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Acum, în agricultură, munca politico-organizatorică, 
spiritul de răspundere al tuturor organizațiilor 

de partid, al conducerilor de unități să se concretizeze 

intr-o acțiune urgentă, de cea mai mare importanță:

TOATĂ POPULAȚIA SATELOR - LA CULES!

IN COLECȚIA Ut TEXTE ALESE DINI MUEAJOJUILPOLITICA
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU. UN NOU VOLUM
„DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ

ÎN ROMÂNIA "

în agricultură, această perioadă de muncă 
este una dintre cele mai importante și mai 
aglomerate din tot cursul anului agricol. Aceas
ta deoarece ea arată — prin roadele pe care le 
dă pămintul lucrat de-a lungul unui an — cum 
s-a muncit, cu cită hărnicie, pricepere și răs
pundere, pentru a se obține producții agricole pe 
măsura posibilităților și a cerințelor. Tocmai de 
aceea, in această perioadă, lucrătorii ogoarelor 
— cooperatorii, mecanizatorii, muncitorii din 
întreprinderi agricole de stat, specialiștii — 
practic întreaga populație de la sate este 
chemată, are datoria de înaltă răspundere să 
asigure într-un timp scurt stringerea pină la 
ultimul bob, pină la ultimul gram a tuturor 
produselor agricole — rezultatul unui an de 
muncă — astfel încît nimic din ceea ce a 
rodit pămintul să nu se risipească.

în ultima perioadă a plouat mult, iar în une
le zone s-au depășit chiar limitele normale. De 
aceea este cu atit mai mult necesar să se 
ia toate măsurile — în fiecare unitate agrico
lă, în fiecare fermă, în fiecare sat — pentru 
o participare totală a lucrătorilor ogoarelor, a 
populației la strinsul recoitei, pentru o organi
zare perfectă a întregii activități, astfel ca în
deosebi produsele perisabile să nu aibă de 
suferit, să poată fi strinse, înmagazinate sau 
date spre prelucrare fabricilor în cel mai scurt 
timp.

Se înțelege că prioritate are acum strinsul 
legumelor, fructelor, strugurilor de masă și al 
altor produse perisabile. Dar, în același timp, 
trebuie dată cea mai mare atenție recoltării 
fasolei pentru boabe, inului pentru ulei și or
zoaicei — produse care, pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni, trebuie adunate în întregime de pe 
toate suprafețele cultivate. Paralel cu aceasta, 
trebuie intensificată recoltarea la sfecla de

zahăr, cartofi, floarea-soarelui, precum și la 
porumb, in zonele din sudul țării, pe măsură 
ce recolta ajunge la maturitate.

Deși strinsul roadelor toamnei este o sarci
nă la ordinea zilei, mai există conduceri de 
unități agricole, organe agricole de speciali
tate și organizații de partid de la sate care 
nu au luat în toate cazurile măsuri corespun
zătoare pentru buna desfășurare a recoltării. 
Ele invocă adesea condițiile climatice nepriel
nice, ceea ce nu justifică în nici un fel atitu
dinea pasivă, lipsa de inițiativă pentru gră
birea lucrărilor de recoltare.

Organele și organizațiile de partid, organele 
de stat și organele agricole de specialitate 
trebuie să asigure, în această perioadă, des
fășurarea întregii activități de recoltare a roa
delor toamnei și de pregătire a însămînțărilor 
pe baza unor programe riguros stabilite, ur
mărite și îndeplinite prin repartizarea corespun
zătoare, judicioasă a sarcinilor pe unități agri
cole, formațiuni de muncă și oameni, în așa 
fel ca toate lucrările din cimp, grădini, vii și 
livezi să se desfășoare în spiritul unei ordini 
aesăvîrșite, asigurîndu-se folosirea chibzuită, 
rațională, economicoasă și cu randament ma
xim atit a forțelor mecanice, cit și a celor ma
nuale. Toate formațiile de lucru și toți lucră
torii din agricultură trebuie să aibă în această 
perioadă sarcini precise, clare, pe ore, zile și 
locuri de muncă, exercitîndu-se pretutindeni de 
către organele de partid și de stat un control 
riguros asupra modului în care se îndeplinesc 
sarcinile ș| dispozițiile date. Totodată, ește im
perios necesar ca înainte de începerea recol
tării, în fiecare secție de mecanizare, specia
liștii să verifice cu minuțiozitate și răspundere 
starea tehnică a mijloacelor mecanice, dacă 
acestea au fost reparate și reglate corespun-

zător, astfel incit la recoltare să nu se pro
ducă nici un fel de risipă.

Este de cea mai mare importanță ca buna 
organizare a repartizării sarcinilor și a contro
lului să asigure, pretutindeni, raportarea exactă 
a îndeplinirii programelor de recoltare și de 
pregătire a însămînțărilor de toamnă, eliminîn- 
du-se cu desăvîrșire orice tendință de rapor
tare fictivă, de dezinformare — atitudini ce 
contravin flagrant climatului general de mun
că, de ordine și sint de natură să genereze 
delăsare în muncă și pagube în producția agri
colă.

Activitatea politico-educativă, munca politică 
de masă desfășurate de organizațiile de partid 
de la sate în această perioadă trebuie să aibă 
ca obiectiv fundamental mobilizarea tuturor 
forțelor de Io sate, întărirea spiritului de răs
pundere al tuturor și al fiecăruia față de soarta 
recoltei, să determine un interes general pen
tru stringerea, depozitarea și valorificarea în
tregii producții agricole, o atitudine exigentă, 
fermă împotriva oricărei manifestări de risipă, 
împotriva delăsării și pasivității. în acest scop 
trebuie să fie folosite toate mijloacele muncii 
politice de masă — foile volante, stațiile de 
radioamplificare, gazetele de perete, brigăzile 
satirice — și, în primul rînd, munca de la om 
la om, îndemnul pe care comuniștii trebuie 
să-l adreseze tuturor cu cuvîntul, dar mai ales 
cu fapta.

Oamenii muncii din agricultură, toți locuitorii 
satelor se află în fața unei campanii de o im
portanță deosebită. Fără îndoială, . această 
campanie va fl încheiată cu succes prin con
ducerea ei permanentă și nemijlocită de către 
organele de partid județene și comunale, de 
către organizațiile de partid ia fiecare loc de 
muncă.

După cum se știe, ideea fundamen
tală potrivit căreia socialismul . și 
democrația sint de nedespărțit con
stituie o caracteristică de bază a 
concepției Partidului Comunist Ro
mân cu privire la edificarea noii 
orînduiri,- exprimă unul dintre sen
surile cele mai profunde ale întregii 
activități de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a tării noastre 
spre comunism. Prin volu
mul recent apărut „Demo
crația socialistă in Româ
nia", cititorul are acum Ia 
îridemînă, înmănuncheate, o 
serie dintre cele mai repre
zentative texte privind în
gemănarea dintre democra
ție și socialism din opera 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, texte care, ge- 
neralizind practica social- 
istorică, experiența țării 
noastre, reprezintă contri
buții de excepțională însem
nătate ale gindirii social- 
politice românești la apro- 

. fundarea tezelor socialis
mului științific, la promo
varea pozițiilor socialismu
lui în confruntările de idei 
ce au loc în lume pe aceas
tă temă.

Ridicarea clasei munci
toare la rangul de clasă 
conducătoare în societate, 
făurirea unei democrații de 
tip nou constituie cuceriri 
istorice ale socialismului in 
România. Lucrările tovară
șului Nicolae Ceausescu de
monstrează că fundamentele 
unei asemenea democrații 
se află în deținerea întregii 
puteri politice de către cla
sa muncitoare in alianță cu 
țărănimea, cu intelectualita
tea, in stăpinirea avuției 
naționale de către oamenii 
muncii, în asigurarea unui 
progres multilateral ,al so
cietății. prin făurirea unei 
economii puternice, mo
derne și dinamice. Astfel de 
fundamente dau un conținut 
real drepturilor și libertă
ților democratice, creînd 
premisele sociale, economice
și politice ale participării întregului 
popor la conducerea societății.

Partidul Comunist Român a acțio
nat și acționează neobosit pentru 
înfăptuirea democrației socialiste în 
ceea ce are mai esențial, în toate 
formele și ipostazele acesteia, văzind 
in democrație atit o întruchipare a 
dreptului de exprimare a opiniei oa
menilor muncii asupra tuturor pro
blemelor privind dezvoltarea socie
tății, cit și modalitatea de atragere 
a lor efectivă la conducerea treburi
lor obștești. Lucrările tovarășului 
Nioolae Ceaușescu Înfățișează con
vingător semnificația majoră a mă
surilor adoptate de partid in acest 
sens in ultimul decpnjy. și jumă
tate. După cum se știe, din inițiali- • 
va și sub» îndrumarea nemijlocită a 
conducerii partidului, a secretarului 
său general, s-a creat treptat un cu
prinzător și complex sistem care, 
avind ca nucleu și forța politică con
ducătoare partidul comunist, asigură 
participarea directă și permanentă a

clasei muncitoare, a tuturor catego
riilor de oameni1 ai muncii la con
ducerea unităților economice, a insti
tuțiilor științifice, cultural-educative, 
a unităților administrativ-teritoriale, 
a întregii societăți.

Acest sistem este reprezentat de 
Frontul Unității Socialiste, care re
unește toate organizațiile politice 
obștești și culturale, toate clasele și
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toare în societate. Prezența efectivă 
a muncitorilor, a diferitelor categorii 
de oameni ai muncii in organele de 
conducere centrale și locale este me
nită să imprime un și mai puternic 
suflu înnoitor, revoluționar întregii 
activități economico-sociale, permite 
îmbinarea mai armonioasă a expe
rienței maselor cu cea a cadrelor, 
întărește și mai mult unitatea din

tre masele muncitoare si 
organele de conducere. Im
perativul folosirii adecvate 
a sistemului institutional al 
democrației noastre socialis
te esje subliniat în mod deo
sebit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Esențialul este 
acum să se acționeze cu 
toată perseverenta si ener
gia pentru buna funcționare 
a acestui cadru, pentru fo
losirea deplină a condițiilor 
și posibilităților pe care 
le-am creat. Va trebui să 
asigurăm ca toate organis
mele democrației noastre 
socialiste să capete un con
ținut tot mai profund, să 
funcționeze cit mai armo
nios — evitind suprapune
rile — să devină adevărate 
tribune eficiente de dezba
tere și soluționare de către 
mase a problemelor condu
cerii întreprinderilor si in
stituțiilor, unităților terito- 
rial-administrative. a între
gii societăți".

Volumul reliefează faptul 
că procesul adîncirii de
mocrației socialiste se îm
pletește strins. mergînd 
pină la intercondiționare, 
cu procesul perfecționării 
conducerii vieții sociale. O 
asemenea cerință este cu 
atît mai stringentă în con
dițiile revoluției tehnico- 
știintifice. ale efortului ge
neral pentru realizarea unei 
calități noi. superioare, in 
toate compartimentele vie
ții sociale. Experiența ara
tă că modalitățile în care 
partidul promovează de
mocratismul socialist fac 
din participarea maselor o 
componentă fundamentală

a conducerii științifice a societății, 
experiența și înțelepciunea colec
tivă asigurind ridicarea eficien
ței Întregii activități de condu
cere a societății socialiste. Parti
ciparea la activitatea de condu
cere a vieții sociale devine în a- 
ceste condiții o adevărată școală — 
o școală a înțelegerii mecanismelor 
profunde ale progresului țării; a for
mării unei conștiințe înaintate, capa
bile să armonizeze interesele indivi
duale, locale, cu cele generale, o 
școală a răspunderii sociale. „Sensul 
major al democrației socialiste — 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se exprimă in spiritul de responsa
bilitate socială de care trebuie să fie 
animat fiecare cetățean, in îndatori
rea lui de a acționa în virtutea im
perativelor supreme ale societății, 
ale națiunii. Pentru a asigura mani-
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categoriile sociale, asigurind cadrul 
organizatoric larg de participare a 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la conducerea societății, 
la înfăptuirea Programului Partidului 
Comunist Român. Sistemul demo
crației socialiste cuprinde toate 
formele instituțional izate de condu
cere colectivă a diferitelor domenii 
de activitate atît pe plan local, cit 
și pe plan național. Crearea organe
lor autoconducerii muncitorești, in
troducerea autogestiunii, a noului 
mecanism economico-financiar, a- 
șază pe baze profund democratice 
conducerea activității întreprinderi
lor, a unităților economice. De o în
semnătate principială și politică 
deosebită sînt măsurile luate in ve- 
derea creșterii în toate organele de 
conducere colectivă a numărului 
muncitorilor care lucrează nemijlo
cit în producție, expresie a preocu
pării statornice a partidului nostru 
pentru continua întărire a rolului 
clasei muncitoare, ca clasă conducă (Continuare în pag. a IV-a)

DA, „neamul e mai 
veșnic detit noi“!

Eu însumi am că
lătorit de multe ori in 

■ străinătate și pro- 
pria-mi inimă știe, de 
la lacrima și febra ei 
dureroasă, nu din au
zite, cit de adine și 
atroce este dorul de 
patrie. Oriunde ai a- 
junge, într-o tară pri
etenă și caldă ca o 
amiază de vară, sau 
într-o țară indiferentă 
și rece ca o ploaie 
mocănească, repede 
simți sufletul bolnav 
de dor, de prispa ca
sei părintești care nici 
pe departe nu-i un 
palat, de rubedenii și 
prieteni, ba aș indrăz- 
ni să spun că si de 
cei pe care nu-1 în
drăgești din nu mai 
știu ce pricină îndă
rătnic omenească.

Am întîlnit o dată, 
într-un port medite
ranean, un matroz 
român. Stătea într-un 
mic local singur la o 
masă, cu fața in 
pumni și bea basamac 
dintr-un păhărel cit o 
coajă de nucă. M-am 
așezat la masa lui și, 
după cîteva minute 
de tăcere nu tocmai 
prietenească, am aflat 
că sintem orșoveni 
amîndoi. Eu eram ple
cat de-acasă numai 
de-o săptămînă. in 
timp ce el călătorea 
de aproape două luni. 
A ținut-o numai în 
întrebări. Sărea de la 
una la alta ca un 
căluș, iar multe între
bări erau atît de neaș
teptate și chiar lipsite 
de logică și coerență, 
încît păreau aiuritoa
re sau pur si simplu 
gratuite : cum e vre
mea pe la noi, dacă 
plouă sau ba și cît e 
de înalt cucuruzul. 
Doamne, măi omule, 
am exclamat eu sur
prins. Dar ești lup de 
mare, nu agricultor, 
ce-ți pasă de toate 
chestiile astea ? Mi-a 
răspuns, de fel stinje- 
nit de uimirea mea, 
cu tonul Unui copil to
pit de dorul unei ju
cării :

— Oh, tovarășe dra
gă, mor de dor să 
măninc cucuruz fiert, 
să fac baie in Dunăre, 
să stau măcar o oră 
cu undița pe dig, să 
mă prăjesc la soare și

să aud cin tind un ta
ragot...

Mă fericea că peste 
cel mult o săptămînă 
aveam să fiu acasă, 
în vreme ce el trebuia 
să zăbovească pe ape 
atit de străine și în
depărtate încă vreo 
opt săptămîni.

Am fost. altădată, 
la Otopeni. martorul 
unei scene de o ex
plozie a sentimente
lor pe cit de patetică, 
pe atit de sinceră .și 
spontană. Din avionul 
unei curse internațio
nale a coborît un in-
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giner care lucrase. In 
cadrul unui contract, 
într-o țară din Africa. 
Era îmbrăcat in hai
ne de drill, ușoare și 
elegante și pe cap 
purta o caschetă de 
tip tropical. Ai fi cre
zut că era un bărbat 
de bani gata, saturat 
de safariuri și corride. 
Dar el, tinărul de 35 
de ani, bronzat de 
soarele torid ,al tropi
celor, condusese lu
crările de construire 
a unei căi ferate, nu 
fusese la nici o vînă- 
toare. Părea un băr
bat nedeprins cu la
crimile. Și. totuși, aco
lo. in salonul aerogă
rii, așteptind să-i vină 
bagajele, l-am văzut 
cu cei doi copii ai săi 
în brațe, cu soția, 
ocrotindu-i din priviri 
dulci, cu un Bărăgan 
de soare în ochi. A- 
tunci am văzut că 
ochii temerarului băr
bat erau umezi de 
lacrimi, ca si ai soției 
sale. Intre ei doi, 
copiii rîdeau și băteau 
din palme și pu
neau o mie de între
bări copilărești. ne- 
știind că lacrimile ce 
le vedeau în ochii pă
rinților lor înseamnă 
izbăvirea de dor. de 
acel sentiment căruia 
numai poporul român, 
spunîndu-i dor. a a- 
vut adînca si binecu- 
vîntata inspirație de 
a-i da un nume unic, 
irepetabil. de negăsit 
în nici unul din miile 
de graiuri ale lumii.

Multe, fără număr 
au fost ceasurile de 
restriște în istoria po
porului român. Cunosc 
povestea emoționantă 
a unor bărbați pe care 
viscolele primului răz
boi mondial i-au a- 
runcat la mii de kilo
metri de casa și de 
tara lor, în tuspatru 
zările pămintului. fre- 
cind prin încercări 
incredibile, întorcând 
spatele oricărei alte 
aventuri posibile, ei 
au ținut să se întoar
că în țara lor. la să
răcia și nevoile lor. 
Cu atit mai trainică, 
de nedisldcat este as
tăzi dragostea de pa
trie — într-o tară 
liberă și demnă, unde 
cu adevărat stăpîn e 
omul muncii, unde el 
trăiește incomparabil 
mai bine și mai fru
mos decit înaintașii 
săi și unde, prin 
munca sa, a întregului 
popor se creează baza 
pentru creșterea con
tinuă a nivelului său 
de viată.

Vai și amar de ti
nărul care, visind să 
ajungă chelner la un 
bar de noapte in nu 
știu care metropolă a 
lumii, crede că fumind 
o țigaretă Kept și 
privind un Hispâna- 
Suiza a și devenit... 
fericit 1

De o mie de ori mai 
fericit, omenește, e ti
nărul care construieș
te in patria lui case 
și fabrici, chiar dacă 
pantalonii lui nu poar
tă vreun ecuson de 
mare prestigiu comer
cial. Cind îl văd pe 
binalele metalice ale 
unui bloc în construc
ție, cu mistria în mină, 
mă gîndesc orgolios 
că blocul de zece eta
je este aievea soclului 
propriei sale statui. 
Are un mic aparat de 
radio portativ si nu-și 
permite, deocamdată, 
să aibă un casetofon 
sofisticat. Nu face lungi 
călătorii pe mările lu
mii și își plimbă iubita 
duminicile cu barca 
doar in Cișmigiu. Cind 
vrea să fie galant îi
(Continuare 
în pag. a Il-a)

întreprinderea metalurgică lași — hala laminoarelor Foto: S. Cristian

Creatorul de frumos - un militantă
în slujba idealurilor poporului

In cel de al 35-lea an 
de la eliberarea patriei, 
poeții din România au 
dedicat un amplu volum 
„Izvoare nesecate" —ade
vărat imn colectiv al 
bucuriei — poporului din 
care s-au născut, pămin
tului pe care trăiesc. 
Partidului Comunist Ro
mân, secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este o dovadă 
in plus a felului in care 
scriitorii, intelectualii, ca 
și întregul nostru popor, 
știu să cinstească marile 
evenimente din viata 
României. Dealtfel, din- 
totdeauna, așa cum apre
cia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntul ce 
ni l-a adresat cu ocazia 
primirii conducerii Uniu
nii scriitorilor, din rîndu- 
rile poporului nostru s-au 
ridicat artiști care au cîn- 
tat idealurile de dreptate si 
libertate, frumusețea pa
triei. In istoria Partidului 
Comunist Român, partidul 
-care a organizat și a con
dus revoluția socialistă în 
România și, care continuă 
procesul revoluționar de 
construire. în tara noastră, 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pen
tru ca mîine să ajungem 
la comunism, un capitol

aparte îl constituie parti
ciparea intelectualității la 
revoluție, la marile trans
formări politice, econo
mice. sociale și culturale 
din patria poporului ro
mân. In toată această is
torie este de remarcat 
atenția acordată de partid 
intelectualității și rolului 
intelectualului în revolu

unor membri și nemembri 
de partid, care reprezintă 
floarea intelectualității 
din România. Savanți și 
oameni de artă de mare 
prestigiu, riscînd • totul, 
riscind viața, au scris în 
acel memoriu : „în clipa 
în care un cumplit dezas
tru amenință ființa nea
mului nostru, am hotărit

de George MACOVESCU

ție. Din 1921 și pînă astăzi, 
deci vreme de cincizeci și 
opt de ani, in rindurile 
partidului s-au găsit in
telectuali de valoare, care 
au făcut și fac cinste cul
turii și științei românești. 
Și dacă nu toți marii In
telectuali ai noștri au fost 
membri de partid, totuși 
ei au stat sub influenta 
partidului și au acționat 
ca atare în toate împre
jurările. Un singur exem
plu este cît se poate de 
grăitor : memoriul inte
lectualilor din 1944, prin 
care se cerea răspicat 
ieșirea din război, memo
riu initiat de Partidul 
Comunist Român. Pe acea 
pagină, care s-a înscris in 
istorie, se află numele

să adresăm apelul, pentru 
că in actualele împreju
rări tăcerea noastră ar în
semna o crimă". Această 
pagină sintetizează pozi
ția intelectualității din 
România fată de cel mai 
feroce dușman al poporu
lui român, față de fas
cism. O pagină de cu
raj, de demnitate, de 
patriotism. O pagină de 
înțelegere a telurilor po
porului. ale clasei munci
toare, ale Partidului Co
munist Român. Ea nu ar 
fi fost posibilă dacă 
partidul nu ar fi avut po
ziția sa consecventă fată 
de intelectualitate, nu ar 
fi înțeles rolul intelectua
lității în procesele revo

luționare și nu ar fi ac
ționat în consecință.

