel pe linie de 
partid și de. stat. în acest sens, cei 
peste 25 200 participanți la dezbateri 
au avansat 8 800 de propuneri, în- 
tr-un spirit lucrativ, de puternică 
responsabilitate comunistă, vizind cu 
precădere perfecționarea sistemului 
principalelor opțiuni ale controlului, 
implicarea sa în problemele de fond 
ale unităților sociale, corelarea sa 
mai strînsă cu ansamblul măsurilor 
de perfecționare continuă a activității 
economice și sociale. In matricea 
funcțională a principalelor direcții și 
obiective de exercitare a controlului 
se înscriu probleme majore de in
teres general, referitoare la calitatea 
producției și bunurilor de consum, a- 
provizionarea ritmică a populației cu 
bunuri agroalimentare și industriale, 
diversificarea și calitatea prestării 
serviciilor, întreținerea și repararea 
fondului locativ, optimizarea trans
portului în comun, ocrotirea sănătă
ții și dezvoltarea activităților medico- 
sanitare preventive, protecția mediu
lui înconjurător și conservarea echi
librului ecologic, respectarea legalită
ții socialiste, întărirea ordinii și dis
ciplinei, așezarea mai fermă a rela
țiilor sociale și umane pe principiile 
și normele eticii și echității socialiste. 
Iată, așadar, un model complex și 
unitar de directivare a controlului, de 
stabilire a obiectivelor sale în con
cordanță cu necesitățile reale ale sa
tisfacerii cerințelor 
meliorării generale 
oamenilor.

Conținutul real și 
crete ale controlului constituie atri
bute esențiale ale asigurării calității 
și eficienței sale superioare. Contro
lul este însă exercitat de oameni și, 
ca atare, finalitățile sale depind de
cisiv de măsura în care ei înșiși își 
înțeleg mandatul încredințat și îm
bină în chip armonios competența cu 
reprezentativitatea învestiturii și cu 
responsabilitatea efectivă a actelor pe 
care le întreprind. Orice fisură între 
competență, reprezentativitate și res
ponsabilitate constituie o sursă de 
formalism și superficialitate, de slă
bire a principialității controlului,' a 
caracterului său sistematic, preventiv 
și reglementativ.

Perfecționarea activității de control 
al oamenilor muncii implică, prin 
urmare, un ansamblu de acțiuni care 
să conducă la un puternic acord func
țional între cadrul său organizatoric, 
baza juridică de care dispune, ele
mentele de conținut și calitatea fac
torilor umani pe care îi implică. în 
concepția și activitatea partidului 
nostru se configurează, dealtfel, o 
reală și dinamică strategie a adînci- 
rii și sporirii eficienței controlului 
oamenilor muncii, în 
reia își găsesc un loc definit și pro
gramatic toate laturile amintite. în 
aceiași timp, perfecționarea acestui 
sector de o deosebită importanță so
cială contribuie tot mai mult la asi
gurarea finalităților sistemului gene
ral al controlului din societatea noas
tră, la afirmarea democrației reale, 
de esență muncitorească, și a con
ducerii științifice, drept laturi esen
țiale ale înfăptuirii Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

populației și a- 
a calității vieții

obiectivele con-

se

ței cont___ _
alcătuirea câ-

Revoluția socialistă a 
adus cu sine, în ra
port cu structura socia
lă anterioară, un punct 
de vedere nou. revoluțio
nar, și în ce privește locul 
și rolul cărții în viața in
dividului și a societății. Nu
meroase mărturii literare și 
publicistice, alături de date 
statistice semnificative, 
stau dovadă a faptului că 
în perioada dinaintea lui 23 
August 1944, cartea ocupa 
un loc modest in ierarhia 
de valori a individului și a 
societății noastre. „Dar ce 
vexează — scria Tudor Ar- 
ghezi in -Adevărul literar și 
artistic» din 21 mai 1933 — 
nu e că nu se vinde car
tea, dar că nu trebuiește, 
că lipsește interesul pentru 
gindire și opinie".

Acest statut al cărții în 
viața societății și a indivi
dului cu consecințele sale 
directe : slabul interes față 
de lectură în rîndul unor 
clase ■ și categorii sociale, 
disprețul mic-burghez față 
de activitatea legată de 
carte, dificultățile materia
le ale cărturarilor își are 
cauzele în mecanismele 
fundamentale . ale societății 
burgheze, în situația con
cret istorică a României di
naintea lui 23 August 1944. 
Intr-o societate avînd ca 
valoare fundamentală ba
nul, în care îmbogățirea șe 
constituia într-un criteriu 
de prestigiu social, era nor
mal ca valori depărtate 
prin dimensiunile lor fun
damentale de cîștigul mate
rial să ocupe un loc mo
dest în ierarhia de valori 
a individului și a societă
ții. Se adaugă acestuia, in 
spiritul viziunii burgheze 
asupra lumii și vieții, in
diferentismul afișat al par
tidelor politice în raport 
cu cartea, pentru care teza 
neamestecului politicii în 
spațiul cărții — și invers — 
era un bun pretext de a nu 
întreprinde nimic pentru 
situarea cărții pe. treapta 
de însemnătate pe care o 
merita. Existența unor largi 
categorii ale populației 
pentru care nu erau rezol
vate încă nevoile de gra- 

~dul întîi, absența unei de
mocrații reale a culturii, 
nivelul cultural scăzut, a- 
nalfabetismul făceau si ele 
ca pentru largi categorii 
ale populației cartea să 
apară dacă nu ca o fru
moasă inutilitate, cel pu
țin ca un lux pe care mulți 
nu și-l puteau îngădui.

Saltul spectaculos în sta
tutul cărții în cei 35 de ani 
care au trecut de la Elibe
rare este o constatare de 
ordinul evidenței. Astăzi 
cartea se situează, prin 
prestigiu și aspirație, între 
valorile fundamentale ale 
societății, lectura se con
stituie ca una din dimen
siunile vieții cotidiene in
dividuale. O dovedesc în 
primul' find aspecte ale

cuitori, prestigiul public de 
care se bucură autorii de 
carte, intensa activitate a 
bibliotecilor, dezbaterea pa
sionată de către marele 
public a problemelor cărții. 
Dar o dovedesc si alte as
pecte mai subtile, accesi
bile uneori numai cercetă
rii de specialitate, cum ar 
fi, de exemplu, faptul că a 
citi, a avea cărți se consti
tuie ’ astăzi într-un criteriu 
de prestigiu social, că a 
scrie cărți reprezintă una 
din aspirațiile destul de 
des întîlnite în opțiunile 
de viață ale tinerilor.

Alături de alți factori 
de cultură, cartea e 
situată în concepția re
voluționară a Partidului 
Comunist Român în an
samblul factorilor investiți

lui față de lume și viață. 
Efectul educativ al cărții nu 
se poate realiza decît în 
condițiile unul real presti
giu al cărții în rindul tutu
ror categoriilor populației, 
ale transformării lecturii 
intr-o preocupare indivi
duală importantă. Iată de 
ce marele rol conferit căr
ții, el însuși generator, prin 
simplă afirmare publică, de 
prestigiu al cărții, a presu
pus, în cei 35 de ani care 
au trecut de la Eliberare, un 
amplu proces vizind situa
rea cărții pe un loc impor
tant în ierarhia ide valori a 
individului, creșterea aspi
rației spre lectură și spre 
activitatea cu cartea în rîn
dul tuturor categoriilor 
populației. în acest proces, 
desigur un rol fundamental

CARTEA, 
componentă esențială 
a vieții de fiecare zi 

a omului
cu misiunea istorică a for
mării omului nou. Diferite 
documente programatice ale 
partidului nostru reafirmă 
.acest rol social al cărții, 
prin care cartea se înscrie 
întf-un proces considerat a 
fi axa revoluției socialiste : 
formarea omului. E un rol 
în raport firesc cu modelul 
de om multilateral dezvol
tat, cu trăsăturile de esen
ță ale idealului educațional 
al societății noastre. „Socia
lismul — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pre
supune crearea unui om 
nou, înaintat, cu o conștiin
ță umanistă, cu o gindire 
cutezătoare, revoluționară, 
capabil să înțeleagă legile 
dezvoltării sociale, coman
damentele istoriei, să acțio
neze in spiritul cerințelor 
obiective, pentru înfăptui
rea mărețelor idealuri ale 
comunismului". Să recu
noaștem că formarea aces
tor trăsături, în care exi
gențele revoluționare ale 
socialismului se conjugă cu 
exigențele lumii contempo
rane, presupune in mod 
necesar intervenția cărții. 
Asimilată profund, cartea 
aduce cu sine nu numai cu-

cotidianului, ușor de reali
zat, cum ar fi, de exemplu, 
largul interes pentru carte 
în rindul populației; semni
ficativ ilustrat de faptul că 
după statisticile UNESCO 
România se situează între
primele 15 țări din lume în 
ce privește numărul de 
cărți la un milion de lo

noștințele necesare înțele
gerii cuprinzătoare a lumii, 
dar și cutezanța gindirii, 
luciditatea creatoare.

Realizarea acestui rol iș- 
toric al cărții, care o situea
ză printre valorile funda-
mentale ale societății socia
liste, nu poate fi însă con
cepută in afara unui salt 
și în privința locului pe 
care-1 ocupă cartea în via
ța individului, în atitudinea

l-au deținut factorii tradi
ționali de' creștere a aspi
rației către carte în rindul 
tuturor categoriilor ți cla
selor sociale, unele conse
cințe ale unor factori ge
nerali ai construcției sor 
cialiste : ridicarea nivelului 
de trai al întregii popu
lații, dezvoltarea învăță- 
mîntului, democratizarea ac
cesului la carte, dezvoltarea 
bazei materiale a cărții, de 
comercializarea cărții etc. 
Acestor factori tradiționali 
li se alătură, în condițiile 
concrete ale țării noastre, 
factori noi, revoluționari, 
care, în paralel cu afirma
rea celor tradiționali, au de
terminat modificările de 
substanță în statutul cărții 
într-un timp istoric scurt, 
ceea ce nu s-ar fi putut 
realiza numai prin acțiunea 
factorilor tradiționali. Tre
buie să amintim, înainte 
de toate, importanța deose
bită pe care a avut-o și o 
are pentru prestigiul social 
al cărții situarea problemei 
cărții în documentele pro
gramatice ale partidului și 
statului nostru ‘alături de 
problemele fundamentale 
ale țării. în acest sens, co- 
mentînd prezență referirilor 
la locul și rolul cărții în 
platforma B.P.D. pehtru a- 
legerile din noiembrie 1946, 
„Scînteia" din 23 mai subli
nia că „pentru intîia oară 
in istoria politică a țării, 
intr-un document trecind iu 
revistă problemele esenția
le ce condiționează viața și 
mersul înainte al poporu
lui, arta și literatura trec

pe planul preocupărilor de 
stat".

într-o primă perioadă a 
revoluției socialiste, aspi
rația spre lectură este di
rect semnificată politic, ne
cesitatea contactului cu 
cartea fiind pusă ca o 
sarcină politică. Se or
ganizează in toată țara 
lecturi in comun, eroii ci
titului stau, ca prestigiu, 
alături de marii eroi ai 
muncii, se inițiază mari 
concursuri naționale in ge
nul celui intitulat suges
tiv „Iubiți cartea", se ge
neralizează rapid diferite 
formule locale pentru sti
mularea gustului pentru 
citit. Organizațiile de masă 
și obștești își fac din sti
mularea lecturii, din dra
gostea față de carte unul 
din obiectivele fundamen
tale. Sub titlul „Cititul tre
buie să fie o preocupare 
de frunte a fiecărui ti- 
năr“, „Scînteia tineretu
lui" din 2 iunie 1949 
chema la o amplă și 
asiduă preocupare pentru 
carte : „Să depunem toate 
eforturile, să ne organizăm 
in așa fel munca incit in 
fiecare zi să consacrăm 
timp pentru lectură. Da
toria noastră nu se oprește 
însă aici : fiecare dintre 
noi, devenind un cititor asi
duu, trebuie să fie, de 
asemenea, un adevărat agi
tator, răspindind gustul 
pentru citit in rindul ce
lorlalți tovarăși ai noștri".

