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ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ -
strins legată de cerințele practicii, nemijlocit 
in slujba înfăptuirii sarcinilor economice!

Marea noastră sărbătoare — ziua 
de 23 August — a 35-a aniversare a 
glorioasei revoluții de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă a prilejuit, odată cu 
bilanțul istoricelor victorii dobindt- 
te de poporul român în operă de 
edificare a noii orinduiri sociale, 
exprimarea voinței tuturor fiilor 
patriei de a acționa fără preget pen

ii a întîmpina 
\ «greșul al XII- 
Ifea al P.C.R. cu 
noi și cit mal im
portante succese 
în toate domeniile 
construcției socia
liste — in primul 
rind în îndeplini
rea sarcinilor eco
nomice, factorul 
hotăritor al dez
voltării societății.

în această pri
vință. pentru am
plificarea și in
tensificarea între
cerii în muncă, 
pentru stimularea 
spiritului revolu
ționar, pentru o 
puternică mobilizare a tuturor ener
giilor creatoare ale poporului un rol 
de însemnătate primordială revine 
muncii politico-educative.

După cum se știe, paralel cu preo
cuparea statornică pentru continua 
dezvoltare și modernizare a bazei 
tehnico-materiale a societății, parti
dul nostru a acordat și acordă o deo
sebită însemnătate activității poli
tico-ideologice și cultural-educative, 
considerind-o, pe drept cuvint, drept 
o componentă esențială a exercitării 
rolului său conducător, parte inte
grantă și inseparabilă a operei de 
transformare revoluționară a socie
tății. Grija statornică — reflectată in 
documentele Congreselor IX, X și 
XI — manifestată de partid pentru 
perfecționarea continuă a activității 
politico-ideologice a determinat in
tensificarea și sporirea fprței sale de 
înrîurire — ceea ce și-a găsit reflec
tare în ansamblul succeselor dobin- 
dite în acești ani. în domeniul vie
ții economico-sociale, în avîntul șl 
dăruirea cu care milioanele de oa
meni al muncii înfăptuiesc politica 
partidului, sarcinile trasate de partid.

„Esența esenței" orientărilor .date 
în acest domeniu de secretarul gene

ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este aceea că propaganda, 
munca politico-educativă nu trebuie 
privite niciodată ca un scop in sine, 
ca o activitate scolastică, de transmi
tere a unor cunoștințe abstracte, 
rupte de viață, ci ca un mijloc de a 
inarma cele mai largi mase ale po
porului cu înțelegerea căilor și mo
dalităților practice de acțiune pentru

Propaganda noastră trebuie să-i însuflețească pe 
oameni în întreaga lor activitate de edificare a noii orîn- 
duiri, să-i determine să facă totul, să-și consacre toate 
forțele, toată capacitatea lor de muncă și creație înfăp
tuirii politicii partidului, cauzei victoriei socialismului și 
comunismului în România.

Înfăptuirea politicii partidului, de a 
determina mobilizarea puternică a 
oamenilor muncii pentru traducerea 
in viată a acestei politici puse în 
slujba înfloririi patriei socialiste, a 
binelui și fericirii poporului. Criti- 
cînd unele .deficiențe manifestate in 
domeniul propagandei, tendințele de 
înțelegere îngustă, unilaterală, a ro
lului acesteia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublihia la consfătuirea de 
lucru din septembrie 1977 cu acti
viștii și cadrele din domeniul educa
ției politice, propagandei și ideolo
giei că menirea propagandei de 
partid este nu numai de a explica, 
ci de a mobiliza la acțiune practică, 
la unirea eforturilor pentru înfăp
tuirea in viață a politicii partidului, 
la transformarea l'jecăruj om al 
muncii intr-un militant activ pentru 
cauza socialismului, ajutîndu-1 să în
țeleagă CE ARE DE FĂCUT ȘI CUM 
SA ACȚIONEZE și însuflețindu-1 
spre a îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile ce îi revin.

Concepția enunțată de secretarul 
general al partidului privind împle
tirea organică a muncii politice cu 
munca organizatorică reprezintă mo
dalitatea sigură de creștere a efi

cienței activității organizațiilor de 
partid, întrucît ea presupune, deo
potrivă, ca munca politico-educativă 
să îndeplinească un rol organizato
ric, mobilizator -r iar munca, organi
zatorică să se sprijine, la rîndul ei, 
pe lămurirea argumentată, pe con
vingerea politică și educarea oame
nilor. „Noi trebuie să formăm in așa 
fel pe activiști, pe comuniști, pe oa

NICOLAE CEAUȘESCU

menii muncii — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — îneît să fie in 
stare nu numai să repete niște teze, 
ci să și găsească soluții cura să fie 
aplicate, cura să se asigure dezvol
tarea și îmbunătățirea activității, 
acolo unde își desfășoară munca".

Legătura propagandei cu viața este 
concepută de partid prin prisma con
tribuției concrete, efective, la soluțio
narea problemelor pe care viața le 
ridică în fiecare județ, în fiecare lo
calitate, în fiecare unitate economică. 
Singurul criteriu de apreciere a efi
cienței activității politico-ideologice îl 
constituie rezultatele practice obținu
te în înfăptuirea politicii partidului, 
a obiectivelor stabilite in industrie, 
agricultură, în investiții, in promova
rea fermă a atitudinii Înaintate fată 
de muncă, în întărirea climatului de 
ordine, disciplină și strictă respectare 
a legilor, în intransigența față de 
neajunsuri, față de orice manifestări 
ale vechiului. Schimbările pozitive 
realizate în modul de gîndire, acțiu
ne și comportare al oamenilor, în 
sensul asimilării spiritului revoluțio
nar și al combativității partinice — 
acestea și numai acestea reprezintă 
etaloanele prin prisma cărora trebuie

a 
si

apreciată forța de înrîurire reală 
propagandei, a muncii ideologice 
politico-educative.

Necesitatea creșterii substanțiale 
eficienței . _ ' ■■ ■ —,
politico-educative apare cu atît mai 
imperioasă cu cit. așa cum arăta to
varășul Nioolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită la adunarea festivă con
sacrată zilei de 23 

a
propagandei, a activității

August, succesele 
remarcabile obți
nute în cursul ce
lor trei ani și 
jumătate care au 
trecut din actua
lul cincinal nu 
trebuie să facă 
pe nimeni să uite 
că în activitatea 
economică se mai 
vădesc lipsuri și 
rămîneri în urmă, 
manifestări de bi
rocrație. forma
lism, lipsă de răs
pundere. în une
le întreprinderi 
există restante în 
îndeplinirea indi
catorilor de plan, 
este încă insufici- 
pentru reducereaentă mobilizarea 

consumurilor materiale. îndeosebi a 
consumurilor de combustibili și ener
gie; persistă unele deficiente în utili
zarea capacităților de producție, în 
realizarea la termen a investițiilor. 
Intr-un șir de județe se constată 
lipsuri și rămîneri in urmă în. desfă
șurarea lucrărilor agricole. în recol
tarea, transportul, înmagazinarea 
produselor; Îndeosebi a legumelor și 
fructelor, precum și in pregătirea 
însămînțărilor de toamnă.

Este evident că ar fi de neconceput 
ca activitatea politico-educativă. miin- 
ca de propagandă sub toate formele 
sale să treacă cu seninătate peste pro
blemele concrete, practice ale dezvol
tării economiei. -Transpunerea in via
ță a politicii partidului, înfăptuirea e- 
xemplară a prevederilor planului de 
stat în domeniul industriei și agricul
turii constituie obiectivul primordial 
al tuturor pîrghiilor și mijloacelor de 
acțiune de care dispun partidul, so
cietatea pe tărâmul educației, obliga
ția fundamentală a celor aproape
(Continuare în pag. a IV-a)

Vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe tova
rășul Sandor Gaspar, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, secretar 
general al Consiliului Central al Sin
dicatelor din Ungaria, care, la invita
ția Consiliului Central al U.G.S.R., 
face o vizită în țara noastră, în frun
tea unei delegații a sindicatelor din 
Ungaria.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din țara 
noastră, Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Josef Timmer și Ferencz Solyom, 
secretari ai Consiliului Central al 
Sindicatelor din Ungaria.

Secretarul permanent
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe Mpinga Kasenda, secretar perma
nent și membru al Biroului Politic 
al Mișcării Populare a Revoluției din 
Zair, cafe face o vizită în țara 
noastră.

Exprimînd gratitudinea pentru deo
sebita onoare de a fi primit de con
ducătorul partidului și statului ro
mân, oaspetele a arățat că îi revine 
plăcuta 'misiune de a transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
prietenesc din partea președintelui 
Republicii Zair. Mobutu Șese Seko, 
președintele Mișcării Populare a Re
voluției din Zair, urări de prosperi
tate poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Mobutu Șese 
Seko un cordial salut de prietenie, 
iar poporului zairez cele mai bune 
urări de bunăstare și fericire.

în timpul întrevederii a fost ex-

Tovarășul Sandor Gaspar a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut prietenesc din partea tova
rășului Jănos Kădâr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită tova
rășului Jănos Kădăr un salut călduros 
și prietenesc.

în timpul întrevederii a fost re
levată cu satisfacție evoluția mereu 
ascendentă și rodnică a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, 
dintre România și Ungaria, dintre or
ganizațiile de masă și obștești, subli- 
niindu-se importanta hotărîtoare a în
tâlnirilor șl convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu ' și Jănos 
Kădăr pentru dezvoltarea și aprofun
darea continuă a acestor raporturi. în' 
spiritul înțelegerilor stabilite cu pri
lejul dialogului româno-ungar la ni- 

al Mișcării Populare 
primată satisfacția față de extinde
rea continuă a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări, subliniindu-se 
că întâlnirile și convorbirile, de la 
București și Kinshasa, dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Mobutu 
Șese Seko au stimulat puternic dez
voltarea colaborării, pe multiple pla
nuri, dintre România și Zair. în 
acest cadru a fost manifestată dorin
ța comună de a acționa pentru tradu
cerea integrală in viață a acorduri
lor și înțelegerilor stabilite între'cele 
două țări, in folosul ambelor popoa
re, al cauzei păcii și progresului în 
lume. Totodată, s-a apreciat că am
plificarea conlucrării între România 
și Zair, între Partidul Comunist Ro
mân și Mișcarea Populară a Revolu
ției din Zair reprezintă un factor im
portant in lupta pentru promovarea 
unei noi politici în viata internațio
nală, pentru înfăptuirea idealurilor de 
libertate, independență, pace și pro
gres ale omenirii, pentru întărirea 
prieteniei și înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea. 

vel înalt, a fost manifestată dorința 
de a se intensifica legăturile dintre 
organizațiile sindicale din cele două 
țări, în vederea creșterii aportului lor 
la întărirea prieteniei și colaborării 
dintre statele și popoarele noastre 
vecine, care construiesc cu succes 
socialismul.

Schimbul de păreri a evidențiat, 
totodată, rolul tot mai mare pe care-1 
au sindicatele în lupta generală a po
poarelor pentru destindere, dezarma
re, securitate și cooperare în Europa 
și în întreaga lume. S-a apreciat că, 
prin acțiuni unite, clasa muncitoare, 
oamenii muncii de pretutindeni pot 
aduce o contribuție însemnată la re
zolvarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale, în interesul pă
cii, progresului social și înțelegerii 
între națiuni.

întrevederea, s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

a Revoluției din Zair
unele aspecte ale situației internațio
nale actuale, reafirmîndu-se hotărî- 
rea României și Zairului de a cola
bora strins pe plan extern, de a-și 
aduce contribuția la crearea unui 
climat de pace și securitate în Euro
pa, Africa și în întreaga, lume, la 
realizarea dezarmării, și in primul 
rînd a dezarmării nucleare, la solu- 

. ționarea, in interesul popoarelor, a 
marilor probleme care confruntă 
omenirea, la lichidarea subdezvoltării 
și făurirea tinei noi ordini economice 
și politice internaționale.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemelor de, pe continentul afți- 
can, evidențiindu-se necesitatea întă
ririi unității și solidarității popoare
lor de pe acest continent în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului. neocolonialismului, rasismului 
și apartheidului, pentru asigurarea 
independenței naționale, pentru 
emancipare economică și socială, 
pentru o viață liberă și demnă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie.