Raporturile intelectuali
tății cu clasa muncitoare, 
deci și cu partidul ei, au 
un caracter istoric. Divi
ziunea socială a muncii, 
deci despărțirea muncii 
intelectuale de cea fizică, 
a determinat apariția in
telectualității, care, prin 
natura activității ei. prin 
relativa ei independență 
fată de condițiile societă
ții. poate să opteze pentru 
o oozitie de clasă sau 
pentru alta. în societatea 
organizată pe clase, con
tradicția dintre munca 
fizică și cea intelectuală a 
dat naștere la neîncrede
re reciprocă intre clasa 
muncitoare și intelectuali
tate. Situarea unor inte
lectuali pe pozițiile cla
selor exploatatoare, fie 
prin originea lor socială, 
fie prin acțiuni politice 
deliberate, luarea de ati
tudini antimuncitorești. 
reacționare. retrograde, 
toate acestea au dus la 
suspiciuni din partea 
muncitorilor, la neîncre
dere, la părerea că clasa 
muncitoare nu-si poate 
găsi un aliat în intelec-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Care sînt principalele căi 
de acțiune pentru lărgirea bazei 

proprii de materii prime
și energie

Programul grandios de înfăptuiri, 
pe deplin realizabile, cuprins in 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XII-lea al partidului, prefigu
rează viitorul luminos al patriei noas
tre socialiste, asigurind premisele ma
teriale ale intrării societății româ
nești într-o fază nouă, superioară a 
dezvoltării sale. Pentru înfăptuirea 
importantelor prevederi cuprinse in 
proiectul de Directive sînt necesare 
o serie de măsuri care sînt, de ase
menea, precis formulate ; între aces
tea un loc de maximă însemnătate îl 
reprezintă cele referitoare la dezvol
tarea bazei proprii de materii prime 
și energetice. în această privință, se
cretarul general al partidului,, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a formulat 
drept orientare primordială IDEN
TIFICAREA ȘI PUNEREA IN 
VALOARE A NOI SUBSTANȚE 
UTILE, A NOI MINEREURI, CARE 
SA ASIGURE ÎNTR-O MĂSURĂ 
MAI MARE NECESITĂȚILE DE 
MATERII PRIME ȘI MATERIALE 
ALE ECONOMIEI.

Ce a impus o asemenea opțiune 
spre dezvoltarea mai susținută în 
viitorul cincinal a bazei proprii de 
materii prime ?

Mai întîi cerința continuării ferme, 
pe o treaptă superioară a procesului 
de industrializare ; in cincinalul 
1981—1985, industria se va dezvolta 
într-un ritm înalt de 8—9 la sută. Or, 
pentru dezvoltarea atit de viguroasă 
a industriei este necesară o creștere 
corespunzătoare a resurselor mate
riale, a bazei de materii prime și 
materiale pentru a se asigura apro
vizionarea ritmică, integrală a acti
vității productive. Astfel, obținerea 
unei producții de otel de 20—20,4 mi
lioane tone in 1985 trebuie să se 
sprijine în principal pe o cantitate 
corespunzătoare de minereu de fier 
și de cocs, care se va asigura atît din 
producția internă, cît și din import. 
Bunăoară, în proiectul de Directive 
se prevede că în anul 1985 producția 
de huilă spălată pentru cocs va crește 
cu 59 la sută. La fel. realizarea u-

nei producții de energie electrică de 
aproape 52—54 miliarde kWh în ter
mocentrale pe combustibili solizi 
trebuie să se bazeze pe o produc
ție de 72—75 milioane tone lignit și 
15—16.5 milioane tone șisturi bitu
minoase.

Este știut că orice bun gospodar 
își acoperă nevoile în primul rînd 
din ceea ce ii furnizează pro
pria gospodărie, folosind din plin șl 
eu eficientă înaltă toate resursele de 
care dispune. Conceptul de bază, 
științific fundamentat al parametri
lor cincinalului următor pornește 
tocmai de la FOLOSIREA INTENSI
VA, DAR ȘI EXTENSIVA A RE
SURSELOR DE MATERII PRIME 
DE CARE DISPUNE TARA NOAS
TRĂ, astfel încît cea mai mare parte 
a necesităților să se asigure din re
surse interne. Pentru perioada pînă 
în 1990 se are în vedere ca Româ
nia să devină independentă din punct 
de vedere al energiei și combustibi
lului.

Firește, pentru că avem resurse 
materiale limitate am importat și 
vom continua să importăm o serie 
de materii prime și materiale. Dar 
accentuarea, pe plan mondial, a pe- 
nuriei unor resurse de materii prime, 
cu deosebire a petrolului, a condus 
la o creștere continuă, puternic as
cendentă, a prețurilor, obligînd ță
rile importatoare la eforturi valutare 
deosebite, într-o perioadă de șap
te ani, preturile s-au triplat, iar 
la unele materii prime s-au în
registrat creșteri și mai mari (la 
titei de aproape 11 ori. la cărbuni 
și cocs de 3,8 ori, la cauciuc de 3,7 
ori etc.). Pentru a feri economia na
țională de convulsiile continue ale 
pieței mondiale de materii prime și 
a evita dependența fată de ascen
siunea accelerată a preturilor, se im
pune să folosim din plin resursele ce

Prof. dr.
Dumitru FUNDĂTURA

(Continuare in pag. a IV-a)
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E profund semnificativ largul inte
res cu care întreaga noastră societate 
a primit proiectele de documente ale 
Congresului al XII-lea al P.C.R. — 
amplă, cuprinzătoare și profundă sin
teză programatică a căilor de dezvol
tare a României socialiste în anii ce 
vin. Acestui interes, acestei dorințe 
de a le cunoaște in chip aprofun
dat organizațiile de partid au înda
torirea de a le răspunde prin crea
rea promptă a condițiilor celor mai 
prielnice pentru studierea și dezba
terea lor în spirit 
nul preocupării 
constante de a în
deplini întocmai 
obiectivele econo
mice la ordinea 
zilei. Și este pe 
deplin firesc și 
necesar ca în
treg acest pro
ces dc cunoaștere 
adincită a pro
iectelor de docu
mente să fie in
disolubil legat de 
MOBILIZA
REA ENERGII
LOR PENTRU ÎN
DEPLINIREA IN-

A 
SARCINILOR DE 

A-

creator, sub scm-

T E G R A LA
PRODUCȚIE 
LE CELUI DE-AL 
PATRULEA AN 
AL CINCINALU
LUI.

Aflați la scurt 
timp după publi
carea proiectelor 
de documente ale 
Congresului al 
XII-lea al Parti
dului Comunist 
Român în mai 
multe unități din 
orașul Orșova, ju
dețul Mehedinți, 
ne-am propus să, 
vedem ce anume 
s-a întreprins și 
se întreprinde în acest sens de către 
organele și organizațiile de partid de 
aici.

O primă constatare : pretutindeni, 
organizațiile de partid au trecut 
operativ la o intensă activitate poli- 
tico-educativă în vederea însușirii 
temeinice a prevederilor proiectelor 
de documente, ÎN INDISOLUBILA, 
ORGANICA LEGĂTURĂ CU SAR
CINILE ECONOMICE CONCRETE, 
CU REALIZAREA PLANULUI ȘI A 
ANGAJAMENTELOR ASUMATE. 
Comitetul orășenesc de partid a 
cuprins într-un sistem unitar de 
instruire și pregătire nu numai pe 
membrii săi și activul de bază ; este 
de retinut că la programul de in
struire și pregătire au participat 
toate cadrele de conducere din eco
nomie, învățămînt, colectivele ob
ștești ale stațiilor de radioamplificare 
și gazetelor de perete, într-un cuvint 
toți- cei chemați să organizeze efec
tiv activitatea de studiere temeinică 
a acestor importante documente de 
partid.

Merită consemnat faptul că. după

Obiective de investiții față în față 
cu termenele de punere în funcțiune
Pe platforma industrială din Zalău

CHEin REUȘITEI - LIVRAREA 
GRARNICA fl UTIEAJEERR

Intre obiectivele de investiții afla
te în construcție pe platforma indus
trială a municipiului Zalău, trei pot 
fi considerate prioritare la ora ac
tuală. Este vorba de laminorul de 
cupru din cadrul întreprinderii de 
conductori electrici emailați, între
prinderea de anvelope și întreprin
derea de țevi. Accelerarea ritmului 
lucrărilor de construcții, care in anul 
trecut au înregistrat serioase rămî- 
neri în urmă, constituie pe cele trei 
șantiere amintite problema numărul 
unu, condiția principală pentru în
cadrarea in graficele de execuție și 
respectarea termenelor de punere in 
funcțiune planificate. In acest scop, 
la toate fronturile de lucru au fost 
asigurate utilajele de construcții ne
cesare în paralel. acordîndu-se o 
atenție sporită folosirii lor cît mai 
raționale. De asemenea, efectivele de 
lucrători existente au fost completata 
cu circa 1 000 de oameni, Iuîndu-se, 
totodată, măsuri energice pentru sin
cronizarea eforturilor constructorilor 
și montorilor. Toate acestea au con
dus la realizarea, în primul semestru 
al anului și în luna iulie, de către 
Trustul de construcții industriale din 
Cluj-Napoca, a unui volum de lu
crări cu mult superior prevederilor 
de plan.

Cu toate acestea, ritmul de execu
ție nu se ridică incă la nivelul po
sibilităților existente. Cauza princi
pală constă în dificultățile pe care și 
le fac reciproc constructorul, benefi
ciarul si unii furnizori, în greutățile 
constatate în colaborarea dintre ei. 
Cum trebuie acționat ?
• CONSTRUCTORUL are datoria 

să-și mobilizeze toate forțele, mai 
ales la stațiile de 6 kW, gospodăria 
de apă și canalele tehnologice la 
întreprinderea de anvelope, să ur
genteze lucrările la statia centrală 
de pompe, statia de pompe laminor 
și ciclonul decantor. să execute 
rapid fundațiile de la liniile de la
minare, gospodăria de apă și stațiile 
electrice pentru laminorul continuu 
la întreprinderea de țevi. De aseme
nea, Ministerul Energiei Electrice, 
prin întreprinderea de rețele Baia 
Mare,, trebuie să treacă de urgență la 
dimensionarea capacităților de de

acest context, la expuneri 
consultații la punctele de 
și documentare politico- 
simpozioane etc. Este demn 

potrivit

activitatea inițială de popularizare 
largă și explicare amănunțită, in 
prezent se extind formele și mijloa
cele menite să ducă la o cunoaștere 
mai adincită a documentelor, apelin- 
du-se, în 
tematice, 
informare 
ideologică, 
de menționat faptul că, 
planului de măsuri adoptat de co
mitetul orășenesc de partid, forma 
principală de studiere va fi axată pe 
structura anului de învățămint poli

0 SARCINĂ ESENȚIALĂ A ACTIVITĂȚII POLITICO - EDUCATIVE
Studierea proiectelor de documente

ale Congresului al XII-lea al partidului 
să determine acțiuni practice, concrete

pentru înfăptuirea planului
în întreprinderi din orașul Orșova

tico-ideologic, cadru organizatorio 
verificat pe parcursul a trei ani de 
activitate.

Ceea ce preocupă organele și or
ganizațiile de partid este ca stu
dierea documentelor să se facă in 
strinsă corelație cu sarcinile actuale 
de producție, ținindu-se seama de 
specificul unității, al fiecărui loc de 
muncă. Totodată, se poate menționa 
și faptul că însușirea documen
telor este strîns legată și de sarci
nile actuale privind mai buna gos
podărire și economisirea materiilor 
prime, combustibililor și energiei.

Avînd in vedere că cei ce lucrea
ză în cadrul întreprinderii miniere 
Orșova își desfășoară activitatea la 
puncte de lucru dispersate, în ex
ploatări și cariere, membrii comi
tetului de partid și cadrele de con
ducere au hotărît să se deplaseze 
operativ pentru a ține expuneri des
pre proiectele de documente, urmate 
de întrebări și răspunsuri. In același 
timp, în cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii s-a asigurat 
un cadru corespunzător explicării 

servire cu energie electrică, în con
cordanță cu cerințele de dezvpltare 
a platformei industriale a munici
piului.
• FURNIZORII DE UTILAJE au. 

de asemenea, mari obligații neono
rate față de aceste obiective de in
vestiții. Concret, pentru întreprinde
rea de țevi, după ce a schimbat de 
patru ori termenele de livrare pen
tru o serie de bare de cuplare și 
roți dințate, întreprinderea „Unio“ 
din Satu Mare tergiversează în con
tinuare respectarea contractului. La 
rîndul său. I.M. Aiud întîrzie. de 
asemenea, cu livrarea unor cuplaje. 
Pentru întreprinderea de anvelope, 
uzinele „23 August" din București nu 
au livrat decit cu intirziere din cele 
120 de prese de vulcanizat anvelope 
de camioane radiale. Mari obligații 
revin și întreprinderii mecanice de 
utilaj chimic din București, care are 
de livrat 9 instalații de răcit ames
tecul de cauciuc. Probleme ridică și 
I.U.C. Făgăraș în ceea ce privește 
livrarea a 122 mașini de confecțio- 
,nat anvelope radiale. din care a 
trimis doar 10 bucăți. Faptul că 
întreprinderea „Unio" din Satu Mare 
nu a livrat o serie d.e subansamble 
pentru transportoarele de la liniile 
de profilare camere de aer există 
riscul ca această capacitate să nu 
intre în funcțiune la 30 septembrie, 
așa cum e prevăzut.

Pe aceeași listă, a furnizorilor cu 
probleme, mai consemnăm și pe 
I.M.P.F. Odorheiu Secuiesc. „Venti
latorul" — București, care au depășit 
de mult termenele stabilite fără să-și 
onoreze contractele.

• BENEFICIARII DE INVESTI
ȚII trebuie să participe cu forțe 
sporite la montarea utilajelor. Tot
odată. este necesară o intervenție 
mai hotărîtă din partea conducerii 
întreprinderii de anvelope la Insti
tutul de inginerie tehnologică și pro
iectări pentru industria chimică din 
București, care încă n-a predat inte
gral proiectele de execuție pentru 
lucrările de instalații și montaj.

Ion MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii" 

adincite a proiectelor de documente. 
„S-a folosit această formă — ne-a 
explicat Ferdinand Steiner, secreta
rul comitetului de partid — tocmai 
pentru a cuprinde un număr cît mai 
mare de oameni ai muncii în acti
vitatea de studiere a documentelor".

In acest cadru, cu prilejul studierii 
proiectelor de documente, s-a relevat 
deosebita importanță pe care o are 
problema lărgirii bazei de materii 
prime, subliniindu-se necesitatea 
unui aport sporit al minerilor orșo- 
veni în această direcție. Asemenea 

1979 ei au 
sarcinilor 
cincinal, 
producția

raportat înde- 
economicc pe 
în condițiile 
netă planifi- 

pe acest an in 
cheltuielile ma-

dezbateri au contribuit la creșterea 
gradului de mobilizare a colectivului 
întreprinderii miniere Orșova, ceea 
ce și-a găsit materializarea în rezul
tatele obținute de mineri în înde
plinirea planului și a angajamen
telor asumate în întrecere : la 21 
august 
plinirea 
întregul 
în care 
cată a fost realizată 
avans cu o lună, iar 
teriale la 1 000 Ici producție marfă 
au fost reduse cu 31 lei.

La întreprinderea textilă „Caza
ne", plecindu-se de la exigentele 
exprimate în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara din 
iulie a C.C. al P.C.R. privind cali
tatea și eficienta muncii, a avut loc 
o masă rotundă cu tema „Proiectul 
de Directive despre ridicarea pro
ductivității muncii prin folosirea 
deplină a timpului de lucru și creș
terea zonelor de deservire la uti
laje". Foaia volantă „Textilistul" și 
un șir de grafice acordau un spațiu

La Fabrica de zahăr din Țăndărei

UN GOSflR VECHI DE TREI ANI (și gros... ca 
obrazul birocrației) TINE IN LOC 0 FABRICĂ
In plină campanie de recoltare și 

prelucrare a sfeclei de zahăr, colec
tivul întreprinderii de industrializare 
a zahărului din Țăndărei este con
fruntat nu cu una, ci cu un șir de 
probleme și neajunsuri rămase nere
zolvate încă din perioada construcției 
întreprinderii. Adică, de acum trei 
ani. Este voi ba, în principal, de lu
crări care nu sînt terminate nici la 
ora actuală sau sint de calitate slabă, 
deși au un rol bine precizat în pro
cesul de producție, de utilaje care se 
defectează des, deoarece au fost pro
iectate și executate necorespunzător, 
de un șir de alte mașini inexistente, 
dar necesare. De pildă, stația de 
epurare urma să fie recepționată 
la data de 27 septembrie 1976. N-a 
Întrunit condițiile minime cerute de 
trecerea acestui riguros examen nici 
atunci și nici mai tirziu, astfel încit 
și la ora actuală constituie o simplă 
piesă de inventar.

Apariția acestor neajunsuri este re
zultatul nemijlocit al lipsei de colabo
rare și de răspundere cu care factorii 
ce au participat Ia realizarea acestei 
investiții — proiectant, constructori, 
unii furnizori de utilaje — au acțio
nat in perioada executării ei.

Mari probleme ridică, în acest sens, 
situația platformei de piatră de var 
și cocs, deservită de un pod rulant 
cu graifăr. Lucrare de cîteva milioa
ne de lei și, cum se spune, o adevă
rată „inimă" în angrenajul funcțio
nal al întreprinderii — proiectată de 
Trustul de construcții industriale din 
București și executată de Trustul de 
construcții industriale din Brăila și 
Trustul de instalații-montaj din 
București. Zilnic, instalația ar trebui 
să manipuleze minimum 500 tone 
de piatră de var, cu respectarea unor 
condiții riguroase de dimensiune și 
calitate, necesară la obținerea zahă
rului. Ar trebui, deoarece nu func
ționează din cauză că prezintă osci
lații și vibrații, dincolo de orice limi
tă admisă prin normativele in vi
goare. Din acest motiv, încărcarea și 
descărcarea pietrei de var adusă în 
vagoane se fac manual. în mai mul
te „reprize", cu o productivitate de 

larg direcțiilor de dezvoltare și 
perspectivelor reieșite din proiectul 
de Directive. Stația de radioampli
ficare emitea — pe „lungimea de 
undă a conștiinței muncitorești" și 
sub genericul „Să dezbatem cu inalt 
spirit de răspundere documentele 
supuse aprobării Congresului al 
XII-lea“ — comentarii, microinter- 
viuri, anchete, printre vorbitori nu- 
mărîndu-se membri ai comitetului 
de partid, cadre de conducere din 
întreprindere, care au evidențiat cu 
pregnanță sarcinile ce revin între

prinderii din documente, preocupă
rile colectivului pentru traducerea 
lor în viață. S-a relevat, in acest 
context, accentul pus de proiectele 
de documente ale Congresului al XII- 
lea pe însemnătatea reducerii consu
murilor specifice și cheltuielilor ma
teriale, sporirii spiritului gospodă
resc, a spiritului de economie, pe sti
mularea unei atitudini de intransi
gență față de risipă, sub orice forme 
s-ar înfățișa, ca importante elemente 
componente ale realizării unei noi 
calități in economie. Printr-o înțele
gere mai aprofundată a acestui im
perativ, textiliștii au declanșat o tot 
mai largă mișcare de masă pentru 
recuperarea tuturor resturilor de fire 
și fibre textile, precum și a fuselor 
de material plastic degradate.

Ce am constatat însă la Șantierul 
naval Orșova ? Din discuțiile pur
tate cu tovarășul Mihai Milu, secre
tarul comitetului de partid, cu se
cretari ai organizațiilor de bază, cu 
membrii de partid a reieșit că, deși 
trecuse o bună perioadă de la pu
blicarea proiectelor de documente,

15—20 de ori mai mică decit în con
dițiile proiectate.

— Neajunsul cel mai mare se re
flectă însă in pierderile pe care le 
înregistrăm, ne-a precizat tovarășul 
Alexandru Ioniță, directorul fabricii. 
Circa 10 la sută din cantitatea de 
40 000 tone de piatră de var pe care 
o primim anual devine inutilizabilă 
datorită sfărimărilor produse in 
timpul numeroaselor manipulări și 
transporturi. Mai grav e faptul că_, 
lucrînd în asemenea condiții, există 
in permanență riscul deteriorării 
cuptoarelor și opririi producției, in 
cazul in care piatra de Var astfel 
manipulată se amestecă cu criblură 
de bazalt.