Supusă dialecticii isto
rice, problema noului sta
tut al cărții în viața indi-' 
vidului și a societății pri
mește accente deosebite in 
funcție de fiecare etapă 
istorică a construcției so
cialiste. Judecind in an
samblu, se poate spune că 
în prezent situarea cărții 
pe un loc de frunte în ie
rarhia de valori a indivi
dului și a societății a fost 
realizată în linii mari. Ca 
și în alte domenii de ac
tivitate, se impune și aici 
însă ca acumulările can
titative să se transforme 
într-un salt calitativ. O 
dată situată cartea prin
tre preocupările însem
nate ale individului. o 
dată realizează aspirația 
spre lectură ca una din 
aspirațiile cotidiene fun
damentele, se pune pro
blema unor noi calități. 
E vorba, de exemplu, de 
acțiuni pentru ridicarea ca
lității lecturii, pentru o- 
rientarea consumatorului 
de carte către lecturi fun
damentale, pentru continua 
perfecționare a activității 
instituțiilor de realizare șl 
difuzare a cărții. Sînt 
obiective importante, avîn- 
du-și punctul de plecare 
in cele realizate pină 
acum, obiective menite a 
produce un salt calitativ 
și în privința locului și ro
lului . cărții, în societate^ 

’socialistă multilateral dez
voltată, a căror realizare 
cere participarea deplină, 
sub același .-semn, al iubi
rii de carte, atît a pro
ducătorilor de carte, cit și 
a consumatorilor, con
structorii unei noi socie
tăți, cu o cultură superi
oară și gindire avansată.

Ion CRISTOIU

București, 
derula 
relor și al ridicării ope
relor monumentale, 
care marchează și Îm
bogățesc epoca noas
tră. S-a muncit mujlt 
și semnificativ, cu re
zultate memorabile ca 
valoare artistică, mai 
ales în ultimii 15 ani.

pentru a 
filmul șantie-

decenii mai tîrziu : 
Dimitrie.- Gavrilean, 
Liviu Suhar. Val 
Gheorghiu, Corneliu 
Ionescu, Ionel Gânju, 
Francisc Bartok, Mir
cea Ispir și a celor 
care au întredeschis 
porțile consacrării : 
Bartoș Jenij, Valeria 
Gonceariuc, Bogdan

ror genurilor, grafica 
prin soții Petrovici, 
Constantin Radinschi, 
Ștefan Hotnog și Ag
neta Covrig, artele de
corative prin Felicia 
Buliga și Anica Bo- 
descu, fiecare cu cile 
o tapiserie, ceramica 
lui Ion Antonica, apoi 
sculptura mică și mij

corp comun în efortul 
de autodefiniție speci
fică a civilizației noas
tre. ■ Actele eliberării 
apar în continuitate, 
în procesualitate. Isto
ria mai veche, de la 
ețnogeneză la Unirea 
în statul modern și 
cea mai nouă, de la 
lupta comuniștilor in

IAȘIa

EXPOZIȚIE
OMAGIALĂ

Selecția actuală, de 
la sălile „Victoria" și 
„Cupola", reprezintă 
deci o secvență critic 
deliberată, un frag
ment posibil dintr-un 
tot impresionant ca 
amploare și valoare. 
Ea își propune să 
marcheze prezența în 
cadrul artelor româ
nești a unor pictori ie
șeni care au participat 
activ la evenimentele 
de acum trei decenii 

bine : Eugen

Bîrleanu, Nușa Suhar. 
în expoziție impre
sionează prin valoare 
și echilibru matur lu- 

generațlei de 
Dan Hatmanu, 

Podoleanu, 
Matyuș, Ion 

Vasile Istrate, 
.......... Di-

și mai
Ștefan Boușcă, Costa- 
che Agafiței,
Mihăilescu Craiu ș.a„ 
precum și a generației 
mai tinere, care a apă
rut în pictură cu două

Victor

arările 
mijloc : 
Adrian 
Nicolae 
Neagoe, 
Gheorghe Maftei. 
ferențierile dintre ge- • 
nerații, 
stilistice 
pe care 
fiecare și reușesc 
cazul celor mai buni, 
varietatea subiectelor 
epice și simbolice, vin 
să sublinieze marea 
libertate de creație de 
care se bucură artele 
la noi. Prezența tutu-

• Alibi pentru un prieten : DA
CIA — 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19,30, 
FLACARA — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
• Certificat de paupertate ; BU- 
CEG1 — 16; 18; 20.
• Apașii : LIRA — 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 21.
• Totul pentru fotbal : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• /li patrulea* stol ; FERENTARI 
— 15,30; 17,30, 19,30.

.delimitările 
individuale, 

le încearcă 
în

Iftimie BÂRLEANU „Victorie"

locie în lemn de Ifti- 
mie 'Bârleanu și Dan 
Covătaru omagiind 
victoria insurecției, 
prezența portretelor 
semnate de Ion Buz
dugan, Vasile Condu- 
rache, Dumitru Căi- 
leanu, proiectele mo
numentale în ghips de 
Lucreția Dumitrașcu 
Filioreanu și Vladimir 
Florea, marmura dăl
tuită de Alexandrina 
Dumitriu, toate accen
tuează această impre
sie generală de unitate 
in varietate.

Unitatea de idee a 
expoziției constă în 
aceea că eliberarea na
țională și socială face

ilegalitate la insurec
ție, de la împărțirea 
pămîntului moșieresc 
pină la efortul de mo
dernizare, revoluția 
tehnico-științifică în 
mecanizare și automa
tizare, în care fiecare 
act novator, un indice 
de productivitate spo
rit, o schelă ridicată 
mai sus, un gind mai 
înalt exprimat ca ade
văr, poate însemna in 
dialectica istoriei au
toafirmare, consolidare 
a libertății, din care 
Eliberarea de acum 35 
de ani, constituie o 
răspintie hotăritoare. 
Respiră din intreaga 
expoziție ideea revo

luționară că libertatea 
se cucerește și se con
solidează neîncetat 
prin fiecare act crea
tor de valoare nouă în 
plan material și spiri
tual, prin fiecare vic
torie a muncii inteli
gente conduse de 
partidul comuniștilor 
români, de marele 
strateg al eliberării și 
independenței reale, 
libertate edificată in 
fiecare lucru, in fie
care fapt semnificativ 
din Înnoirea noastră 
perpetuă, prin care ne 
păstrăm identitatea.

Cei care au pus ac
centul, in selecția de 
opere de artă plastică 
de la Iași, pe simpli
tatea și poezia gestului 
modest, reflectat in 
semnificația lui de dă
ruire, de jertfă diur
nă pentru libertate au 
reușit sâ reliefeze o 
dublă valoare identi
ca c adevărul, subliniat 
de fraza din finalul o- 
perei Faust, anume că 
libertatea este un act 
in esență constructiv, 
nu distructiv, edifica
tor nu de negație, de 
.afirmare a ființei in
dividuale sau naționa
le care se impune ne
cesar lumii : apoi s-a 
reliefat, din nou, mo
destia și tenacitatea 
noastră proverbială, 
prin calitatea specifică 
artei' românești, mai 
puțin fastuoasă, fabu
loasă sau barocă, de a 
avea o capacitate a- 
parte a poetizării lu
crurilor și gesturilor 
esențiale, mari în mo
destia lor, în simțul 
echității stabile, absol
vite la Brâncuși, la 
alți înaintași de mare 
ținută în Anonimatul 
lor generos.

Radu NEGRU

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Sinteze recapitulative. Matematică*: 
Ecuații exponențiale și logaritmict

9.30 Melodii populare
10,00 Publicitate
10,05 Film, serial : „Calvarul"
1)0,50 Telex
11,00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Muzeele patriei
16.25 Almanah pionieresc
16.50 Din țările socialiste : Republica 

Democrată Germană. Instantanee 
berlineze

17,05 Podiumul laureaților
17.25 Tînă-r timp în August — emisiune 

de versuri
17.45 Republica Islamică Pakistan. Itine

rar nord-vestic. Film documentar
16,05 Paitid, pe tine te cîntăm — pro

gram de cîntece patriotice
18.20 Revista social-politică TV a Să 

promovăm o gindire mai îndrăz
neață, revoluționară — dezbatere 
pe marginea Proiectului de Direc
tive ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R. • Afirmarea autoconduce
rii și autogestiunii — reportaj-an
chetă la întreprinderea de apara
te electrice și industriale din Ca
pitală

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Temelii pentru istoria prezentă 

(II). Bătălia pentru Republică
19.45 în dezbaterea țării — Proiectul de 

Directive ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R. Toți trebuie să învățăm 
— anchetă realizată la întreprin
derea „23 August" din Capitală

20,05 Seară de teatru : „Baladă pentru 
oamenii anului unu". Premieră’ pe 
țară* Scenariu TV de Mihai Opriș, 
inspirat după nuvela „Mări sub 
pustiuri" de D.R. Popescu.

21,05 Tara mea de dor. Selecțiuni din 
Festivalul național „Cin tarea 
României"

21.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 P.C.R. — arhitectul vieții noi. Con
gresele partidului în viata națiunii.

16.30 Bucuriile muzicii
17,15 Buletin rutier
17.35 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră. Reluarea episodului 13
18,00 Spectacolul lumii (III) de loan 

Grigorescu. La Ugarit, pămîntul a 
învățat alfabetul

18.25 Tot înainte !
18.50 1 001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,20 Muzică de cameră
20.00 Viața economică a Capitalei
20.30 Treptele afirmării
21,10 inscripții pe celuloid.
21.35 Telejurnal

• Nick Carter superdetectiv : 
CbTROCENI — 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : PACEA — 16; 19.
• Leii saloanelor : FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nea M&rin miliardar î VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
• Vis de ianuarie ; VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Olga și poetul î MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Brațele Afroditei : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Lovitură pe la spate : MUNCA
— 16; 18; 20.

• Marele singuratic : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Șatra : TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 
lo,45; 18; 20, la grădină — 20,45.
• Tînărul din Istanbul : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45.
• In ritmul muzicii : FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Antichități : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• întoarcerea acasă : GRADINA 
FESTIVAL — 20,45.
• Masca de apă : GRADINA PARC 
HOTEL — 21.

• Să prinzi o stea căzătoare : 
GRADINA BUCEGI — 21.
• Școala curajului : GRADINA 
TITAN — 21.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(Rotonda Ateneului Român) : „Co
loana infinită". Microspectacol în 
Imagini, sunet și lumini — 20.

b Teatrul Mic (La Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii" — spectacol de sunet și 
lumină — 21.
• . Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Noaptea păcăle
lilor — 20, (la Parcul Tineretului): 
„Sub soarele acestor ani" — spec
tacol poetic — 21.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
H8.30#
•Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
na.se" (grădina Boema) : Omul 
care aduce rîsul — 20.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Joshua Nkomo, președintele ZAPU, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe

(Urmare din pag. I)
sprijinul politic, diplomatic si mate
rial acordat de tara noastră luptei 
drepte a poporului Zimbabwe pen
tru emancipare națională si socială, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale 
de independentă și libertate, nentru 
dezvoltarea sa de sine stătătoare pe 
calea progresului economic si social.