6. Importanța reducerii 
cheltuielilor materiale 

pentru creșterea eficienței 
economice

Profesorul Giancarlo Elia Valori
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe prof. Giancarlo Elia Valori, se
cretarul general al Institutului ita

lian de relații internaționale, autorul 
unor lucrări consacrate vieții și acti
vității șefului statului român.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat pro
fesorului Giancarlo Elia Valori un 
interviu.

Redactorul-șef al săptămînalului „New Outlook" din Tanzania
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe 
Joseph Kamuzora, redactor-șef 
al săptămînalului de politică ex

ternă „New Outlook" din Tanzania.
La primire a participat tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru săptămînalul tanzanian de poli
tică externă „New Outlook".

Ambasadorul Republicii Populare Congo
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Emile Aurelien 
Bongouande, ambasadorul Repu

blicii Populare Congo la București, 
în vizită de rămas bun, cu prilejul 
încheierii misiunii sale în România.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Expresie concludentă a calității mun
cii noastre, sporirea eficientei econo
mice in toate sectoarele de activitate 
reprezintă una din constantele politi
cii partidului nostru. Așa cum se sub
liniază in proiectul de Directive, in 
cincinalul 1981—1985 se va pune un ac
cent sporit pe creșterea eficientei eco
nomice în toate ramurile economiei 
naționale, pe perfectionarea funcționă
rii noului mecanism economico-finan- 
ciar, introdus și generalizat in acest 
cincinal, pe aprofundarea laturilor 
calitative ale intregii activități eco- 
nomico-sociale, pe folosirea cu ma
ximum de randament a tuturor re
surselor societății.

Ținând seama, deci, de acest o- 
biectiv prioritar, să vedem care sint 
principalele direcții de acțiune. Con
ducerea partidului nostru a sub
liniat în repetate rinduri necesi
tatea reducerii substanțiale a cheltu
ielilor materiale, a economisirii ma
teriilor prime, materialelor, energiei 
și combustibilului ca factori hotărî- 
tori de diminuare a costurilor de pro
ducție și creștere a eficientei econo
mice. Se știe că în unitățile econo
mice valoarea producției nete crește 
proportional cu scăderea cheltuielilor 
materiale. De aici, prima conclu
zie practică: în toate unitățile, fie
care leu avansat in producție tre
buie astfel gospodărit incit să se 
obțină o valoare maximă a produc
ției nete, sporirea rentabilității pro
duselor și competitivității lor. în 
felul acesta, la scara întregii econo
mii se va putea realiza sporirea 
rapidă a venitului național, asigu- 
rindu-se noi resurse de dezvoltare și 
creștere a nivelului de trai.

Practic, așa cum se prevede în 
proiectul de Directive, în cincinalul 
1981—1985, în vederea sporirii mai 
accentuate a rentabilității și benefi
ciilor, cheltuielile totale Ia 1 900 lei 
producție-marfă industrială urmează 
să scadă cu 7—8 la sută, față de 
1980. iar cheltuielile materiale cu 
5,5—6,0 la sută. Din calculele făcute

rezultă că numai in industrie, in- 
deplinindu-se obiectivele stabilite in 
proiectul de Directive, se vor obține 
economii de circa 190 miliarde ici.

în acest context, gospodărirea cu 
înalt simt de răspundere a tuturor 
materiilor prime, materialelor, a 
energiei și combustibilului, reducerea 
consumurilor materiale în toate în
treprinderile si ramurile economice 
capătă o importantă deosebită, con
stituind surse esențiale ale dezvoltării 
economiei naționale. Așa. de pildă, 
să amintim că în siderurgie va tre
bui să se acționeze in continuare cu 
toată hotărîrea. pentru îmbunătățirea 
coeficientului de scoatere a metalu
lui in producția de laminate, care in 
1985 s.e prevede să ajungă la 86 la 
sută. Totodată, în industria con
strucțiilor de mașini, consumurile 
normate urmează să se reducă, pe 
cincinal, cu cel puțin 20—23 la sută.

Eforturi însemnate pentru diminu
area cheltuielilor de producție, și in 
primul rind a celor materiale," ur
mează să se facă însă și în cele
lalte ramuri ale economiei naționa
le, in construcții-montaj, agricultură, 
transporturi, precum și pentru redu
cerea cheltuielilor în sectorul circu
lației mărfurilor. Iată de ce, în cin
cinalul viitor va trebui să se asigure 
o legătură organică între planurile 
tehnice ale Întreprinderilor și pro
gramele de reducere a costurilor de 
producție. Pentru atingerea acestui 
scop, o importanță deosebită are pro
movarea unor metode noi, superi
oare de urmărire și calculare a cos
turilor și cheltuielilor materiale (me
toda normativă, standard, cost-oră- 
mașină etc.), in locul actualelor me
tode folosite mai mult în întreprin
derile noastre : metoda „pe faze" și 
„pe comenzi", depășite de exigențele

Dr. Gheortjhe ȘICA 
director în Comitetul de Stat 
al Planificârll

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Sfîntu Gheorghe, unde 
am citit inițial proiectul de 
Directive ale Congresului al 
XII-lea, m-a frapat prezen
ta și absența Covasnei din 
cite o enumerare : desem
narea ei printre județele în 
trecut rămase în urmă si 
care au beneficiat de o dez
voltare mai accelerată și 
nedesemnarea ei printre 
județele in continuare mai 
puțin dezvoltate. între a- 
ceastă numire și nenumire 
se află saltul ce-1 săvîrșeste 
..mezinul" dintre județe, cel 
căruia, cu populația sa de 
numai 200 000 de locuitori, 
nu-i este ușor să realizeze 
cele 10 miliarde globale, 
dar in schimb nu-i va fi 
greu să depășească produc
ția de 70 000 lei pe locuitor.

„Aceste transformări se 
regăsesc în' casa fiecărui 
om", imi spune fără emfază 
loan Lăcătușu, secretar al 
comitetului municipal de 
partid pentru probleme eco
nomice și vicepreședinte al 
consiliului popular munici
pal ; al unui oraș ce și-a 
dublat din 1968 populația și 
și-a instalat de atunci mai 
mulți locuitori în aparta
mente noi decît numărase 
în total atunci. îți dai sea
ma de acest lucru și cu 
ochiul liber, căci, apropiin- 
du-te dinspre Brașov, se 
deschid în fața ochilor, la 
stingă peste Olt, șiruri ele
gante de blocuri, în timp 
ce pe dreapta lași în urmă 
întreprinderile platformei 
industriale. Noua urbanis
tică și noua industrie, două 
realități care se susțin re
ciproc, prin intermediul

celor care le susțin pe 
amîndouă. Pe amîndouă 
mai ctț seamă din 1968, an 
de referință care revine în 
discuții, cel al reorgani
zării teritorial-administra- 
tive. Dezvoltarea fusese sla
bă și pînă atunci și atunci 
încă ; esențialul s-a produs 
într-un deceniu. „Cei odi

trice, precum și de mașinl- 
agregat și subansamble 
auto, localnicii nu le spun 
decît pe numele lor pres
curtat, I.A.E.A.M.E. și 
I.M.A.S.A.. O vizitez pe cea 
dintîi. poate că din cauza 
apelativului ei cu rezonan
te muzicale. Mă călăuzește 
prin secțiile marelui sau

ne modernizăm și repre
zentările cu privire la 
„marqa industrie" : aproape 
nimig greoi sau masiv in 
munca prestată împrejur ; 
domină, dimpotrivă, finețea 
de bijutier, migala execu
tării pieselor mici și com
plicate. Nu e de mirare că 
peste jumătate din personal

„Luminoasele înnoiri

se regăsesc 
în casa fiecărui om"

nioară plecați se întorc 
acum acasă", îmi spune 
aceeași excelentă gazdă, el 
însuși ieșean stabilit în 
locurile de baștină ale soției 
și care mă încredințează ca 
noii sosiți, de oriunde, „în 
citeva luni se mută în lo
cuință nouă".

Oricine a cunoscut Sfîntu 
Gheorghe în înapoiere și il 
revede acum își dă seama 
că industria este pîrghia 
progresului social, iar pro
pria ei pîrghie — industria 
constructoare de mașini. 
Celor . două întreprinderi 
principale, de aparataj elec
tric auto și motoare elec

■ de Ion IANOȘI —
monobloc Francisc Bokor. 
secretar al comitetului de 
partid din 1974, primul an 
de funcționare a întreprin
derii, în care a și fost în
cadrat cu al 479-lea număr 
de ordine, după ce lucrase 
18 ani la „Electroprecizia" 
din Săcele. îmi vorbește de 
ascensiunea realizărilor în 
acești cinci ani și de grijile 
legate de noua secție de 
motoare electrice, între 
timp și despre soția sa, care 
lucrează tot aici („fami- 
liarism" pe care îl voi tot 
reîntîlni apoi) sau despre 
cei patru copii ai lor. Mă 
gîndesc că ar fi cazul să

sînt muncitoare, în majori
tatea lor fete tinere, de 
douăzeci, douăzeci și ceva 
de ani, multe continuîndu-și 
studiile la cursuri serale, 
de maiștri, de subingineri 
— sau ca acea recentă stu
dentă a mea de la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", 
Facultatea de ziaristică, 
Păljănos Maria, modestă și 
conștiincioasă și ca munci
toare aici, și ca studentă 
acolo, presupun că și în 
noua ei activitate la ziarul 
județean.

Trec la Combinatul de 
prelucrare a lemnului, pen
tru a schimba decorul in

favoarea unei activități pe 
cit de veche in aceste locuri, 
tot pe atît de substanțial 
înnoită în plan industrial. 
Aici este punctul de coman
dă al celor patru platforme 
industriale județene în for
mare, cu un comandant in 
persoana economistului loan 
Kocher, plin de neliniști 
și de proiecte, inclusiv 
acela de a-și susține la 
toamnă, la A.S.E., lucrarea 
de doctorat. Și. in ora ră
masă pină la sosirea repre
zentantului unei: firme ca
nadiene. directorul imi îm
părtășește citeva opinii cti 
privire la competitivitatea 
pe piața mondială și la 
propriile neajunsuri în a- 
ceastă privință — în timp 
ce admir mostrele de mo
bilă expuse, și moderne, și 
măiestrit lucrate, păcat nu
mai că dintre ele cîte una 
atît de rar și în atît de pu
ține locuri oferită cumpă
rătorului nostru intern.

Hotărit lucru, industria 
mă interesează de astă-dată 
cel mai mult, desigur intru 
la muzeul de la Tîrgu Se
cuiesc, salonul de vară și 
expoziția permanentă de 
artă plastică de la Covasna, 
la întoarcerea în Sfîntu 
Gheorghe vizitez galeria 
de artă din muzeul jude
țean, petrec o seară în com
pania trupei talentate de 
actori ; gîndurile mi se în
torc însă mereu la indus
trie și la efectele ei, va
riate și complementare. 
Iată, aș reține doar două 
experiențe distincte, de la 
întreprinderea de amidon
(Continuare In pag. a IV-a)

Au intrat în funcțiune 
noi capacități 
de producție

în cadrul Combinatului de produse 
sodice din Govora a fost pusă in 
funcțiune, cu întreaga capacitate de 
150 000 tone pe an, cea de-a treia 
instalație pentru fabricarea sodei cal
cinate grele.

Realizat după un proiect elaborat 
de specialiștii Institutului de ingine
rie tehnologică și proiectare pentru 
industria chimică din București și 
dotat cu utilaje și aparatură de au
tomatizare realizate, în exclusivitate, 
de industria noastră constructoare de 
mașini, noul obiectiv contribuie la 
dublarea actualei producții de sodă 
calcinată grea a combinatului vîlcean.

Soda calcinată grea este folosită 
cu succes in industria sticlăriei.

★
Colectivul întreprinderii de con

strucții industriale-montaj din Bra
șov a pus în exploatare, cu patru luni 
mai devreme, prima instalație a noii 
fabrici de elemente spațiale. Noua 
instalație a și furnizat primele ele
mente spațiale pentru construcția 
unui lot de apartamente. în prezent, 
constructorii continuă să desfășoare 
in ritm intens lucrările pentru pu
nerea în funcțiune la timp a celor
lalte instalații.