Problema platformei și a podului 
rulant nu a apărut peste noapte. De 
peste trei ani întreprinderea din Țăn- 
dărei face demersuri repetate pe 
lingă cei care au proiectat și construit 
instalația în vederea executării re
medierilor care se impun. Fără re
zultat însă. Dovada stă într-un do
sar destul de voluminos, cuprinzînd 
adrese, minute, procese verbale, pla
nuri de măsuri, note constatative și 
obiecțiuni la acestea — o corespon
dență in lege schimbată între trus
turile amintite și întreprinderea be
neficiară. în loc să acționeze solidar, 
cu promptitudine și eficientă pentru 
punerea în funcțiune a podului rulant 
și, odată cu el, a întregii platforme, 
cele trei unități ale Ministerului 
Construcțiilor Industriale s-au anga
jat pe panta disputelor îndelungate 
și sterile, în timp ce lucrarea nici nu 
a fost recepționată pînă acum. Alt
fel spus, o problemă tehnică nu deo
sebit de complicată s-a transformat, 
datorită tergiversărilor de tot felul, 
într-o serioasă problemă a lipsei de 
răspundere. Cum arată acest carusel 
al „pasării responsabilității" 1 Pro
iectantul, Trustul de construcții 
industriale din București, dă vina pe 
execuția incorectă a podului rulant 
de către trusturile din Brăila și de 
instalații-montaj din București, in 
timp ce acestea din urmă nu rămîn 
mai prejos și socotesc răspunzătoare 
de nefuncționarea podului rulant pe

alci Încă se mai așteptau... indicații 
și recomandări despre modul de 
desfășurare a studierii documentelor. 
Nici o gazetă de perete nu publicase 
incă vreun articol menit să contribuie 
la explicarea, comentarea, îndrumarea 
studiului proiectelor de documente, 
mobilizarea întregului colectiv de oa
meni ai muncii la înfăptuirea sarcini
lor concrete ce se desprind din ele 
pentru oamenii muncii din această în
treprindere. Mai mult, a fost abando
nată o formă 
cată pînă atunci

eficientă practi- 
cu succes în popu

larizarea și expli
carea evenimen
telor politice in
terne si interna
ționale. Despre ce 
este vorba ? In 
fiecare luni di
mineața, timp de 
o .oră, programul 
era decalat pen
tru desfășurarea, 
prin rotatie. a in
formărilor politi
ce. Tocmai acum 
cînd se cere un 
plus de inițiativă 
din partea orga
nelor și organiza
țiilor de partid, o 
activitate mai di
namică și mai 
responsabilă în 
studierea și dez
baterea proiecte
lor de documente 
ale Congresului al 
XII-lea, această 
formă a muncii 
politice, în loc să 
cunoască momen
te de vîrf. a fost, 
din păcate, pără
sită. Aceste caren
țe în munca po- 
litico-educativă au 
avut drept efect 
faptul că. deși în 
ultima vreme co
lectivul de oa

meni ai muncii de aici a obținut unele 
rezultate notabile, se mai găsesc încă 
suficiente posibilități pentru ampli
ficarea acestor rezultate, îndeosebi 
în acțiunea de gospodărire mai ju
dicioasă a metalului, a energiei elec
trice și combustibililor, în domeniul 
îmbunătățirii i 
muncitor, în 
tații muncii.

Pornind de 
pe parcursul 
cuvine încă o 
această perioadă, 
educativă în vederea studierii și însu
șirii importantelor proiecte de do
cumente trebuie să se desfășoare 
cu maximum de promptitudine și 
eficiență, pentru ca luminoasele idei 
cuprinse in ele să fie incorporate 
în fapte de muncă, să devină efectiv 
izvoare de acțiune în vederea reali
zării neabătute a tuturor sarcinilor 
de producție și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă.

calificării personalului 
creșterea productivi-

la constatările culese 
anchetei noastre, se 
dată subliniat că, in 

munca politico-

Virgil GHEORGHIȚA

proiectant și... beneficiar. Atitudine 
ce anulează orice bună intenție, orice 
efort și orice soluție practică. Iată o 
mostră convingătoare a „stilului" 
adoptat de părțile „în conflict".

— La sfîrșitul lunii mai a.c., repre
zentanții tuturor factorilor in discu
ție au întocmit un plan de măsuri 
pentru remedierea rapidă a deficien
țelor constatate, avînd în vedere 
apropierea cu pași repezi a campa
niei de prelucrare, ne-a precizat to
varășul Gheorghe Haneș, inginerul- 
șef al fabricii; Măsurile au fost însă 
anulate, numai după o săptămină, 
de obiecțiunile formulate de condu
cerea Trustului de instalații-montaj 
din București.

Un lucru este cert : lucrările de 
remediere nu pot începe datorită 
„veto“-ului opus de T.I.M. București. 
Ce pare greu de înțeles este faptul 
că după un nu atît de hotărît. spe
cialiștii acestui trust și-au conside
rat misiunea încheiată fără să caute 
și să propună. împreună cu ceilalți 
factori interesați, o altă soluție de 
remediere a defecțiunilor constatate.

Timpul este avansat, iar Fa
brica de zahăr din Țăndărei are 
stringentă nevoie de serviciile aces
tui utilaj important. Reamintim con
ducerilor celor trei trusturi, au
toare ale „performanței" de mai 
sus, că pînă acum s-au făcut 
răspunzătoare direct și în mai multe 
rinduri de nerespectarea Legii pri
vind asigurarea durabilității, sigu
ranței în exploatare, funcționalității 
și calității construcțiilor. Iar dacă in
tervenția oportună și eficientă aștep
tată in cazul investiției de la Țăndă- 
rei întîrzie, considerăm necesar ca 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
și Inspectoratul general pentru in- 
vestiții-construcții să efectueze o 
analiză asupra modului în care 
au fost respectate cerințele de cali
tate prevăzute prin lege în timpul 
execuției lucrărilor și să ia măsuri 
energice și severe pentru îndreptarea 
lucrurilor.

Mihai V1ȘOIU
Cristian ANTONESCU

SE înfăptuiește cu consecventă

PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI

IN ACTUALUL CINCINAL

Azi despre:

Majorarea de la 1 septembrie 
a retrMIor în industria metalurgiei 
neferoase, produselor din substanțe 

abrazive, din cărbune si grafit
Celor 600 000 de oameni ai muncii 

din industria minieră, industria de 
extracție a petrolului și gazelor, in
dustria metalurgiei feroase și cocso- 
chimică, unități ale industriei con
strucțiilor de mașini, de utilaje, ma
șini de ridicat și material rulant, care 
au beneficiat de la 1 august de eta
pa a Il-a de majorare a retribuțiilor, 
li se adaugă acum alți circa 630 000 de 
oameni ai muncii din industria me
talurgiei neferoase, industria produ
selor din substanțe abrazive, din căr
bune și grafit, industria energiei e- 
lectrice, industria textilă, unități ale 
industriei construcțiilor de mașini 
(inclusiv centralele) subordonate de
partamentului industriei electronice 
și electrotehnice, centralei industria
le de mașini-unelte, mecanică fină 
și scule, care vor beneficia de la 1 
septembrie de majorarea în etșpa a 
Il-a a retribuțiilor. In acest fel. după 
numai 2 luni de la aplicarea etapei

VOR CIȘTIGA IN PLUS
DE LA 1 SEPTEMBRIE
UN ELECTROMETALURGIST

— categoria 6. treapta II, rețeaua metalurgie neferoasă —

Cîștigul înainte 
de majorare

Cîștigul după 
majorare

Sporul 
de cîștig

Retribuția tarifară 2 499 lei 2 907 lei 408 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 250 lei 291 lei 41 Iei
Adaosul de acord

(5 la sută) 125 lei 145 lei 20 Iei
Total : 2 874 lei 3 343 lei 469 lei

Dacă acest muncitor va fi promo
vat. cu respectarea condițiilor legale, 
la noua categorie — 7, bază, ce se 
va introduce în industria metalurgiei 
neferoase odată cu aplicarea noii eta

UN MUNCITOR SPECIALIST
— treapta I, rețeaua metalurgie neferoasă —

Cîștigul înainte Cîștigul după Sporul
de majorare majorare de cîștig

Retribuția tarifară 2 764 lei 3 509 lei 745 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 276 lei 351 lei 75 lei
Adaosul de acord

(5 la sută) 138 Iei 175 lei 37 lei
Total : 3 178 lei 4 035 lei 857 lei

UN CUPTORAR — PRODUSE ABRAZIVE
— categoria 5, treapta II —

Ciștigul înainte Cîștigul după Sporul 
de majorare majorare de cîștig

Total : 2 463 lei 2 862 lei 399 lei

Retribuția tarifară 2142 lei 2 489 lei 347 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 214 lei 249 lei 35 lei
Adaosul de acord

(5 la sută) 107 lei 124 lei 17 lei

UN MAISTRU PRINCIPAL
— gradația 6, clasa 29, metalurgie neferoasă —

Cîștigul înainte 
. de majorare

Cîștigul după 
majorare

Sporul 
de cîștig

Retribuția tarifară 3 325 lei 3 670 lei 345 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 333 lei 367 lei 34 lei
Total : 3 658 lei 4 037 lei 379 lei

Dacă acest maistru principal va fi 
promovat, cu respectarea condițiilor 
prevăzute de lege, in noua funcție — 
maistru principal specialist, ce se va 
introduce în industria metalurgiei

UN INGINER PRINCIPAL
— metalurgie neferoasă, grupa II de ramuri, gradația 5, clasa 31 —

Ciștigul înainte 
de majorare

Cîștigul după 
majorare

Sporul 
de cîștig

Retribuția tarifară 3 640 lei 4 020 lei 380 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 364 lei 402 lei 38 lei
Total: 4 004 lei 4 422 lei 418 lei

Acest inginer, ca dealtfel întregul 
personal T.E.S.Â. din industria meta
lurgiei neferoase și din industria 
produselor din substanțe abrazive, 
din cărbune și grafit, va putea bene
ficia de sporuri suplimentare de cîș
tig prin promovarea la o gradație 
superioară — cu Respectarea condi

DA, „neamul 
e mai veșnic decit noi"!

(Urmare din pag. I)
oferă un cornet cu 
floricele sau o înghe
țată și se fotografiază 
cu o pălărie de texan 
pe cap la Moși, dar 
uite, pe tînărul ăsta 
l-am văzut in batar- 
dourile de la Porțile 
de Fier, pe corona
mentul de beton al hi
drocentralei de pe Ar
geș, pe șantierele de 
la Onești și Galați, 
pretutindeni unde s-au 
înălțat și nu încetează 
a se înălța marile con
strucții din țara noas
tră.

El știe că din arhai
cul car cu boi ne-am 
urcat din mers pe lo
comotiva istoriei, el 

știe că una e să pro
duci un vagon de griu 
și să primești pe el o 
roabă de șuruburi și 
cu totul alta e să fău
rești o economie mo
dernă, capabilă de pe 
acum să dea tractoare 
și combine, camioane 
și autoturisme, nave 
și avioane, calculatoa
re, televizoare și fri
gidere. Va veni o zi 
cînd ne vom îngădui 
și noi, nu luxul, ci ce
rința cu totul legitimă 
și banală de a pune 
pe piață tot atitea bu
nuri de larg consum 
cîte. zac astăzi in vitri
nele din nu știu ce 
metropolă a lumii. 
Pînă atunci muncim și 
nu ne iubim țara de

a Il-a de majorare a retribuțiilor 
prevăzute în Programul de creștere 
a nivelului de trai in actualul cinci
nal, aproape 1/6 din personalul mun
citor din economie va beneficia de 
venituri sporite. De menționat că în 
cele 5 ramuri economice în care se 
aplică de la 1 septembrie etapa a 
Il-a de majorare a retribuțiilor intră 
în vigoare și îmbunătățirile aduse 
legii retribuirii, la care ne-am refe
rit în ziarul nostru din 28 iulie a.c.

Azi prezentăm modul de aplicare 
a noii etape de majorare a retribu
țiilor de la 1 septembrie în industria 
metalurgiei neferoase (unde creșterea 
medie a retribuțiilor tarifare este de 
14.1 la sută) și industria produselor 
din substanțe abrazive, din cărbune 
și grafit (unde creșterea medie a re
tribuțiilor tarifare este de 15,7 l 
sută), urmînd ca în viitoarele nume 
re ale ziarului să ne referim și , 
celelalte ramuri.

pe de majorare a retribuțiilor, atunci 
el va putea obține un nou cîștig su
plimentar de 140 lei, corespunzător 
creșterii retribuției tarifare, sporului 
de vechime și adaosului de acord.

neferoase odată cu aplicarea etapei a 
Il-a de majorare a retribuțiilor, a- 
tunci el va putea obține un nou cîștig 
de incă 187 lei. corespunzător creș
terii retribuției tarifare și sporului de 
vechime.

țiilor legale — ca urmare a intro
ducerii, după aplicarea etapei a 
Il-a de majorare a retribuțiilor, a 
unei noi gradații — gradația a 7-a.

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

la distanțe astronomi
ce, adică de-acolo de 
unde orice țară se 
vede doar cît un pogon. 
Exact in acest moment 
îmi aduc aminte de un 
poet care a călătorit și 
el la vremea lui foarte 
mult prin nenumărate 
țări străine și care își 
încheia astfel o poezie: 
E Fatria mai mare

ca pogonul 
Și Neamul e mai 

veșnic decît noi. 
A trăi integral cu 

trup și suflet in viața 
patriei, pe vatra ei de 
dor și frumuseți, a 
munci pentru înflori
rea ei, iată singura 
șansă de a trăi demn 
și frumos in mijlocul 
uriașei familii care 
este neamul tău.
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ftOIM, IN AGRICULniRJi MUNCfl POLinCD ORGflNIZflTDRICfi. SPIRITUL DE HASPUHDERE AL TUTUROR ORGflNIZATIILDR DE PARRD 
AL CONDUCERILOR DE DNlWl SA SE CONCRETIZEZE INTRO ACDDNE URGENTA, DE CEA MAI MARE IMPORTANTA:

TOATĂ POPULAȚIA SATELOR LA CULES!

Grafice zilnice pentru fiecare formație de lucru!
• Dar unii conducători de unități agricole se preocupă mai mult de „reajustarea 

graficelor după ritmul de melc în care se lucrează
• Ieri, in județul Olt s-a lucrat așa cum trebuia și pînă acum bine I

Oltul este unul dintre județele ță
rii mari producătoare de legume. Su
prafața totală ce se cultivă cu legu
me în unitățile 
cooperatiste, în 
se ridică la 
adică mai mult 
praf ața arabilă ..
dini există o abundență de produse, 
cantități însemnate de roșii, ardei, 
vinete, rădăcinoase și altele. Legu
micultorii string acum recolta pen
tru a aproviziona piața internă, fa- 
irlca de conserve de la Caracal. 

Plnă acum au fost recoltate si livrate 
peste 80 000 tone de legume — circa 
20 000 tone tomate, 800 tone castra
veți, 400 tone vinete, 1 000 tone ardei 
gras, precum și alte însemnate can
tități de legume. Cu toate acestea, 
cantitățile de legume livrate la fa
brica de conserve Caracal sînt cu 
mult sub plan și sub posibilități. Din 
acest motiv, unitatea nu funcționează 
la întreaga capacitate de prelucrare. 
La tomate, de exemplu, capacitatea 
zilnteă de prelucrare este de 1 000 de 
tone, dar nu se asigură materie pri
mă decît în procent de 30—40 la sută. 
Concret. în ziua de 27 august a.c. 
s-au adus la fabrică doar 390 tone 
tomate. Dealtfel, 
a depășit 400—420 
rioada campaniei 
întocmesc grafice, 
reactualizează, dar... tot nu se res
pectă. Șl, ca de obicei, vina se pa
sează de la unul la altul — ba că nu 
există mijloace de transport sufi
ciente, ba că nu se poate recolta can
titatea prevăzută în grafic din cauza 
terenului umed sau a lipsei forței 
de muncă ș.a.m.d. Cert este că. nici 
în fermele de producție proprii ale 
întreprinderii de oonserve din Ca
racal nu se acționează cum trebuie, 
nu se recoltează cantitățile de legu
me existente. O dovadă este și fap
tul că, în aceeași zi, 27 august a.c., 
au fost culese din fermele proprii 
numai 15 tone tomate, cînd s-ar fi 
putut aduna cel puțin 50 de tone, 
încă un fapt concludent : din 700 
hectare cultivate cu tomate în fer
mele proprii ale întreprinderii au fost 
recoltate doar 600 tone. La indica
ția comitetului județean de partid 
au fost luate măsuri pentru ca în
treaga producție de legume din gră
dini să ajungă pe piață, la fabrica 
de conserve, conform programului 
prevăzut. încă în cursul zilei de ieri, 
organizațiile de partid din unitățile 
agricole au desfășurat ample acțiuni 
pentru 
dini, a 
Așa se 
ratori, 
prezenți în fermele legumicole' de la 
cooperativele agricole Fărcașele, 
Stoenești, Călinești, Gostavăț, Scări
șoara și multe altele la cules.

Și în acest an. în marile bazine 
legumicole din județul Arad, cum sînt 
cele din Curtici, Pecica și Arad, re
colta se anunță a fi bogată. Pentru 
ca produsele grădinilor să fie recol
tate și valorificate la timp și în bune 

■condiții, organele de specialitate Îm
preună cu unitățile agricole coopera
tiste și de stat au întocmit grafice de 
recoltare, defalcate pe zile și produse, 
grafice care trebuie să fie riguros 
respectate. Din discuțiile purtate cu 
tovarășii Gheorghe Bănățean, director 
comercial la I.J.L.F. Arad, și ing. Ro
mulus Hațegan. șeful biroului horti
col, din cadrul aceleiași întreprinderi, 
am reținut că. pentru ultima decadă, 
graficul n-a fost respectat. Dacă ma- . 
joritatea unităților, cum sint coope
rativele agricole din Aradul Nou. 
Semlac, Sinleani, Sîntana, Pilu. Siclău 
își realizează și chiar depășesc graficul

agricole de stat și 
grădinile populației 
peste 15 000 hectare, 
de 4 la sută din su- 
a județului. în gră-

media zilnică nu 
tone în toată pe- 
de prelucrare. Se 
se actualizează și

mobilizarea la cules. în gră- 
unui mare număr de oameni, 
face că. sute și sute de coope- 
tineri și vîrstnici, elevi, erau

zilnic stabilit, livrînd în același timp 
produse de bună calitate, nu același 
lucru se poate spune despre coopera
tivele agricole Horia. Macea. Grăni
ceri. Cintei ș.a. De asemenea, cele 
două unitâti cooperatiste „Victoria" 
și „Mureșul" din Nădlac nu-și reali
zează sarcinile de livrări' la legume, 
datorită, în primul rînd. insuficientei 
preocupări pentru buna organizare a 
recoltării. Analizînd această situație, 
comandamentul județean pentru agri
cultură a întreprins o serie de mă
suri concretizate în 
grafice care să tină

stabilirea de 
seama atit de

produsele care există în grădini, cit 
și de cererile pieței, grafice care sînt 
urmărite îndeaproape în toate unită
țile producătoare. în unitățile din 
zona de deal, cum sînt cele din Al- 
maș, Butenl, Plescuța. Bîrsa. Sebiș, 
care au în cultură suprafețe însem
nate de castraveți și ardei, au fost 
luate măsuri pentru intensificarea 
ritmului la recoltat în vederea valo
rificării corespunzătoare a întregii 
producții. în cursul după-amiezii de 
ieri, din inițiativa comitetului jude
țean de partid a avut loc o analiză 
privind mersul lucrărilor agricole.

prioritate acordîndu-se legumelor. 
Constatindu-se că mobilizarea locui
torilor de la sate la strîngerea legu
melor nu este la nivelul cerințelor, 
au fost luate măsuri ca toată forța 
de muncă de la sate să participe la 
recoltat, stabilindu-se norme zilnice 
de lucru. De asemenea, în mod or
ganizat, elevii și. în general, tinerii 
de la sate vor participa la cules. Me
canizatorii care lucrează în diferite 
întreprinderi din Arad vor fi deta- 

■ șați la lucrările agricole pentru a se 
asigura astfel intensificarea acestora. 
(Constantin Simion).

O INIȚIATIVĂ BUNĂ:

Din vie, direct în magazine
La aprovizionarea populației, 

importantă 
principala ... ...
Vaslui, cea de la Huși, prin între
prinderea agricolă de stat, care 
și-a propus să asigure aproviziona
rea populației cu 1 100 tone stru
guri de masă, ce se culeg în aceste 
zile la fermele III (Huși), IV (Dric) 
și V (Recea). Experiența acumulată 
în anii trecuți este valorificată 
acum de conducerea unității, prin- 
tr-o inițiativă bună. Este vorba de 
livrarea zilnică pe bază, de grafic 
a unor importante cantităti de 
struguri direct din vie la magazinul 
propriu de desfacere, iâr in urmă
toarele zile același lucru se va face 
și prin unitățile I.A.S. de desfacere

o
contribuție și-o aduce 
podgorie a județului

230 tone. Se apreciază că plnă la 
31 august planul de 1 100 de tone va 
fi cu mult depășit, datorită grăbirii 
coacerii strugurilor sub soarele do
goritor din ultimele zile. Avîndu-se 
in vedere că unele unități producă
toare, cum sint I.A.S. Huși, C.A.P. 
Tirzii ș.a., au anunțat suplimentarea 
cantităților de struguri fată de 
planul inițial al contractului, în 
județ există condiții ca populația 
să beneficieze de cantități mult 
mai mari, de peste 6 000 tone. Tot
odată, notăm că buna colaborare 
între I.L.F. și întreprinderea de 
transporturi auto Vaslui, existentă 
acum, la început de sezon, trebuie 
să continue șl cînd culesul va fi în

din Vaslui și Blrlad. Se scurtează 
astfel drumul produselor de la pro
ducător la consumator, strugurii 
fiind livrați in stare proaspătă, rea- 
lizîndu-se și importante economii 
de combustibili. Este de apreciat și 
faptul că centrul de legume-fructe 
Huși asigură pentru cantitățile ce 
le livrează prin unitățile din sub
ordine lădițe, mijloace de transport 
suficiente ca, imediat ce se culeg, 
strugurii să ia drumul spre con
sumatori,

La întreprinderea județeană de 
legume și fructe Vaslui, situația la 
zi — ieri, 28 august — arată că 
pentru început ritmul recoltării ’ și 
livrării strugurilor este bun. Spre, 
exemplu, s-au livrat spre desfacere toi. (Crăciun LălUci).

s-a recoltatCît trebuia să se recolteze.

înscrise în graficCifrele aratd cît s-a recoltat, pînâ la aceastâ datâ, fată de cantitatea planificata

Ce măsuri luați pentru recuperarea
LA ÎNTREBĂRILE „SCINTEII“ RĂSPUND SECRETARI 

AI COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID:
CONSTANȚA — Gheorghe Brînză : 

Unitățile agricole din județul Con
stanța aveau sarcina să recolteze șl 
să livreze, pînă la sfîrșitul lunii au
gust, 21 000 tone de sfeclă de zahăr, 
în cele 30 de zile de la data cînd 
trebuia să înceapă recoltarea au fost 
strînse doar 6 800 tone de sfeclă. Tre
buie să spunem că au existat unele 
rețineri privind declanșarea recoltă
rii, motivîndu-se că rădăcinile n-ar 
fi suficient de dezvoltate. întrucît 
există diferențe mari de la o unitate 
la alta în ce privește dezvoltarea în 
vegetație a sfeclei de zahăr, coman
damentul județean a dispus ca șefii 
celor șapte centre, împreună cu in
ginerii șefi din unitățile agricole să 
treacă la evaluarea producției fiecă-

rei sole șl să se înceapă Imediat re
coltarea, acolo unde se prevede o 
producție de cel puțin 30 tone la hec- . 
tar. Pe baza acestei evaluări, combi
nele de recoltat au fost grupate pe 
copsllii agroindustriale și unități. 
Pentru a respecta prevederile stabi
lite în grafic — de a livra zilnic cîte 
1 000 tone — s-a luat măsura de a 
mobiliza în toate unitățile cultiva
toare de sfeclă și celelalțe mijloace 
mecanice și manuale. In felul acesta, 
pînă la sfîrșitul lunii vom putea li
vra fabricilor cel puțin 10 000 ton» 
de sfeclă de z^hăr.