Salutîndu-1 pe oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis luptă
torilor ZAPU, Frontului Patriotic 
Zimbabwe, întregului popor Zim
babwe urarea de noi succese în lupta 
pentru eliberarea națională, pentru 
dezvoltarea progresistă, independen

(Urmare din pag. I)
timp, posibilitățile largi de dezvoltare 
a conlucrării româno-americane pe 
plan economic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii de interes re
ciproc.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității interna
ționale, indeosebi cele privind nece
sitatea consolidării cursului spre des
tindere și pace, eliminării surselor de 
încordare și conflict din diferite zone 
rte lumii, soluționării diferendelor 

.ntre state pe calea tratativelor, în
lăturării folosirii forței sau amenin
țării cu forța din relațiile dintre sta
te, respectării principiilor indepen
denței naționale și neamestecului în 
treburile interne, îmbunătățirii clima-

Cronica
între 15 și 25 august, la Constanta 

și Mamaia- se desfășoară Zilele 
muzicii pe litoral, manifestare cul
turală de amploare, organizată de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Consiliul Central ai U.G.S.R., 
Radioteleviziunea română, Uniunea 
compozitorilor, A.T.M. și A.R.I.A., in 
colaborare cu Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului . Con
stanța. în această perioadă vor avea 
loc spectacole de operă, concerte 
simfonice, muzică de cameră, con
certe corale, spectacole de balet sus
ținute de ansambluri, soliști vocali și 
instrumentiști din rîndul artiștilor 
amatori și profesioniști, laureați la 
cea de-a Il-a ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 

Preocupări privind îmbunătățirea 
activității sportive la sate

— în această a doua ediție a „Da
ciadei", cum se desfășoară activitatea 
sportivă a asociațiilor și cluburilor 
ilfovene ?

Adresindu-i această întrebare, pre
ședintele C.J.E.F.S., prof. R. Cioacă, 
ne-a spus, mai intîi. următoarele : 
Consiliul pentru educație fizică și 
sport, împreună cu ceilalți factori te
ritoriali cu răspunderi in domeniul 
sportului, urmăresc sistematic înde
plinirea unui plan amplu, concret si 
realist privind lărgirea activității 
sportive sub egida ,,Dacladei“. Po
trivit acestui plan, în mediul urban 
întrecerile actualei ediții a „Dacia- 
dei“ vor cuprinde circa 50 000 de 
oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții ilfovene, iar în me
diul rural aproximativ 44 000 de ce
tățeni (ceea ce ar reprezenta 20 la 
sută din totalul populației sătești a 
județului).

în general, ilfoveanul este amator 
de mișcare și, deci, nu așteaptă prea 
mult ocazia de a alerga, de a juca 
fotbal sau volei, de a se lua la trînlă, 
de a juca oină ; îi plac in aceeași 
măsură înotul, tirul, șahul, iar iarna
— săniușul și patinajul. „Cupa 
recoltei", „Cupa mecanizatorului", 
„Cupa zootehnistului" „Cupa C.A.P.1' 
în mediul rural, campionatele inter
secții, interateliere, concursurile de 
orientare turistică, drumețiile, varia
tele și permanentele concursuri șco
lare sînt tot atîtea — și nu singurele
— ocazii oferite ■ oamenilor muncii, 
elevilor de a practica sportul, de 
a-și petrece timpul liber în mod plă
cut și sănătos, de a sev reconforta și 
de a-și întări organismul. Totuși, 
intre sporturile preferate — sporturi 
în care, dealtfel, județul Ilfov a avut 
și are performeri pe plan național și 
internațional — sînt tirul (mai ales 
în comuna Joița), luptele libere (la 
Brănești, unde ființează primul club 
sătesc din țară), cartlngul și navo- 
modelele (la Giurgiu), oină (în co
muna Curcani) etc. Am lăsat la 
urmă fotbalul, pentru că... are cea 
mai largă popularitate : în campiona
tul ilfovean activează — repartizate 
pe categorii — aproape 200 de echipe 
de seniori și juniori. Profitînd de 
extinderea acestui sport, de faptul că 
practic fiecare comună găzduiește, ccl 
puțin la două săptămîni, meciul echi
pei sale de fotbal, concomitent se or
ganizează in cadrul „Daciadei" — 
suscitând totdeauna interesul localni- 

tă a Rhodesiei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat, totodată, so
lidaritatea militantă a Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste față de lupta justă a poporului 
Zimbabwe pentru înlăturarea regimu
lui rasist din Rhodesia, pentru în
făptuirea aspirațiilor sale de liber
tate, bunăstare și neatîrnare.

In timpul întrevederii s-a relevat 
însemnătatea întăririi unității tutu
ror forțelor Zimbabwe în lupta de 
eliberare națională in cadrul și sub 
conducerea Frontului Patriotic Zim
babwe. S-a subliniat, totodată, im
portanța folosirii tuturor mijloacelor 
politice, diplomatice, inclusiv trata

Delegația de congresmeni americani
tului politic internațional, dezvoltării 
colaborării între toate țările. în'acest 
context, a fost subliniată însemnăta
tea deosebită a realizării unor măsuri 
concrete de oprire a cursei înarmări
lor, de dezarmare și, în primul rind, 
de dezarmare nucleară, de reducere 
a bugetelor militare și a armamente
lor. S-a apreciat, în acest sens, că 
acordul sovieto-american și noul tra
tat S.A.L.T. II reprezintă un act po
zitiv în direcția creării condițiilor 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la măsuri de dezar
mare generală, fără de care nu poate 
fi concepută colaborarea, destinderea 
și securitatea în lume. S-a arătat, în 
acest cadru, că o bună parte a su
melor alocate înarmărilor ar putea fi 
folosite în rezolvarea unor probleme

• | • zilei
S-a încheiat ediția 1979 a cursu

rilor de vară organizate pentru per
fecționarea cadrelor didactice. Desfă
șurate, ca și în anii precedenți, sub 
auspiciile Institutului central de per
fecționare a personalului didactic, 
cursurile menționate au reunit un 
mare număr de participajiți intere
sați în îmbogățirea cunoștințelor de 
specialitate și ridicarea măiestriei 
didactice. în acest scop, profesorii de 
limba și literatura română s-au în- 
tîlnit la Sibiu, cei de matematică la 
Ploiești, cei de fizică și educație fi
zică la Pitești, cei de muzică la 
Alba Iulla, iar cei de chimie, geo
grafie și de limbi străine la Bucu
rești.

(Agerpres)

cilor — diferite întreceri cu caracter 
de masă. Așa se face că, în marea 
majoritate a cazurilor, duminica res
pectivă oferă prilej de întrecere pe 
terenul de sport nu numai celor 22 
de fotbaliști, ci și altor mult și me
reu mai numeroși tineri săteni.

...Pentru a completa, cu unele as
pecte concrete imaginea despre des
fășurarea întrecerilor actualei ediții 
a „Daciadei", împreună cu interlocu
torul nostru ne-am deplasat la cîteva 
asociații sportive din județ. La Giur
giu, pe stadionul „Dunărea“-port, a- 
sistăm la un foarte interesant pro-

„DACIADA" 
în județul Ilfov

gram de activități sportiv-recreative, 
în organizarea asociației sportive 'și a 
comitetului ■ U.T.C. de la Liceul in
dustrial nr. 2 (director Ion Tomules- 
cu). Notăm ca interesant faptul că pe 
terenurile de sport se Întrec nu nu
mai elevii, ci și profesorii. Mai de
parte, ajungem la baza sportivă a 
asociației „Cetatea", care este tot
deauna gazdă. primitoare pentru în
treceri de handbal, volei, baschet și 
tenis de cîmp, ca și pentru tenis de 
masă, șah și popice. Ar trebui să fie 
și pentru tir, dar pentru acest sport
— în care, cîndva, giurgiuvenii se 
puteau lăuda cu unele performanțe
— nu s-a mai făcut nimic, poligonul 
fiind cu totul dat uitării și lăsat în 
seama... buruienilor. Din păcate, tot 
la Giurgiu, și tot din lipsa de preocu
pare a forurilor locale, sporturile de 
apă (rețineți, intr-un oraș dunărean !) 
sînt inexistente, nefăcîndu-se mai 
nimic nici pentru înot, nici pentru 
caiac-canoe. deși acesta din urmă are 
și o bază materială (hangar și am
barcațiuni).

Cu o altă ocazie am vizitat și baze 
sportive de la sate. La Brănești, Roa
ta, Tîncăbești, Fierbinți-Tîrg, Gîrbovi, 
Bolintin Vale, Snagov, Buftea — în
trecerile din cadrul „Daciadei" sint 
așteptate și se bucură de o largă 
audiență aproape în fiecare duminică. 
Numai că, așa cum recunoștea și 
președintele C.J.E.F.S., organizatorii 
sportului local, gospodarii bazelor 
sportive, și nu pumai din comunele 

tivele, precum și a luptei armate 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de li
bertate, dreptate și progres ale po
porului Zimbabwe.

în timpul întrevederii s-a dat o 
înaltă apreciere relațiilor de solida
ritate militantă și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și ZAPU 
și a fost exprimată dorința de a in
tensifica aceste relații, în folosul 
ambelor partide și popoare, al cauzei 
luptei împotriva imperialismului, co
lonialismului și rasismului, pentru 
afirmarea liberă și independentă a 
tuturor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, prietenească.

care confruntă omenirea, în special 
a lichidării subdezvoltării, condiție 
esențială pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru pacea omenirii, pentru stabilita
tea politică și economică mondială.

Schimbul de vederi a reliefat, tot
odată, necesitatea de a se acționa 
pentru edificarea unui sistem real de 
securitate și colaborare pe continen
tul european.

S-a evidențiat rolul care revine 
parlamentelor și parlamentarilor din 
cele două țări în întărirea relațiilor 
româno-americane și, totodată, în so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității, în făurirea unui cli
mat de încredere, pace și colaborare 
în lume.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

ÎS șl 17 august. In țară : Vreme răco
roasă la inceput, apoi în curs de încăl
zire ușoară. Ceiul va II variabil, cu 
Innorări mai accentuate în primele zile 
în estul și nordul țării, unde vor cădea 
ploi locale, mai ales sub formă de aver
se însoțite de descărcări electrice, tn 
rest, averse izolate după-amiaza. Vînt 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
locale în zona de munte șl nord-estul 
țării. Temperaturile minime vor Ii cu
prinse Intre 6 șl 16 grade, iar cele ma
xime între 17 și 29 de grade, mai ridi
cate la sfîrșitul intervalului. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă la început, apoi 
în curs de încălzire. Cerul va fi varia
bil, favorabil aversei de ’ploaie după- 
amiaza. Vint slab pînă la moderat.

menționate, nu se străduiesc 'îndea
juns pentru a permanentiza activi
tatea sportivă, pentru a orienta spor
tul sătesc în funcție de resursele 
umane și materiale, de posibilitățile 
recent înființatelor consilii unice 
agroindustriale și de timpul liber dis
ponibil al oamenilor muncii din agri
cultură.

Referindu-se la întrecerile „Dacia
dei", in general la activitatea spor
tivă de masă, tovarășul Gheorghe 
Vasile, președintele unuia dintre cele 
mai mari consilii agroindustriale din 
județ (cu sediul la Giurgiu), ne spu
nea că „o analiză a ceea ce se face 
pentru sport în unitățile ce aparțin 
de consiliul nostru agroindustrial 
ne-ar arăta că se face prea puțin. 
Trebuie să ținem cont neapărat de 
numărul mare de muncitori calificați 
și de specialiști, mai ales de cei ti
neri, care muncesc in cadrul unită
ților consiliului nostru agroindustrial 
și doresc să facă sport. Posibilitățile 
locale trebuie folosite mult mai mult, 
în primul rînd pentru amenajarea 
unor terenuri simple, prin muncă pa
triotică. Sînt de părere, totodată, că 
ar fi utilă o coordonare a fondurilor 
(destinate activității sportive) de la 
toate unitățile din consiliul unic agro
industrial, în așa fel incit la nevoie 
să poată fi realizate obiective spor
tive de interes comun".

Așa este. în fond, competiția na
țională „Daciada" oferă un cadru 
generos și foarte propice pentru dez
voltarea în ansamblu a mișcării 
noastre sportive’; de ce, deci, sâ nu 
se folosească acest cadru și pentru 
ridicarea sportului ilfovean la cote cu 
adevărat înalte ?