Noua fabrică este concepută să 
realizeze anual 3 000 de apartamente, 
avînd o capacitate de trei ori mai 
mare decît actuala unitate de ele
mente spațiale din Brașov. De sem
nalat că, prin utilizarea elementelor 
spațiale, un bloc cu 24 de apar
tamente se execută in numai șase 
zile.

(Agerpres)
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„Cel mai important drept al omului 
este dreptul de a trăi 

cu demnitate in țara sa“
Anchetă social-politică la „Gr ivit a roșie"

Oamenii pe care i-am rugat să ne vorbească despre patria lor, Re
publica Socialistă România, sint dintre aceia care, in număr de milioane 
și milioane, i-au dat acestei patrii chipul si forța ei de azi. Au făcut 
șl fac acest lucru așezînd cu migală, cu stăruință și dăruire prinosul 
muncii lor in zidirile de mari proporții și trainică f rumusețe ale dez
voltării economice și sociale. Au făcut-o și o fac mereu cu gindul la 
moșii și strămoșii noștri care au vegheat si au apărat cu sîngele lor 
ființa patriei și cu sentimentul datoriei față de prezentul eroic al ma

rilor eforturi și ritmuri, al înfăptuirilor fără precedent in istoria țării, 
față de urmașii pe care ni-i visăm cetățeni ai unei patrii pe întinsul 
căreia să înflorească etern grădina unei înalte civilizații, a unei bine
meritate prosperități.

Pe oamenii aceștia i-am găsit și azi, ca și ieri, ca in toți acești ani 
de luptă și de muncă pentru înflorirea patriei, lingă mașinile și uneltele 
lor, cu miinile înnegrite de pulberea metalului turnat, strunjit, mode
lat pentru a se isca din el coloanele de forță ale progresului țării.

în prima clipă, cînd ne-am dat 
mina și ne-am prezentat, a suris. 
După prima întrebare însă, trăsătu
rile fetei i s-au adunat într-o expre
sie sobră. Cazangiul Gheorghe Leonte

de la întreprinderea de utilaj chimie 
„Grivița roșie"

— Patria ? Răspunsul la întrebarea 
asta îl știam și pe cînd abia învăța
sem să vorbesc. Pentru că numele

GHEORGHE LEONTE, cazangiu: 
„Drepturile ojnului, la noi, sint in
tr-adevăr drepturi. între ele, dreptul 
la omenie, la demnitate, pe care nu-l 

găsești decît în țară la tine"

GHEORGHE OPREA, inginer:
„Am avut prilejul să călătoresc in 
străinătate. Singurul gînd cu care am 
plecat a fost să-mi reprezint acolo 
cu demnitate țara și să slujesc cit 

mai bine interesele ei"

patriei mele l-am învătat odată cu 
numele părinților și al satului in care 
m-am născut. între timp multe s-au 
adăugat la acest răspuns. Cu ce să 
încep 1 Patria mea. România, este pă- 
mintul pe care m-am împlinit ca om. 
Este pămîntul din care am crescut 
eu, limba pe care o vorbesc, casa și 
visurile mele pentru o viată liniștită 
și prosperă, este pămintul eu 
neamuri și strămoși, cu prieteni șl cu 
oameni care gîndesc, vorbesc, mun
cesc și trăiesc ca mine...

— E o definiție 7
— Nu știu să dau definiții, eu știu 

să spun ce simt, Muncesc aici, la Gri- 
vita, de 29 de ani. Și știti ce m-a 
atras aici atunci cind eram eu tlnăr 
și trebuia să-mi aleg un loc de 
muncă 7 Numele acestei uzine. Nume 
de istorie. Numele unei bătălii pen
tru independenta României, unde au 
murit și strămoși de ai mei. Si nu
mele altei bătălii pentru drepturile si 
libertatea clasei muncitoare din 
România. O zi nu m-nm despărțit de 
această uzină. Am trăit aici și mo
mente grele, dar nu mi-a dat prin 
minte nici o clipă să-mi caut o altă 
uzină. Și dacă de o uzină sint atit 
de tare legat, cum n-aș fi legat de 
ființa patriei mele ?

Un inginer, un specialist. Gheorghe 
Oprea, trecut de prima tinerele, răs
punde la aceeași Întrebare cu datele 
propriei sale experiențe :

— ...Am fost întîi muncitor, și pen
tru că' am vrut și m-am simtlt in 
stare mi s-au oferit toate posibili
tățile să studiez și să devin specia
list. Pentru acest colectiv de muncă 
și pentru nevoile și eforturile de dez

voltare ale tării căreia îi aparțin. Am 
avut prilejul să călătoresc in străină
tate, in misiune de serviciu, spre 
exemplu în R.F.G. Singurul gind cu 
care am plecat a' fost să-mi reprezint 
acolo cu demnitate tara și să slujesc 
cit pot eu mai bine interesele ei. 
Sigur, realitatea e realitate. Am vă
zut acolo un nivel economic mai ri
dicat. Rezultatul altor conjuncturi is
torice. Dar nu m-am lăsat pradă fal
selor miraje ale „societății de con
sum" — tocmai fiindcă realitățile so
ciale nu sint deloc „ca-n filme". 
Drept să vă spun, sentimentul pe care 
l-am trăit intens in acele zile și me
reu după aceea a fost al ambiției. Am 
zis că trebuie să facem și noi totul, 
prin munca noastră, ca să atingem un 
nivel de dezvoltare cit mai ridicat. 
Iar prin felul în care sint conduse de 
către partid destinele tării noastre 
există perspectiva sigură de a atinge 
o asemenea dezvoltare. Dacă ții la 
demnitatea ta de om șl de român, 
nu există un mai mare motiv de min- 
drie decît să lupți pentru a înălța pă
mintul tării in carp te-ai născut ia 
frumusețea și puterea pe care le 
merită".

S-a oprit și~ m-a privit zimbind. 
Mi-a vorbit apoi schimbind ușor 
tonul :

— Nu v-am întrebat de ce mi-ati 
cerut să vă vorbesc despre aceste lu
cruri. Pot să mă gîndesc la faptul 
că ați vrea să comunicați aceste gîn- 
duri ale noastre celor care — puțini, 
dar se mai găsesc și dintr-ăștia — se 
gindesc să părăsească pămintul aces
tei țări, șă-1 schimbe cu un altul 
pentru cei 30 de arginți. Dacă-i așa, 

comunicati-le șl din partea mea un 
cuvint pe care poporul nostru li-1 
adresează : oameni de nimic. Veți 
face asta pentru mine ?

— Dacă insistați...
Un tinăr, înalt și chipeș, expresie 

de seninătate. Tudor Răducanu. tur- 
nător-formator la aceeași întreprin
dere. îmi răspunde la început aproape 
școlărește, pentru ca mai apoi să ju
dece lucrurile filtrîndu-le prin pro
pria sa viată :

— Patria mea este România, po
porul meu este poporul român care 
trăiește aici, în jurul Munților Car- 
pați, de mai mult de două mii de 
ani.

— Și cine ești dumneata în această 
patrie 7

— Eu sînt un tinăr de 26 de 
ani, muncitor la Grivița, căsătorit, 
cu un apartament al său, cu 
un copil la care tin ca la ochii 
din cap. Adică la virsta asta de 
26 de ani eu, după unii, sint un 
om „realizat", aș putea să nu-mi do
resc mai mult, dar îmi doresc. îmi 
doresc să termin liceul seral, că sint 
în anul patru, și o să-l termin. Și 
de ce fac liceul 7 Pentru că vreau 
să fiu un muncitor cultivat, compe
tent așa cum a început să fie și 
cum sigur o să fie întreaga noas
tră clasă muncitoare, tot poporul 
nostru. Și vreau să fiu așa pentru 
că am această posibilitate concretă 
și fără altă grijă decît aceea de a 
învăța. Unde, altcineva mi-ar fi 
spus : „califică-te 1 învață I" și mi-ar 
fi oferit posibilitatea practică de a 
o face 7 — cind, acolo, atitia șo
meri bat la porțile întreprinderilor... 
Toți cei care au absolvit odată cu 
mine școala profesională sint acum 
aici, în uzină, trăiesc și muncesc ca 
mine. Li s-a dat un loc de muncă, 
au fost primiți în întreprindere cu 
căldură și grijă părintească.

...Și știti ce mai înseamnă pentru 
mine patria 7 Cind eram eu mic, tata 
îmi povestea intîmplări de-ale lui de 
pe frontul antifascist din al doilea 
război mondial. Spunea că l-a fost 
greu, chiar foarte greu. Și mal spu
nea că acolo, pe front, se gîndea că 
merită să îndure și să înfrunte moar
tea pentru că dacă va muri, va.muri 
pentru libertatea tării, iar dacă va 
trăi se va întoarce intr-o tară liberă 
și va avea copii care vor crește in
tr-o țară liberă. Cînd îți spune așa 
ceva părintele tău nu poți să nu te 
gmdești că Și tu ești dator fată de 
patria ta cu același simțâmînt".

Ion Cercel, strungar. Lucrează aici 
de 30 de ani, de la virsta de 14 ani.

— Bunicul meu a luptat în pri
mul război mondial, la Mărășești, la 
Oltuz. Tata a luptat in al doilea 
război mondial pe frontul antihitle
rist. Eu fac aici tot ce-mi stă în 
puteri pentru țară, pentru dezvol
tarea României socialiste. Pentru că 
noi. cetățenii acestei țări, ne-am 
transmis din generație în generație

„Unde, altcineva mi-ar fi spus : «ca
lifică-te I învață I» și mi-ar fi oferit 
posibilitatea practică de a o face ?"

ION CERCEL, strungar: .
„Am o viață, o familie, o casă, o 
mulțumire cum n-au avut nici pă

rinții, nici bunicii mei"
Foto : E. Dichiseanu

datoria sfîntă de a apăra și de a 
înflori pămîntul ăsta al nostru. Că 
el ne-a dat viață, cu piinea lui am 
crescut. Am adus pămintul ăsta la 
bogăția și frumusețea pe care nu 
le-a mai avut. Am o viață, o fa
milie, o casă, și o mulțumire cum 
n-au avut nici părinții, nici bunicii 
mei. Și poate să fie încă și mai bine 
dacă mergem cu toții drept și hotăriț 
pe acest drum.

O a doua întrebare pe care am 
pus-o interlocutorilor a fost „Ce în
seamnă la noi drepturile omului 7“ 
Iată, pe scurt, răspunsurile

Cazangiul Gheorghe Leonte; „Am 
o nepoată care la un moment dat 
voia să se mărite cu un cetățean din 
Suedia. îl cunoscuse in drumurile ei 
ea dansatoare intr-un ansamblu fol
cloric. Părinții, îngrijorați, au tot în
cercat s-a convingă că nu e bine ce 
face și nu prea au reușit. Atunci 
am stat și eu de vorbă cu ea. Ce-ți 
lipsește aici, măi fato 7, i-am zis. Știu 
că aveai aici un băiat cu care voiai 
să te măriți, îl iubeai. Nu-l mai iu
bești 7 Nu cumva îl lași pentru că 
te-a încintat spoiala din lumea de 
acolo 7 Măi, fato, ce prieteni o să 
ai tu acolo 7 Cind ți-o fi greu, pe 
umerii cui ai să plîngi ? Dacă ai 
aici un necaz, te oprești în fata ori
cărui om de pe stradă și primești 
un cuvint de mîngiiere, o vorbă o- 
menească. Dacă nu ești de-a lor, n-ai 
să găsești acolo așa ceva. Vorbești 
și tu, maimuțărind pe unii de de
parte, despre drepturile omului. Ce 
drepturi iți lipsesc ție aici 7 Drep

tul la muncă 7 Te-ai afirmat in do
meniul in care ai vrut tu. Dreptul 
la învățătură 7 Ai învățat. I-am mai 
spus și alte lucruri despre dreptu
rile adevărate de aici și despre așa- 
zisele drepturi care ar aștepta-o a- .. 
colo. Și a renunțat. Drepturile omu
lui, la noi, sint într-adevăr drepturi, 
între ele, dreptul la omenie, la dem
nitate, pe care nu-l găsești decit în 
țară la tine".