IALOMIȚA — Nfculina Moraru i 
Din cele 15 000 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr s-au recoltat 1200 
hectare. întîrzierea lucrărilor are 
o singură explicație : modul diferit 
în care conducerile unităților agri
cole au înțeles să acționeze pentru 
îndeplinirea graficelor de recoltare 
stabilite. Așa se explică cum, chiar 
în ciuda ploilor care au îngreunat 
munca, unele cooperative agricole — 
Grindu, Lupșanu, Balaciu, Nicolae 
Bălcescu ș.a. — au reușit să recol
teze în ritm cu graficul stabilit, în 
timp ce în cooperativele agricole 
din consiliul agroindustrial Gura 
Ialomiței, bunăoară, s-au recoltat 
pînă in prezent doar 200 de tone, 
ceea ce înseamnă mai puțin de 20 
la sută din grafic. Situații similare 
sint și în consiliile Movila și Cosîm- 
bești. Comandamentul 
dispus ca toți membrii

deplaseze în consiliile unde sînt 
probleme pentru a ajuta efectiv la or
ganizarea recoltării și a livrărilor. 
S-a pus un accent deosebit pe redu
cerea staționărilor, scurtîndu-se du
rata încărcărilor și descărcărilor.

județean a 
săi să se

adăugat fn

VRANCEA — Neculai ChlpăHM t 
Cantitatea de sfeclă de zahăr prevă
zută a se recolta în perioada 1—28 
august potrivit graficului stabilit a 
fost de 21 000 tone. în acest interval 
au fost recoltate însă doar 6 500 tone, 
din care s-au livrat unităților prelu
crătoare 5 800 tone sfeclă de zahăr. 
Neconcordanta între ceea ce s-a pla
nificat, și. realizările efective se dato- 
rește. în primul rînd. faptului că 
unele unități din consiliile agroindus
triale arondate Fabricii de zahăr Sascut 
au motivat că producțiile la hectar 
sînt încă mici. S-au manifestat sî 
unele neajunsuri în privința organi
zării muncii, a mobilizării oamenilor 
la aceste lucrări. în asigurarea flu
xului normal între recoltat șl livrat. 
De asemenea, uneori fabrica din 
Sascut nu a asigurat mijloacele de 
transport necesare. Pentru normali
zarea activității și încadrarea în 
graficele stabilite, comandamentul 
județean și organele agricole au ana
lizat situația de fapt adoptind si 
măsurile necesare. De comun acord 
cu conducerea fabricii din Sascut, gra
ficele de livrare au fost reactuali
zate. treeîndu-se cu forțe sporite la 
recoltare pe parcelele indicate de 
specialiștii direcției agricole.

Ce ar mai fi de ___ __ __
I.ucrurile par clare și simple. S-a __ _ _____________ ,
tate graficele pentru că intr-un loc „au existat rețineri din partea unită
ților agricole", in altul „s-a așteptat să mai crească sfecla", sau, „și la fa
brică au existat defecțiuni, iar transportul nu a funcționat întocmai cum 
trebuia". Dar dacă toate aceste deficiențe sint cunoscute — și, după cum 
se vede, sînt foarte bine cunoscute — de ce nu s-a acționat pentru pre
venirea lor ? Cine altcineva trebuia să determine conducerile unităților 
agricole să acționeze imediat, să „nu aibă rețineri" decît organele agricole 
de specialitate, specialiștii ? Și, evident, era de datoria organelor de par
tid, a secretariatelor comitetelor județene de partid, a comitetelor comu
nale de partid să semnaleze asemenea situații, să ceară organelor agricole 
de specialitate să intervină operativ și să urmărească cum se îndeplinesc 
măsurile stabilite. Este de așteptat ca măsurile stabilite de organele 
de partid la care ne-am referit, ca și de celelalte organe de partid și de 
stat din alte județe să determine o schimbare rapidă in ce privește ati
tudinea față de desfășurarea lucrărilor, astfel incit planul de recoltare să 
se indeplinească întocmai.

legătură cu răspunsurile consemnate T 
înlirziat recoltarea și nu au fost respec-

ÎN ACEASTÂ SĂPTÂMÎNĂ TREBUIE SĂ SE ÎNCHEIE CULESUL
în întreprinderile agricole de stat, la 27 august, mai era de strîns 

recolta de pe 1 455 hectare în județele Ialomița, Brăila, lași și Vrancea.
Mult rămasă în urmă este această lucrare în cooperativele 

agricole din județele Ilfov cu 3 690 hectare, lași — 2 345, Ialomița — 
1 990, Dolj — 1 600, Botoșani — 925, Dîmbovița — 1 240, Bacău — 
1 000, Timiș — 993, Suceava — 900.

în județele Arad, Satu Mare, Neamț, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, 
recoltarea fasolei pentru boabe încă nu a început.

întreprinderile agricole de stat, la 27 august, mai aveau de strîns 
producția de pe 3 166 hectare. Suprafețe mai mari sînt în județele Olt 
— 770 hectare, Timiș — 486 hectare, Argeș — 450 hectare.

La aceeași dată, în cooperativele agricole mai era de strîns 
recolta de pe 10 400 hectare. Această lucrare trebuie să fie urgentată, 
mai ales în cooperativele agricole din județele Dîmbovița, care au 
2 140 hectare cu in pentru ulei, Botoșani — 1 650 hectare, Olt — 
1 368 hectare, lași — 1 430 hectare, Argeș — 1 200 hectare.

în întreprinderile agricole de stat mai este de strîns recolta de pe 
655 hectare, suprafețe situate îndeosebi în județele Mureș, unde nici 
nu a început recoltarea, Suceava și Harghita.

Cooperativele agricole, din cele 56117 hectare cultivate cu or- 
zoaică, mai au de strîns producția de pe 13100 hectare. Secerișul 
trebuie să fie intensificat mai ales în cooperativele agricole din jude
țele Harghita, unde mai sînt 6100 hectare cu orzoaică, Suceava — 
2 140, Timiș — 2 100, Covasna — 1 760 și Bacău — 350.

botoșani: în trei zile, întreaga OLT: COVASNA:

producție - în hambare Principala problemă - transportul! Se lucrează și mecanizat și manual
Pînă marți, 28 august, din 

cele 2 625 hectare cultivate 
cu fasole în cultură pură în 
județul Botoșani au fost re
coltate peste 1 700 de hec
tare. Sint rămase în urmă 
unitățile agricole din con
siliile unice agroindustriale 
Bucecea, Darabani. Ripi- 
ceni, Frumușica și Trușești. 
in care există încă suprafe
țe de recoltat cuprinse intre 
50 și 200 hectare. Ce măsuri 
au fost luate in această si
tuație ? Am adresat între

barea tovarășului Mihai 
Curcan, director adjunct 
al direcției agricole ju
dețene, care ne-a spus : 
„începind de luni, în toate 
consiliile unice agroindus
triale se lucrează, inclusiv 
manual, la recoltatul fasolei. 
La cooperativa agricolă Ni
colae Bălcescu, de exemplu, 
unde combinele nu pot in
tra în lan, toate cele peste 
20 de hectare cultivate cu 
fasole se vor recolta ma
nual, treieratul executîn- 

du-se la marginea tarlalei. 
Toate S.M.A.-urile din ju
deț au suplimentat numărul 
combinelor ce recoltează fa
solea direct din lan. Peste 
tot le-au venit în sprijin 
echipe special constituite 
din elevi și cadre didactice, 
din funcționari ai consilii
lor populare. în urma aces
tor măsuri. întreaga su
prafață cultivată cu fasole 
va fi recoltată, pînă oel 
tirziu la 31 august".

în unitățile agricole din 
județul Olt, inul mai trebuie 
strins de pe 2138 hectare. 
Cele mai mari suprafețe 
sînt în unitățile agricole din 
consiliile unice agroindus
triale Balș, Găvănești, 
Curtișoara, Alunișu etc. 
Față de perioada de timp m 
care ne aflăm existau posi
bilități pentru ca realizări
le să fie mult mai mari. 
Comandamentul județean a 
stabilit o seamă de măsuri 

pentru Impulsionarea lucră
rilor de sezon, inclusiv pen
tru urgentarea recoltării 
inului. S-a stabilit ca in 
unitățile agricole rămase in 
urmă să se concentreze în
treaga forță mecanică, iar 
specialiștii să urmărească 
zi de zi, ceas de ceas sta
rea terenului. S-a stabilit, 
de asemenea, să se urgen
teze și transportul produc
ției, mai ales că din canti
tatea totală recoltată au fost 

transportate In bazele de 
recepție doar 108 tone, ceea 
ce reprezintă numai 3,8 la 
sută din plan. O atenție 
mai mare s-a hotărît să se 
acorde cooperativelor agri
cole Leotești, Bobicești, 
Oboga, Găvănești, cu supra
fețe de in mai mari. Cu 
măsurile ce au fost luate 
sînt premise ca în 2—3 zile 
să se încheie recoltatul inu
lui în toate unitățile agri
cole din județ.

Tovarășul Veress La- 
dislau, directorul general 
al direcției agricole a jude
țului Covasna, ne răspunde 
la întrebarea : ce se între
prinde pentru ca pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni 
să se încheie secerișul or
zoaicei pe ultimele 1800 
hectare 7

— Aceste suprafețe se află 
In zonele cu exces de umi

ditate. Pentru recoltarea 
lor in timpul cel mai scurt 
s-au luat următoarele mă
suri : pe parcelele unde din 
cauza umidității excesive a 
solului nu se poate lucra 
mecanizat s-a trecut la se
cerișul manual ; toate com
binele existente în județ 
sînt concentrate în locurile 
unde se poate lucra meca
nizat.

Aceste măsuri fac posibil 

ca în maximum 3 zile să se 
termine recoltatul orzoaicei. 
Paralel cu recoltarea or
zoaicei de pe ultimele su
prafețe, se lucrează intens 
la eliberarea terenurilor de 
paie, însilozarea furajelor 
și executarea arăturilor 
pentru însămînțări. în toa
te unitățile agricole s-a 
început recoltarea cartofi
lor, cultură de bază a agri
culturii județului Covasna.
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Urmare din pag. I)
■starea deplină a acestei răspunderi 
ociale, democrația noastră socialistă 
feră tuturor oamenilor muncii posi- 
ilitatea să-și spună liber și nestin- 
herit cuvintul in problemele funda- 
nentale ale politicii interne și ex- 
erne a statului, să-și exprime opinia 
isupra modului in care se gospodă- 
esc treburile tării, să poată critica 
ără rețineri neajunsurile ce apar in 
procesul edificării socialiste, să par
ticipe cu toate forțele, cu toată ener
gia și priceperea la înlăturarea aces
tor neajunsuri, la asigurarea pro
gresului neîntrerupt al societății".

Textele incluse în volum eviden
țiază că adîncirea democrației so
cialiste are loc în condițiile creșterii 
rolului și atribuțiilor statului so
cialist. într-adevăr, în strinsă legă
tură cu evoluția întregii societăți, 
cresc răspunderile statului, se am
plifică activitatea sa de organizare, 
reglementare și dirijare a activității 
economico-sociale și cultural-educa
tive. ca și de ridicare a nivelului de 
trai al poporului. îndeplinirea in 
condiții optime a acestor funcții ale 
statului este indisolubil legată de a- 
plicarea consecventă a principiului 
centralismului democratic, de lărgi
rea atribuțiilor unităților direct pro
ductive, stimularea inițiativei oame
nilor muncii, utilizarea eficientă a 
pîrghiilor economico-financiare, fo
losirea conștientă a legilor sociale o- 
biective, prevenirea fenomenelor de 
spontaneitate în procesele economice 
și sociale.

Experiența României confirmă 
adevărul general potrivit căruia în
deplinirea de către statul socialist a 
funcțiilor sale pe plan intern și ex
tern nu conduce nicidecum la o așa- 
zisă „etatizare" a raporturilor și ac
tivităților sociale. Creșterea rolului 
statului înseamnă de fapt integrarea 
sa tot mai pronunțată in societate, 
tocmai prin procesul adincirii demo
crației socialiste și în condițiile unei 
perfecționări continue a vieții de 
stat, a formelor și metodelor activi
tății statului. Prin lichidarea domi
nației claselor exploatatoare, socia
lismul înlătură opoziția dintre stat 
și marea majoritate a populației, 
tendințele statului de a se suprapune 
societății. Evident, un asemenea pro
ces nu se realizează de la sine, ci 
presupune o orientare fermă a par
tidului comunist spre dezvoltarea 
democrației socialiste. Tocmai în 
acest sens, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu subliniază : „Trebuie să 
veghem ca statul să nu se transfor
me intr-un organism deasupra cla
selor, a societății, ci să se integreze 
organic — dacă se poate spune astfel 
— în societatea socialistă. Aceasta 
presupune ca toate organele de con
ducere ale statului să fie emanația 
maselor, să-și desfășoare activitatea 
în strinsă legătură- etr poporul". - - —

Tn mod evident, dezvoltarea și am
plificarea depppcrptiei..socialiste, per- 

'cționarea normelor de drept și a 
ilor care reglementează activitatea

oare din pag. I) 
tuaiitate. Pe de altă parte, neînțele
gerea profundă din partea muncitori
lor, într-o anumită perioadă, a feno
menelor culturii și științei, a acti
vității intelectualilor, respingerea gră
bită și netemeinică a nouiui in artă 
și știință au dus de asemenea la o 
neîncredere din partea intelectualității 
in capacitățile clasei muncitoare. A 
fost nevoie să apară partidele comu
niste, să acționeze Marx, Engels, 
Lenin și -alți conducători ai miș
cării muncitorești — ei inșiși in
telectuali străluciți — pentru a sesiza 
caracterul istoric și raportul dialec
tic dintre clasa muncitoare și inte
lectualitate, pentru a se duce o te
meinică și consecventă luptă politică 
în vederea așezării acestor relații pe 
o bază sănătoasă, pentru a se înțele
ge și de către o parte și de alta că 
neîncrederea nu ajută decît pe duș
manul de clasă, că în procesul con
struirii lumii noi — proces obiectiv, 
condus de clasa muncitoare — inte
lectualitatea nu poate realiza nimic 
singură, după cum clasa muncitoare 
are nevoie de sprijinul intelectuali
tății.

Anii socialismului au schimbat ra
dical condițiile, de manifestare a in
telectualității, a oamenilor de cultu
ră. Putem considera cu deplin temei 
că Eliberarea, de la care am sărbă
torit 35 de ani, înseamnă pentru cul
tură și pentru omul de cultură do- 
bindirea dreptului și datoriei de a 
acționa, liber cu adevărat, în folosul 
poporului, alături de el, pentru 
aceeași nobilă cauză a construirii celei 
mai drepte și mai echitabile societăți. 
Prin esența muncii lui, scriitorul, 
creatorul de artă este un om al fo
rumului. Considerînd că arta se 
adresează celei mai puțin nobile 
părți a sufletului omenesc și că deci 
este dăunătoare unei societăți orga
nizate, Platon i-a izgonit pe creatori 
din cetate. Numai că oamenii de 
artă' nu s-au lăsat izgoniți și nu, au 
plecat, ci, din contră, in toate cetăți
le, din antichitate și oină astăzi, 
și-au făcut simțită prezența, nu nu
mai la ospățul muzelor, dar și la 

socială, a formelor, metodelor și 
structurilor de conducere, sînt intim 
legate de independența țării, de de
plina exercitare a suveranității na
ționale. Pentru a răspunde cit mai 
exact necesităților de dezvoltare ale 
unui domeniu sau altul, exigențelor 
fiecărei etape istorice, toate hotărîri- 
le se cer adoptate în mod de sine 
stătător, de către fiecare popor în 
parte.

Asemenea unui fir roșu, Ideea 
călăuzitoare care străbate ansamblul 
textelor incluse in volum constă în 
aceea că dezvoltarea democrației so
cialiste nu vine cîtuși de puțin în con
tradicție, ci se împletește organic cu 
întărirea rolului conducător al Parti
dului Comunist Român. îndeplini
rea de - către partidul nostru a 
rolului de forță politică conducă
toare în stat are loc într-o con
cordanță dialectică cu făurirea unui 
sistem profund democratic de con
ducere a societății. Concordanță 
— pentru • că societatea socialistă 
poate fi construită și își. poa
te manifesta valențele multilaterale 
doar ca operă istorică a maselor 
largi, ceea ce presupune participarea 
întregului popor la conducerea so
cietății. Dialectică — pentru că un 
asemenea sistem democratic poartă 
inevitabil pecetea etapelor pe care 
le parcurge construirea societății so
cialiste și comuniste, sensul general 
al evoluției fiind realizarea unei de
mocrații reale, a poporului liber și 
stăpîn pe soarta sa.

Orientarea consecventă spre dez
voltarea democrației socialiste expri
mă încrederea neabătută a partidu
lui în trăinicia și superioritatea noii 
orinduiri, în faptul că poporul se ri
dică efectiv la ințelegerea interese
lor sale fundamentale, la crearea 
conștientă a propriei sale Istorii. A- 
ceastă orientare exprimă, totodată, 
capacitatea' partidului nostru de a 
întări neincetat legăturile sale multi
ple cu masele largi, de a în
țelege profund dialectica dezvol
tării societății socialiste și de a 
desprinde din această înțelegere 
concluzii practice pentru condu
cerea conștientă a vieții socia
le, inclusiv pentru dirijarea pro
ceselor de adîncire a democrației so
cialiste.

Evoluția societății românești con
temporane contrazice susținerile po
trivit cărora democrația ar fi incom
patibilă cu existența unui singur 
partid, că o viață democratică ar pre
supune prezența unei opoziții poli
tice care să reprezinte o „contrapon
dere" față de puterea de stat. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu accentuează 
în acest. seps că rolul conducător al 
Partidului Comunist Român se exer
cită in condițiile participării celor 
mai largi mase ale poporului la con
ducerea societății, ale unui dialog 
permanent între partid și popor, ale 
dezvoltării unității șl coeziunii între
gului popor în jurul partidului co
munist. Desigur, această unitate a 
societății nu exclude cu desăvîrșire 

res publica, la treburile publice. Cu 
atît mai mult în societatea noastră 
socialistă unde cetatea însăși chea
mă. solicită pe creatori, respon
sabilitatea scriitorului este inco
mensurabil mai mare. Părăsind, 
acum treizeci și cinci de ani, o 
orînduire veche, concepții, comportări 
și obiceiuri milenare, in noua socie
tate omul caută ceva nou, se caută 
pe sine, se vrea mai elevat, mai în
depărtat de instinctele ancestrale, mai 
evoluat. Procesul nu este simplu și 

Creatorul de frumos — 
un militant în slujba 
idealurilor poporului

nici nu merge de la sine. Schimbarea 
rapidă a bazei nu aduce in mod au
tomat și schimbarea conștiinței. în 
acest do’meniu — cum arăta secreta
rul general al partidului la Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste — transformările sint mult mai 
complicate, necesită un timp mai lung 
și intervenția multor factori. Or, arta 
este unul din factorii de seatnă. So
cialismului nu îi este, nu îi poate fi 
indiferent cum se formează și cum 
evoluează universul spiritual al omu
lui. Socialism cu oameni înapoiați, 
lipsiți de cunoștințe nu se poate con
strui. Spre a prinde viață, principiile 
trebuie să fie aplicat^ de oameni 
înaintați, cu orizontul larg. Pentru a 
contribui la formarea spirituală a 
omului din societatea socialistă, lite
ratura, prin mijloacele ei specifice, 
prin valorile ei artistice trebuie să 
lumineze și să înalțe conștiința con
structorilor socialismului. Nu există 
problemă inabordabilă pentru litera
tură, după cum nu este interzis nici 
un stil, nici un mijloc de expresie 

posibilitatea apariției unor con
tradicții. Posibilitatea înlăturării sau 
prevenirii acestora printr-o poli
tică justă a partidului, prin mo
bilizarea maselor largi scoate însă 
în evidență rolul determinant al 
democrației socialiste în, dezvol
tarea noii orinduiri, arată ce 
izvor nesecat de forță reprezintă 
pentru aceasta participarea efectivă 
a poporului la conducerea treburilor 
obștești.

Ideea fundamentală care se des
prinde din lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu incluse in volum 
constă în aceea că Partidul Comunist 
Român promovează cu consecvență 
orientarea spre dezvoltarea democra
ției socialiste. în aceasta găsindu-șl 
expresie, o dată mai mult, rolul său 
qa forța politică ce exprimă intere
sele fundamentale ale poporului, 
întruchipează în cel mai înalt grad 
năzuințele maselor spre o viață li
beră, prosperă, fericită. Prin com
poziția sa, prin stilul și metodele 
sale de muncă, partidul dezvoltă le
gături indestructibile cu masele largi, 
le călăuzește în opera de creare a 
unei civilizații de tip superior. El 
este promotorul neobosit al princi
piilor și normelor democratice în în
treaga viață socială, înfăptuiește li
nia perfecționării ansamblului acti
vității de stat, economice, sociale, 
tocmai în sensul adincirii democra
ției socialiste. însăși democrația in
ternă de partid, asigurind participa
rea activă a comuniștilor la dezba
terea și rezolvarea tuturor proble
melor de partid, creșterea contribu
ției s. lor la soluționarea sarcinilor 
construcției socialiste, se înscrie ca 
un important factor de amplificarea 
democrației socialiste, de întărire a 
răspunderii în muncă, de sporire 
a angajării conștiente in procesul 
activității sociale.