Ion DUM1TRIU 
Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

FOTBAL; Rezultatele primei etape
în etapa inaugurală a campionatu

lui de fotbal 1979—1980 (divizia A) au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : Dinamo — Chimia Rm. Vilcea 
2—0 (2—0) ; „U“ Cluj-Napoca —
S. C. Bacău 3—0 (2—0) ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Politehnica Iași 1—0 (1—0); 
C. S. Tîrgoviște — Univ. Craiova 1—1

A APĂRUT ÎN LIMBILE MAGHIARĂ
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„Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, 
NICOLAE CEAUȘESCU" 

Procese și tendințe fundamentale 
ale dezvoltării mondiale 

contemporane
EDITURA POLITICA

Tîrgul de mostre de bunuri de consum

Vitrina noutăților
Azi, despre articolele de încălțăminte

și marochinărie
Centrala industriei pielăriei, cau

ciucului și incălțămintei, in colabo
rare cu CENTROCOOP și UCECOM, 
prezintă in cadrul pavilionului „U“ 
nu mai puțin de 2 800 exponate — 
articole de încălțăminte și marochi
nărie, articole pentru sport-turism și 
articole de îmbrăcăminte din diver
se tipuri de piei și blănuri, natura
le și sintetice. Indicațiile date de 
secretarul general al partidului în 
cadrul recentei Consfătuiri de lucru 
cu cadrele și specialiștii din indus
tria ușoară, privind ridicarea conti
nuă a eficienței întregii activități din 
acest sector important al economiei 
naționale, prin valorificarea superi- 

’ oară a materiilor prime și reducerea 
costurilor de fabricație, îmbunătăți
rea calității produselor și lărgirea ga
mei sortimentale de bunuri de larg 
consum, în vederea satisfacerii, in 
condiții tot mai bune a cerințelor și 
exigențelor populației, se teflectă 
încă de pe acum, mai cu seamă în 
noile produse destinate contractării 
în primul semestru al anului vii
tor.

Panourile, standurile și vitrinele 
rotative oferă publicului vizitator 
posibilitatea să cunoască noile arti
cole de Încălțăminte pentru femei, 
bărbați și copii. Rețin in mod deo
sebit atenția noul tip de pantofi „co
tidian" pentru bărbați, pantofii tip 
„șoimii" pentru copii și cei de tipul 
„balerini" pentru femei. Din artico
lele prezentate, (ÎO-,70 la sută sînt 
realizate cu fețe textile. într-o gamă 
largă de contexturi și nuanțe colo- 
ristice. Combinațiile de materiale în
locuitoare conferă un plus de atrac
ție modelelor prezentate, fapt subli
niat și de realizarea unor compleuri

Sportivi români în 
competiții internaționale
• în ultima zi a competiției fe

minine de natație „Cupa Europei" 
(grupa B), desfășurată la Palma de 
Mallorca, reprezentanta țării noas
tre Carmen Bunaciu a terminat în
vingătoare în proba de 200 m spate, 
cu timpul de 2’14”65/100.

Reamintim că în prima zi a între
cerii Carmen Bunaciu a cîștigat și 
proba de 100 m spate în l’03”51/100 — 
nou record national și a doua per
formanță mondială a anului.

• La Sopot (Polonia) au luat sfâr
șit întrecerile celei de-a 11-a ediții a 
campionatelor europene de tenis 
pentru amatori. JFenismanii români 
au cucerit opt medalii, dintre care 
trei de aur, prin Maria Rpmanov 
(simplu fete-tineret), cuplul Andrei 
Dirzu — Liviu Mancaș (dublu bă- 
ieți-tineret) și perechea Camelia 
Chiriac — Andrei Dirzu (dublu ihixt- 
tineret).
• Turneul balcanic de handbal 

pentru juniori și junioare de la Lo
ved (Bulgaria) a fost cîștigat de 
echipele Iugoslaviei. Pe locul doi în 
clasamentele finale s-au situat selec
ționatele României, urmate de cele 
ale Bulgariei.
• Cea de-a 16-a ediție a „Dina- 

moviadei" la polo pe apă s-a înche
iat la Sofia 'cu victoria echipei Di-

. namo Buchrești, care în meciul de
cisiv a întrecut cu scorul de 7—6 
(3—3, 2—1, 0—1, 2—1) formația Di
namo (U.R.S.S.), clasată pe locul 
secund.
• După disputarea a zece runde, 

în turneul internațional feminin de 
șah de la Sinaia conduce Viorica 
Ilie (România), cu 6,5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmată de Marina 
Pogorevici (România) — 6,5 punde, 
Margarita Voiska (Bulgaria) — 6 
puncte, Maria Kasz (Ungaria) și 
Grazdena Szmacinska (Polonia) — 
cite 5,5 puncte.

(0—0); Jiul Petroșani Sportul stu
dențesc 0—1 (0—1); F.C.M. uGalați — 
Poli Timișoara 1—3 (0—2) ; Viitorul 
Scornicești — Olimpia Satu Mare 
6—0 (2—0); F. C. Argeș — F. C. Baia 
Mare 2—0 (1—0) ; Steaua — Gloria 
Buzău 2—0 (0—0). 

formate din pantofi, geantă-poșetă, 
curea-cordon. Moda anului 1980 la 
articole de încălțăminte pentru fe
mei se caracterizează printr-un plus 
de rafinament, de eleganță. Se va 
purta încălțăminte cu tocuri conice 
sau subțiri (înalte 8—9 cm) într-o 
paletă coloristică ce va cuprinde to
nuri de albastru, mov, maron. O 
realizare de marcă a creatorilor de 
modele o constituie sandalele cu du
blă împletitură, care se bucură de 
aprecieri din partea vizitatorilor.

La standul destinat articolelor de 
marochinărie se înregistrează, zil
nic, un mare aflux de vizitatoare. 
Privirea lor stăruie mai mult asu
pra noilor modele de genți și po
șete gen „pilc" sau „dreptunghi" cu 
bandulieră-lant sau bandulieră-clasi- 
că din același material din care este 
confecționată și poșeta. N-au fost 
uitați nici școlarii. Folosindu-se în
locuitori sintetici, s-au realizat ghioz
dane încăpătoare și foarte ușoare, cu 
frumoase desene serigrafiate.

Vorbind de noutățile pavilionului, 
nu putem să nu amintim de intro
ducerea unor tehnologii moderne de 
fabricație a articolelor de încăl
țăminte : înlocuirea cusăturilor prin 
„îmbinări" cu ajutorul curenți- 
lor de înaltă frecvență, ceea ce 
duce la obținerea unor produ
se calitativ superioare, flexibi
le, durabile. După cum înlocuirea 
blănurilor naturale cu cele sintetice 
de tip „andalur" ' constituie pentru 
producători o realizare valoroasă, 
ceea ce le va permite să pună la 
dispoziția comerțului, a cumpărăto
rilor, o gamă mai variată de arti
cole, mai practice, mai ușoare și mai 
ieftine. într-un cuvînt, bogata colec
ție de articole expuse sub cupola 
pavilionului „U“ oferă imaginea po
licromă a vestimentației noastre în 
anul 1980. întreprinderile producă
toare și organizațiile comerciale spe
ră ca ele să satisfacă toate gustu
rile și preferințele publicului cum
părător.

Constanta POPESCU

Pentru oricare familie
Printre asigurările de persoane 

puse la dispoziția populației de 
către Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care vor să ia o mă
sură suplimentară de prevedere 
pentru ei și membrii familiei lor 
și, concomitent, să realizeze econo
mii ’planificate pe o anumită pe
rioadă de timp.

Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici : 
poate cuprinde pe toți membrii de 
familie care — la data contractării 
asigurării — sînt în vîrstă de la 5 
lă 65 de ani ; se poate contracta pe 
orice durată cuprinsă între 5' pînă 
la 15 ani, la o sumă ce se stabi
lește de asigurat ; participă la tra
gerile lunare de amortizare, prin 
combinațiile de cîte 3 litere ce se 
atribuie pentru fiecare 1 000 de lei 
din suma asigurată ; suma asigu
rată se plătește : în caz de invali
ditate permanentă din accidente a 
oricăruia dintre asigurați ; la ieși
rea combinației (combinațiilor) de 
litere, cu prilejul tragerilor de 
amortizare ; la expirarea asigurării 
(independent de sumele plătite an
terior pentru eventualele cazuri de 
invaliditate permanentă) ; în caz 
de deces din orice cauză a orică
ruia . dintre asigurați ; primele ' de 
asigurare sînt diferențiate în func
ție de virsta persoanei care con
tractează asigurarea, de durata po
liței, de mărimea sumei asigurate, 
precum și de numărul și vîrsta 
membrilor de familie ce se includ 
în asigurare, putînd fi achitate și 
în rate.

La expirarea asigurării la care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută în poliță, 
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10%.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

R. P. CHINEZĂ

Avîntul modernizării
...Pe un panou așezat în hala cen

trală a Uzinei de strunguri din 
Shenyang, cinci fotografii înfățișează 
strunguri multiax de înalt nivel teh
nic realizate în Statele Unite, R.F. 
Germania, Japonia, Uniunea Sovie
tică. Italia. în dreptul lor sînt spe
cificați principalii parametri ai aces
tora, precum și cotele respective 
atinse de marea uzină chineză (unele 
dintre ele, de pe acum superioare 
celor de peste hotare). Este o mo
dalitate interesantă, sugestivă, de a 
reliefa obiectivul major spre înfăp
tuirea căruia sînt îndreptate toate 
eforturile colectivului — situarea la 
nivelul .celor mai moderne produse 
similare realizate pe plan mondial. 
Iată cerința fundamentală decurgînd 
pentru toate întreprinderile indus
triale, indiferent de profil, din pro
gramul de modernizare socialistă a 
Chinei care prevede mobilizarea for
țelor în decursul unei perioade de 
trei ani, cu începere din 1979, spre 
„a reajusta, re
structura, conso
lida și îmbunătăți 
economia națio
nală in scopul de 
a o aduce, pas cu 
pas, în orbita unei dezvoltări propor
ționale și rapide".

însăși biografia directorului gene
ral adjunct Shi Timieng, care ne înso
țește prin secțiile uzinei, este sem
nificativă pentru transformările re
voluționare realizate în China în de
cursul celor 30 de ani care au tre
cut de la proclamarea republicii. In
trat în uzină ca lăcătuș în 1949, el a 
ajuns în colectivul de conducere al 
celei mai mari uzine de strunguri 
din China. Ne oprim în fața marelui 
strung multiax, a strungurilor cu co
mandă automată, a tubur ilor de foraj 
și a altora dintre cele 12 tipuri noi de 
mașini-unelte intrate în producție în 
1979. Sînt utilaje de înaltă tehnici
tate, ceea ce explică faptul că unele 
tipuri au ajuns să fie exportate in 
30 de țări.

Caracteristic pentru înaltul ni
vel de conștiință revoluționară al 
acestui puternic colectiv muncitoresc 
este faptul că el își propune ca, în 
perioada următorilor opt ani, să asi
gure generalizarea automatizării 
producției, introducerea tehnologiei 
hidraulice și cd laseri, folosirea cal
culatoarelor atît în organizarea pro
ducției, cit și în stabilirea cheltuieli
lor materiale, dublarea numărului 
cadrelor cu calificare profesională 
superioară. '

...Străbătînd cheiurile situate pe 
cele aproape 100 hectare răpite Mării 
Galbene de șantierul naval din .Da
lian avem prilejul de a cunoaște 
gama largă a produselor de vîrf rea
lizate aci : cargouri și șlepuri de 
mare tonaj, platforme marine de fo
raj și tancuri petroliere, vase de 
pescuit și de croazieră. Secretarul 
comitetului de partid, Sha Veikieng, 
și directorul general adjunct Shu 
Sheqian ne relatează momente sem
nificative din „biografia" șantierului, 
care în ultimele trei decenii a trecut 
de la simple lucrări de reparații la 
construirea a aproape 1 300 vase.