Tudor Răducanu : „Eu știu un sin
gur lucru : că aici ai cel mai adine 
și mai adevărat drept — dreptul să 
fii om, să te realizezi ca om, să tră
iești ca om, Să nu te frămînți că 
mîine nu mai ai unde munci".

Ing. Gheorghe Oprea ; „Să-mi a- 
rate ei, acolo, cei care fac atita tapaj 
pe seama drepturilor omului, care 
drept de acolo mi-ar fi îngăduit mie 
ca, muncitor fiind, să pot face un 
institut ' politehnic și să devin spe
cialist, fără să am neamuri bogate, 
avere sau alte resurse".

Ion Cercel : „Cel mai important 
drept al omului este dreptul de a 
trăi cu demnitate in țara ta, de a 
te bucura pentru înflorirea ei, de 
a-ți spune cuvîntul in conducerea 
destinelor ei. Avem aici aceste drep
turi. Asta-i tot".

...Sint ginduri culese într-o singu
ră oră, într-o uzină din București, 
de la oameni aleși la intimplare și 
care mi-au răspuns Ia întrebări cu 
firescul și sinceritatea din care sint 
alcătuite toate gesturile vieții și 
muncii lor.

Mihai CARANFIL

DIALOG CU CITITORII

Da, pe la Începutul aces
tui an, un apartament de 
două camere s-a căsătorit 
cu un Trabant station. 
Nunta cu dar, scăzînd chel
tuielile, s-a lăsat cu un 
ciștig de douăzeci și una 
mii lei. Cei doi s-au cunos
cut intr-o cofetărie : amîn- 
doi intraseră să ia cite o 
cutie de bomboane (fiind 
invitați Ia cite-o petre
cere...). Discuția s-a legat 
de la „cum se duc banii" : 
iei una, alta — și se duc 1 
Ea (24 de ani, lucrează in 
proiectare) mărturisește : 
mi-a lăsat impresia unui 
om gospodar. El (31 de ani, 
tot in proiectare) : din pri
mul moment mi-am dat 
seama că este o femeie 
care știe ce vrea ! Și nu 
s-au mai dus în vizită, ci 
la un restaurant, unde-au 
și hotărît nunta. Ce-a fost 
pînă acum, au conchis, a 
fost tinerețe. Acum trebuie 
să ne-adunăm și să răzbim. 
La numai cîteva zile după 
nuntă au dat anunț cu 
apartamentul: vindem apar
tament central. Și s-a gă
sit unul care să le dea cît 
au cerut. Al doilea anunț :

vînd Trabant station nou. 
Și-au încasat un preț bun. 
începutul fiind încurajator, 
au scos la vînzare si mobi
la, și magnetofonul, frigi
derul — și nu s-au păcălit, 
dimpotrivă. Numără banii

de repede ? Se pun la cale 
noi planuri, și mai cuteză
toare.

Ghinionul face ca a doua 
zi tinăra soție să întîlneas- 
câ un prieten la care ținuse 
„mai demult" — si trei

Astfel. părinții, rudele, 
prietenii vor fi informați 
că tinăra soție a fost in 
deplasare cu treburi de 
serviciu. Așa să știe, așa să 
creadă. Tot ghinionul face 
ca și soțul să iniîlnească o

Un apartament

s-a... căsătorit cu un Trabant

o dată, de două, de zece 
ori. Nu se așteptau ei la o 
asemenea sumă. Cumpără 
apartament de trei camere, 
la prețul de stat. Cumpără 
Dacia 1300 nouă. Comandă 
mobilă... Și tot le mai ră- 
mîne ceva mărunțiș. Cînd, 
într-o seară senină de mai, 
revăd drumul parcurs, sint 
de-a dreptul uluiti : am 
izbutit noi toate astea așa

zile nu mai dă pe-acasă. 
(Stilcită in bătăi, are să-i 

'declare soțului : Eu n-am 
nici o vină că mi-a ieșit în 
cale. Discută cu e*.„). Ar fi 
caz de divorț, apreciază so
țul — însă, tot el se corec
tează pe loc, situația nu 
permite. în numai trei luni, 
ei se aranjaseră ca alții în 
cinci sau chiar zece ani. 
Iar s-o ia de la capăt 7

prietenă... Certuri, păruieli 
— toate se încheie cu 
aceeași concluzie : nu ne 
putem permite să risipim 
ce-am adunat, cum să îm
părți apartamentul, mași
na, mobila 7

Și vine o zi cînd mașina 
se împarte singură, într-un 
copac. După trei săptămini 
de spitalizare soțul se în
toarce acasă, vrea să des

chidă — yala schimbată. 
Sparge ușa, se la la bătaie 
cu prietenul soției, sar ve
cinii să-i despartă, s-aleg 
cu vînătăi : în casa mea 
sînt stăpin și fac ce vreau ! 
avertizează omul — și-ndată 
se-apucă să spargă mo
bila... Intervin părinții so
ției, cu duhul blindeții : 
oare nu-i păcat să vă ba
teți joc de truda voastră 7 
Aveți un apartament fru
mos, mobila se poate re
para, mașina se poate re
para. vă dăm noi niște 
bani.juitați ce-a fost, So
crul a dus mașina la ate
lier. Soacra a chemat un 
timplar să vadă de mobilă. 
Soția a promis.v El, soțul, 
a promis... Și s-au îmbră
țișat.

își vorbesc puțin, strictul 
necesar. Ea mănincă in 
bucătărie, el în sufragerie. 
Locuiesc sub același acope
riș, fiecare in camera lui. 
Au două televizoare, doua 
aparate de radio. Cu mași
na •merg pu rîndul, o zi el, 
una ea. însă banii îi nu
mără împreună.

Nicolae ȚIC

• Oamenii lucrului bine 
făcut RePr°ducem in extenso, cu 
reală plăcere, fragmente din cores
pondenta tovarășului Vasile Stan 
din București, al cărui condei pare 
să vibreze promițător. Corespon
dența, concepută ca un cursiv, are 
mai multe merite, unul fiind acela 
de a sugera, fără ostentație, valența 
demiurgică a verbului A CLĂDI. 
Desigur, activitatea de construcții 
e atit de prezentă în mediul nostru, 
Incit desfășurarea ei a devenit tot 
atit de familiată ca mersul cu 
tramvaiul sau cumpăratul plinii. 
Cu atit mai notabilă este constata
rea plăcerii și sensibilității de a o 
re-descrie, cu prospețime :

„Joaca era în toi. Copiii desena
seră niște cercuri. A apărut un 
bărbat, de statură mică, dar robust, 
cu fața arsă de soare. Se uita roa
tă. ca și cum ar fi verificat ceva. 
Cițiva băieți mai îndrăzneți, l-au 
întrebat :

— Ce căutați nene 7
în loc de răspuns, omul cu fața 

bronzată a Început să bată un țăruș 
chiar între cercuri, chiar în centrul 
unuia din eîe.

— Ce faci nene ! De ce...
...Bărbatul le-a răspuns că acolo 

se va ridica un bloc.
— Cum nene, chiar pe cercul 

nostru 7
— Eh ! Dacă chiar aici s-a supra

pus bula de verticalitate peste...

Au urmat lunile de toamnă, cu 
vint și burniță, apoi iarna viscolind 
zapada peste ceea ce constructorii 
înălțau cu rivnă, in sfirșit — pri
măvara sărutind cu parfumul ei de 
soare și flori balcoanele mirosind a 
v.opsea proaspătă".

Amintirea topografului a fost 
completată de viața, de șantier cu 
alte tipuri demne de mitologia co
piilor cartierului. La loc de frunte 
— un maistru constructor omnipre
zent pe schele și panouri. Știin- 
du-i-se ca nume doar apelativul 
„nea Nae“, „persoanele străine de 
șantier" (cum scrie pe panouri) l-au 
completat spunindu-i „neg Nae- 
Bloc". „Auzindu-i (notează cores
pondentul), încă un fapt s-a alătu
rat celor ce-mi formau convingerea 
că in spiritualitatea românească 
obiceiul de a-i numi pe oameni 
după ceea ce fac este o permanen
tă. Poposind într-un sat dobrogean, 
am aflat că bucătarul așezării era 
numit de localnici Gicu Pîine, in 
comuna natală i se spunea Costică 
Croitoru nu oricărui meșteșugar cu 
acul, ci aceluia care era cel mai 
îndeminatic șl mai de cuvint.

Cred că lucrul bine făcut îi. con
feră omului identitatea exactă, mai 
precis decit orice înscris oficial".
• „Punere la punct". 

La rînd cu mai multe scrisori care 
ne-au semnalat devastarea copaci
lor de către culegătorii de flori de 
tei, a sosit și corespondenta tova

rășului Constantin Mocanu din 
București. Semnatarul a remarcat o 
adevărată cohortă de devastatori în 
părculețul de pe strada Glinka, a 
căror frenezie distrugătoare se ma
nifesta nu numai prin ruperea 
crengilor, ci și prin zgomote, fluie
rături, huiduieli, o întreagă euforie 
a scandalului. Tovarășul Mocanu a 
încercat să acționeze ca om cinstit 
și cu tact. S-a dus la toneta unei 
florărese, unde se stringea prada, 
și a încercat să-i explice că s-ar 
putea recolta numai florile, nu și 
ramurile. „Pînălaanu’ cresc altele", 
i-a replicat florăreasa. „Nu cresc 
altele, viața pomului se scurtează, 
îți vorbesc ca de la om la om", a 
Încercat să continue autorul scriso- , 
rii. La care a primit un răspuns de-’Z 
finitiv : „Nu-mi vorbi «ca de la om 
la om» că mi-e silă".

Această punere la punct s-a de
finit singură. Nu oricine și nu în
totdeauna răspunde cu receptivitate 
la factorul convingere. Concluzia se 
impune de la sine.. Să fie dublată 
intervenția educativă a omului de 
pe stradă, gospodarii parcurilor să 
nu absolutizeze eficiența convin
gerii.

© O secundă I Ș‘.efani*
Cornelia Angelescu — București : 
Are vreun rost să reînceapă animo
zitățile 7 Martin Sebastian — Spi- 
neni, Olt : Răspunsul primit de la 
organele locale este corect din 
punct de vedere legal.

Nemunca- sub incidența legii, 
pe banca disprețului public

Sînt oameni pentru care contactul 
cu pragul de sus înseamnă o ex
periență pentru toată viata. /Tre
ziți Ia realitate, ei își ordonează 
astfel existența îneît accidentul 
abaterii de la drumul drept să nu 
se mai producă. încercarea aspră 
prin care au trecut i-a făcut să pă
trundă adevărul elementar : orîn- 
duirea noastră are norme și legi 
de muncă, de relații umane care se 
cer respectate. Pentru că sînt ale 
noastre, ale tuturor. Pentru că sînt 
în interesul fiecăruia, al societății. 
Pentru că apără pe cetățean, so
cietatea de orice atingere nedorită.

Alții sint bîntuiti de o ciudată 
amnezie. Memoria lor nu încearcă 
cituși de puțin efortul să se „în
carce" și cu avertismentul pasului 
greșit. Uitarea se așterne prea re
pede peste fapta reprobabilă săvîr- 
șită și. așa, pe nesimțite, se tre
zesc că o iau de la capăt. Noul 
start, tot pe calea lăturalnică, nu 
poate avea insă decît un singur 
punct de sosire, stipulat cu limpe
zime in normele noastre morale, în 
legile noastre. Speranța absurdă că 
de data asta „poate merge" nu ține 
nici măcar pină în zori. Iată, citim 
cîteva rinduri scrise de un om 
ajuns din vina Iui 1 — în starea 
inevitabilă de impas :

„Subsemnatul Ion Nicolae, zis

«Grecu-, din județul Dîmbovița, 
fără ocupație, recunosc că în data 
de... am încercat să-mi procur 
niște bunuri cu 600 de mărci 
R.F.G. și 100 de dolari".