în aceste săptămîni, cînd în întrea
ga tară se desfășoară ampla dezba
tere publică a documentelor ce vor 
fi supuse aprobării Congresului al 
XII-lea al P.C.R.. apare mai limpede 
ca oricînd faptul că exercitarea rolu
lui conducător al partidului stimulea
ză procesul adincirii democrației so
cialiste, in sensul ei cel mai profund, 
de reală și efectivă putere a poporu
lui, asigură perfecționarea continuă 
a întregului sistem social-politic al 
țării corespunzător cerințelor înain
tării României pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării spre comunism.

în ansamblul său, volumul dă o 
imagine cuprinzătoare asupra poli
ticii și activității partidului într-un 
domeniu esențial pentru edificarea 
noii societăți, constituindu-se tot
odată intr-o sursă de învățăminte 
deosebit de prețioase pentru organele 
și organizațiile de partid, pentru 
toate organismele învestite cu răs
punderi in conducerea vieții econo
mico-sociale, intr-un îndemn pentru 
toți oamenii muncii de a-și exercita 
cu înaltă răspundere drepturile și 
îndatoririle ce le revin ca autentici 
stăpîni ai țării, ai destinelor lor.

artistică. Partidul ne cere însă un lu
cru : să contribuim la dezvoltarea 
societății în care trăim, societate care 
este a noastră, a tuturora, și s-a năs
cut din chinurile și durerile milenare 
ale poporului român, din obida, nă
dejdea și lupta celor ce au fost și 
a celor ce sînt. Aceasta este misiunea 
pe care creatorii și-au asumat-o in 
societatea noastră, societate unde au 
dispărut clasele antagoniste, relațiile 
bazate pe exploatare.

Raporturile dintre clasa muncitoare 

și intelectualitate au un caracter is
toric. în societatea socialistă ele sînt 
altele decît cele din societatea bazată 
pe clase antagoniste. înseși condițiile 
se schimbă, înseși realitățile sînt 
altele. Clasa muncitoare, prin acțiu
nea societății, a partidului, este mult 
mai evoluată din punct de' vedere 
cultural, intelectual. Cultura devine 
un fenomen de masă, un bun al 
tuturora. Intelectualitatea, ieșită 
acum din rîndurile maselor, are o altă 
atitudine față de muncă, fată de cla
sa muncitoare, înțelege procesul re
voluționar care se petrece în concep
ția oamenilor despre cultură și știin
ță, contribuie direct la creșterea ni
velului cultural și intelectual al ma
selor. în același timp, contradicția 
dintre munca fizică și cea intelectua
lă începe să se estompeze, urmind ca 
într-un proces complex și de o anu
mită durată să dispară.

Nu putem însă să trecem peste 
realități și să luăm dorințele, visu
rile drept împliniri. Nici in societa
tea socialistă, în etapa actuală a evo-

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Miu Dobrescu se eliberează din func
ția de președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, urmind 
a primi alte însărcinări.

Tovarășa Suzana Gâdea se elibe
rează din funcția de ministru al edu
cației și învățămîntului și se nu
mește în funcția de președinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Tovarășa Aneta Spornic se elibe
rează din funcția de adjunct al mi
nistrului muncii și se numește în 
funcția de ministru al educației și 
învățămîntului.

Tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comunist din Spania,

a părăsit
După vizita întreprinsă în țara 

noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
marți dimineața, tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, a pă
răsit Capitala.

La aeroportul Otopeni, tovarășul

Cronica
Marți dimineața, a părăsit Capitala 

tovarășul Haralambos Drakopoulos, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia (interior), care, la 
invitația C.C. al P.C.R, a făcut o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

„Zilele culturii românești 
în U.R.S.S."

între 30 august și 7 septembrie, în 
Uniunea Republicilor Socialiste So
vietice se vor desfășura „Zilele cul
turii românești", manifestare deve
nită tradițională, cu un rol impor
tant în cunoașterea și apropierea din
tre poporul român și popoarele Uniu
nii Șovietice, în adîncirea relațiilor 
de prietenie și stimă reciprocă, în 
impulsionarea a noi schimburi spiri
tuale.

Organizată într-un cadru festiv, ac
tuala ediție, consacrată celei de-a 
XXXV-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă a Româ
niei va include un număr mare de 
acțiuni culturale diverse.

în cadrul „Zilelor culturii din 
Republica Socialistă România in
U. R.S.S." — Teatrul Național din
București, condus de artistul poporu
lui Radu Beligan, va prezenta la 
Moscova și la Riga spectacole cu „O 
scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale 
(in regia lui Radu Beligan), „Come
die de modă veche" de Alexei Ar
buzov (în regia lui Mihai Berechet), 
,.Romulus cel Mare" de Fr. Diirren- 
matt (regia : Sanda Mânu) și „Gene
roasa fundație" de A. B. Vallejo (re
gia : Horea Popescu).

Vorbindu-ne despre semnificația 
culturală și politică a manifestării,
V. M. Kondrașov, director adjunct al 
Direcției relațiilor internaționale 

luției ei. nu au dispărut complet con
tradicțiile. Este o constatare realistă, 
a unei realități obiective, care nu tre
buie să ne inspăiminte, dar care tre
buie să ne preocupe. în actualele 
condiții ale concomitentei revoluției 
sociale cu revoluția in tehnică și 
știință, cînd mai mult decît oricind in 
istoria omenirii este nevoie de vi
guroase forțe sociale revoluționare, 
de mari forțe ale inteligentei și ale 
geniului uman pentru a pătrunde 
adine în tainele naturii, pentru a' 
pune la dispoziția omului totul, pen
tru a ajunge cit mai repede la com
pleta lui gliberare, la acea libertate 
visată de toate generațiile, tocmai 
acum, in această etapă este nevoie 
de o accelerare a procesului de dis
pariție a acestor contradicții, este ne
voie de o unire organică a forțelor 
care compun societatea socialistă. 
Clasa muncitoare își are rolul ei is
toric. bine definit în revoluția care se 
petrece acum în lume. Intelectualita
tea își definește din ce în ce mai 
mult și mai rapid rolul ei in aceas
tă revoluție, iși aduce contribuția ei 
esențială la dezvoltarea producției 
materiale și la formarea spirituală a 
omului.

Politica Partidului Comunist Român 
este aceea de a accelera procesul 
amintit. De la crearea condițiilor ma
teriale — bază concretă absolut ne
cesară — și pînă la munca de expli
care și convingere nu este lăsat 
deoparte nici un mijloc, nici o me
todă de acțiune. Congresul educației 
politice și culturii socialiste, docu
mentele de partid, cuvîntările secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. sînt probe 
evidente ale activității duse pentru 
strîngerea forțelor intelectuale româ
ne, maghiare, germane și de alte na
ționalități din această tară în ve
derea participării lor, mereu mai pu
ternică, mereu mai multilaterală, la 
efortul poporului destinat construirii 
societății noi. Rezultatele acestei po
litici sînt evidente. Intelectualitatea 
din România dovedește prin realiză
rile ei că a înțeles politica Partidu
lui Comunist Român, că și-a înțeles 
rostul și locul in societate.

Tovarășul Florin Iorgulescu se eli
berează din funcția de președinte al 
Consiliului Național al Apelor, ur- 
mînd a primi alte însărcinări.

Tovarășul Ion Iliescu se numește 
în funcția de președinte al Consiliu
lui Național al Apelor.

Tovarășul Aurel Duma se numește 
în funcția de ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Tovarășul Cornel Onescu se elibe
rează din funcția de prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, ministru secretar de stat 
șl se numește în funcția de prim-vi- 
cepreședlnte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

Capitala
Santiago Carrillo a fost condus de 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Jose Carlos Gon- 
zales-Campo-Dal-Re. ambasadorul 
Spaniei ia București. (Agerpres)

zilei
fost salutat de tovarășii Virgil Ca
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

din Ministerul Culturii din U.R.S.S., 
ne-a spus, printre altele, într-o dis
cuție pe care am avut-o recent la 
Moscova : „Așteptăm cu căldură so
sirea delegației române și a tuturor 
ansamblurilor ce vor evolua în ca
drul „Zilelor culturii românești". 
„Rapsodia- Română", care va inaugu
ra manifestarea, prezentînd apoi 
spectacole la Ulianov, Kazan, Volgo
grad, Baku, este un colectiv artistic 
admirabil, foarte cunoscut și apreciat 
la noi.

Considerăm turneul Naționalului 
bucureștean ca pe un eveniment de 
o deosebită importanță. Ne bucurăm 
să-1 primim și să-1 avem In mijlo
cul nostru pe Radu Beligan, acest 
actor minunat care a cucerit, încă 
cu ani în urmă, - inima publicului 
nostru prin interpretarea strălucită 
a rolului lui Hlestakov, celebrul erou 
gogolian. Paralel cu spectacolele, vom 
organiza întilniri între artiștii români 
și cei sovietici. Considerăm schimbu
rile de opinii profesionale nece
sare atit pentru dezvoltarea artei sub 
semnul idealurilor comuniste, cit și 
pentru extinderea și înflorirea în vii
tor a contactelor spirituale".

Cu același prilej, al „Zilelor cul
turii românești în U.R.S.S.", iubitorii 
muzicii din Minsk, Leningrad, Riga, 
Moscova, Vilnius și Kaunas vor pu
tea asculta orchestra de cameră „Sim- 
fonieta" și un grup vocal instrumen
tal. Va avea loc decada discului ro
mânesc. în cadrul „Zilelor filmului 
românesc", pe ecranele cinematogra
felor vor fi programate : „Clipa" 
(realizare cu care țara noastră a par
ticipat și la cea de-a Xl-a ediție a 
Festivalului internațional al filmului 
de la Moscova, desfășurat sub lozin
ca „Pentru umanismul cinematogra
fului, pentru pacea și prietenia din
tre popoare"), precum și „Revanșa", 
„înainte de tăcere", „între oglinzi 
paralele", „Vlad Țepeș" și altele.

Vor fi inaugurate expoziția „Por
tretul in pictura românească contem
porană" și o expoziție de sculptură 
mică. O seară literară și o seară de 
muzică românească, desfășurate în 
prezența unor scriitori și compozitori 
români, vor completa programul ma
nifestării.

Natalia STANCU

t V
PROGRAMUL 1

16,05 Calificarea în domeniile prioritare 
ale județului. Reportaj-anchetă în 
județul Prahova

17,15 Pictori contemporani — Constantin 
Piliuță

17,45 Din muzica șl dansurile popoare
lor

18.20 Festivalul național „Cîntarea 
României" — Finaliști și laureați

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Priorități în agricultură
19.30 Noi, femeile !
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". Filmul artistic : „Campionul"
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Permanenta redescoperire a Româ

niei (VIII). Fereastră spre Dolj (II)
10,40 Teatru TV : „Nunta lui Figaro" de 

Beaumarchais. Interpretează acto
rii Comediei- Franceze

18,25 Reportaj de scriitor. „Un cîntec 
pentru Săvinești" de Comeliu 
Sturzu

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Viața de concert a Capitalei.
20,00 Studio T ’79.
20.30 De pretutindeni. Pe luciul ghețil.
20,55 Biblioteca pentru toți — Alexandra 

Sahia
21,35 Telejurnal

Sesiunea Comisiei mixte româno-ruandeze 
de cooperare economică și tehnică

Marți s-au încheiat, la București, 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-ruandeze de cooperare 
economică și tehnică.

A fost analizat modul cum s-au 
realizat obiectivele prevăzute in 
acordul de cooperare româno-ruan- 
dez și s-au stabilit noi măsuri con
crete, menite să ducă Ia dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre 
România și Ruanda în domeniul 
producției alimentare și ușoare, al 
industriei chimice, al prospectării 
geologice, formării de cadre, creș
terii și diversificării schimburilor 
comerciale și în alte domenii de 
interes reciproc.

După încheierea lucrărilor, pre
ședinții celor două părți în comisia 
mixtă, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe și 
Franțoiș Ngarukiyintwali, ministrul

încheierea vizitei oficiale a ministrului
afacerilor externe și cooperării al Republicii 

Ruanda, Francois Ngarukiyintwali
afacerilor 
Socialiste 
ministrul 

al
al Republicii

ministrului 
externe, iar din partea 

de ministrul afacerilor ex-

La invitația ministrului 
externe 
România, Ștefan Andrei, 
afacerilor externe și cooperării 
Republicii Ruanda, Franțoiș Ngaru
kiyintwali, a efectuat o vizită ofi
cială în Republica Socialistă România, 
în perioada 26—28 august 1979.

Cu acest prilej a avut loc prima 
sesiune a Comisiei mixte româno- 
ruandeze de cooperare eoonomică șl 
tehnică, ale cărei lucrări au fost co- 
prezidate, din partea română, de Cor
nel Pacoste, adjunct al î..........
afacerilor 
ruandeză _  _______
terne și cooperării al Republicii 
Ruanda.

în timpul vizitei, ministrul ruandez 
a fost primit de președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. El a avut întreve
deri cu tovarășii Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare.

Miniștrii de externe ai României și 
Ruandei au purtat convorbiri oficiale, 
desfășurate intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, de încredere și înțele
gere reciprocă, privind evoluția rela
țiilor bilaterale și unele probleme 
internaționale actuale de Interes co
mun. Ei și-au exprimat satisfacția 
pentru cursul pozitiv al raporturilor 
politice și dorința comună de a ac
ționa pentru extinderea șl aprofun
darea acestora.

în cadrul convorbirilor dintre mi
niștrii de externe și al primei sesiuni 
a Comisiei mixte de cooperare eco
nomică și tehnică au fost analizate 
stadiul și perspectivele colaborării 
bilaterale, identil'icîndu-se posibili
tăți pentru dezvoltarea, pe baze re
ciproc avantajoase, a cooperării eco
nomice, tehnice și culturale, precum 
și a schimburilor comerciale intra 
cele două țări.

A fost relevată necesitatea de a se 
acționa cu mai multă hotărîrfe pen
tru finalizarea acțiunilor de cooperare 
în curs de, negociere între cele două 
părți, precum și pentru concretizarea, 
în interesul reciproc, de noi acțiuni 
de cooperare.

In context, miniștrii au analizat 
modalitățile și câile de realizare a 
unor acțiuni de colaborare în dome
niile industriilor alimentară, ușoară, 
chimică, al prospecțiunilor geologice, 
formării de cadre ș.a.

Miniștrii de externe român și ruan
dez au reliefat căile de creștere șl 
diversificare continuă a schimburilor 
comerciale, astfel incit, prin structura 
și volumul lor. acestea să reflecte 
posibilitățile crescânde ale economiilor 
celor două țări. A fost subliniată în
semnătatea încheierii de contracte pe 
termen lung 
merciale ale 
s-a convenit 
comercial pe

în cadrul 
privind problematica internațională.

intre organismele co- 
României și Ruandei și 
încheierea unui acord 
termen lung.
schimbului de vederi

ȘTIRI SPORTIVE
LA C.M. DE LUPTE LIBERE

Doi sportivi români pe podium
• în penultima zi a Campionate

lor mondiale de lupte libere de la 
San Diego (S.U.A.) au fost cunos- 
cuți ciștigătorii medaliilor de aur, 
argint și bronz la 5, din cele 10 ca
tegorii. Un frumos succes a obținut 
sportivul român Vasile Pușcașu la 
categoria 100 kg, care a intrat în 
posesia medaliei de bronz. Vasile 
Pușcașu, în vîrstă de 23' de ani, 
membru al clubului sportiv „Steaua", 
cucerește pentru a doua oară me
dalia de bronz. El a mai urcat pe 
podium cu ocazia campionatelor 
mondiale din 1977, desfășurate în 
Elveția. La această categorie, pe 
primul loc s-a clasat Ilia Mate 
(U.R.S.S.), urmat de americanul 
Helickson.

Iată ceilalți campioni mondiali : 
cat. 48 kg: S. Kornialiev (U.R.S.S.); 
cat. 57 kg : H. Tomiyama (Japonia). 
A. Neagu (România) a ocupat locul 
5; cat. 68 kg: M. Karakura (U.R.S.S.); 
cat. 82 kg : I. Kovacs (Ungaria).

La celelalte 5 categorii, întrece
rile continuă, urmind ca noii cam

afacerilor externe și cooperării al 
ReDublicii Ruanda, au semnat proto
colul sesiunii.

A participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

*
Marți a părăsit Capitala, Franțoiș 

Ngarukiyintwali, ministrul afacerilor 
externe și cooperării al Republicii 
Ruanda, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a efectuat o vizită 
în țara noastră și a participat la 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-ruandeze de cooperare 
economică și tehnică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale. (Agerpres) 

miniștrii de externe ai României șl 
Ruandei au purtat discuții asupra 
problemelor care preocupă popoarele 
din Africa, Europa și din întreaga 
lume, asupra acțiunilor care trebuie 
întreprinse pe plan internațional pen
tru asigurarea păcii, securității și co
laborării. instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
încetarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea de măsuri concrete în direcția 
dezarmării, inclusiv folosirea unei 
părți din mijloacele economisite^ prin 
dezarmare pentru dezvoltarea țărilor 
rămase în urmă.

Cei doi miniștri au reafirmat w* 
cesitatea stringentă ca relațiile dinf 
state să fie întemeiate statornic v 
principiile egalității depline în drep
turi. respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

Miniștrii au reliefat profundele 
transformări revoluționare care au 
loc in lume, intensificarea luptei po
poarelor împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste de 
dominație și asuprire, de reîmpărțire 
a lumii in zone de influență, pentru 
promovarea unei politici noi. demo
cratice, bazată pe respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur calea de dezvoltare, pe coope
rare egală între toate națiunile, pen
tru asigurarea unei largi participări 
a tuturor statelor la soluționarea pro
blemelor vieții internaționale. Ei 
s-ău pronunțat pentru întărirea soli
darității și unității de acțiune a țări
lor în curs de dezvoltare, a mișcării 
de nealiniere.

în legătură cu perpetuarea și apa
riția unor stări de încordare și con
flict în diferite .zone geografice, care 
prejudiciază paoea și securitatea po
poarelor, cei doi miniștri s-au pro
nunțat ferm pentru soluționarea di
ferendelor între state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative între păr
țile direct interesate, fără amestec șl 
presiuni din afară.

Ei au reafirmat solidaritatea șl 
sprijinul politic, diplomatic, moral șl 
material al țărilor și popoarelor lor 
cu lupta pentru independentă a po
poarelor din Zimbabwe și Namibia, 
pentru lichidarea deplină a domina
ției coloniale, a practicilor rasismu
lui, a politicii de apartheid.

Miniștrii de externe român și ruan
dez au exprimat convingerea lor că 
este necesar să se intensifice conlu
crarea între Republica Socialistă 
România și Republica Ruanda, la ni
velul ministerelor de externe și al 
altor reprezentanți ai lor, atît pe 
plan bilateral, cît și în cadrul O.N.U., 
al grupului „celor 77", in mișcarea 
de nealiniere și în alte foruri inter
naționale.

Ministrul afacerilor externe șl co' 
perării al Republicii Ruanda a in 
tat pe ministrul afacerilor extern 
Republicii Socialiste România 
efectueze o vizită oficială in ’ 
blica Ruanda. Invitația a fost 
tată cu plăcere.

pioni mondiali să fie cunoscuți as
tăzi dimineață. La categoria plus 
100 kg, sportivul român Andrei 
Ianko l-a învins la puncte pe bul
garul Atanasov, obținînd cea de-a 
treia victorie consecutivă, care-i va 
permite să ocupe un loc pe podiu
mul laureaților.

Azi, la fotbal 
România — Polonia
Astăzi, de la ora 16 (ora Bucu- 

reștlului), va avea loc la Varșovia 
întâlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre echipele Poloniei și 
României. Din echipa tării noastre 
vor face parte, printre alții Iordache, 
Anghelini, Crișan, Dudu Georgescu 
și Radu II. Echipa poloneză va ali
nia o formație din care nu vor lipsi 
cunoscuții internaționali Lato, Bo- 
niek, Terlecki, Szymanowski și 
Janas.

(Urmare din pag. 1)
le avem, să punem in valoare și să 
amplificăm baza de materii prime pe 
care o poate asigura țara noastră, 
astfel îneît să se apeleze la resurse 
din afară numai în limita strict nece
sară.

Care sînt căile concrete pentru asi
gurarea unei baze proprii de materii 
prime și energie ?

Așa cum se subliniază în proiectul 
de Directive, o primă cale o consti
tuie CREȘTEREA MAI ACCENTUA
TA A REZERVELOR EXISTENTE 
DE SUBSTANȚE UTILE, descoperi
te și predate spre exploatare, prin 
intensificarea activității de cercetare 
geologică, de prospecțiuni și explo
rări, precum și pentru identificarea 
de noi rezerve de substanțe mine
rale, inclusiv a celor cu conținuturi 
sărace. Pe această cale, precum și 
prin creșterea extracției in zăcămin
tele actuale, se va putea realiza, in 
anul 1985, o producție de cărbune net 
de 85—88,3 milioane tone, precum și 
de 15—16,5 milioane tone șisturi bi
tuminoase.

O a doua cale o constituie PUNE
REA ÎN EVIDENȚĂ A UNOR NOI 

RESURSE NEUTILIZATE SAU UTI
LIZATE INTR-O MICA MĂSURA 
ÎN PREZENT. Bunăoară, prin am
plificarea activității de prospecțiuni 
geologice urmează a fi puse în va
loare noi resurse de minereuri radio
active, de metale rare și disperse, 
vor fi introduse în circuitul econo
mic aluviunile titano-zinconifere, pă- 
mînturile rare, diferite săruri de po
tasiu, apele termale etc., se vor uti
liza forme „neclasice" de energie 
primară — solară, geotermică. a vin- 
turilor, a valurilor mării, biogazul — 
precum și energia nucleară.