Două sînt direcțiile principale ale 
eforturilor consacrate aci creării unei 
temelii trainice a modernizării pro
ducției. Pe primul plan se situează 
acțiunea multilaterală pentru ridica
rea nivelului pregătirii profesionale 
a cadrelor tehnice și a muncitorilor, 
care se desfășoară pe plan larg, in- 
globind : școlile profesionale ; cursu
rile de perfecționare tehnică cu du
rată diferită ; universitatea populară; 
cursurile înlesnind dobîndirea de că
tre muncitori a unor cunoștințe mai 
bogate în domeniul matematicii, fi
zicii, chimiei, ca premisă a familia
rizării cu cele mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice contem

NOTE DE CĂLĂTORIE

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că. datorită ploilor abundente 
căzute în ultimele zile, circulația ru
tieră pe DN 73 C, Cîmpulung—Curtea 
de Argeș, a fost întreruptă la 
km 22 plus 850, în localitatea Mușă- 
tești. Pînă la restabilirea circulației, 
această se va desfășura pe DN 7 C., 
Curtea de Argeș — Pitești, și pe

BACĂU:

Se dezvoltă rețeaua de alimentație publică
Continuă acțiunea de reprofilare 

și modernizare a rețelei în alimen- J 
tația publică din județul Bacău. Au 
fost înființate, în ultima vreme, nu
meroase unități cu profil culinar. în 
prezent, în toate zonele orașului 
consumatorii găsesc restaurante cu 
autoservire, unități și secții pentru 
desfâcerea produselor de tip Gos
podina, patiserii,' cofetării etc. O 
atenție deosebită a fost acordată 
noilor cartiere de locuințe Cornișa 
Bistriței, Miorița, Milcov și Avia
tori, unde au fost construite și date 
în folosință unități moderne de a- 
limentație publică. Cu acestea, nu
mărul cofetăriilor și patiseriilor 
din oraș a ajuns la 30. iar cel al 
unităților de tip Gospodina. Ia 11. 
Odată cu dezvoltarea și moderniza
rea rețelei, s-a acționat intens pen- 

" tru lărgirea gamei sortimentale de 
preparate culinare, folosindu-se în
deosebi produsele lactate și legu
mele. De la începutul anuIUi și 
pînă acum au fost introduse în uni
tățile de alimentație publică 40 de 

porane ; în sfîrșit, cursurile „Univer
sității TV“, audiate în grup și în
cheiate cu examene urmate de acor
darea unor diplome similare acelora 
primite de absolvenții institutelor de 
învățămînt superior. ,

în al doilea rind, este vorba de 
cunoașterea „la zi“ a tot ce este mai 
avansat peste hotare în domeniul 
construcțiilor de nave. Ritmul intens 
in care se desfășoară asimilarea 
limbilor de largă circulație interna
țională dă posibilitatea studierii căr
ților și revistelor de specialitate 
străine, aflate la centrul de docu
mentare din incinta șantierului, 
după cum înlesnește schimbul de 
informații tehnico-științifice, practica 
expunerilor prezentate în fata cadre
lor tehnico-științifice de pe șantier 
de specialiști de peste hotare invi
tați anume pentru aceasta.

în cadrul efortului general de ac
celerare a modernizării, colectivul 

șantierului își 
propune să reali
zeze, începînd din 
anul 1980, două 
vase de cite 100 000 
tone anual ; pînă 

în 1985 toți muncitorii vor avea o 
pregătire corespunzătoare absolven
ților de liceu, iar numărul absolven
ților în învățămintul superior poli
tehnic va spori cu 250.

...Prin însuși profilul său, fabrica 
de pastă de dinți din Shanghai ar pă
rea să justifice prejudecata tinzînd 
să o situeze în rîndul unităților de 
importanță secundară. Și totuși, 
„palmaresul" acestei întreprinderi de 
proporții reduse este semnificativ în 
cel mai înalt grad. Nu găsești aci 
nici construcții impozante, mo
numentale, nici utilaje importate 
cu mari cheltuieli valutare. Totul 
e simplu, modest, „gospodăresc" și 
de mare eficiență economică. Nu 
au fost făcute investiții supli
mentare din bugetul statului, ne 
relatează directorul adjunct Cia 
Ciancen și secretarul organizației de 
partid, Mu Cenjei. Ceea ce era strict 
necesar pentru îmbunătățirea orga
nizării producției și a condițiilor de 
muncă s-a realizat exclusiv prin 
autodotare.

Acum, producția a, sporit de 20 de 
ori, iar numărul sortimentelor a 
crescut de la 2 la 18. Zilnic, se produc 
peste 500 000 tuburi pastă de dinți, 
cea mai mare parte a producției 
fiind destinată exportului. Calitatea 
produselor le-a deschis calea pieței 
internaționale. în magazine din 55 
de țări se vinde pasta de dinți chi
nezească conținând sucuri aromate 
din fructe, ulei din coajă de manda
rine și substanțe medicinale. Iar 
toate acestea s-au realizat prin reîn
noirea și modernizarea în proporție 
de 98 la sută a tehnologiei, exclusiv 
cu forțele colectivului. „Avem minte 
și două miini, cu ele putem face to
tul" — această frază simplă expri
mă deopotrivă spirit de responsa
bilitate comunistă, încredere în ca
pacitatea oamenilor. Pînă în 1985 se 
prevede generalizarea automatizării 
producției și .dublarea numărului 
sortimentelor fabricate.

Constatările prilejuite de vizitarea 
unităților menționate, ca și a Combi
natului siderurgic din Anshan, Uzinei 
de locomotive din Dalian, Fabricii 
de broderie pe mătase din Hangzou 
ne-au întărit convingerea că, în for
me și modalități variate, potrivit par
ticularităților fiecărei întreprinderi, 
„ofensiva modernizării" se afirmă 
cu tot mai multă vigoare drept pîr- 
ghie menită să asigure transforma
rea Chinei pînă In anul 2000 dintr-o 
țară în curs de dezvoltare, într-un 
puternic stat socialist modern.

Tudor OLARU

DN 73, Pitești—Cîmpulung. urmind 
ca circulația locală intre Cîmpulung 
și Curtea de Argeș să' se desfășoare 
pe drumul județean 731 Piscani— 
Domnești, care face legătura între 
DN 73 și DN 73 C. Variantele de 
ocolire sînt asfaltate și semnalizate 
corespunzător.

(Agerpres)

noi sortimente culinare. 35 de sor
timente de produse de cofetărie și 
patiserie, precum și un însemnat 
număr de sortimente de preparate 
și semipreparate de tip Gospodina. 
Peste tot s-a urmărit promovarea 
tradiției culinare specifice moldo
venești. O serie de restaurante, intre 
care „Moldoveanca", „Macul roșu" , 
și „Parcul trandafirilor", pun la 
dispoziția consumatorilor numai 
preparate specifice zonei băcăuane. 
Tovarășul Emilian Rusu, directorul 
întreprinderi băcăuane de ali
mentație publică, ne spunea că 
pînă la sfîrșitul anului vor fi mo
dernizate și reprofilate alte 10 uni
tăți. Totodată, vor fi date in folo
sință o seamă de unități de ali
mentație publică în noiie cartiere 
de locuințe Republicii și Cornișa 
Bistriței, între care un restaurant 
familial, un restaurant de tip za- 
hana, două cofetării și o serie de 
centre pentru desfacerea băuturilor 
răcoritoare. (Gh. Baltă).

• APARAT PORTA
TIV ...DE CITIT. In ~rsul 
cincinalului trecut, tirajul cărți
lor de literatură beletristică și 
pentru copii in Uniunea Sovie
tică a depășit trei miliarde de 
exemplare, ceea ce reprezintă un 
consum de 700 000 tone de hîr- 
tie. Cercetind posibilitățile de 
reducere a acestui consum, fără 
a afecta cerințele culturale cres- 
cînde ale populației, specialiștii 
sovietici propun trecerea la fo
losirea largă a microfilmării. O 
rolă de film de 30 m lungime 
poate cuprinde pină la trei mii 
de microimagini, reprezentînd, 
fiecare, cîte o pagină de carte 
sau de ziar. Iar pentru citirea 
microfilmelor a fost creat un 
aparat portativ de dimensiunile 
și greutatea unei cărți obișnuite, 

a cărui folosire nu prezintă pen
tru cel care-1 folosește nici un fel 
de incompatibilitate de ordin 
psihologic.

• APE TERMALE LA O 
ADÎNCIME DE 2 600 DE 
METRI. Cu prilejul unor cer
cetări subacvatice efectuate în 
Golful Mexic au -/ost descope
rite, pe fundul oceanului, izvoa
re hidrotermale submarine ac
tive. Dintr-o zonă cu o lungime 
de 9—10 kilometri și cu o lățime 
de 5 pînă la 100 metri situată 
la o adîncime de 2 600 metri 
izvorăsc ape termale (tempera
tura lor e de aproximativ 20 de 
grade Celsius, dar în punctele 
de obirșie ale izvoarelor poate 
atinge 500 de grade). Așadar, 

o nouă și prețioasă sursă supli
mentară de energie. Fenomenul 
este explicat de specialiști prin 
prezența unui rezervor magma
tic apropiat de scoarța terestră.

• UN NOU SPORT - 
TENISUL REDUS. 001 a* 
mericani, James Cogwel șl 
Fessenden Blanchard, sînt 
autorii unei variante .noi — 
în format redus — a jocului 
de tenis, variantă, care se 
bucură de o mare popularitate 
în S.U.A., ca și într-un număr 
de alte țări. Tenisul redus, de
numit și „paddair", se joacă pe 
un teren (din material plastic), 
a cărui suprafață este de patru 
ori mai mică decît aceea a unui 
teren clasic și care este a-

coperit cu un grilaj para
lelipipedic de sîrmă împletită, 
cu înălțimea de 3,5 metri. Re
gulile sînt în principiu aceleași 
ca la tenisul obișnuit, cu dife
rența că mingea poate atinge 
nu numai terenul adversarului, 
ci și grilajul de sîrmă care are 
o elasticitate deosebită. în con
dițiile în care tenisul de 
cîmp cunoaște o răspîndlre 
tot mal mare, varianta re
dusă, înlăturînd inconvenien
tul pe care îl prezintă nu
mărul insuficient de tere
nuri de joc, oferă unui mare 
număr de amatori posibilitatea 
practicării acestui frumos sport.

• „AVARUL" ÎN VER
SIUNE CINEMATOGRA
FICĂ. Vestita piesă a lui Mo- 
lite, in care s-au ilustrat de-a 
lungul secolelor atîția actori 
de talent, urmează să fie trans
pusă pentru ecran în studiourile 
franceze. Rolul lui Harpagon a 
fost încredințat cunoscutului ac
tor comic Louis De Funes, care 
a visat întotdeauna să dea viață 
acestui personaj pe scena Co
mediei franceze. Chiar dacă nu 
își vede îndeplinită această do
rință, în schimb, se poate con
sola cu ideea că numărul spec
tatorilor va fi infinit mai mare.

• PITONI ÎMPOTRI
VA ȘOBOLANILOR. In 
Indonezia se desfășoară expe-» 
riențe privind folosirea șerpilor 
în lupta împotriva șobolanilor, 
care distrug anual culturile de 
orez de pe mii și mii de hectare, 
în orașul Dampong din Sumatra 
un grup de specialiști indone
zieni și olandezi cresc în condiții 
speciale nouă varietăți de pitoni. 
Ei vor fi lăsați în voie pe cîm- 
piile invadate de șobolani. Dacă 
experiențele vor reuși, departa
mentul guvernamental nentru a- 
gricultură va începe să aprovi
zioneze cu pitoni gospodăriile 
țărănești.

e ȚESĂTURI COLO
RATE ' CU REZISTENȚA

SPORITĂ. „Basosoft TA" 
este un nou tip de agent emo- 
lient pentru materialele textile, 
cu efect antistatic, prevăzut a fi 
utilizat în special pentru articole 
din fibre poliesterice sau din 
amestecuri de fibre poliesterice 
cu alte fibre. Grație aces
tui emolient, produs de o 
firmă din Elveția, coloranții 
folosiți la articole din fibre po- 
lieșterice își păstrează calitățile, 
chiar după spălări repetate sau 
după o depozitare îndelungată.

• EFECTELE NOCIVE 
ALE POLUĂRII. T«ie de 
pește mor în fiecare zi în 
golful Neapole. Celebrul golf 
italian cunoaște de mai multe 

zile o adevărată „maree" de 
pești morți, fără a se ști precis 
care este cauza acestui fenomen. 
Se bănuiește însă că ar putea 
fi vorba de efectele nocive ale 
clorului deversat în cantități 
mari în apele acestui golf, unul 
din cele mai poluate din lume.