Parcurgînd aceste rinduri. citito
rul iși dă și singur seama, după 
„stilul" expresiei, că ele sună a de
clarație dată la miliție. Chiar așa 
și este. Deținerea ilegală de valută 
are o încadrare exactă în codul 
penal. Cine-i persoana care-și mai 
zice și „Grecu" ? Un tinăr care de
clară, negru pe alb, că locuiește la 
fratele său, într-un sat din Dîmbo
vița, dar se dovedește că domicilia 
flotant în inima Capitalei — bd. 
Magheru, bloc „Lido", ap. 17... De 
ce atita „discreție" în această pri
vință și nu numai 7 Avea de execu
tat o pedeapsă de 1,6 ani închisoa
re, cu executare la locul de muncă 
și... Și, neplăcîndu-i nici un loc de 
muncă, și-a tot schimbat adresele. 
Pină a fost surprins „muncind" cu 
valuta străină. Ce urmează mai de
parte, l-o spune răspicat justiția : 
condamnarea pentru noua infrac
țiune, revocarea pedepsei anteri
oare, urmînd să o execute acum cu 
privare de libertate. Va f> oare de 
învățătură 7 Ar fi numai în inte
resul lui. Pentru că este stupid, 
mai mult chiar, tine de o mentali
tate Iresponsabilă, risipirea fără 

rost a tinereții, din delict în delict. 
Este ilogic să-ți numeri popasurile 
existenței din pedeapsă în pedeap
să. într-o societate ca a noastră, 
întemeiată pe munca cinstită, tra
iul prin nemuncă sfîrșește irevoca
bil pe banca disprețului public, a 
acuzării.

Am reamintit aici aceste cutu
me intrate în structura de rezisten
tă a moralei noastre socialiste, nu 
numai pentru Xon Nicolae, zis 
„Grecu". Ele s-ar cuveni rostite la 
fel de limpede și pentru Constan
tin Criclevit, de pildă, de la care 
reținem tot așa, spre știința citito
rilor, următorul fragment de decla
rație : „Rog organele în drept să 
țină cont de sinceritatea mea, că 
sînt un element tînăr și în cel mai 
scurt timp mă încadrez în cîmpul 
muncii".

Să stăruim pe Îndelete asupra 
acestor rugăminți. Mai întîi să ve
dem ce-i cu circumstanța...’ sinceri
tății. Ce-i drept, e drept: prins în 
acceleratul de Craiova-Bucureștl 
făcînd speculă cu blugi — de la fie
care pereche realiza un venit de 
500 de lei 1 — amendat pentru
aceeași „abatere" cu puțin timp în 
urmă. Constantin C. n-are încotro 
și devine... sincer. Sinceritatea 
omului prins asupra faptului.

Dar, să trecem peste acest amă

nunt și să ne oprim asupra afirma
ției : „sînt element tînăr". în con
textul declarației de mai sus, al 
faptelor de speculă săvirșite, 
aceasta sună cam așa : „nu mă pe
depsiți că sint tînăr !“ Da, Con
stantin C. este și el tînăr. Și por
nise cu dreptul în dimineața mun
cii lui : strungar la întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești, ajunsese în scurt timp la o 
retribuție de 1 700 lei, cum singur 
spune- Colegii Iui, tot tineri, își văd 
de treabă, iși croiesc un drum in 
viață cinstit, muncind. Constantin C, 
e atras de aventura cîștigulUi ușor, 
a banilor nemunciți. Se lasă de 
strungărie și începe să bată dru
murile țării după marfă cu cău
tare. Citiți : marfă care să fie vîn- 
dută cu suprapreț. Prins, speculan
tul cere clementă, promite că se 
încadrează „în cîmpul muncii". 
Este singura lui șansă și depinde cit 
de decis este să se folosească de 
ea. Iar înaintea tuturor acestora, 
să ne imaginăm „scena" înfățișă
rii lui Constantin C. în fața foștilor 
colegi strungari. Tineri ca și el ; ti
neri ca și posibilii cumpărători de 
blugi, la preț de speculă, pe care-l 
jecmănea cu 500 de lei. Să-i pri
vească în ochi, să citească tot dis
prețul lor față de toți învirtiții tra
iului ușor, din munca și pe spatele 

altora. Poate atunci, dorința de în
cadrare in cîmpul muncii, expri
mată intr-un moment de ananghie, 
va deveni convingere fermă, de 
neclintit.

După cum se știe, năravul dru
mului lăturalnic, la unii, nu se le
cuiește cu una, cu două, oricit de 
„sincere" par la un moment dat 
angajamentele lor. Destui indivizi 
din această categorie sînt imbatabili 
la declarații. Munca, faptele con
crete reprezintă locul unde stau ei 

© o H [EMA

— Nu intru înăuntru nici în ruptul capului! Tocmai la cine
matograful ăsta ți-ai găsit să cumperi bilete ?!

Desen de Adrian ANDRONIC

mai rău. Munca, faptele de zi cu zi 
— iată criteriul de verificare fără 
drept de apel a hotărîrii exprimate 
cu aplomb în diverse împrejurări, 
mai ales atunci cind sînt prinși cu 
cioara vopsită. Gușe Mircea Cris
tian din București, de pildă, este 
condamnat pentru furt la 1.9 ani 
închisoare. Instanța de judecată ii 
oferă posibilitatea să-și reconsidere 
fapta reprobabilă, hotărînd ca pe
deapsa amintită să fie executată 
prin muncă. ’ lntr-0 întreprindere. 

Cum înțelege Gușe Mircea Cristian 
acest act străbătut de umanism 7 
Să dăm cuvîntul muncitorilor din 
atelierul unde a fost repartizat : 
„Ne-am ocupat să aibă de lucru in 
permanentă. Dar el părăsește de
seori locul de muncă. întrebat de 
ce, răspunde obraznic. Lipsește de
seori, motivînd că este obosit. L-am 
criticat, și-a luat angajamentul de 
îndreptare și... a lipsit din nou, 
chiar a doua zi" (Ștefan Radu). „în 
timpul programului de lucru e gă
sit deseori la bufetul «Cățelu»" (C. 
Mihăilescu). „Maistrul Pentiuc si 
maistrul Tudor Dumitru l-au aflat 
jucînd cărți pe terenul de sport. S-a 
organizat imediat o ședință fulger. 
Au luat cuvîntul multi oameni : ti
neri, virstnici. Nu am convingerea 
că Gușe Mircea Cristian a fost re
ceptiv la tot ce i s-a spus. După 
mine, ar trebui dat la o muncă mai 
grea. Poate așa va ajunge să res
pecte munca și pe cei care 
cesc". (Mihai Tudor),

mun-

Posibil ca propunerea lui Mihai 
Tudor să aibă temeiurile sale. 
Respectul pentru piinea pe care o 
măninci începe cu sudoarea chel
tuită pentru cîștigarea ei. Și cu cil 
se cheltuie mai multă sudoare, cu 
atit .este mai mare acest respect. 
Fată de inrăitii la traiul parazitar 
nu există îngăduință. Legea are 
ac pentru cojocul fiecărui ins care 
se tine tot pe delături de efortul 
general. Cu atit mai mult cu cit 
actul hotărît al legii izvorăște din 
filozofia noastră de societate a 
muncii, din respectul milioanelor de 
oameni pentru o existentă demnă, 
clădită prin muncă, din efortul sta
tornic. zi de zi. pentru a împlini mai 
trainic și mai frumos năzuința 
noastră comunistă de mai bine.

Hie TANASACHE



SCÎNTEIA — sîmbătă 1 septembrie 1979 PAGINA 3

CÎMPUL ȘI-A FĂCUT DATORIA, DAR LOCUL RECOLTEINU-I ÎN CiMP, CI ÎN MAGAZII; 

de^ceea, dintre urgențele atestor iile în agritultură, O PRIORITATE ABSOLUTĂ

TRANSPORTUL constanța : De ce nu se asigură mai 
multă ordine în folosirea autocamioanelor?

OPERA TIV Șl FĂRĂ PIERDERI
în aceste zile se muncește intens la strîngerea recoltei, îndeosebi la 

sfecla de zahâr, floorea-soarelui, in pentru ulei, fasole, legume, struguri 
de masâ, fructe. Desigur, dacâ în unitățile agricole toate forțele sînt 
concentrate la strîngerea fârâ nici o întîrziere a recoltei, nu trebuie 
uitată una din prioritățile zilei, de care depinde punerea la adăpost 
a roadelor toamnei — transportul rapid al produselor din cimp în ma
gazii și la fabricile de prelucrare. Orice întîrziere in desfășurarea acestei 
acțiuni poate determina pierderi, degradări serioase de produse.

Redactori și corespondenți ai „Scînteii" au urmărit ieri, în diferite 
|udețe, ce probleme se ridică în legătură cu transportul produselor din 
cimp in magazii și la unitățile prelucrătoare.

O SITUAȚIE „LA ZI“
SFECLA DE ZAHÂR

Organizare bună - grafic de livrări depășit

• Program pe luna august 46 039 HECTARE
• Recoltat pînă la 30 august 34 204 HECTARE
Din cantitatea recoltată
nu au fost livrate 100 000 tone

Livrările sînt în grafic sau apropiate de graficele stabilite în jude
țele : Mehedinți, Prahova, Buzău, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Brăila. 
Decalaje mari între cantitățile recoltate si cele transportate sînt în ju
dețele: CONSTANȚA, BIHOR, IAȘI, ILFOV, BOTOȘANI, CLUJ.

FLOAREA-SOARELUI

Recoitarea porumbului în lanurile I.A.S. Craiova

• Suprafața cultivată 524 850 HECTARE
• Suprafața recoltată 56 856 HECTARE

Cu toate că floarea-soarelui este coaptă, există mari rămîneri în 
urmă la recoltat si transportat, îndeosebi in județele : DOLJ, IALOMIȚA, 
CONSTANTA, BRĂILA, VRANCEA și altele.

FASOLE BOABE

• Suprafața cultivată
• Suprafața recoltată
• Recolta treieraiă

82 450 HECTARE
67 785 HECTARE
44 072 HECTARE

Decalaje mari intre suprafețele recoltate și cele treierate sînt în 
cooperativele agricole din județele: IALOMIȚA — 5 000 hectare, ILFOV — 
3 900 hectare, CONSTANȚA — 1 700 hectare, OLT — 700 hectare, 
MEHEDINȚI — 500 hectare.

Direct în camion, spre baza de 
recepție

La C.A.P. Drănic-Dolj, floarea-soarelui este descărcată din combine direct 
in camioanele care o transportă la baza de recepție

DOLJ: tind organele de partid intervin 
prompt și eficient

Unitățile agricole din județul Con
stanța au de realizat în acest an 
125 000 tone de legume. Din canti
tatea totală prevăzută în plan au 
fost preluate pină acum de către 
I.L.F. 30 000 de tone, din care 8 000 
tone tomate și 5 000 tone ceapă. 
Aceste cantități puteau fi însă mult 
mai mari dacă toate unitățile coope
ratiste ar fi asigurat forța de muncă 
necesară la recoltat. La C.A.P. Co- 
gealac, ceapa de pe 150 hectare a 
fost dislocată de două săptămîni, dar 
fiind lăsată pe cîmp a Început să se 
deshidrateze. Tot aici mai sînt de. 
recoltat 30 hectare cu roșii tim
purii și 40 hectare cu pepeni, însă 
în cimp lucrează doar 30—40 de 
oameni în loc de 150, ciți sînt necesari. 
Din aceleași motive, in cooperativele 
agricole Mircea Vodă, Palazu Mare, 
Ovidiu, Agigea, Pecineaga, Chirno- 
geni nu se recoltează zilnic decit 
jumătate din cantitățile prevăzute 
în grafic. Ca urmare, în întreg ju
dețul se recoltează zilnic, in medie, 
doar 600 tone, față de 1 000 tone, cît 
prevede graficul. Analizind această 
situație, organele locale de partid și 
de stat au stabilit măsuri de mobi
lizare mai intensă a forțelor ma
nuale. în zilele de 29 și 30 august, în 
fermele I.L.F. de la Poiana și Moș
neni s-au recoltat, în medie, cîte 400 
tone tomate — dublu față de zilele 
precedente; de la 1 septembrie, forța 
de muncă va spori și în celelalte 
unități.