O a treia cale se referă la MUTA
ȚIILE RADICALE CE VOR AVEA 
LOC ÎN STRUCTURA CONSUMU
RILOR, promovindu-se utilizarea 
susținută a unor materiale ce le înlo
cuiesc pe cele clasice, deficitare, 
scumpe sau energointensive. Se pune 
deci problema de a se restrînge aria 
de consum a unor materiale pe care 
ne-am obișnuit să le folosim, dar pe 
care acum le putem asigura cu di
ficultate, dîndu-li-se acestora o mai 
bună utilizare ; cu atît mai mult eu 
cît, pot fi promovate materiale cu 
caracteristici apropiate, egale sau 
chiar superioare și care se pot rea

liza în tară. O mare însemnătate are, 
în această direcție, bunăoară. în
locuirea metalelor neferoase, a 
celor prețioase, a elementelor de 
aliere care sînt foarte scumpe și

Care sînt principalele căi de acțiune pentru 
lărgirea bazei proprii de materii prime și energie
din ce în ce mai greu de procurat 
pe plan mondial. De pildă, prin adop
tarea tehnicii placării sau acoperirii, 
în domeniile în care este posibil acest 
lucru, se pot realiza economii de cu
pru de 70—80 la sută, concomitent cu 
reducerea greutății reperelor cu 30—35 
la sută.

Pe bună dreptate se afirmă 
că CEA MAI IEFTINĂ RESURSĂ 
MATERIALA ESTE ECONOMISI

REA. într-adevăr. orice consum mai 
redus de materiale sau combustibil 
asigură resurse suplimentare pentru 
creșterea producției sau. după caz, 
permite obținerea unor economii va

lutare prin reducerea importului, 
ceea ce este în avantajul întregii eco
nomii. Astfel, în proiectul de Direc
tive se stabilește ca în anul 1985 în 
siderurgie să se ajungă la un coefi
cient de scoatere a metalului în pro
ducția de laminate de 86 la sută. 
Dacă s-ar fi prevăzut un coeficient 
de scoatere de numai 85 la sută, 
atunci, pentru a menține ritmurile de 
creștere stabilite in inaustria prelu

crătoare, și îndeosebi in construcțiile 
de mașini, ar fi necesar să asigu
răm, in plus, o anumită cantitate 
de metal, pentru a cărei producere 
s-ar impune un import suplimentar 

de minereu de fier și cocs, care ar 
costa peste 30 milioane Iei valută. 
Problema se pune asemănător și în 
Industria construcțiilor de mașini, ra
mură în care în cincinalul viitor con
sumurile normate de metal urmează 
să fie în 1985 cu 20—23 la sută mai 
reduse față de anul 1980. Și trebuie 
știut că fiecare procent de economisire 
a metalului ușurează efortul valutar 
al economiei cu 90 milioane lei va

lută. Sau, un alt calcul din domeniul 
energiei : dacă avem în vedere pre
țurile mondiale actuale, reducerea cu 
un procent a consumului de hidro
carburi în economie echivalează. Ia 
nivelul anului 1985, cu o economie de 
petrol care, importat, ar costa 78 
milioane Iei valută. Iar preturile la 
petrol manifestă o evidentă tendință 
de creștere. Și orice economii valu
tare creează o serie de avantaje, răs- 
fringîndu-se în cele din urmă pozitiv 
asupra nivelului de trai al poporului.

Un loc aparte, deosebit de impor
tant in acțiunea de valorificare in
tensivă a resurselor noastre econo
mice, il deține ACCENTU/VREA TOT 
MAI PUTERNICA A RECUPERĂRII 
ȘI REFOLOSIRII TUTUROR MATE
RIILOR PRIME ȘI MATERIALELOR 
REZULTATE DIN PROCESUL DE 
PRODUCȚIE ȘI CONSUM. în legă
tură cu aceasta, proiectul de Directive 
prevede ca, în 1985, acoperirea nece
sarului intern prin reciclarea mate
riilor prime și materialelor să repre
zinte 40 Ia sută la fier. 41 la sută 
la cupru, 40 Ia sută la plumb, 44 la 
sută Ia fibre și fire textile, 50 la sută 
la produse prelucrate din polietilenă. 

44 la sută la anvelope, peste 41 la 
sută la uleiuri minerale uzate, 52 la 
sută la materiale tibrocelulozice și 
maculatură, 60 la sută pentru plăci 
aglomerate și fibrolemnoase. aproape 
90 la sută la ambalaje de sticlă și 
circa 95 la sută la ambalajele din 
lemn. De ce este necesar să manifes
tăm spirit gospodăresc în această 
privință ? Iată un calcul : dacă, de 
pildă, la fierul vechi ne-am propune 
pentru anul 1985 o sarcină cu 10 pro
cente mai mică de participare ia 
producția de oțel, atunci pentru a 
produce cantitatea necesară de metal 
ar trebui să cheltuim în plus circa 600 
milioane lei valută pentru a importa 
cocs și minereu de fier. Și avem reale 
posibilități de a economisi această 
sumă întrucît în economie dispunem 
și vom dispune în continuare de im
portante cantități de fier vechi.

în proiectul de Directive, toate 
aceste căi și mijloace sînt armonios 
împletite, optimizînd eforturile în
tregii națiuni spre dezvoltarea eco
nomiei, sporirea eficientei și ridi
carea substanțială, pe această bază 
sigură, a nivelului de trai.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general c,l Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe președinte și foarte bun prieten,
Ne este deosebit de plăcut să vă adresăm cu ocazia celebrării 

zilei de 23 August, sărbătoarea națională a țării dumneavoastră — 
Republica Socialistă România," cele mai vii, călduroase și militante 
felicitări din partea noastră.

în această fericită împrejurare, poporul beninez, partidul său de 
avangardă — „Partidul Revoluției Populare a Beninului" — guvernul 
militar revoluționar își fac îndatorirea militantă de a reînnoi po
porului, partidului și guvernului român înalta lor apreciere pentru 
eforturile pe care le depun fără încetare sub dinamica și hotărîta 
dumneavoastră conducere în vederea ajungerii într-o eră de pace 
și justiție socială în lume.

Tovarășe președinte, în momentul în care imperialismul interna
țional și valeții săi își multiplică criminalele lor manevre de desta
bilizare a regimurilor progresiste din lume, noi nu putem decît 
să ne felicităm de trainicele legături de prietenie, cooperare efi
cientă și solidaritate militantă care există între țara dumneavoastră 
și toate țările, în lupta pentru eliberarea lor națională, în general, 
și tara noastră. Republica Populară Benin. în special.

Asigurîndu-vă de sincera și constanta noastră dorință de a con
lucra pentru întărirea acestor legături, noi vă rugăm să primiți 
urările de sănătate pe care le adresăm pentru dumneavoastră per
sonal, de succese și mai strălucite pentru Partidul Comunist Român, 
de fericire și prosperitate pentru viteazul popor prieten din 
România.

Cu cea mai înaltă și militantă considerație.
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central
al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 

Președintele Republicii Populare Benin

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele poporului, al guvernului argentinian și al meu per

sonal, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere 
urări de fericire personală, de bunăstare și progres pentru țara 
prietenă.

General JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu o deosebită plăcere vă adresez călduroasele mele felicitări cu 

ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, 23 August.
Folosesc acest prilej pentru a-mi reînnoi dorința de a dezvolta 

și întări relațiile de prietenie și cooperare care unesc țările noastre.
Cu înaltă considerație,

AHMADOU AHIDJO
z Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului din Barbados, adresez cele 

mai sincere ' urări guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România cu ocazia aniversării Zilei naționale.

J. M. G. M. ADAMS
Prim-ministru al statului Barbados

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și dragă tovarășe,
Cu ocaziă celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării dumnea

voastră. doresc să vă asigur de sentimentele profunde și sincere de 
prietenie ale socialiștilor francezi față de poporul român și să vă 
exprim urările noastre cele mai bune de prosperitate și fericire.

Socialiștii francezi au apreciat întotdeauna contribuția eminentă 
pe care partidul dumneavoastră și dumneavoastră personal o aduceți 
cauzei păcii și cooperării internaționale, vă transmitem urările 
noastre profunde ca și de acum înainte să continuați cu același 
succes pe această cale.

FRANCOIS MITTERRAND
Prim-secretar al Partidului Socialist Francez

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării României 

de sub dominația fascistă, în numele Partidului Socialist și al meu 
personal, doresc să adresez felicitări Excelenței Voastre și poporului 
român. Relațiile de prietenie și cooperare care s-au dezvoltat între 
'■‘■le două partide ale noastre reprezintă, fără îndoială, o impor- 

\\ tă contribuție pentru dezvoltarea excelentelor relații care există 
inae popoarele noastre.

fntr-q lume in care diferențele între țările bogate și țările în 
curs de dezvoltare tind să crească, astfel incît constituie o ame
nințare extrem de serioasă pentru umanitate, este necesară o con
tribuție substanțială din partea partidelor care, la fel. ca cele ale 
noastre, militează pentru o nouă ordine economică internațională, 
bazată pe un dialog deschis și novator. Acest dialog, care a început 
să fie stabilit în reuniuni bilaterale succesive ale Partidului Co
munist Român și Partidului Socialist Portughez, va trebui lărgit, 
fiindcă sînt sigur că va contribui în mod decisiv, în viitor, pentru 
noi relații între popoare în perspectiva destinderii și a păcii.

Cu cele mai bune urări și sentimente de înaltă considerație,

MARIO SOARES
Secretar general 

al Partidului Socialist Portughez

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele tuturor tovarășilor din Partidul Național Social Sirian 

și in numele meu personal, vă prezint cele mai bune felicitări cu 
ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei dumneavoastră 
de sub dominația fascistă, sărbătoarea națională a poporului român.

Excelență,
Profit de această ocazie pentru a vă informa încă o dată, după 

■vizita noastră istorică in România, că lupta poporului dumneavoas
tră va ramine un model istoric pentru, toate popoarele oprimate 
și în mod special pentru poporul nostru. Sprijinul dumneavoastră 
constant pentru unitatea poporului libanez și pentru drepturile 
poporului palestinian se încadrează în tradițiile militante ale Româ
niei, care se felicită la fel ca și noi de înțeleaptă dumneavoastră 
conducere.

Binevoiți să primiți, Excelență, toate felicitările și prețuirea 
partidului nostru.

Dr. ABDALLAH SAADE
Președintele Partidului Național Social Sirian

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia fericită a celei de-a 35-a aniversări a eliberării de sub 
fascism. Comitetul Central al AKEL transmite cele mai calde 
felicitări și urări de mari succese în construirea socialismului și de 
fericire pentru poporul român.

ANDREAS FANTIS
Secretar general adjunct al AKEL

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia zilei de 

23 August, cea de-a 35-a aniversare a eliberării poporului român.
DAVID STEEL

Liderul Partidului Liberal din Marea Britanie, 
Deputat in Parlament

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe, for

țele luptătoare ale Armatei Naționale Africane Zimbabwe (ZANLA) 
și masele largi luptătoare din Zimbabwe au deosebita plăcere de a 
vă felicita pe dumneavoastră. Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și poporul român victorios cu ocazia celei de-a 35-a 
aniversări a victoriei revoluționare și istorice asupra fascismului, 
imperialismului și dominației străine. Mă folosesc de acest prilej 
pentru a vă transmite mesajul nostru de felicitări și înaltul nostru 
respect pentru acest eveniment istoric.

Noi reamintim faptul că victoria repurtată de poporul dumnea
voastră a avut o mare semnificație internațională. Aceasta nu numai 
că a deschis noi căi de dezvoltare social-economicâ pentru poporul 
României, care în trecut cunoscuse oprimarea, dar a făcut să se 
realizeze un nou echilibru de forțe pe arena internațională, încli- 
nînd în mod decisiv în favoarea forțelor progresului social din în
treaga lume.

Noi urmărim cu deosebit interes remarcabilele realizări dobîndite 
de către poporul român după august 1944. Insurecția din august 1944 
a deschis o nouă epocă istorică în viața națiunii române, în rolul ei 
revoluționar și productiv, asigurînd perspectivele realizării unei ade
vărate societăți socialiste. Programul realizat in decursul anilor șl 
succesele dobîndite in cadrul acestuia în domeniul transformărilor 
socialiste a avut un dublu avantaj. în primul rînd, pentru prosperi
tatea și bunăstarea poporului român si, în al doilea rînd, pentru 
prietenii și aliații firești ai amabilului popor român, cum am fi noi. 
care vă privim ca pe un model viu în elaborarea programului nostru 

’viitor bazat in mod necesar pe situația existentă în tara noastră.
La baza acestui progres și a prosperității noi vedem clar și apre

ciem grandioasa muncă desfășurată sub conducerea Partidului Co
munist Român și a distinsului său secretar general, tovarășul 
președinte Nicolae Ceaușescu.

în mesaj se arată că, sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, România a trecut, după înfrîngerea fascismului și impe
rialismului. la o dezvoltare progresistă, aflindu-se acum pe calea 
fermă a prosperității social-economice.

Pentru noi — se spune în continuare în mesaj — 23 August 1944 
demonstrează în ultimă instanță un mare sacrificiu, sacrificiu care a 
dat naștere prosperității socialiste ce există azi în întreaga Românie, 
23 August a fost și rămîne un simbol istoric revoluționar din care 
noi ne inspirăm și ne întărim hotărîrea de a înlătura reactiunea in
ternațională și internă, regresul social.

întrucit sărbătorim acest eveniment revoluționar în țara dv„ este 
important pentru noi de a reflecta la situația internațională și în 
mod deosebit la "cea din Zimbabwe, unde forțele imperialiste și 
neofasciste trebuie să fie învinse. Situația revoluționară de la noi 
este în plin avînt și sperăm că intensificarea ajutorului din partea 
poporului român victorios va ajuta poporul nostru să dobîndească 
libertatea și prosperitatea socială.

Din partea partidului meu transmit sincere urări de succes celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și pentru 
realizarea hotărîriloi- acestuia. Noi vom acționa cu consecventă pen
tru consolidarea relațiilor noastre bilaterale de solidaritate activă și 
militantă, de prietenie continuă.

Lupta continuă !
R. G. MUGABE

Președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela trans
mite calde felicitări cu ocazia împlinirii, la 23 August, a 35 de ani 
de la insurecția națională care a răsturnat dictatura fascistă și a 
marcat începutul unei noi etape în viața poporului român, marcată 
prin înaintări victorioase în construcția socialismului.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei dumneavoastră naționale, comuniștii 
venezueleni vă doresc să obțineți multe succese.

Vă rugăm să transmiteți aceste felicitări guvernului și poporului 
român, reînnoindu-vă urările comuniștilor venezueleni pentru cît 
mai bune și mai strînse raporturi între cele două partide ale 
noastre.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Venezuela,

JESUS FARIA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Felicităm cordial partidul, guvernul și poporul român cu prilejul 

celei de-a 35-a aniversări a eliberării tării dumneavoastră.
Acești ani ai construcției socialismului dezvoltat asigură patriei 

dumneavoastră bazele unor noi victorii.
Cu sentimente frățești.

GILBERTO VIEIRA
Secretar general

al Partidului Comunist din Columbia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României îmi 

este plăcut să vă adresez un mesaj de prietenie și urări pentru 
România și pentru neobosita dumneavoastră activitate.

Vă adresez cele mai bune salutări, în numele meu și în numele 
Direcțiunii Partidului Socialist Italian.

BETTINO CRAXI
Secretar general

al Partidului Socialist Italian

Tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

și președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
Este o onoare pentru Comitetul Central al Partidului nostru să 

salute și să adreseze un frățesc salut poporului României cu ocazia 
sărbătoririi celei de-a 35-a aniversări a victoriei insurecției împo
triva fascismului. Concepția marxist-leninistă, organizarea discipli
nată a avangardei sale revoluționare, corecta conducere politică, 
dragostea pentru patria socialistă și curajul poporului român au 
avut cea mal bună și completă expresie istorică în marea forță care 
a concentrat energiile, conducînd lupta și a știut să cucerească vic
toria împotriva oribilei sălbăticii — nazismul fascist — care a vrut 
să subjuge popoarele și întreaga civilizație. Această măreață forță 
a fost Partidul Comunist al patriei dumneavoastră, ridicat ca un 
singur om in momentele in care înfrîngerea Germaniei naziste încă 
nu se zărea. Odată cucerită victoria pe cîmpul de luptă, a conti
nuat impresionanta și dura sarcină de a scoate țara din haos și 
ruină, din sărăcia extremă generată de război. Acest nou obiectiv 
îndrăzneț a știut să-l realizeze Partidul Comunist Român. Apoi au 
urmat problemele importantei construcții, care au fost rezolvate 
învingînd nenumăratele greutăți materiale, lipsa de experiență și 
prejudecățile, învingind falsul determinism geografic, învingînd 
reactiunea. Și această gigantică sarcină, care părea irealizabilă, de 
a construi o societate socialistă, deschisă pe spirala dezvoltării mul
tilaterale, este, de asemenea, opera partidului dumneavoastră. 
23 August 1944 a fost cel care a făcut posibil tot acest avînt îndrăzneț 
și inteligent.

Adresăm sincera și profunda noastră felicitare neobositului Co
mitet Central pentru măreața operă pe care o realizează, sub con
ducerea dumneavoastră clarvăzătoare, în slujba poporului român 
și în deplină concordanță cu principiile sistemului socialist și obli
gațiile internaționalismului. Pentru toate acestea adresăm urările 
noastre ferme ca relațiile româno-peruane să fie de fiecare dată 
mai frățești și mai viguroase, de acord cu principiile și Ideile 
noastre comune, sprijinite de recunoscuta și inteligenta activitate a 
reprezentanților dumneavoastră in țara noastră.

Toată puterea pentru popor !
MARIO VILLARAN RIVERRA

Secretar general al Partidului 
Acțiunea Populară Socialistă din Peru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rugăm să primiți felicitările noastre călduroase cu ocazia 
celei de-a 35-a aniversări a victoriei populare contra dominației 
fasciste și imperialiste.

Vă adresăm viile noastre urări de reușită pentru progresul eco
nomic și social al României. Felicităm în mod deosebit Partidul Co
munist Român. Vă dorim dumneavoastră personal și familiei dum
neavoastră sănătate și fericire.

R. ANDRIAMANJATO
Președintele Biroului Politic al Partidului 

Congresul pentru Independența 
Madagascarului (A.K.F.M.)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de 

sub dominația fascistă, vă adresăm cele mai cordiale urări de 
fericire și felicitări. în răstimpul celor 35 de ani care au trecut, 
România a înregistrat o dezvoltare economică și socială remarcabilă.

Partidul nostru acordă o înaltă prețuire raporturilor bune cu 
Partidul Comunist Român, întemeiate pe principiile importante ale 
independenței și neamestecului. Ne exprimăm aspirația ca, de ase
menea, relațiile dintre Suedia și Republica Socialistă România să 
se dezvolte și în viitor.

Partidul de Stînga — Comuniștii urează comuniștilor și poporu
lui României succes deplin în activitatea pe care o desfășoară.

Cu salutări tovărășești,
LARS WERNER

Președintele Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de 

sub dominația fascistă, vă adresăm, dumneavoastră personal și 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, sincere felicitări 
și cele mai calde urări din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Grecia (Interior) și din partea mea personal.

Această aniversare istorică are loc în condițiile în care poporul 
român urmează cu fermitate și mereu în ascensiune calea progresului 
și dezvoltării sale socialiste naționale, iar Republica Socialistă 
România se afirmă ca un factor de bază în cadrul comunității 
mondiale pentru promovarea păcii și destinderii, consolidarea inde
pendentei tuturor țărilor, mici și mari, și colaborarea lor pe bază 
de egalitate, pentru o nouă ordine internațională, în baza 
deplinei garantări a drepturilor și intereselor țărilor în curs de dez
voltare, și pentru soluționarea problemelor regiunii noastre, pentru 
o zonă a păcii în Balcani și în Marea Mediterană.

în acest cadru, subliniem în special contribuția dumneavoastră 
pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale eleno-române și a colaborării 
balcanice, precum și pentru soluționarea problemei Ciprului, în 
baza rezoluțiilor O.N.U., a unor obiective pașnice care interesează 
în mod vital țara și poporul nostru.

Vă urăm ca, sub conducerea Partidului Comunist Român și a 
dumneavoastră personal, să se înregistreze pași temeinici înainte, 
pentru dezvoltarea statului dumneavoastră socialist și pentru bună
starea oamenilor muncii români și a poporului frate român, cu 
care poporul nostru este unit prin străvechi legături de prietenie 
și lupte comune pentru independență națională.

Să trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea între po
poarele noastre, în lupta pentru pace, democrație și socialism în 
lumea întreagă. Pentru prietenia și colaborarea multilaterală intre 
popoarele balcanice.

Să trăiască și să se întărească prietenia și solidaritatea tovără
șească între cele două partide frățești ale noastre.

Cu salutări tovărășești,
HARALAMBOS DRAKOPOULOS

Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia (Interior)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Iubiți tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan, 

dorim să vă transmitem cele mai cordiale salutări, cu prilejul zilei 
de 23 August, data eliberării României de sub dominația fascistă.

Clasa muncitoare și poporul român, sub conducerea partidului 
său. contînd pe sprijinul frățesc al Uniunii Sovietice, a reușit să 
înfrîngă trupele fasciste care ocupau țara — și în același timp a 
învins grupurile reacționare interne, ocrotite de brutala dictatură 
a lui Antonescu. De ani. România a parcurs un drum lung spre 
socialism și spre eliberare.

Comuniștii din lumea întreagă apreciem Intr-adevăr mult această 
luptă a poporului român și îi dorim noi și mari succese, alături de 
Uniunea Sovietică și de comunitatea socialistă. Dezarmarea, pacea, 
progresul social, bunăstarea plenară a maselor întotdeauna au găsit 
în România, in poporul și partidul său comunist un apărător 
consecvent.

■ Vă reînnoim, Iubiți tovarăși,” cele mai calde sentimente de priete
nie și solidaritate.