• IN SPRIJINUL DRA
MATURGIEI AFRICANE, 
în Kenya a fost emisă o serie 
specială de timbre, consacrată 
teatrului național. Timbrele în
fățișează clădirea teatrului, scene 
din spectacolele prezentate, in- 
terpreți de dansuri populare. 
Emiterea timbrelor coincide cu 
declanșarea unei largi campanii 
în favoarea creării unei arte 
teatrale autentice, dezvoltării 
dramaturgiei naționale.
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în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării țării

In numeroase țări ale lumii continuă să fie marcată împlinirea a 35 
de ani de la victoria revoluției de eliberare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă din tara noastră, de la trecerea României 
pe calea dezvoltării economice ' ’
orînduirii socialiste.

Și sociate noi și apoi pe calea edificării I

Sînt necesare noi raporturi economice internaționale 
care să favorizeze progresul tuturor țărilor

încheierea simpozionului de la Stockholm

BELGRAD
*..... ...... 1.... -...........

Convorbiri

I.B.Tito-L. Cabrai

ZIUA INDEPENDENȚII PAKISTANULUI

U.R.S.S. La Ambasada română 
din Moscova a fost organizată o 
conferință de presă. Au participat 
ziariști și corespondenți ai agențiilor 
de ' presă, cotidianelor centrale, 
posturilor de radio și de televiziune, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., membri ai Conducerii Cen
trale a Asociației de prietenie 
sovieito-română.

Cu acest prilej, ambasadorul tării 
noastre in Uniunea Sovietică, Gheor- 
ghe Badrus, a relevat semnificația 
evenimentului aniversat de poporul 
român. Vorbitorul a înfățișat evolu
ția ascendentă a relațiilor tradițio
nale de prietenie și colaborare 
româno-sovietice, subliniind rolul 
stimulativ, hiotărîtor pe care îl au în 
dezvoltarea acestor relații întîlnirile 
și înțelegerile dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Bici Brejnev, inclusiv recenta 
intiinire din Crimeea a 
rilor de partid și de stat 
două țări.

Cu același prilej, în 
ambasadei române a avut 
nisajul unei expoziții documentare 
de fotografii.

tovarășul . 
tovarășul

conducăto- 
din cele

saloanele 
loc ver-

KUWEIT. într-un amplu articol, 
cotidianul kuweitian „As-Siyassa“ 
(„Politica") scoate în evidentă pozi
ția constructivă a României socia
liste pentru asigurarea păcii în 
Orientul Mijlociu și pentru soluțio
narea problemei palestiniene. Ziarul 
menționează contactele frecvente 
și rodnice pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a avut si le are 
cu șefii statelor arabe și cu președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat. Este reliefată con
tribuția personală a președintelui 
României în vederea realizării obiec
tivului fundamental al creării unui 
stat național palestinian, se relevă 
sprijinul amplu pe care România îl 
acordă palestinienilor pe multiple 
planuri.

CUBA. în saloanele Ministerului 
Comunicațiilor al Cubei s-a deschis 
expoziția de fotografii în culori 
„Imagini din România", organizată 
de Institutul cubanez de prietenie 
cu popoarele (I.C.A.P.). Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai P. C. din Cuba, 
ai M.A.E., ai unor instituții și orga
nizații centrale, membri ai corpului 
diplomatic.

INDIA. Sub auspiciile Asociației

MOSCOVA

MOSCOVA 13 — Corespondentul 
Agerpres, M. Coruț, transmite : In 
sala coloanelor a Casei sindicatelor 
din Moscova s-a deschis cel de-al 
XI-lea Congres mondial al Asociației 
internaționale de științe politice, una 
din cele mai mari asociații de științe 
sociale din sistemul UNESCO. Con
gresul reunește peste 1 300 de parti
cipant! din mai bine de 50 de țări. 
Din România este prezentă la lucrări 
o delegație alcătuită din oameni de 
știință, ' cercetători, cadre didactice 
din îhvățămîntul superior.

în ședința inaugurală s-a dat citire 
mesajului de salut adresat participan- 
ților la congres de L. I. Brejnev,

de prietenie indo-română din sudul 
Indiei și Camerei de comerț a sta
tului Tamil Nadu, la Madras a fost 
organizată o adunare festivă. Cu 
această ocazie a fost organizată o ex
poziție cu materiale documentare și 
lucrări apărute în India despre gîn- 
direa politică și personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. B.V.S. 
Mani, președintele Camerei de co
merț, a evidențiat importanta isto
rică a zilei de 23 August, succe
sele remarcabile obținute de România 
după eliberare. Relevînd personali
tatea puternică a președintelui Nicolae _ ... ----- ■---- x jn

a 
la 

său 
inițiativele

Ceaușescu, rolul său proeminent 
viața internațională, vorbitorul 
spus : „România participă activ 
viața internațională, cuvîntul 
este ascultat cu atenți,e. 
președintelui Nicolae Ceaușescu. de
clarațiile și vizitele sale au un larg 
ecou în toată lumea. Eforturile per
severente ale României, ale președin
telui său sînt un exemplu original 
de gîndire politică echilibrată în 
acțiune, prețuită de toate popoarele". 
Bibliotecilor ce aparțin parlamente
lor locale și principalelor universi
tăți din statele indiene le-au fost 
donate numeroase volume consacrate 
activității și personalității șefului 
statului român, realizărilor 
de România socialistă pe 
planuri.

obtinute 
multiple

Senegalu-. 
lui, Dakar, a avut loc inaugurarea 
expoziției „România în imagini". Cu 
acest prilej a fost evocată semni
ficația actului de la 23 August 1944 și 
relevate dezvoltarea continuă a rela
țiilor româno-senegaleze, impor
tanța deosebită a întîlnirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Leopold Sedar Serighor, 
care au avut un rol determinant în 
lărgirea cooperării dintre cele două 
țări pe multiple planuri.

IRAN. Cotidianul „Tehran Ti
mes" a publicat un amplu articol 
consacrat relațiilor româno-iraniene, 
în care se subliniază : „Există bune 
perspective de dezvoltare în conti
nuare a comerțului și cooperării din
tre cele două țări, un domeniu pro
mițător fiind industria petrolieră, 
care România are o experiență 
peste un secol". Articolul scoate 
relief faptul că politica externă 
celor două state se întemeiază 
principii identice, „ceea ce întărește 
perspectivele cooperării dintre ele".

(Agerpres)

SENEGAL. în capitala 
lui, Dakar,

in 
de 
în 
a 

pe

secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului .Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Participanții au 
luat'cunoștință, de asemenea, de me
sajele de salut ce le-au fost adresate 
de secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și de directorul general al 
UNESCO.

Tematica principală — ce va fi dez
bătută timp de o săptămînă în reu
niuni plenare, pe secțiuni și pe gru
puri de lucru — include, ca proble
me de bază, „politica păcii", „politi
ca dezvoltării și schimbarea sisteme
lor politice", „acumularea de cunoș
tințe în domeniul științelor sociale".

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
Documentul final al simpozionului 
internațional de la Stockholm con
sacrat interdependentei dintre rezer
vele naturale, mediul înconjurător, 
populație și dezvoltare, dat publici
tății după 
pozionului, 
creării, în 
veranității 
a unui sistem 
modului cum sînt utilizate resursele 
naturale. Raporturile economice in
ternaționale, menționează documen
tul, trebuie să fie radical modificate, 
pentru a se lichida inegalitatea din-

încheierea lucrărilor sim- 
subliniază necesitatea 

condițiile respectării su- 
naționale a fiecărei țări, 

de supraveghere a

tre țările industrializate și cele 
cui-s de dezvoltare, fiind necesar 
acestea din urmă să beneficieze 
o mai mare participare la procesul 
internațional de luare a deciziilor.

în sectorul energetic — se subli
niază în document — atît țările bo
gate, cit și cele sărace trebuie să ia 
măsuri de economisire. Pe termen 
lung, est^ necesar să fie puse în va
loare noi ' surse de energie. Crește
rea producției de alimente trebuie să 
aibă Ioc concomitent cu o nouă re
voluție în agricultură, care să tină 
seama de natură și de mediul încon
jurător.

în 
ca 
de

BELGRAD 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, 
a avut luni la Brioni o convorbire cu 
Luis Cabrai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bissau, 
aflat în vizită în Iugoslavia. După 
cum precizează agenția Taniug, s-a 
procedat la un schimb de opinii asu
pra relațiilor internaționale si a pro
movării cooperării dintre Iugoslavia 
și Guineea-Bissau. Au fost analizate 
activitățile celor două țări îp ce pri
vește aplicarea politicii de nealiniere 
și pregătirile în vederea conferinței 
la nivel inalt a țărilor nealiniate, ce 
se va desfășura la Havană.

Demonstrații în favoarea retragerii 
trupelor britanice din Irlanda de Nord 
• 10 000 de manifestanți pe străzile Londrei • Incidente violente 

la Belfast
LONDRA 13 (Agerpres). — Peste 

10 000 de persoane au participat du
minică, la Londra, la o demonstrație ” 
în favoarea retragerii trupelor bri
tanice din Irlanda de Nord, sosite 
în această provincie în urmă cu 10 
ani.

Manifestații asemănătoare au avut 
loc și la Belfast și in alte orașe din 
Ulster, ele avind un caracter mai 
violent decît cea din capitala brita
nică, relatează agențiile Reuter, 
France Presse și A.P. Astfel, la 
Belfast, circa 5 000 de persoane, a- 
parținînd comunității catolice, au

mârșăluit pe străzi înconjurînd un 
.grup de membri ai Armatei Repu
blicane Irlandeze (I.R.A.), care erau 
'înarmați și cu fețele acoperite. A- 
gentia Reuter menționează că mai 
mulți tineri au atacat cu pietre și 
sticle pe militarii britanici și au in
cendiat un autobuz, fiind arestați ul
terior de poliție.

Demonstrația de duminică a cato
licilor din Belfast s-ă desfășurat pe 
străzile încă acoperite cu urmele 
marșurilor protestanților din ziua 
precedentă și ale ciocnirilor ce au 
avut loc cu acest prilej.

„Declarația de la
QUITO 13 (Agerpres). — Președin

ții Ecuadorului, Venezuelei, Colum
biei și Costa Ricăi, precum și pre
ședintele guvernului spaniol au sem
nat „Declarația de la Quito", care 
cuprinde un apel pentru consolidarea 
democrației în America Latină, in
formează agenția France Presse. Do
cumentul a fost elaborat în timpul 
intîlnirii acestor șefi de stat și de gu- . 
vern prezenți în Ecuador cu prilejul 
festivităților de învestitură a noului 
președinte Jaime Roldos Aguilera.

Totodată, miniștrii de externe 
Perului și Boliviei s-au alăturat, 
numele guvernelor lor, Declarației
la Quito, menționează agenția citată.

ai 
în 
de

Vot de învestitură 
în Senatul italian
ROMA 13 (Agerpres). — Senatul 

Italiei a acordat, cu 153 de voturi 
pentru și 118 împotrivă, votul de în
vestitură guvernului condus de Fran
cesco Cossiga. Cu această decizie se 
încheie procedura constituțională prin 
care cabinetul tripartit își va prelua 
oficial atribuțiile, anterior el primind 
învestitura și din partea Camerei 
Deputaților a Parlamentului italian.

Consultări la Beirut 
in legătură cu situația 

din sudul Libanului
BEIRUT 13 (Agerpres). —. Pre

ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
avut o serie de consultări cu primul 
ministru, Selim Al-Hoss, cu ministrul 
afacerilor externe, Fuad. Boutros, pre
cum și cu comandantul Forțelor ara
be de descurajare staționate în Liban, 

. Sami Al-Khatib. Au fost examinate 
situația din sudul țării și inițiativele 
guvernului pe plan arab și 
țional în această problemă, 
de radio Beirut 
ședințele Sarkis 
scrise șefilor de 
evoluția situației

interna- 
Postul 

că pre- 
mesaje 
pritind

a informat 
va adresa 
stat arabi _
din sudul Libanului.
★

Artileria grea israeliană si cea a 
forțelor creștine secesioniste djn su
dul Libanului au bombardat luni 
timp de două ore și jumătate regiu
nea Nabatiyeh — situată 
mativ 30 kilometri nord 
tiera israeliano-libaneză 
mează agenția France. Presse.