însă cea mai acută problemă o con
stituie transportarea legumelor la 
piață și la fabrica de conserve. In

timp ce I.L.F. a solicitat să i se pună 
Ia dispoziție o capacitate zilnică de 
transport de 2 375 tone, I.T.A. Con
stanța i-a comunicat că nu-i poate 
asigura decît 1 070 tone. Este foarte 
puțin dacă se are în vedere că, în 
luna septembrie, trebuie să trans
porte din cîmp 30 000 tone cartofi, 
30 000 tone tomate, 10 000 tone stru
guri și cantități mari de alte pro
duse. Două sînt căile de rezolvare 
a problemei. în primul rînd, efec
tuarea mai multor curse de către 
fiecare mijloc de transport. Pentru 
aceasta, unitățile agricole trebuie 
să asigure echipe pentru încărcat, 
la orice oră din zi și din noapte. In 
prezent însă, in unele locuri, după 
ora 16, în altele, după ora 18, mulți 
oameni pleacă din cîmp acasă și nu 
mai are cine să încarce autocamioa
nele. O atare situație generează de
zordine în folosirea mjiloacelor de 
transport. în aceste condiții, nu-i 
de mirare că autocamioanele efec
tuează zilnic, în medie, doar cîte 
1,5 transporturi, față de 3-4 cîte ar 
trebui de fapt. în al doilea rînd, 
pentru capacitățile ce nu pot fi asi
gurate aici, pe plan local, ar fi ne
cesară detașarea unor mijloace de 
la întreprinderi de transport din 
alte județe, care au autocamioane 
disponibile. Dacă organele de resort 
găsesc altă soluție mai bună să o 
aplice rit mai operativ, întrucît pe 
cîmp există acum 10 000 tone de to
mate, care trebuie recoltate și trans
portate în maximum 10 zile.

George MIHĂESCU

Transportul si depozitarea produc
ției in același ritm cu recoltarea con
stituie o chestiune esențială pentru 
valorificarea integrală a producției și 
evitarea pierderilor. In unitățile agri
cole din județul Dolj insa, deși re
coltarea florii-soarelui, sfeclei de za
hăr. porumbului, legumelor, fructelor 
și a strugurilor se intensifică de la 
o zi la alta. încă de la început au 
apărut decalaje serioase între canti
tățile recoltate și cele transportate și 
depozitate. Pe cimp se află in gră
mezi, sub ceru! liber, peste 5 000 tone 
sfeclă de zahăr, iar alte aproape 
19 000 tone de floarea-soarelui se află 
atît pe cimp, cit și la sediile unită
ților agricole. La porumb, deși recol
tarea abia a început, tot ce s-a cules 
pină acum se află pe cimp in gră
mezi. De asemepea, zilnic, unitățile

I.L.F. Dolj nu reușesc să preia can
titățile de legume și fructe in con
formitate cu graficele de recoltare 
stabilite.

Care sint cauzele ce au generat o 
atare situație 7 Prima și cea mai im
portantă cauză . constă in folosirea 
sub capacitate a mijloacelor de trans
port ce aparțin unităților agricole. Și 
aceasta mai ales din lipsa carburan
ților. Pe luna august. Ministerul Agri
culturii a asigurat repartiții de ben
zina și motorină pentru mijloacele 
de transport ale unităților agricole 
doar la jumătate din necesar. Pe de 
altă parte, nici repartițiile nu sint 
onorate integral de întreprinderea 
interjudețeană de livrare a produse
lor petroliere. Astfel, depozitele 
PECO de la Segarcea, Plaiul Vulcă- 
nești. Calafat, Bechet. Băilești, Fi

Și direct în... cîmp, spre intemperii 
și degradare

în schimb, la C.A.P. Cerăt, din lipsa mijloacelor de transport, semințele de 
floarea-soarelui sint strinse grămadă pe cimp

ii ași, zile in șir, nu au avut un 
strop de combustibil. Pentru 
impulsionarea transportului și depo
zitării producției era nevoie ca in 
afara mijloacelor proprii S.M.A. și 
unităților agricole să fie folosite și 
mijloacele de Ia I.T.A. Or, in această 
privință, lucrurile sint abia în sta
diul de tatonare.

— Avem greutăți serioase cu trans
portul producției — ne spunea to
varășul Aurel Iacob, directorul 
S.M.A. Segarcea. Pe cimp s-au adu
nat peste 900 tone sfeclă de zahăr. 
Deși fabrica de zahăr din Podari are 
obligația să ridice sfecla cu mijloa
cele de transport închiriate de la 
I.T.A., nu a întreprins nimic in acest 
sens.

întrucît recoltarea culturilor de 
toamnă se intensifică de la o zi la 
alta, iar greutățile în ce privește 
transportul produselor sînt evi
dente. comitetul județean de partid 
a acționat cu promptitudine. Intr-o 
ședință a comandamentului pentru 
coordonarea lucrărilor agricole au 
fost stabilite măsuri concrete pentru 
utilizarea mai bună a camioanelor și 
tractoarelor cu remorci. De ase
menea, după cum ne spunea tova
rășul Petre Preoteasa, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
pentru ultimele zile ale lunii august 
s-a asigurat unităților agricole com
bustibil din unele stocuri existente în 
județ. Dar, incepind cu luna sep
tembrie, problema este mult mai di
ficilă, volumul transporturilor va 
crește substanțial și. de aceea, este 
absolut necesar ca factorii răspunză
tori din organele de resort să asi
gure atît repartițiile de combustibil 
la nivelul necesarului, cît și livrarea 
eșalonată, ritmică a. cantităților re
partizate. Totodată, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor tre
buie să sprijine județul Dolj prin 
asigurarea’ permanentă a vagoanelor 
necesare, astfel incit transportul să 
se desfășoare în ritm cu recoltarea.

Desigur, acum, cind producția, ro
dul muncii de un an, o avem în mină, 
trebuie făcut totul ca aceasta să 
fie culeasă repede și transportată 
imediat din cimp la locurile de depo
zitare sau la fabricile de prelucrare, 
spre a se evita orice pierderi. Toc
mai de aceea este nevoie, în conti
nuare, de mai multă preocupare pen
tru buna organizare a activității de 
transport, pentru folosirea la întreaga 
capacitate a mijloacelor existente.

Aurel PAPADIUC

IALOMIȚA : Dacă floarea-soarelui 
ar avea picioare să ajungă singură 

in depozite...
Toamna a intrat cu adevărat in 

drepturi in cimpia Bărăganului ialo- 
mițean. Se recoltează legumele, stru
gurii, sfecla de zahăr, floarea-soare- 
lui și porumbul. In raidul nosti-u 
ne-am ocupat însă numai de modui 
în care se desfășoară recoltarea și 
transportul florii-soarelui. Pină acum 
s-au recoltat 28 000 hectare, ceea ce 
reprezintă peste 50 la sută din supra
fața ocupată de această cultură. Din 
discuția avută cu tovarășul Ion 
Avram, director adjunct la Direcția 
județeană a agriculturii Ialomița, am 
reținut că la ora actuală sînt in lanuri 
973 combine, care string zilnic recolta 
de pe 6 000—6 200 hectare, ceea ce re
prezintă viteza maximă planificată.

Cum s-a ajuns la aceste rezultate? 
în primul rînd, suprafețele ce urmea
ză să fie recoltate sînt depistate cu 
2—3 zile înainte ; mecanizatorii lu
crează astfel- din plin în lanuri coapte, 
ceea ce ușurează simțitor solicitările 
combinelor. Se muncește întreaga zi- 
lumină, adică de la orele 6 dimineața 
pină la 20 seara. în urma combine
lor, grupele de cooperatori adună ca- 
pitulele căzute, care sînt treierate 
imediat. Se remarcă prin rezultatele 
bune obținute unitățile din cadrul 
consiliilor unice agroindustriale Fă- 
căeni. Grivița, Cuza Vodă. Andrășești 
și Borcea, unde există toate condițiile 
ca pină miercuri, 5 septembrie, re
coltarea florii-soarelui să se încheie, 
în consiliul unic agroindustrial Gri
vița. din cele 2 200 hectare cultivate 
cu floarea-soarelui s-au recoltat 1 400, 
Viteza medie zilnică planificată fiind 
depășită cu regularitate. Și imediat 
după recoltare se trece la efectuarea 
arăturilor de toamnă in vederea pre
gătirii terenului pentru însămînțarea 
păioaselor.

Neajunsul cel mai mare constă în 
aceea că transportul nu este corelat 
cu recoltarea florii-soarelui. Din a- 
ceastă cauză rămîn pe cimp. de la o 
zi la alta, importante cantități de să-

mință. Nu pot fi trecute cu vederea 
anumite deficiențe in folosirea cami
oanelor și a celorlalte mijloace de 
transport. Dar cele mai mari greutăți 
sînt generate de faptul că un mare 
număr de remorci nu au cauciucuri, 
stind pe butuci, acum, în plină cam
panie de recoltare. în pofida inter
vențiilor energice făcute de organele 
agricole județene, organele de resort, 
cu răspunderi în această privință, nu 
au reușit să rezolve problema. Tra
gem acum, din vreme, acest semnal 
de alarmă pentru că în curind se va 
intensifica și recoitarea porumbului, 
iar cantitățile de produse ce vor tre
bui transportate vor fi incomparabil 
mai mari.

N. R. Am sesizat tovarășului Petru 
Moldovan, director in Direcția ge
nerală de aprovizionare și desfacere 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, problema anvelo
pelor necesare remorcilor. Iată răs
punsul primit : „De dimineață, de 
la ora opt și pină acum — este ora 
13 — discut numai despre asigura
rea anvelopelor pentru remorci șl 
alte mijloace de transport. Peste tot 
sint cereri mari, dar nu le putem 
satisface. Față de planul la xi, fur
nizorii noștri nu ne-au asigurat 
16 000 bucăți. Ar trebui ca filiala de 
produse chimice și ale industriei 
ușoare a Bazei de aprovizionare a i 
municipiului București să asigure 
cu prioritate anvelopele necesare,

- mă refer la cele destinate echipării 
remorcilor. Consider că nu este bine 
ca aceste produse să fie destinate 
exclusiv echipării utilajelor noi ; 
cantitățile prevăzute trebuie să a- 
jungă in. unități pentru a pune pe 
roate remorcile care stau „pe bu
tuci". In această privință este opor
tună o intervenție hotărită din par
tea Ministerului Industriei Chimice".

Mihai VISOIU

Importanța reducerii cheltuielilor materiale
pentru creșterea eficienței economice

La întreprinderea metalurgica din Bacdu

DE IA RESTANTE-LA PRODUCȚIE FIZICĂ SUPLIMENTARA
(Urmare din pag. I)
etapei pe care o parcurgem. Aceasta 
ar contribui la evidențierea operativă 
a abaterilor de la norme și de la 
procesele tehnologice, permițind fac
torilor de decizie să ia măsurile ne
cesare pentru sporirea valorii pro
ducției nete.

Nu este vorba însă numai de întări
rea spiritului de răspundere, ordine și 
disciplină in gospodărirea valorilor 
materiale încredințate de societate 
fiecărui colectiv de muncă. în cinci
nalul viitor, în acțiunea de reducere a 
consumurilor materiale un accent de
osebit se va pune pe înnoirea și mo
dernizarea producției, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, pe apor
tul tot mai substanțial al cercetării 
științifice în efortul general făcut 
pentru valorificarea superioară a re
surselor materiale. Să amintim în 
acest sens faptul că, în 1985, circa 45 
la sută din valoarea producției in in
dustria republicană prelucrătoare va 
fi obținută pe seama produselor ce 
vor fi puse în fabricație in cincinalul 
1981—1985. Deci inginerii și econo
miștii, tehnicienii și proiectanții, toți 
oamenii muncii sint chemați să-și 
pună in valoare cunoștințele practice 
și tebretice pentru îmbunătățirea 
proiectării produselor, practicarea 
analizei valorii, optimizarea procese
lor de producție, acestea fiind cîteva 
din principalele căi de reducere a 
costurilor și consumurilor materiale.