Cu salutări frățești,
Pentru Comitetul Central al Partidului 

Comunist Peruan
JORGE DEL PRADO

Secretdr general

Președintelui Republicii Socialiste România 
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Ceaușescu,
în numele Partidului Socialist Popular din Danemarca, doresc să 

felicit poporul român, Partidul Comunist Român și pe dumnea
voastră personal, cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a insurecției 
de la 23 August împotriva fascismului.

Anii care s-au scurs au fost ani de muncă grea și de mari 
progrese, iar astăzi România socialistă și-a cucerit un loc important 
in viața internațională, ca purtător de cuvînt al luptei pentru 
independență, egalitate și cooperare între națiuni, destindere și 
dezarmare.

Timpul pentru încetarea cursei înarmărilor a sosit și Partidul 
Socialist Popular a luat cunoștință cu mare plăcere de inițiativele 
și măsurile luate de conducerea partidului și de către guvernul 
român pentru înfăptuirea acestui obiectiv.

Noi sprijinim aceste măsuri și găsim că ele reprezintă un exem
plu important pe care să-l urmeze și alte state.

Dorim poporului român progrese în politica sa de pace, destin
dere si dezarmare și succese continui în construirea noii societăți, 
fondată la 23 August 1944, pe baza independentei, socialismului și 
solidarității dintre toți oamenii muncii.

Cu Salutări din inimă,
GERT PETERSEN

Președintele Partidului Socialist Popular 
din Danemarca

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Doresc să vă felicit personal și în numele membrilor Partidului 

Muncii din Israel cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Zilei națio
nale a poporului român — ziua în care poporul dumneavoastră s-a 
eliberat de sub dominația forțelor fasciste.

Curajul țării dumneavoastră a fost întotdeauna admirat, atit în 
trecut, cît Și în prezent, de către țările independente care luptă pen
tru libertatea și securitatea lor.

Progresele pe oare le-ați realizat in domeniul agriculturii, al 
construcțiilor și al industrializării sînt cele mai impresionante și 
urez poporului dumneavoastră să prospere și să avanseze, sub con
ducerea dumneavoastră vajnică și înțeleaptă.

Sper ca relațiile de prietenie ce s-au dezvoltat Intre cele două 
națiuni ale noastre să se întărească și mai mult în viitor.

Vă rog să primiți, stimate domnule președinte, sincerele mele 
urări de succes și salutările mele prietenești.

Al dumneavoastră,
SHIMON PERES

Președintele Partidului Muncii din Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă transmitem dumneavoastră și. prin intermediul dumnea

voastră, guvernului și poporului român salutul și felicitările noas
tre cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României.

Folosim, totodată, această ocazie deosebită pentru a ne exprima 
dorința ca raporturile cordiale dintre Venezuela și România, ca șl 
cele dintre organizațiile noastre, să se dezvolte continuu.

în numele Conducerii Naționale a M.A.S.

POMPEYO MARQUEZ
Secretar general al Mișcării 

pentru Socialism din Venezuela
BAYARDO SARDI

Secretar cu probleme internaționale

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
C C. al Partidului Comunist Libanez îi este plăcut să adreseze 

poporului dumneavoastră călduroase felicitări și cele mai bune 
urări cu prilejul zilei de 23 August 1979, care coincide cu cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei de sub fascism — Ziua națională 
a Republicii Socialiste România.

Partidul nostru, cu acest prilej, salută succesele realizate de clasa 
muncitoare din țara dumneavoastră — sub conducerea partidului 
său comunist — in domeniul construcției socialiste, al lichidării ex
ploatării omului de către om. pentru transformarea tării dumnea
voastră intr-un stat socialist care a lichidat, intr-un timp relativ 
scurt. înapoierea trecutului.

Totodată, partidul nostru folosește această ocazie pentru a vă ex
prima dorința sa de a dezvolta și consolida relațiile tovărășești exis
tențe între partidele noastre pe baza principiilor marxlsm-leninls- 
mului și internaționalismului proletar, spre binele luptei comune a 
forțelor socialismului, progresului si eliberării naționale din întreaga 
lume, împotriva politicii forței imperialiste ostile intereselor păcii 
internaționale și independentei popoarelor, a drepturilor lor de a-sl 
alege singure calea dezvoltării naționale independente.

Partidul, nostru a încheiat cu succes lucrările celui de-al IV-lea 
congres în condiții deosebit de periculoase pentru soarta poporului 
și a patriei noastre, ca, dealtfel, și pentru cauza întregii mișcări 
arabe de eliberare națională, in particular pentru cauza poporului 
arab palestinian.

în documentele acestui congres am exprimat importanta vitală 
pe care o au consolidarea internaționalismului, in primul rînd, între 
partidele frățești și țările lagărului socialist internațional, pentru 
victoria luptei pe care o ducem în apărarea unității Libanului, a in
dependentei. caracterului arab și a dezvoltării sale democratice, pen
tru succesul luptei pe care o ducem umăr la umăr cu rezistenta pa
lestiniană pentru drepturile poporului arab palestinian la reîntoar
cerea la căminele lui, la autonomie și la constituirea statului 
național independent pe pămîntul patriei sale.

în încheiere, permiteți-ne, stimați tovarăși, să reînnoim din inimă 
felicitările noastre pentru dumneavoastră, pentru poporul român 
prieten și să-1 urăm noi și importante succese pe calea progresului 
în toate domeniile supremației socialismului și comunismului.

Trăiască cea de-a 35-a aniversare a eliberării României de sub 
fascism I

Să se dezvolte și să se întărească relațiile de solidaritate si prie
tenie dintre partidele și popoarele noastre !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale și aniversării pen

tru a 35-a oară a evenimentului istoric al eliberării României de 
sub fascism, vă rugăm să primiți salutări frățești din partea comu
niștilor luxemburghezi.

Noi dăm o înaltă prețuire realizărilor poporului și clasei munci
toare din România, care, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân. construiesc socialismul dezvoltat în țara lor.

Permiteți-ne să adresăm poporului român și partidului său co
munist cele mai bune urări de fericire și prosperitate și îi dorim 
noi succese în realizarea aoestor obiective.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Luxemburghez

Președinte '
RENE URBANY

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a sărbătorii naționale a 
poporului prieten român, am onoarea să vă exprim, în numele meu 
personal și al tuturor membrilor Partidului Socialist Progresist, 
cele mai bune urări pentru dumneavoastră personal și pentru 
poporul român, urări de mari succese pe calea construcției socialiste 
în România, cu convingerea că relațiile dintre cele două partide și 
popoare ale noastre se vor întări și mai mult în viitor.

Cu salutările mele cele mai prietenești,

WALID JUMBLATT
Președintele Partidului Socialist 

Progresist din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Partidului Național al Poporului și al meu personal, 
adresăm Partidului Comunist Român și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu felicitări cordiale și sincere urări de bine cu ocazia 
sărbătoririi celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării dumneavoas
tră de sub dominația fascistă.

Este dorința fierbinte a Partidului Național al Poporului ca rela
țiile cordiale și frățești existente între cele două partide ale noastre 
să se întărească continuu, pe baze tot mai trainice.

NANA OKUTWER BEKOE al lll-lea
Președintele Partidului Național 

al Poporului din Ghana

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul jubileului de 35 de ani de la eliberarea României de 

sub dominația fascistă, transmitem în numele C.C. al MAPAM și 
al nostru personal calde urări de succes și propășire pe calea con
struirii socialismului, atît Partidului Comunist Român si conducerii 
sale, cît și guvernului și poporului român.

MEIR TALMI
Secretar general al MAPAM

DOV ZAKIN
Secretarul Departamentului 

Relațiilor Internaționale

Excelenței Sale Domnului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, țin să vă adresez 

călduroase felicitări, precum și cordiale urări pentru fericirea și 
prosperitatea poporului român prieten.

CONSTANTIN CARAMANLIS
Prim-ministru al Greciei

Excelenței Sale Domnului ILIE VERDEȚ
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării României îmi este plăcut să ex
prim Excelentei Voastre călduroase felicitări și sincere urări de 
fericire personală și de prosperitate crescîndă pentru poporul român.

Cu înaltă considerație,
MEHDI 3AZARGAN

Primul ministru al Guvernului 
Provizoriu al Republicii Islamice Iran

Domnului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului din Jamaica, vă transmit 

sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de progres continuu și 

prosperitate pentru poporul și patria dumneavoastră.

MICHAEL MANLEY
Prim-ministru al Jamaicăi
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MANIFESTAU! PESTE HOTARE
CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST

In diferite țări ale lumii a continuat să fie marcată Ziua națională a 
României, a 35-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

R.P.D. COREEANA. Sub auspiciile 
Comitetului administrativ al orașului 
Hamhîn. la Palatul culturii al mun
citorilor de pe platforma chimică cu 
același nume a avut loc un miting 
al prieteniei coreeano-romăne, la 
care au participat Li Ghil Son, se
cretar responsabil al Comitetului 
provincial al Partidului Muncii din 
Coreea, Hamhion de sud, Kim Bu 
Ghil, vicepreședinte al Comitetului 
administrativ al orașului Hamhin, 
Mun Bion Sam, consilier in M.A.E., 
lucrători ai organelor locale de partid 
și de stat. Cu acest prilej, directorul 
combinatului. Să Ge Hon. a subliniat 
importanta evenimentului aniversat 
și a scos în evidență succesele do- 
bîndite de cele două popoare în 
opera de edificare a societății socia
liste, relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și R.P.D. Co
reeană. A luat cuvîntul ambasadorul 
României în R.P.D. Coreeană, Paul 
Marinescu. în foaierul Palatului cul
turii a fost desohisă o expoziție de 
fotografii care înfățișează. prin 
imagini sugestive, lupta poporului 
român pentru eliberarea patriei și 
construirea socialismului.

La cinematograful „Paradis", din 
Phenian, a avut loc festivitatea des

chiderii „Săptămînii filmului româ
nesc", la care au participat Cion 
Ciăl, adjunct al ministrului culturii 
și artei, O Mun Han, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie coreeano- 
română, delegația de cineaști români 
prezentă la Phenian. Filme artistice 
românești vor mai fi prezentate și în 
orașul. Wonsan.

R. S. VIETNAM. Sub patronajul 
Comitetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam, Comitetului 
vietnamez de solidaritate și priete
nie cu popoarele altor țări. Comite
tului pentru relații culturale cu 
străinătatea, a avut loc în sala Tea
trului Național din Hanoi un mi
ting organizat cu ocazia aniversării 
Zilei naționale a României. Au luat 
parte Song Hao, secretar al C.C. al 
P.C. din Vietnam, Nguyen Thanh Le, 
membru al C.C. al P.C. din Viet
nam, adjunct al șefului secției re
lații externe al C.C. al P.C. din Viet
nam, Huang Minh Giam, președin
tele Prezidiului Comitetului vietna
mez de solidaritate și prietenie cu po
poarele altor țări. A avut loc, de 
asemenea, un spectacol artistic in

cursul căruia au fost prezentate cîn- 
tece și dansuri populare vietna
meze și românești.

PAKISTAN. La Rawalpindi, sub 
auspiciile Consiliului de artă din Pa
kistan. a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul „Pe aici nu se trece", 
la care au luat parte personalități ale 
vieții culturale pakistaneze, membri 
ai corpului diplomatic.

FRANȚA. Pentru a marca. în 
Franța, cea de-a 35-a aniversare a 
Eliberării României, asociația de 
prietenie „Solidarite humaine par 
les arts" . a organizat în orașul Or- 
vault, la monumentul eroilor fran
cezi căzuți pentru eliberarea patriei 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial, o ceremonie la care au par
ticipat primarul orașului, consilieri 
municipali, reprezentanți ai asocia
ției foștilor combatanți francezi, un 
numeros public. Au fost prezenți 
membrii ansamblului folcloric „Rap
sodia Bucegilor" din Sinaia, care 
efectuează un turneu în Franța. Zia
rele regionale „L’EcIair" și „Presse- 
Ocean", din Nantes, au publicat arti
cole, fotografii din timpul ceremo
niei, subliniind că „municipalitatea 
și populația din Orvault au vrut, cu 
această ocazie, să aducă un omagiu 
curajului femeilor și bărbaților din 
România care au luptat pentru zdro
birea forțelor naziste".

„România socialista - bilanț rodnic 
de înfăptuiri” .

Revista presei internaționale
Ziarele centrale, agenții internaționale și naționale de presă, 'posturi de 

radio și televiziune din numeroase țări ale lumii au consacrat spații largi 
oglindirii evenimentului major din istoria poporului român — cea de-a 35-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Ziarul sovietic „PRAVDA" eviden
țiind, într-un articol, marile succese 
obținute de poporul român în cei 35 
de ani, notează : „După revoluție, co
muniștii români au condus poporul 
pe drumul reînnoirii radicale a. în
tregii orinduiri sociale și economice", 
în acest context, ziarul subliniază 
„succesele deosebite obținute în anii 
construcției .socialismului de indus
tria și agricultura României, cît și 
realizările in domeniile culturii, ști
inței. artei", evidențiind că „an de 
an se intăresc. se adîncesc. capătă 
noi trăsături calitative relațiile eco
nomice sovieto-române". Colabora
rea multilaterală dintre România și 
Uniunea Sovietică — scrie ziarul 
sovietic — a căpătat cu timpul un 
conținut tot mai profund, s-a îmbo
gățit cu forme noi. „Un rol determi
nant în înfăptuirea liniei spre dez
voltarea și consolidarea relațiilor 
dintre popoarele țărilor noastre — 
relevă „Pravda" — îl are conlucra
rea dintre P.C.U.S. și P.C.R. și, în 
primul rind, contactele la nivel înalț 
dintre tovarășii L. I. Brejnev și 
Nicolae Ceausescu". Zia.rul, „KRAȘ- 
NAIA ZVEZDA", subliniind . impor
tanța Istorică a actului de la 23 
August 1844, scrie că timpul „a re
liefat întreaga profunzime a coti
turii Istorice care a avut loc în 
soarta poporului român". Repor
taje și corespondențe proprii consa
crate aceluiași eveniment sint publi
cate si de ziarele „SOVETSKAIA 
ROSSIA", „SOȚIALISTICESKAIA 
INDUSTRIA", „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA". De asemenea, agen
ția T.A.S.S., într-o relatare din 
București, reia ample extrase 
din cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul adunării festive consacrate 
celei de-a 35-a aniversări a Zilei 
naționale a României. Totodată, 
TELEVIZIUNEA SOVIETICA a con
sacrat „o seară a televiziunii 
Republicii Socialiste România", in 
care au fost înfățișate aspecte 
ale dezvoltării economice și so
ciale a țării noastre in anii edi
ficării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, chipul contem
poran al capitalei României și al 
altor orașe și localități, mărturii cine
matografice ale frumuseții peisajului 
românesc, secvențe muzicale și co
regrafice. Totodată, a fost evidențiată 
evoluția amplă a colaborării dintre 
România și Uniunea Sovietică în 
diverse domenii de activitate.

Agenția, iugoslavă TANIUG a trans
mis o corespondență din București, 
prin care informează despre aduna
rea festivă și festivitățile centrale — 
parada militară și demonstrația oa
menilor muncii — consacrate marii 
sărbători a poporului român. Din 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sînt subliniate 
principalele obiective ale politicii 
partidului și statului român, care se 
pronunță pentru dezvoltarea colabo
rării prietenești cu toate țările so
cialiste. cu țările nealiniate și cu ce
lelalte țări în curs de dezvoltare, cu 
toate țările lumii, poziția consecven
tă a României pentru instaurarea 
unei noi ordini economice șl politice 
internaționale. Relatind desnre de
monstrațiile oamenilor muncii, agen
ția relevă rezultatele obținute de po
porul român. atașamentul_ întregului 
popor față de partid și față de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, angajarea întregului 
popor pe calea construirii socialis
mului.

„ZIARUL POPORULUI" — organul 
central al Partidului Comunist Chinez
— consacră spații ample semnificației 
zilei de 23 August. Sub titlul „Româ
nia in august", ziarul relevă progre
sele remarcabile obținute, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
de țara noastră, in cei 35 de ani care 
au trecut de la eliberare. La rîndul său,

'agenția CHINA NOUA a transmis 
o relatare din București despre adu
narea festivă consacrată zilei de 23 
August, publicînd extrase largi din 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu acest prilej. 
Revoluția de eliberare socială și na
țională din august 1944 — subliniază 
China Nouă — a inaugurat o etapă 
nouă în istoria României, a deschis 
calea împlinirii idealurilor de drep
tate și libertate ale poporului român. ■ 
a cuceririi independenței naționale și 
suveranității de stat. România alătu- 
rîndu-se ca națiune liberă și demnă 
comunității mondiale. Este relevată 
justețea politicii partidului nostru, 
care aplică creator principiile gene
rale ale socialismului științific, con
cepția materialist. dialectică și istori
că, adevărurile universal-valabile la 
condițiile specifice ale României. De 
asemenea, agenția China Nouă rela
tează despre marea demonstrație de 
la București consacrată celei de-a 
35-a aniversări a Zilei naționale a. 
României socialiste.

Ziarul „NODON SINMUN", din 
R.P.D. Coreeană, consacră un edito
rial celei de-a 35-a aniversări a eli
berării României, evidențiind trans
formările uriașe ce au intervenit in 
țara noastră in anii construcției so
cialiste, succesele obținute in dome
niile industriei și agriculturii. Sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — scrie publicația men
ționată — România și-a consolidat 
independența și suveranitatea sa, 
angajindu-se ferm pe calea edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Cotidianul bulgar „RABOTNI- 
CESKO DELO" a inserat artico
lul „Pe drumul înnoirii", în 
care se subliniază că „elibera
rea României de sub dominația 
fascistă și trecerea ei pe calea 
construirii socialismului reprezintă 
cel mai remarcabil eveniment din is
toria sa". Ziarul menționează princi
palele etape istorice parcurse și rea
lizările obținute de poporul român in 
cei 35 de ani pe drumul construirii 
socialismului. Autorul articolului ara
tă că în politica României un loc im
portant îl ocupă relațiile politice, e- 
conomice și culturale cu Bulgaria, 
relații care au la bază Tratatul de 
prietenie și ajutor reciproc. „Cu fie
care an ce trece — arată articolul — 
se întărește prietenia de veacuri din
tre cele două țări, care, după elibe
rare, a trecut la o etapă calitativ nouă
— de prietenie socialistă, care‘atinge 
înălțimi tot mai mari. Și nu poate 
fi aitfel, deoarece strategii prieteniei 
noastre sint conducătorii celor două 
țări — Todor Jivkov \ și Nicolae 
Ceaușescu. întîlnirile periodice ale 
acestora jalonează dezvoltarea rela
țiilor bilaterale. Bulgaria/și România 
își consolidează prietenia și colabora-

. rea și în lupta pentru întărirea păcii 
in Balcani, în Europa și în lume" — 
subliniază ziarul. Corespondențe spe
ciale din țara noastră sînt publicate 
și de ziarele „NARODNA ARMIA" și 
„KOOPERATIVNO SELO", in care

sînt relatate marile transformări eco
nomice și sociale din România socia
listă în decursul celor trei decenii și 
jumătate. Toate ziarele subliniază le
găturile prietenești, tradiționale, din
tre România și Bulgaria, colaborarea 
multilaterală dintre cele două țări în 
anii socialismului.

In articolul „Calea dezvoltării mul
tilaterale", cotidianul cehoslovac 
„RUDE PRAVO" subliniază : „Ziua de 
23 August 1944 s-a înscris în istoria 
României ca începutul transformări
lor revoluționare, hotărîtoare în viata 
politică și economică a întregii socie
tăți. în perioada care s-a scurs, 
poporul român' a realizat transfor
mări revoluționare și succese în toate 
domeniile vieții sociale și economice, 
în procesul industrializării socialiste 
a țârii au fost construite noi uzine 
moderne, s-au realizat transformări 
în cadrul forțelor și relațiilor de pro
ducție. Principalele eforturi ale P.C.R. 
se îndreaptă astăzi spre realizarea 
programului de dezvoltare generală a 
societății socialiste". Ziarul subli
niază că o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea raporturilor cehoslovaco- 
române a avut-o întîlnirea dintre 
președinții Gustav Husak și Nicolae 
Ceaușescu. La rîndul său, „MLADA 
FRONTA" evidențiază că „pasul isto
ric spre eliberare socială și națională 
a poporului român, făcut cu 35 de ani 
în urmă, a deschis calea spre ase
menea perspective pe care, fără so
cialism. această tară, cîndva agrară, 
cu greu și le-ar fi putut imagina".

în istoria^ poporului român, ziua de 
23 August constituie începutul unei 
noi etape — relevă „TRYBUNA 
LUDU" — organul central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polo
nez — într-un articol intitulat 
„35 de ani ai României" și con
sacrat împlinirilor din anii care 
au trecut de la istbricul 23 August 
1944. Toate'aceste împliniți — con
tinuă ziarul citat — sînt rezultatul 
muncii pline de abnegație a poporu
lui român, condus de partidul său co
munist.

De asemenea, „ZYCIE WARSZA- 
WY“. inserează un articol în care re
levă semnificația zilei de 23 August 
în istoria poporului român, contribuția 
României la războiul antihitlerist, 
precum și realizările obținute de tara 
noastră pe drumul construirii socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. 
Sînt evidențiate relațiile de cola
borare romăno-polone pe multiple 
planuri, relevmdu-se rolul deosebit 
al întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Edward Gierek pentru evoluția 
ascendentă a acestor raporturi. Marea 

..sărbătoare a poporului nostru a fost 
marcată și de publicațiile „ZOL- 
NIERZ WOLNOSCl", „SZTANDAR 
MLODYCH", „GLOS PRACY". „KU- 
RIER POLSKI", „EXPRESS WIEC- 
ZORNY" ș.a.