Au fost supuse tirului de artilerie 
localitățile Aichiyeh, Jormok. Kfar 
Tebnit, Arnoun, Kfar Roumane și 
Rihan, precum și legătura rutieră 
principală dintre Nabatiyeh si satele 

.din regiune.

la aproxi- 
de fron- 

— infor-

Edificii noi
Leagăn al unei civilizații • stră

vechi, Pakistanul de azi oferă ima
ginea unei țări în continuă trans-, 
formare. Alături de vestigiile tre
cutului se înalță zeci de fabrici și 
de uzine construite în anii de după 
proclamarea independenței (14 au
gust 1947), printre aceste obiective 
economice numărindu-se și com
plexul industrial Taxila. Situat la 
circa 30 de kilometri nord-vest de 
Islamabad, în apropierea unei stră
vechi așezări budiste, acest colos 
industrial livrează o gamă largă de 
produse hecesare economiei pakis
taneze : utilaje pentru fabrici de 
ciment și de zahăr, macarale de 
mare capacitate, material de cale 
ferată, buldozere și compresoare, 
structuri metalice pentru rafinării 
și uzine de îngrășăminte chimice. 
El iși extinde continuu capacitățile 
de producție, achiziționînd în ace
lași timp cele mai noi tehnologii 
de peste hotare. în jurul comple
xului a fost creată o școală de 
pregătire a cadrelor. S-a construit 
de asemenea un cartier de locuințe 
în .care trăiesc o mare parte din cei 
2 600 de muncitori și tehnicieni ai 
diverselor sale secții.

Crearea acestui pivot al industriei 
grele intr-o regiune rămasă în 
urmă din punct de vedere economic 
vorbește despre preocuparea Pakis
tanului de a lichida urmările do
minației coloniale și de a imprima 
un ritm accelerat dezvoltării econo- 
mico-sociale, prin valorificarea re
surselor 
mat de 
de cinci 
prevede

naționale. Fapt confir- 
altfel de actualul plan 

ani (1978—1983), care
o creștere a produc-

la Taxila
ției industriale cu 10 la sută și a 
celei agricole cu 6 la sută, con
struirea unor obiective de impor
tantă națională cum ar fi combina
tul siderurgic Karachi și sistemul 
de irigații Chasma, descoperirea și 
utilizarea unor noi surse de energie. 
Ultimul capitol — cel energetic — 
ocupă un loc tot mai■ important în 
preocupările autorităților pakista
neze, deoarece creșterile realizate 
în producția de petrol (circa 500 000 
tone în 1978 față de 72 000 tone în 
1948) sînt cu mult sub nivelul ne
cesităților unei țări în plină dezvol
tare și impun apreciabile cheltuieli 
în valută. în vederea importului de 
carburanți, 
ultimii ani 
rile pentru 
zăcăminte
pentru depistarea unor noi forme 
de energie. în luna aprilie, in a- 
propiere de Karachi a intrat în 
funcțiune prima uzină electrică din 
țară acționată cu energie solară, 
iar la Quetta va începe, în curînd, 
construirea unui complex de trans
formare a cărbunelui în gaze pen
tru a fi utilizate în industrie și in 
consumul casnic.

Eforturile depuse de poporul pa
kistanez pentru dezvoltarea econo
miei sale naționale sînt urmărite cu 
interes și simpatie de poporul ro
mân. între Republica Socialistă 
România- și Pakistan se dezvoltă, 
așa cum se știe, relații de strînsă 
conlucrare, ceea ce corespunde, pe 
deplin intereselor celor două țări și 
popoare, cauzei păcii și progresului 
în lume.

Nicolae N. LUPU

Din această cauză, în 
s-au intensificat efortu- 

descoperirea unor noi 
petroliere, în general

■ ■ ■ ■ ■ t

agențiile de presă transmit
întrevedere bulgaro—li

baneză. Primul secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, Todor Jivkov, a avut 
o întrevedere cu președintele P. C. 
Libanez, Nikolas Chaoui, anunță a- 
genția B.T.A., menționind că părțile 
și-au reafirmat hotărârea de a dez
volta colaborarea dintre cele două 
partide.

de grîu urmează a fi de 407,8 milioa
ne tone, iar cea de orez de 381,9 mi
lioane tone.

Președintele Republicii 
Mali la Alger. Aflat într o vi- 
zită oficială la Alger, generalul 
Moussa Traore a avut o întrevedere 
cu Bendjedid Chadli, președintele Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare. Au fost examinate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme internațio
nale actuale.

Un decret prin care Aboul 
Qassim Mohammed Ibrahim, secre
tar general al Uniunii Socialiste 
Sudaneze (partidul de guvernămînt), 
prim-vicepreședinte al Republicii De
mocratice Sudan, a fost demis din 
toate funcțiile sale a fost emis de 
președintele Sudanului, Gaafar El 
Nimeiri.

Un congres internațio
nal de literatură pentru co
pil în limba spaniolă, în cadrul eă- 
rțjia s-ă lansat un apel de sporire 
a mijloacelor de informare a copii-

■ lor, s-a desfășurat în capitala Me- ' 
xicului. în documentul final al con
gresului, participanții s-au pronunt.it 
pentru difuzarea acelei literaturi 
pentru copii care să le dezvolte dra
gostea de paee și atitudinea critică 
față de discriminarea rasială.

Producția mondială de
Cereale va atinBe în acest an 

1,513 miliarde tone, potrivit unor es
timări ale Departamentului american 
<al agriculturii — nivel inferior cu 4 
la sută recoltei de anul trecut. Din 
acest total. Statele Unite urmează să 
producă 280,7 milioane tone. Recolta

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Avînd un caracter mondial, criza 

energetică ridică' și in fața sta
telor latino-americane probleme spi
noase, care s-au impus și pe 
agenda unor recente reuniuni conti
nentale — sesiunea ministerială a 
S.E.L.A., desfășurată la Caracas, și 
Conferința extraordinară a OLADE 
(Organizația latino-americană a ener
giei), care a avut loc la San Jose. 
Aceste reuniuni reflectă atît îngrijo
rarea în fața penuriei și scumpirii 
petrolului, cit și necesitatea unor 
măsuri eficiente, pe plan intern și 
în sfera raporturilor economice ex
terne, pentru identificarea soluțiilor 
pe care le ridică situația creată.

Criza energetică și prețul tot mai 
mare al petrolului creează serioase 
dificultăți în special acelor țări de 
pe continent care nu dispun de ză
căminte de țiței sau a căror produc
ție internă nu acoperă necesitățile 
lor actuale. Este adevărat, cinci țări 
din America Latină — Venezuela, 
Mexic, Ecuador, Bolivia și Trinidad- 
Tobago — figurează în categoria ex
portatorilor de petrol, în timp ce alte 
dotiă — Argentina și Peru — își .pot 
satisface cerințele din resurse pro
prii, dar majoritatea statelor de pe 
continent nu se află într-o asemenea 
situație privilegiată, fiind confrun
tate cu serioase probleme economi
ce și financiare. Pentru foarte multe 
țâri latino-americane criza energetică 
este cu atît mai nefastă cu cit ea 'se 
grefează pe mari decalaje existente in 
lume in privința consumului de com
bustibil. Astfel, în comparație cu ță
rile din O.C.D.E. (Organizația pen
tru Colaborare și Dezvoltare Econo
mică, care grupează principalele sta
te industrializate ale lumii) în care 
media anuală a consumului de com
bustibil pe locuitor este de 4,7 tone, 
in țările in curs de dezvoltare aceas
tă medie este 
Latină intră 
vei medii cu 
Asia cu 0,175
0,140 tone). Consecințele acestor de
calaje asupra dezvoltării sînt agra
vate de costul tot mai ridicat al pe
trolului. în ultimii ani, resursele fi
nanciare ale țărilor latino-americane 
importatoare de petrol au fost afec
tate nu numai de creșterea prețului 
acestuia, dar și in urma scumpirii 
produselor finite și a tehnologiilor 
importate din țările industrializate, 
care urmăresc „compensarea" pe 
această^cale a creșterii cheltuielilor 
pentru propria lor aprovizionare cu 
țiței.

în acest context, menținerea obiec
tivelor dezvoltării și asigurarea con
tinuității programelor de industriali
zare — care, actualmente, depind 
încă în mare măsură de petrol — 
întimpină greutăți. în cadrul ac
țiunilor întreprinse pentru înfrun
tarea acestor dificultăți, în numeroase 
țări ale Americii Latine s-au elabo
rat planuri pentru revizuirea consu
murilor de energie și a prețului de 
desfacere a acesteia. La Începutul 
lunii august, guvernul Republicii 
Costa Rica a inițiat noi măsuri în. 
vederea reducerii consumului de

chiar și in țările 
producătoare de 

este printre princi- 
de petrol ai con- 
în ultimul timp,

dică cu acuitate 
latino-americane 
petrol. Columbia 
palii producători 
tinentului, dar, _
epuizarea treptată a rezervelor a dus 
la o tendință de scădere a extracției, 
în consecință, guvernul columbian a 
adoptat un plan de economisire a 
combustibililor, alocind, totodată, 
fonduri importante pentru valorifi
carea marilor zăcăminte carbonifere 
și a potențialelor hidroenergetice. Și 
în Peru, concomitent cu exploatarea 
petrolului din bazinul Amazonului,

Programe de diversificare 
a resurselor de energie 
in țările latino-americane

de 0,33 tone. (America 
în calcularea respecti- 
0,6 tone pe locuitor, 

tone, iar Africa cu

energie, ținînd seama de faptul că 
prețul galopant al petrolului a lezat 
considerabil balanța financiară a ță
rii. în 1979, pentru achiziționarea de 
petrol vor fi necesare 200 milioa
ne de dolari, sumă reprezentînd mai 
mult de o cincime din valoarea to
tală a exporturilor țării. Recent, gu
vernul Guyanei a anunțat că, în ve
derea diminuării cheltuielilor pentru 
importuri de petrol (cu circa 40 
milioane de dolari), s-a hotărît in
terzicerea vînzării benzinei și a altor 
derivate ale petrolului in zilele de 
sîmbătă și duminică. întreprinderea 
națională pentru distribuirea 'ener
giei din Uruguay a elaborat măsuri 
ferme pentru reducerea cu 50 la 
sută a consumului de energie elec
trică în lunile iernii australe (iunie, 
iulie și august). în Republica Domi
nicană, economisirea combustibililor 
a devenit „o prioritate de interes 
national". Concomitent cu majorarea 
prețurilor la benzină și alte deri
vate ale petrolului, s-a limitat dras
tic iluminatul public și au fost spo
rite taxele percepute de la automo- 
biliști, pe autostrăzi, în zilele de 
sîmbătă și duminică.

Problema utilizării cit mai judi
cioase a resurselor energetice se ri-

se urmărește diversificarea resurse
lor de energie.

în general, preocupările de eco
nomisire a combustibililor • tradi
ționali se îmbină cu proiecte de 
valorificare a unor noi resur
se energetice. în Brazilia, țară 
care cheltuiește anual 7,5 miliarde de 
dolari pentru petrol, paralel cu sta
bilirea obiectivelor- unui program 

.vizînd reducerea cu 10 la sută din 
consumul de combustibil in 1979, in
vestiții masive sînt alocate atît pen
tru intensificarea lucrărilor de pros
pectare a zăcămintelor de țiței, cit 
și pentru valorificarea unor noi sur
se de energie. Pînă în 1980, nu mai 
puțip de 15 la sută din necesitățile 
de carburant ale țării urmează a fi 
acoperite prin utilizarea benzoholului, 
un amestec de benzină și de alcool 
obținut din . trestie de zahăr. 1,5 mi
liarde de dolari sînt destinați con
struirii unei uzine pentru producerea 
de petrol din șisturi bituminoase. O 
atenție mare se acordă folosirii ener
giei hidroelectrice, precum și cerce
tărilor pentru utilizarea energiei so
lare. Chiar și Venezuela, care este al 
cincilea producător și al treilea ex
portator de petrol din lume, promo-

vează o politică de stimulare a pro
ducției energetice netradiționale. în 
acest Sens, o atenție deosebită se 
acordă 'valorificării zăcămintelor de 
huilă din bazinul fluviului Orinoco.