Un capitol distinct al dezvoltării 
noastre economice in viitorul cinci
nal se referă la ridicarea gradului 
de prelucrare' a materiilor prime, 
astfel Incit să se obțină produ
se cu o valoare economică tot 
mai înaltă, care să încorporeze 

în principal concepție tehnologi
că modernă și manoperă’ de ca
lificare superioară. Ca țară in curs 
de dezvoltare, trebuie să gospodărim 
cu multă grijă resursele de care dis
punem, să urmărim ca din fiecare 
tonă de materii prime să realizăm 
produse cu o valoare cît mai mare, 
echivalentă cu aceea din tarile dez,- 
vollate. Aceasta este o sarcină 
imperioasă in condițiile manifes
tării tendințelor de majorare a pre
țurilor materiilor prime si . ener
giei pe plan mondial. Practic, în cin
cinalul viitor va trebui ca din ma
teriile prime importate să se reali
zeze numai produse de înaltă valoare 
economică și tehnică. Majorarea in
dicelui de valorificare a materiilor 
prime de bază și energiei cu 32—34 
la sută, așa cum se prevede in pro
iectul de Directive, reprezintă una 
din condițiile esențiale pentru creș
terea eficienței economice, a venitu
lui național și. în final, pentru de
pășirea stadiului de tară în tfurs de 
dezvoltare, în care se găsește Româ
nia.

Punind în discuție problema con
sumurilor materiale, acțiunea de 
economisire a energiei și combusti
bilului ocupă un Ioc cu totul special. 
Așa cum se arată in Programul- 
directivă de cercetare și dezvoltare 
în domeniul energiei pe perioada 
1981—1990 și orientările principale 
pină in anul 2000, sursa principală și 
condiția hotărîtoare a dezvoltării in 
continuare in ritm susținut a econo
miei naționale și a ridicării, pe 
această bază, a bunăstării întregului 
popor este asigurarea unei creșteri 
substanțiale a eficienței economice 
în utilizarea combustibililor și ener

giei electrice. In această privință, se 
poate spune că există preocupări la 
nivelul întregii planete. Problema 
are însă o importanță vitală pentru 
țara noastră, care are resurse ener
getice limitate. în acest sens, condu
cerea partidului a stabilit o serie de 
obiective pentru fiecare etapă de 
dezvoltare. Astfel, în viitorul cinci
nal este necesar să se realizeze o 
reducere cu cel puțin 21—23 la sută 
a indicelui de consum de energie 
primară în industrie. Pe întregul de
ceniu 1981—1990 urinează să se asi
gure diminuarea cu minimum 40 Ia 
sută a indicelui mediu de consum 
energetic la 1 000 lei producție in
dustrială, iar pînă In anul 2000 va 
trebui să se realizeze o reducere a 
acestui indice de cel puțin 2,6 ori 
față de 1980. Aceasta Înseamnă că, 
pină în anul 1985, consumul de e- 
nergie electrică pe tona de oțel — 
de exemplu — va trebui să se re
ducă cu circa 32 la sută față de 1980, 
ceea ce echivalează cu o economie 
de peste 8,2 milioane MWh. Este ab
solut necesar ea, prin măsurile care 
se vor lua, tn viitorul deceniu. Româ
nia să devină independentă din punct 
de vedere al combustibilului și ener
giei.

Reducerea costurilor și a cheltuie
lilor materiale pe unitatea de produs 
constituie o necesitate obiectivă pen
tru o economie in plină dezvoltare 
cum este economia românească, iar 
realizarea sarcinilor înscrise in pro
iectul de Directive asigură creșterea 
eficienței economice, promovează mai 
larg procesele intensive de dezvol
tare, fiind de natură să conducă la 
creșterea competitivității produselor 
românești.

un obiectiv întru totul realist, care se înfăptuiește prin organizare superioară, 

prin întărirea disciplinei și stimularea progresului tehnic
De la începutul anului și pină 

acum, la întreprinderea metalurgică 
din Bacău s-a înregistrat o nereali- 
zare la producția fizică de aproape 
500 tone armături industriale din 
fontă: vane, robineți, piese de 
schimb etc. Firește, aceste restanțe 
au generat mari neajunsuri in acti
vitatea unor șantiere de construcții 
și irigații, precum și unor întreprin
deri de gospodărie comunală din 
țară.

Ne-am interesat la conducerea în
treprinderii care sînt cauzele rămi- 
nerilor în urmă. Din discuția avută 
cu ing. Sorin Butnaru, directorul 
unității, am reținut că întreprinderea 
băcăuană se confruntă cu o seamă 
de greutăți. Este vorba, intre altele, 
de lipsa unor materii prime și a 
unor piese de schimb necesare pen
tru repararea mașinilor-unelte, de 
slaba productivitate obținută la li
niile mecanice de formare din turnă
torie, de sosirea cu întîrziere a unor 
mașini necesare pentru prelucrarea 
armăturilor industriale de dimen
siuni mari ș.a. Dar asemenea cauze 
nu explică decit într-o anumită mă
sură restanțele.

Atît Ia turnătorie, cît și în secțiile 
prelucrătoare și de montaj, timpul de 
lucru nu este folosit din plin. Numai 
absentele nemotivate înregistrate in 
acest an Însumează peste 10 000 de 
ore-om, timp in care s-ar fi putut 
realiza în plus 40—50 tone armături 
industriale din fontă.

Nerespectarea disciplinei tehnolo

gice, nerealizarea ritmică a planului, 
ca și deficiențele în organizarea 
activității la locurile de muncă 
au influențat în aceeași măsură ni
velul producției fizice. Numai în 
turnătorie, de pildă, din cauza neres- 
pectării prescripțiilor tehnologice, 
aproape 7 la sută din producție a 
fost rebutată ; aceasta, în medie, 
pentru că la unele linii de fabri
cație proporția rebuturilor a ajuns 
chiar la 10 la sută. In consecință, 
la turnătorie nu s-a îndeplinit pla
nul fizic, iar efectul s-a resimțit 
nemijlocit în secțiile de prelucrare 
și montaj.

Cum șe acționează pentru recupe
rarea restanțelor ? Maistrul Mihai 
Caraiman, președintele consiliului 
oamenilor muncii și secretar al co
mitetului de partid, ne spunea că. 
prin eforturile comuniștilor, ale 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor au fost depistate resursele de 
recuperare a răminerilor in urmă la 
producția fizică chiar aici, in pro
pria întreprindere. în> acest sens, 
comitetul de partid și conducerea 
întreprinderii au întocmit un pro
gram concret de muncă. Astfel, 
pentru ca mașinile-unelte, celelalte 
utilaje să lucreze la întreaga capaci
tate, a fost înființată o echipă spe
cială care execută reparații curente. 
Primul examen a fost trecut cu 
succes. Organizîndu-și lucrul in flux, 
această echipă a terminat de reparat 
strungurile paralele și mașinile de 
găurit multiax din secția de prelu
crări și montaj cu 11 zile mai de

vreme — timp suficient pentru a 
prelucra în plus 400 de vane.

Toți ochii au fost ațintiți insă spre 
turnătorie. Specialiștii, muncitorii 
sint preocupați de introducerea și 
extinderea unor noi tehnologii de 
fabricație, de aducerea unor îmbu
nătățiri tehnice liniilor de formare 
și turnare, în scopul creșterii pro
ductivității muncii. Ing. Constantin 
Simion, împreună cu maistrul Ion 
Grigoraș au conceput și realizat o 
instalație semiautomată pentru de
plasarea cărucioarelor cu forme pe 
fluxul tehnologic, operație care se 
făcea pînă de curind manual. Ca ur
mare, lunar se realizează o producție 
suplimentară de 40—50 tone de piese 
turnate, iar o serie de muncitori 
auxiliari au trecut în munci direct 
Productive.

Sectorul de concepție „a coborit" 
și el in atelierele de fabricație. Ast
fel, în colaborare cu muncitorii și 
specialiștii din producție au fost in
troduse în fabricație o seamă de re
pere și piese (obturatoare pentru ro- 
bineți, clapeți pentru cocserii. genera
toare cu spumă pentru instalațiile de 
stins incendii etc.) care se obțineau 
neritmic, cu dificultăți, prin coope
rare. Concomitent, ing. A. Hanec, 
împreună cu un grup de muncitori, 
a realizat mai multe dispozitive cu 
ajutorul cărora productivitatea mun
cii Ia operațiile de prelucrare a ro- 
bineților fluture a crescut de aproape 
cinci ort

Toate aceste măsuri tehnice au 
fost însoțite de altele de ordin or

ganizatoric. Zilnic, Ia conducerea în
treprinderii se urmăresc mersul 
producției, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor. Două formații conduse de 
maistrul Ion Dumitru se ocupă nu
mai de montajul pieselor pentru uti
lajele restante. Pentru a se utiliza 
mai bine forța de muncă ’ în turnă
torie, aproape 100 de oameni din 
sectorul întreținere și reparații, care 
lucrau pînă acum în regie, au trecut 
sa muncească în acord, iar în secto
rul prelucrări, un mare număr de 
muncitori auxiliari au cerut să lu
creze direct în producție.

în același timp, organizațiile de 
partid, de sindicat și de tineret des
fășoară o muncă politică intensă pen
tru mobilizarea tuturor forțelor la în
deplinirea riguroasă a sarcinilor de 
plan la producția fizică și netă, pen
tru recuperarea restantelor ; propa
ganda vizuală, întreaga muncă poli
tică de masă au drept scop întărirea 
disciplinei in producție, creșterea efi
cienței întregii activități.

Se remarcă din întreaga activitate 
din aceste zile că metalurgiștii bă
căuani, după ce au găsit chiar in 
unitatea lor cheia recuperării res
tanțelor la producția fizică, sint ho- 
tărîți ca pînă la finele anului nu 
numai să lichideze orice răminere 
în. urmă, ci să obțină și plusuri de 
producție.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"
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„Indo-european", „geopolitica",
„condiția biologică a omului", „para
doxurile democrației", „superioritatea 
rasei" etc. — iată un șir de noțiuni 
pe care le credeam eliminate pentru 
totdeauna din limbajul ideologic al 
Europei, tocmai pentru că nu pot și 
nu ar trebui să se uite niciodată sufe
rințele imense pe care le-a pro
vocat omenirii politica inspirată' sau 
sprijinită pe aceste concepte pretins 
„filozofice". Și, totuși, în ultimul 
timp, ele au început să fie scoase la 
lumină, înveșmîntate cu aura „mo
dernității" și utilizate de către o 
orientare Ideologică a cărei denumire 
vrea să sugereze ea însăși noutatea : 
„Noua dreaptă".

„Noua dreaptă", ea dealtfel multe 
din curentele ideologice ale ultimilor 
ani care și-au asociat, cîteodată chiar 
cu ostentație, particula neo, nu-și pro
pune să creeze o mișcare politică pro- 
priu-zisă. Ea nu a acceptat răspunde
rea confruntării politice a ideilor, ci 
se vrea mai mult 
o mișcare aparent _ 
doar culturală, re- 
zumîndu-se, cel 
puțin pînă în pre
zent, la cenacluri, 
grupuscule și re
viste. Este vorba, 
în speță, despre 
revistele „Nouve- 
lle Ecole", „Ele
ments" și „Figa
ro Magazine", 
despre „Clubul 
Orologiului", a- 
preciat drept „la- _
boratorul doctri
nar" al grupului, 
„rezervorul de cadre viitoare ale 
mișcării".