Agenția A.D.N., relatind, din Bucu
rești. de la adunarea festivă consacra
tă zilei de 23 August,-a. reluat ex
trase ample din cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu acest 
prilej. Este marcat rolul Partidului 
Comunist Român, organizatorul luptei 
împotriva regimului burghezo-moșie- 
resc, împotriva dictaturii militaro- 
fasciste și a războiului, pentru elibe
rarea și independenta patriei, parti
ciparea poporului român la zdro
birea Germaniei naziste. pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății române. Se reliefează că Partidul 
Comunist Român consideră drept 
fundament al relațiilor sale eu toate 
partidele comuniste și muncitorești 
principiile egalității în drepturi și 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-si elabora singur linia politică, 
conform condițiilor in care activează.
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agențiile de presă transmit:
Comunicat cehoslovaco-

ungar. La încheierea convorbirilor
purtate la Prăga între Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului fe
deral al R.S. Cehoslovace, și Gyorgy 
Lazar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, care a fă
cut o vizită oficială de prietenie in 
R.S. Cehoslovacă, a fost dat publi
cității un comunicat în care se relevă 
că părțile au acordat o atenție deose
bită relațiilor economice bilaterale. 
Cu acest prilej a fost constatată evo
luția favorabilă a legăturilor bilate
rale și au fost prospectate noi posi
bilități in vederea dezvoltării lor în 
continuare.

Partidul Comunist din Ja
ponia a reușit să obțină, în cadrul

alegerilor parțiale pentru organele 
locale ale puterii de stat, alegerea 
ca deputati in 8 localități a 14 mem
bri ai partidului. Astfel, P.C. din Ja
ponia a cucerit cu trei locuri de de- 
putați mai multe decit in alegerile 
precedente, desfășurate în localități
le respective.

întrevederi la Beirut. Mi‘ 
nistrul vest-german al afacerilor ex
terne, Hans-Dietrich Genscher, aflat 
în vizită la Beirut, a fost primit 
marți de președintele Libanului, 
Elias Sarkis, și de primul ministru, 
Selim Al-Hoss, și a avut convorbiri cu 
omologul său libanez, Fuad Boutros. 
Au fost discutate probleme privind 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu. în continuarea 
turneului pe care îl întreprinde în

zonă, Hans-Dietrich Genscher a 
plecat in aceeași zi spre Amman.

Campanie antidrog. Prin 
arestarea a circa 30 de persoane im
plicate într-un trafic de heroină, R.F. 
Germania și-a intensificat campania 
antidrog, determinată de numărul 
mare de decese provocate de „fla
gelul alb". De la începutul anului, 
în această țară și-au pierdut viața 
ca urmare a abuzului de heroină 355 
persoane, comparativ cu 430 în întreg 
anul 1978, iar autoritățile apreciază 
că, pînă la sfîrșitul anului, numărul 
victimelor ar putea ajunge la 700 
dacă fluxul heroinei nu este între
rupt. Cea mai mare parte a persoa
nelor arestate sînt membri ai trupe
lor americane dislocate în R.F.G.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

In pregătirea Conferinței mondiale a 
„DECENIULUI 0. N. U. PENTRU FEMEI»
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Orga
nizației Națiunilor Unite s-a întru
nit, în a doua sesiune, Comitetul 
pregătitor al Conferinței mondiale, 
din 1980. a Deceniului O.N.U. pentru 
femei. în prima ședință, Maimouna 
Kane (Senegal) a fost aleasă pre
ședinte al comitetului. în alocuțiu
nea sa, vorbitoarea a subliniat nece
sitatea eliminării inegalităților din
tre bărbați și femei, existentă încă 
atit in țâri industrializate, cit și in 
țări în curs de dezvoltare. O nouă 
ordine economică internațională — 
a spus ea — va fi greu de instaurat 
dacă bărbații și femeile nu vor parti
cipa în mod egal la progresul eco
nomic și social al țărilor lor.

Pe agenda actualei sesiuni figu

rează trei Importante probleme ce 
vor fi examinate de viitoarea confe
rință mondială : efectele politicii de 
apartheid asupra situației femeilor 
din Africa australă, progresele reali
zate în cursul primei jumătăți a 
Deceniului O.N.U. pentru temei 
(1976—1980) și obiectivele practice 
ale celei de-a doua jumătăți a De
ceniului (1981—1985). Vor fi exami
nate, de asemenea, două documente: 
proiectul unui program de acțiune 
vizind obiectivele celei de-a doua 
părți a Deceniului și proiectul unui 
program de asistență pentru femeile 
din sudul Africii.

Conferința mondială se va desfă
șura în Intervalul 14—30 iulie 1980, 
la Copenhaga.

havana Lucrările Biroului de coordonare 
al țărilor nealiniate

HAVANA 28 (Agerpres). — La 
Havana au început, la 28 august, lu
crările Biroului de coordonare al ță
rilor nealiniate, la nivel de ambasa
dori, pentru pregătirea Conferinței la 
nivel înalt a țărilor nealiniate. Biroul 
dezbate un cerc larg de probleme, 
printre care agenda reuniunii miniș
trilor de externe ai țărilor nealiniate, 
care urmează să înceapă la 30 au

gust. Este dezbătut, de asemenea, pro
iectul documentului final al confe
rinței la nivel înalt a țărilor neali
niate, ce se va deschide la 3 septem
brie, în care sint expuse pozițiile 
mișcării față de probleme ce privesc 
raporturile dintre aceste țări și as
pecte ale situației politice și econo
mice internaționale.

Un apel al Partidului Revoluționar 
pentru Reunificare din Coreea de Sud
PHENIAN 28 (Agerpres). — Comi

tetul Central al Partidului Revolu
ționar pentru Reunificare din Coreea 
de Sud a dat publicității, cu prilejul 
implinirii a 10 ani de la crearea 
partidului, un apel în care cere tu
turor forțelor patriotice și democra
tice din Coreea de Sud să se uneas
că și să depună toate eforturile pen
tru a determina retragerea tuturor 
trupelor și armamentelor străine din 
sudul Coreei, informează agenția 
A.C.T.C. în document se cere tutu
ror forțelor patriotice și democratice 
sud-coreene să-și strîngă rîndurile 
în lupta pentru stabilirea unui gu
vern unit, democratic, din care să 
facă parte reprezentanții tuturor 
sectoarelor populației, ai tuturor 
partidelor șl grupărilor politice sud- 
coreene. Pentru . reunificarea inde
pendentă și pașnică a țării — se 
menționează — trebuie să se reali
zeze un dialog între coreenii înșiși.

care să nu permită nici un amestec 
din afară și la care să participe re
prezentanții tuturor partidelor și 
grupărilor politice, ai tuturor pătu
rilor populației și ai coreenilor din 
străinătate.

SEUL 28 (Agerpres). — La Seul au 
avut loc convorbiri între președintele 
Partidului Nou Democratic, Kim 
Yong Sam, și președintele Partidului 
Democrat al Unificării, Yang II Dong. 
La sfîrșitul convorbirilor, informează 
agenția A.C.T.C., liderii celor două 
partide, au anunțat că au realizat un 
acord privind reunificarea celor două 
organizații politice din Coreea de Sud 
aflate in opoziție. Președintele Parti
dului Nou Democratic a, declarat că 
„cea mai bună cale pentru realizarea 
transferului pașnic al puterii și resta
bilirea democrației este unirea tutu
ror forțelor care se opun actualului 
regim" de la Seul.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE ROMÂNO-DANEZE 
DE COOPERARE ECONOMICĂ

COPENHAGA 28 (Agerpres). — 
La Copenhaga au început, luni, lu
crările celei de a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-daneze de 
cooperare economică, industrială, 
tehnologică și științifică. Delegațiile 
celor două țări au făcut un schimb 
de informații asupra stadiului de 
dezvoltare a economiilor celor două

țări, fiind examinate posibilitățile 
de lărgire și diversificare a schim
burilor comerciale și de intensifi
care a cooperării economice bilate
rale, în special în domeniile indus
triei construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, agriculturii și indus
triei alimentare.

Convorbiri chino — americane
BEIJING 28 (Agerpres). — Pre

mierul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Hua Guofeng, a primit, marți, 
pe vicepreședintele S.U.A.. Walter 
Mondale. Cele două părți, precizează 
agenția China Nouă, au procedat la 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme internaționale de interes 
comun și dezvoltării relațiilor bila
terale.

Premierul Hua Guofeng a accep
tat invitația de a vizita S.U.A., trans
misă intr-un mesaj al președintelui 
Jimmy Carter, care i-a fost înminat 
de vicepreședintele Walter Mondale,

și a adresat președintelui Carter in
vitația de a vizita R.P. Chineză.

★
La Beijing s-au semnat marți 

Acordul privind schimburile culturale 
pe anii 1980 și 1981 și Protocolul pri
vind cooperarea in domeniul energiei 
hidroelectrice și a amenajării resur
selor de apă dintre guvernele 
R.P. Chineze și S.U.A. Cele două do
cumente au fost semnate, din partea 
chineză, de Deng Xiaoping, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, iar din 
partea americană de Walter Mon
dale, vicepreședintele S.U.A.

Congresul Partidului de guvernămînt 
din Guyana și-a încheiat lucrările

GEORGETOWN 28 (Agerpres). — 
La Georgetown s-au încheiat lucră
rile celui de al III-lea Congres al 
partidului de guvernămînt din Gu
yana — Congresul Național al Po
porului. La lucrări au participat 
aproximativ 3 500 de delegați din 
toate regiunile țării, precum și oas
peți de peste hotare, între care și re
prezentantul Partidului Comunist 
Român.

Congresul a procedat la o amplă 
analiză a situației politice interne,

reafirmînd hotărîrea Guyanei de a 
continua lupta pentru consolidarea 
independenței sale politice și econo
mice. Documentele adoptate de con
gres subliniază solidaritatea poporu
lui din Guyana cu lupta popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină 
pentru eliberare națională, democra
ție. pace și libertate. într-o rezoluție 
specială, Congresul Național al Po
porului din Guyana reafirmă hdtă- 
rîrea de a continua să promovezte o 
politică de nealiniere.

La Viena — un nou sediu al organismelor O. N. V.

Noi atentate teroriste
LONDRA 28 (Agerpres). — Noi a- 

tentate teroriste au avut loc în pro
vincia britanică Irlanda de Nord, 
într-unul din acestea și-a pierdut 
viața lordul Luis Mountbatten, în 
vîrstă de 79 de ani, care a căzut vic
timă exploziei unei bombe. Cunoscu
tă personalitate britanică, lordul 
Luis Mountbatten a fost comandan
tul forțelor aliate din Asia de sud- 
est in cel de la doilea război mondial 
și a ocupat unele dintre cele mai 
înalte funcții în ierarhia militară en
gleză.

Un alt atentat produs în apropierea 
localității Warren Point s-a soldat 
cu mc-artea a 18 militari britanici. Ei 
se aflau intr-a misiune de patrulare 
țind au fost surprinși într-o ambus
cadă. Explozia unei prime mine și 
focurile de armă au ucis 6 militari 
și'au rănit patru. încercările de a veni 
în ajutorul militarilor s-au soldat cu 
noi victime, prin explozia altei mine, 
mai puternice.

Cele douaY atentate, revendicate de 
organizația "teroristă Armata Repu-

în Irlanda de Nord
blicană Irlandeză (aripa provizorie), 
au fost condamnate energic de pri
mul ministru, Margaret Thatcher, și 
de liderul opoziției laburiste, James 
Callaghan. Ele au fost, de asemenea, 
denunțate în unanimitate de presa 
britanică.

LONDRA 28 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc, marți, o reuniune 
specială consacrată examinării ulti
melor evenimente din Ulster, prezi
dată de primul ministru, Margaret 
Thatcher. Au luat parte ministrul de 
interne, William Whitelaw, ministrul 
apărării, Francis Pym, precum și Ian 
Gilmour, ministru adjunct la Foreign 
Office.

Secretarul de stat britanic pentru 
problemele Irlandei de Nord, Hum
phrey Atkins, a plecat marți la Bel
fast pentru consultări urgente cu 
autoritățile locale din Ulster și cu 
comandanții trupelor britanice dislo
cate în provincie, în vederea atenuă
rii valului de violență care s-a abătut 
în ultimele zile asupra Ulsterului.

De peste o săptămînă. Ia Viena se 
desfășoară lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite pentru știință si teh
nologie în folosul dezvoltării y— im
portant eveniment al actualității in
ternaționale, ce se înscrie in suita 
reuniunilor de anvergură convocate 
sub egida O.N.U., în vederea înfăp
tuirii marelui obiectiv al lumii con
temporane — instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale. în timp 
ce la tribuna conferinței continuă să 
fie prezentate punctele de vedere ale 
diverselor state participante. în ca
drul comisiilor de lucru eforturile 
sînt consacrate definitivării „Progra
mului de acțiune", a deciziilor și do
cumentelor finale ale conferinței.

în general, aici se apreciază că 
domnește o atmosferă dominată 
de spiritul cooperării, de dorin
ța de a imprima dialogului un 
curs pozitiv care să conducă la 
soluții corespunzătoare intereselor 
si preocupărilor țărilor în curs de 
dezvoltare, ale tuturor statelor. în 
procesul definitivării documentelor 
finale ale conferinței, atenția partici- 
panților este orientată mai ales asu
pra mecanismelor instituționale și 
sporirii resurselor de finanțare a 
transferului de tehnologie către țările 
în curs de dezvoltare — domenii des
pre care țările avansate și cele apar- 
ținind lumii a treia au opinii diferite.

Totuși, se poate spune că se afir
mă un consens larg asupra faptului 
că actualele stări de lucruri și evolu
ții pe planul dezvoltării tehnico-ștÎȚ 
ințifice a statelor prezintă anomalii 
flagrante, a căror perpetuare este de 
natură a prejudicia grav progresul 
omenirii.

Intervențiile în cadrul conferinței 
continuă să completeze cu noi măr
turii statistice voluminosul „dosar al 
dezvoltării subdezvoltării", potrivit 
unei expresii larg uzitate aici. Astfel, 
pentru a ne limita doar la aspectul 
accesului la cuceririle științifice si 
tehnice, ce poate fi mai edificator de
cit faptul că fondurile alocate cerce
tării și dezvoltării in țările în curs 
de dezvoltare reprezintă mai puțin 
de 3 la sută din cheltuielile mondiale 
în acest domeniu ? Cheltuielile pe lo
cuitor pentru cercetare-dezvoltare 
sint de 155 de ori si respectiv de 31 
de ori mai mari în S.U.A. fată de 
Coasta de Fildes si Venezuela și de 

I 147 de ori mai mari în Anglia fată de

Thailanda. Numărul specialiștilor și 
inginerilor în domeniul științei, si 
dezvoltării din țările lumii a treia 
— 288 000 — este de aproape
șapte ori mai mic decit in țările in
dustrializate — circa 2 milioane. (Pe 
țări disparitățile apar și mai flagran
te : efectivul personalului științific și 
tehnic la 10 000 de locuitori este de 
peste 86 ori mai mic în Togo fată de 
Franța și de aproape 170 de ori mai 
mic in Panama față de Japonia).

în plus, dezbaterile generale au 
pus și mai puternic în evidentă fla

Dupâ New York și Geneva, Viena devine al treilea oraș în care ișl 
desfășoară activitatea permanentă un șir de organizații și organisme ale 
Națiunilor Unite, între care O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltarea Industrială) și A.I.E.A. (Agenția Internațională pentru Energia 
Atomică). în acest scop a fost construit un impozant ansamblu arhitec
tonic, compus din mai multe corpuri de clădiri cu înălțimi pînă la 120 de 

metri, inclusiv o mare sală de conferințe.

Primele fotografii ale planetei 
Saturn

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— Aparatura instalată la bor
dul sondei spațiale americane 
„Pioneer 11“ a transmis primele 
fotografii ale planetei Saturn și 
ale cunoscutelor sale inele. La 
centrul de control al zborului de 
la Mountain Wiew s-a precizat 
că pentru moment fotografiile- 
se află în studiu și că. nu s-au 
formulat încă nici un fel de con
cluzii privind componența inele

lor și a naturii spațiului dintre 
acestea și planetă.

in cursul zilei de marți ur
mau să fie recepționate, de ase" 
menea, fotografii ale satelitului 
,.Phoebe". Totodată, se va pro
ceda la măsurarea, prin fotome- 
trie cu raze ultraviolete, a celui 
mai mare satelit al lui Saturn, 
denumit Titan, pe a cărui su
prafață ar putea exista, potrivit 
opiniilor unor oameni de știin
ță, forme primitive de viață.

înflorirea Întregii umanități
de dezvoltare s-a susținut prioritatea 
eforturilor proprii în făurirea capa
cităților naționale științifice și teh
nice. concomitent cu promovarea 
unei ample cooperări internaționale, 
arătîndu-se în acest context contri
buția însemnată pe care actuala con
ferință este chemată să o aducă la 
așezarea acestei colaborări pe baze 
juste, echitabile, la asigurarea acce
sului liber al tuturor statelor la ști
ința și tehnologia modernă. Astfel, 
de pildă, reprezentantul Turciei arăta 
că „țările in curs de dezvoltare tre

• La conferința de la Viena, ecou amplu, 
aprecieri elogioase la adresa mesajului 
președintelui Nicolae Ceaușescu • Numeroase 
propuneri în care se regăsesc componente de 
bază ale conceptului românesc asupra rolului 

științei și tehnicii în slujba dezvoltării

granta anomalie pe care o constituie 
faptul că o bună parte a potențialului 
uman și material din domeniul teh- 
nico-științific in loc să servească 
scopurilor firești ale progresului este 
angrenat in cursa înarmărilor și dis
trugerii ; 40 la sută din resursele fi
nanciare mondiale pentru cercetare- 
dezvoltare în perioada postbelică au 
fost irosite in domeniul militar ; la 
ora actuală, lumea consacră circa 
60 miliarde dolari pe an pentru cer
cetare-dezvoltare militară si numai 
20 miliarde pentru cercetare-dezvol
tare civilă : circa 400 000 ingineri și 
oameni de știință, adică peste jumă
tate din totalul mondial, lucrează în 
sfera proiectelor de înarmare.

Sub presiunea acestor realități 
inexorabile, reprezentanții a nu
meroase state au declarat, la tribuna 
conferinței, că se impun măsuri ur
gente în direcția unor schimbări 
globale și fundamentale de structu
ră, care să asigure cîmp larg de fo
losire a științei și tehnicii ca pîrghii 
de bază ale dezvoltării, în concor
danță cu cerințele instaurării noii 
ordini econornice internaționale. în 
luările de po’ziție exprimate pînă 
acum de majoritatea țărilor în curs

buie să pună in aplicare politici pro
prii în materie de știință Și tehnolo
gie, beneficiind totodată de o difu
zare neîngrădită a științei și tehnicii 
la scară internațională", in timp ce 
delegatul Ecuadorului atrăgea atenția 
că „fiecare țară a lumii a treia tre
buie să poată opta singură asupra 
propriei sale căi de dezvoltare ști
ințifică și tehnică, fără ca resursele 
puse la dispoziția sa să fie subordo
nate intereselor statelor dezvoltate". 
„Este nevoie — menționa la rîndul 
său reprezentantul Algeriei — de un 
cadru nou al unei cooperări știin
țifice și tehnice internaționale sănă
toase. In acest context oprirea 
cursei înarmărilor și dezarmarea ar 
avea o importanță crucială".

După cum se poate vedea, aseme
nea idei și principii, care, într-o for
mă sau alta, revin în majoritatea in
tervențiilor exprimă componente de 
bază ale conceptului românesc pri
vind aplicarea cuceririlor științei și 
tehnicii in folosul dezvoltării, ceea 
ce atestă, o dată în plus, justețea și 
viabilitatea acestui concept, faptul că 
el răspunde cu adevărat unor aspi
rații generale. Sînt idei ce si-au gă
sit, dealtfel, reflectare în „Declarația

de la București", adoptată la reuniu
nea pregătitoare a „Grupului celor 
77". document la elaborarea căruia 
România, de asemenea, a avut o 
contribuție importantă și care s-a 
impus din primul moment atenției 
tuturor participanților la Conferința 
de la Viena, fiind apreciat ca o plat
formă realistă, rezonabilă și justă, 
de finalizare a lucrărilor de la Viena.

Consemnînd aceste concluzii, pen
tru gazetarul român, aflat în aceste 
zile la Viena, este un motiv de sa
tisfacție de a putea împărtăși, tot
odată, opiniile pozitive ale partici
panților la conferință asupra poziției 
constructive a țării noastre in pri
vința problemelor aflate în dezbate
re, aprecierile deosebit de elogioase 
față de MESAJUL ADRESAT REU
NIUNII DE CĂTRE PREȘEDIN
TELE ROMÂNIEI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ca încă o 
dovadă a înaltei stime și prețuiri de 
care se bucură pe plan internațional 
personalitatea proeminentă a șefului 
statului român, inițiativele sale în 
vederea soluționării marilor pro
bleme ale contemporaneității.

Astfel, referindu-se la Mesajul pre
ședintelui României, MARTIAL AS- 
SELIN, ministrul pentru dezvolta
rea internațională, șeful delegației 
Canadei, arăta : „Am primit cu 
satisfacție mesajul președintelui 
României, care, prin conținutul său 
de idei și propuneri, reprezintă un 
îndemn la reflecții și o bază valo
roasă de acțiune pentru parti
cipanta la conferință. Mi se pare că 
relația inseparabilă știință-pace, ști- 
ință-dezvoltare, subliniată atit de 
clar de către președintele României, 
trebuie să formeze eșafodajul dezba
terilor noastre. Lumea nu mai tre
buie să tolereze ca imensele capaci
tăți tehnico-științifice să fie detur
nate de la rosturile firești și afectate 
scopurilor militare. Intr-adevăr, ști
ința și tehnologia trebuie să serveas
că destinderii și colaborării rodnice 
între națiuni, securității tuturor po
poarelor. In acest context, apreciem 
rolul activ al României, personal al 
președintelui țării dumneavoastră la 
înfăptuirea dezarmării, la promova
rea științei și tehnicii exclusiv in 
scopuri pașnice".

Viorel POPESCU
Viena
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