In aria cercetărilor științifice și 
tehnologice, o pondere crescindă au 
dobîndit cele referitoare la captarea 
și folosirea energiei solare și geoler- 
mice. Dispunînd de zăcăminte de 
uraniu, Brazilia și Argentina au pro
iecte ambițioase în domeniul pro
ducției de energie nucleară.

Deși criza energetică afectează in 
mod inegal țările latino-americane, 
ele au importante preocupări comu
ne în combaterea efectelor acesteia. 
Ne referim la convergențe de poziții
— reliefate și la cele două reuniuni 
menționate — cu privire la stabilirea 
unui raport mai echitabil între pre
țurile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale, precum și la 
căutarea unor noi forme de coopera
re economică și financiară, inclusiv 
la nivel continental, mai ales în do
meniul creării unor noi surse de 
energie, care să atenueze consecin
țele actualei situații.. Totodată, în. 
baza unui consens al reuniunii 
OLADE, Venezuela va acționa ca 
intermediar între țările latino-ame
ricane și statele membre ale O.P.E.C., 
în vederea facilitării raporturilor de 
cooperare între cele două grupări. 
La rindul său, Ecuadorul, reafirmînd 
adeziunea sa la O.P.E.C., a precizat, 
în același timp, că sînt necesare 
eforturi pentru armonizarea intere
selor membrilor O.P.E.C. cu cele ale 
țărilor în curs de dezvoltare afectate 
de creșterea prețului petrolului.

Cele 22 de țări participante la se
siunea OLADE s-au pronunțat — 
într-unul din documentele reuniunii
— pentru un larg dialog universal, 
care să stimuleze acțiunile necesare 
în direcția statornicirii unei noi 
ordini economice internaționale. în 
spiritul acestui imperativ dl vremii, 
documentul principal al Conferinței 
OLADE — „Declarația de la San 
Jose" — recomandă — în perspec
tiva reducerii inechităților în con
sumul de combustibil — raționaliza
rea consumului de energie în țările 
industrializate, diversificarea ofertei 
și îmbunătățirea condițiilor de 
transport. Una din principalele con
cluzii ■ ale reuniunilor de la Caracas 
și San Jose relevă că făurirea unui 
nou tip de relații economice între 
state nu este posibilă fără solutio
narea crizei energetice.

Eugen POP

Convorbiri olandezo-vest- 
germane. Ministrul olandez al 
afacerilor externe, Christoph van der 
Klaauw, aflat într-o vizită de trei 
zile la Bonn, a avut o primă rundă 
de convorbiri cu ministrul de exter
ne al R.F.G., Hans-Dietrich Gen
scher. Au fost discutate în special 
probleme referitoare la relațiile bila
terale și în cadrul C.E.E., situația din 
Orientul Mijlociu, precum și proble
me energetice.

Majorarea prețurilorprin- 
cipalelor produse alimentare, cu 50 
la sută, a fost anunțată de guvernul 
israelian și U.P.I. Această decizie va 
face^ ca rata inflației în Israel să a- 
tingâ procente deosebit de ridicate — 
8(1 pină la 100 la sută. Confederația 
generală a muncii din Israel (Hista- 
drut) • a lansat ieri o chemare la o 
grevă de două ore în semn de pro
test față de escaladarea bruscă a cos
tului vieții în țară.

Spirala profiturilor. Potri- 
xvit datelor publicate de revista „A- 
nalysis", profiturile realizate în ul
timii cinci ani de companiile străine 
.care operează în Brazilia au crescut 
de circa trei ori. Datele statistice 
reproduse de publicația amintită a- 
rată că profiturile scoase din țară de 
aceste societăți, 
parte cu sediul în 
fost în anul 1978 
dolari, față de 
1973.

în cea mai mare 
Statele Unite, au 
de 580,6 milioane 

198,4 milioane, în

0 declarație făcută ziarului 
„Tiempo" de generalul Carlos Suarez 
Mason, șeful Statului Major General 
al armatei argentiniene, potrivit că
reia viitorii doi președinți ai țării vor 
fi tot militari, iar puterea nu va fi 
transferată civililor decît în 1987, a 
produs mare tulburare în Argentina. 
Actualul președinte al țării, genera
lul Jorge Videla — a menționat Ma
son — va fi înlocuit, în 1981, de un 
militar, pe o perioadă de trei ani, 
urmînd ca un nou mandat să fie 
încredințat, pînă în 1987, unui alt 
militar.

Erupția de la platforma 
de foraj submarin „Ixtoc-1", 
care a provocat o gravă maree de pe
trol în apele Golfului Mexic, va pu
tea fi oprită pînă la 1 septembrie, a 
anunțat responsabilul cu operațiunea 
respectivă al Companiei naționale 
mexicane a petrolului. El a precizat 
că cele două puțuri paralele ce se 
forează pentru a capta gazele și pe
trolul în erupție au atins deja adin- 
dmea de 2 600 metri.

Primul congres al agri- 
cultorilor din Nicaragua,or* 
gănizat după răsturnarea regimului 
somozist, va avea loc în septembrie 
— a anunțat la Managua secretarul 
general al Asociației lucrătorilor din 
agricultură, Edgardo Macias. El a 
arătat că una dintre . problemele 
principale de pe ordinea de zi a vii
torului forum al agricultorilor o va 
constitui examinarea modalităților 
prin care populația rurală poate par
ticipa la înfăptuirea reformei agrare 
și la promovarea procesului democra
tic din Nicaragua.

Un nou atentat în Spa
nia. Un municipal din lo
calitatea Portugalete (provincia, bască 
Bișcaya) a fost asasinat de trei te
roriști care au reușit să părăsească 
locul crimei la bordul unui automo
bil — au declarat surse ale poliției.

Reuniunea de la Bagdad. 
La Bagdad se desfășoară lucrările 
unei reuniuni a specialiștilor Birou
lui de coordonare al țărilor nealinia
te, consacrată examinării modalități
lor de creare a unui fond internațio
nal destinat să compenseze efectele 
inflației asupra economiilor țărilor în 
curs de dezvoltare, anunță agenția 
irakiană de știri I.N.A. ’ ’
participă delegați din Cuba, 
slavia, India, Sri 
Vietnam și Irak.

La lucrări 
, Iugo- 

Lanka, Guyana,

Constituirea 
„Frolinat-Unit" 
Cele trei tendințe 
ale Frontului de Eliberare Națională 
din Ciad, reprezentate în cadrul gu
vernului ciadian, au hotărît — la ca
pătul unei săptămînj de negocieri — 
să se reunifice sub stindardul Froli- 
nat, organizația urmînd să fie denu
mită de acum înainte „Frolinat-Unit". 

într-un document semnat de șeful 
Forțelor Armate din Nord (F.A.N.), 
Hissene Habre, de conducătorul Fro- 
linat, Goukouni Oueddei, și de lide
rul Forțelor Armate Occidentale 
(F.A.O.), Moussă Matela Mahamat 
Said, cele trei tendințe au hotărît 
să-și dizolve armatele și conducerile 
politico-militare.

organizației 
din Ciad, 

politico-militare

Acorduri canadiano-ke- 
nyOnO urma convorbirilor care 
au avut loc la Nairobi între primul 
ministru al Canadei, Joseph Clark, și 
președintele Kenyei, Daniel Arap 
Moi, intre cele două' țări au fost 
semnate trei acorduri de cooperare 
în domeniile economic, științific și 
tehnic.

Incendii în S.U.A.Int,nsa 
suprafețe de păduri din patru state 
ale S.U.A. — Idaho, Oregon, Monta
na și Nevada — au căzut pradă 
unuia din cele mai devastatoare in
cendii izbucnite în această țară. Au 
fost, pînă acum, înghițite de flăcări 
peste 80 000 hectare de păduri.

Un taifun de vînturi cu 
o viteză de pește 126 kilometri pe oră 
se apropia ieri de coastele insulei ja
poneze Okinawa — a anunțat Agenția 
meteorologică niponă. Taifunul va 
atinge intensitatea maximă de circa 
200 kilometri pe oră într-o reghin 
situată la sud-vest de Naha, capitala 
insulei Okinawa. Ca o măsură de 
prevedere, autoritățile au interzis 
toate zborurile avioanelor spre Oki
nawa și au transmis semnale ' de 
alertă tuturor vapoarelor care se În
dreaptă spre insulă.

a
•••„CHR YSLER ÎN PANĂ!

ori mai mare, 
energia nu- 
face urmă- 

resurseior po- 
Africa

• Una din cele mai mari firme americane constructoare 
automobile — confruntată cu , 
porțile uzinei va ieși, în curîn

grave dificultăți financiare • 
id, un nou lot de... șomeri • 

căutarea unei operațiuni de salvare

WASHINGTON 13 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al corporației 
americane constructoare de automobile „Chrysler" a declarat că un nou 
eșalon de muncitori vor fi conccdiați în viitorul apropiat, adâugindu-se 
celor aproximativ 24 0(10 care și-au pierdut locurile de muncă de cind 
firma este confruntată cu severe dificultăți financiare, in contextul crizei 
petrolului. In prezent, a adăugat el, conducerea companiei procedează la 
elaborarea unui „program de salvare", pentru obținerea sprijinului finan
ciar solicitat Administrației.

După cum s-a anunțat, cererea companiei de a 1 se acorda un împru
mut direct de un miliard de dolari a fost "respinsă, guvernul luind in con
siderare emiterea de garanții asupra împrumuturilor pe care „Chrysler" 
le-ar putea obține de pe piețele financiare. Acestea ar putea atinge 750 mi
lioane dolari, operațiunea de salvare fiind cea mai importantă din cele 
organizate pină acum. în urmă cu opt am. corporația aeronautică „Lock
heed", confruntată, la rindul ei cu mari probleme financiaro, a beneficiat 
de garanții guvernamentale pentru împrumuturi totalizând 250 milioane 
dolari.

Ultimul număr al revistei americane „Newsweek" — din care re
producem fotografia de mai sus, înfățișînd creșterea „stocurilor" de li
muzine devenite greu vandabile, în contextul penuriei de carburanți — 
este consacrat, în mare parte, irizei industriei constructoare de auto
mobile.

EVOLUȚIA STAȚIEI 
COSMICE „SAL1UT-6”
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

Luni, in a 170-a zi de zbor pe 
orbită, cosmonauții sovietici 
Vladimir Liahov.și Valeri Riu- 
min au continuat să lucreze cu 
documentația și să verifice func
ționarea sistemelor de bord ale 
stației „Saliut-6“. Ei au conti
nuat, totodată, executarea unor 
experiențe tehnologice. Agen
ția T.A.S.S. relatează că aceste 
agregate și sisteme, ca și cele de 
la bordul navei cosmice „So- 
iuz-34" funcționează normal.

Starea sănătății celor doi cos- 
monauți este bună. Duminică ei 
au studiat influența unor sarcini 
fizice dozate asupra funcționării 
sistemului circulator, precum 
activitatea bioelectrică 
dului.

REZERVELE MONDIALE 
DE URANIU

Specialiștii Agenției pentru 
energia nucleară a Organizației 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) au esti
mat că rezervele mondiale de 
uraniu, inclusiv cele potențial^, 
totalizează în jur de 7—15 mi
lioane tone. Demn de remarcat 
este că această cifră este consi
derată de alți specialiști ca fiind 
de cel puțin două

Agenția pentru 
cleară a O.E.C.D. 
toarea estimare a 
tențiale pe continente :
— 1,3—4 milioane tone ; Ameri
ca de Nord — 2,1—3,6 milioane 
tone ; America Centrală și de 
Sud — 0,7—1,9 milioane tone ; 
Asia — 0,2—1 milioane tone ;
Australia și Oceania — 2—3 mi
lioane tone ; Europa occictentală
— 0,3—1,3 milioane tone.
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