Desigur, problemele politice pro- 
priu-zise, în speță problema puterii, 
nu-i sînt străine „Noii drepte". Calea 
aleasă este însă aceea a influențelor 
oculte. Revista „Nouvelle Ecole" pre
ciza în această privință că esențial 
este să se ajungă la „oameni influenți, 
avind un loc important in sfera deci
ziei de azi și încă, și mai important, 
in cea de mîine".

talistă contemporană este confruntată 
cu fenomene de criză profundă, care 
accentuează procesele de polarizare 
socială, de adincire a inegalităților. 
Fiind tot mai evident că tocmai deți
nerea puterii economice si politice de 
către grupuri restrînșe. mai ales în 
societatea capitalismului monopolist 
de stat, a companiilor supra sau 
transnaționale se află in ultimă in
stanță la baza instabilităților si con
flictelor sociale, lupta pentru înfăp
tuirea egalității sociale s-a intensifi
cat continuu. Transformarea relațiilor 
sociale ce mențin exploatarea si ger 
nerează inechitatea s-a impus ca țel 
prioritar al luptei partidelor munci
torești si socialiste, al unor tot mai 
largi forțe progresiste și antiimperia- 
liste, laice și chiar religioase. Or, prin 
ideile pe care le promovează, „Noua 
dreaptă" nu urmărește decit să con
tracareze această tendință Istorică 
profund progresistă, să justifice ine
galitatea și să o prezinte ca fiind „na
turală" și, astfel, să abată masele de

tarea științifică, In cercetările de eto- 
logie (studierea comportamentelor in
tr-o societate animală), ca și cind in
vestigațiile in domeniul biologiei nu 
ar fi progresat, ca ți cind noi nu am 
ști astăzi că in comportamentul fiin
țelor, înnăscutul, adică ceea ce pri
mește fiecare din cocteilul genetic, 
este mult mai important decit expe
riența dobindită, adică efectul mediu
lui ți al societății".

Reprezentanții „Noii drepte" echi
valează însă diferențele biologice 
reale dintre oameni cu „dreptul la di
ferență", care în viziunea lor „implică 
p structură ierarhică ce conferă anu
mitor oameni dreptul de a comanda 
celorlalți". De aici și pînă la in- 

■ stalarea pe terenul rasismului nu mal 
este decît un pas pe care reprezen
tanții „Noii drepte" nu ezită să-1 
facă. Se vorbește chiar despre 
o nouă știință de guvernat — 
biopolitica sau sociobiologia ; Alain 
Benoist încearcă să ne convingă 
că cercetările privind rasele, efec-

DOCTRINELE JOII DREPTE"
veșmînt pseudo filozofic al neofascismului

riției „Noii drepte" țin In principal de 
accentuarea crizei generale a socie
tății capitaliste, de modalitățile prin 
care cercurile imperialiste înțeleg să 
contracareze lupta maselor pentru 
dreptate socială. Este cunoscut că 
fascismul s-a „copt" tocmai în con
dițiile marii crize din anii ’29—'33, 
acumulînd nemulțumirile provocate 
de seismele economice, șomajul de 
masă, inflația galopantă. Or. este 
știut că și azi persistenta fenome
nelor de criză economică a societă
ții capitaliste, creșterea șomajului la 
proporții fără precedent, ritmurile 
înalte ale inflației sînt însoțite de 
tendința proliferării grupurilor neo
naziste, fasciste sau fascizante. Iar 
apariția filozofiei „Noii drepte" nu 
este decît un reflex pe plan ideolo
gic al acestui proces. Să ne amintim 
că fascismul italian și german, ca și 
celelalte variante naționale ale ace
leiași orientări politice au crescut sub 

aripa protectoare 
a forțelor celor 
mai reacționare 
ale societății, cu 
ideologii preconi
zând cultul forței, 
inegalitatea oa
menilor și a ra
selor, dreptul „e- 
litelor" la putere 
etc. Ce au adus 
omenirii aceste 
„elite", purtîndun 
pretins nimb 
„superiorității", 
știe : lagărele 
exterminare 
camerele de 

celei mai mari con-

SE ÎNFĂPTUIEȘTE cu consecventă 
PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI 

IN ACTUALUL CINCINAL

Azi despre:

[FAPTUL-;
!DIVERS]

Majorarea de la 1 septembrie 
a retribuțiilor io industria electronică
si electrotehnică, Centrala de masini- 

uneite, mecanică fină si scule
Create în cea mal mare parte în 

anii construcției socialiste, întreprin
derile „Electronica“-Bucuresti. „Teh- 
noton“-Iași, calculatoare-București, 
„Electroputere“-Craiova. „Electroba- 
nat“-Timișoara, cinescoape-Bucu
rești. întreprinderile de frigidere 
Găești, strunguri Arad și Tîrgoviște, 
I.M.U.A.B. din Capitală, „Acumulato- 
rul“-București, „Infrățirea“-Oradea, 
ca și toate celelalte unități ale indus
triei construcțiilor de mașini subor
donate Departamentului industriei e- 
lectronice și electrotehnice, precum și

cele ale Centralei industriale de ma- 
șini-unelte, mecanică fină și scule 
beneficiază, începînd de azi. de ma
jorarea retribuțiilor în etapa a Il-a. 
Noua majorare a retribuțiilor tarifa
re — in medie de 14,3 la sută — se 
adaugă majorării din prima etapă, 
astfel că pe ansamblul cincinalului, 
oamenii muncii din aceste unități 
economice vor beneficia de o majo
rare totală de 34,5 la sută.

Iată care vor fi noile cîștiguri ale 
personalului muncitor din acest do
meniu de la 1 septembrie.

| Omagiu 
| pionieresc

Zece purtători ai cravatelor 
I roșii cu tricolor din Bîrlad, con

duși de profesorul Ion Florea, 
au omagiat intr-un mod original 

I marea noastră sărbătoare na- . 
țională de la 23 August: consti- 
tuindu-se in echipajul denumit I 
simbolic „Bîrlad 35", ei au par-

Icurs pe biciclete nu mai puțin I 
de 2 000 kilometri de-o parte și | 
de alta a Munților Carpațt.

(Tema acestei interesante ex- ■ 
cursii cicloturistice a impus,

, cum era firesc, itinerarul: nu- I 
meroase locuri și localități ale 

I căror nume au adinei rezonan
țe in istoria neamului românesc, 
meleaguri moldovene și tran- 

Isilvănene înscrise in cartea de 
aur a luptelor din august 1944.

| Exemplul I

Conjurație împotriva prin
cipiului egalității în drep
turi a oamenilor. Adep^‘ 
„Noii drepte" sint legați prin repulsia 
cvasi-organică față de ideea de ega
litate in drepturi a oamenilor. 
Lucrarea colectivă „Măiastră. Re
nașterea Occidentului" nu este 
altceva decit o sumbră orches
tratie care proslăvește structuri
le și Ierarhiile bazate pe inegalitatea 
oamenilor. Se consideră că egalitatea 
în drepturi politico-sociale și econo
mice ar fi „sursa tuturor aspectelor 
negative ale societății noastre", că 
viitorul Europei ar fi legat de instau
rarea unei noi „aristocrații de spirit 
ți de singe", de reîntoarcerea la prin
cipiile de organizare profund inegali
tate și strict ierarhice ale indoeurope- 
nilor care postulau „preeminența su
veranului și preotului asupra război
nicului ți a războinicului asupra pro
ducătorului consumator". „O societate 
egalitară — se spune — nu poate nici 
progresa, nici supraviețui. Numai or
ganizarea ierarhică dă unui grup so
cial forța ți coeziunea sa".

Concomitent, reprezentanții „Noi! 
drepte" se ridică împotriva ideologii
lor care susțin în orice formă princi
piile egalității în drepturi a oameni
lor, declarind „război" întregii gîndiri 
progresiste europene și mondiale. 
Parcurgînd articolele adepților „Noii 
drepte" nu poți eluda întrebarea : 
care este resortul intim al atacului 
la adresa curentelor de gindire ce au 
susținut egalitatea de drept a oame
nilor, care e cauza ostilității neîmpă
cate față de o idee ce a hrănit prin 
veacuri opera celor mal prestigioși 
ginditori ?

După cum se știe, societatea capi-

la lupta pentru prefacerea revoluțio
nară a societății.

Chiar și autori politici nemarxiștl 
au remarcat funcția socială profund 
retrogradă a „Noii drepte". Referin
du-se la recrudescența filozofiei fasci
zante sub forma curentului de care 
ne ocupăm, Jacques Langlois, de 
pildă, sublinia : „Ofensiva actuală se 
situează dincolo de dezbaterea pro- 
priu-zisă de idei. Este vorba de a-i 
face reținuți prin intimidare sau prin 
violentă pe cei care nu gindesc, nu 
simt intr-un anume mod sensul isto
riei, pe toți cei care refuză indiferent 
pe ce plan, dogmele dominante".

Tocmai această sumbră învestitură 
socială îi face pe reprezentanții „Noii 
drepte" să se ridice cu atîta înver
șunare împotriva curentelor de gin
dire care au susținut într-un fel sau 
altul, dlntr-o perspectivă sau alta, 
egalitatea socială a oamenilor. Agre
sivitatea critică devine maximă cind 
este vorba despre socialismul științi
fic care, după cum se știe, a subliniat 
nu numai necesitatea egalității, ci și 
a transformărilor ce se cer produse 
în baza societății, în cadrul relațiilor 
de producție, pentru ca să se înfăptu
iască egalitatea deplină, în practică, 
a oamenilor. Se pdate spune chiar că, 
dacă pe plan politic „Noua dreaptă" 
este menită să contribuie la conserva
rea prerogativelor cercurilor imperia
liste, pe pian ideologic, țelul său este 
de a diminua marea forță de inriurire 
pe care o are socialismul științific in 
rindul a tot mai multe categorii de 
oameni. Jean Yves Le Gallou. se
cretar general al „Clubului Orolo
giului", declara : „Pentru noi, perico
lul real este marxismul și colecti
vismul".

Falsele speculații ale 
„aristocrației genetice". în 
tentativa de a 
sul aristocratic 
omului". „Noua
Ză și la descoperirile
„După o sută de ani — afirma cu con
sternare Louis Pauwels, directorul 
hebdomadarului „Figaro Magazine", 
practic un organ al „Noii drepte" — 
stingă repetă aceleași discursuri de 
masă asupra egalitarismului, ca și 
cind nimic nu s-a intimplat in cerce-

reconstitui „sen- 
al vieții și al 
dreaptă" apelea- 

geneticii.

tuate sub cel de-al Ill-lea Reich 
din perioada care a precedat războiul, 
ar avea caracter „științific" ; se pro
pune și o tipologie a „raselor euro
pene" divizate în 7 grupe din care, 
evident, nu lipsește rasa nordică și 
aluziile la „superioritatea" ei.

Firește, între ființele umane 
există deosebiri în ceea ce privește 
predispozițiile, capacitățile fizice și 
intelectuale. Ele au fost de mult re
cunoscute, luate în considerare și în 
activitatea de organizare și conducere 
socială. Adepții „Noii drepte" proce
dează însă la o intersectare neper- 
misă de planuri : deosebirile biologice 
dintre oameni sint ridicate la rangul 
de principii de... organizare socială. 
Or, curentele de gindire și par
tidele democratice și progresiste, sus- 
ținînd egalitatea de drept a oameni
lor, nu au în vedere, bineînțeles, iden
titatea biologică, ci o astfel de orga
nizare socială care să ofere condiții 
egale de viață, șanse egale de a-și 
valorifica disponibilitățile intelectuale 
și fizice, 
teracțiunii 
ce dintre 
absolutiza 
mult, a face din diferențele ereditare 
principiu exclusiv de organizare so
cială înseamnă a te plasa pe o po
ziție fatalistă, a preconiza o încreme
nire a structurilor sociale, perpetua
rea unei pături de conducători, a unei 
elite. Referindu-se la implicațiile an- 
tiumaniste ale unei asemenea poziții, 
publicistul Jean Clemantine remarca : 
„Dacă totul depinde de aceasta, adio 
justiție, libertate, cultură, egalitate, 
responsabilitate, omul este ca un ro
bot in serviciul unui ordinator auto
nom. Trebuie atunci să admiți ca na
turală și noncorigibilă inegalitatea 
ființelor, a grupurilor sociale, a rase
lor, ca fondînd -dreptul superiorilor» 
să domine -inferiorii»". în același 
sens, Zeev Sterhell ținea să releve 
că prin promovarea concepțiilor bio- 
logiste ale „Noii drepte" „materialis
mul istoric, lupta de clasă sint înlo
cuite prin determinismul biologic, ra
sial, prin principiul luptei pentru 
existența ji supraviețuirea celui mai 
apt“.

Similitudini și învățămin
te istorice Desigur, cauzele apa-

A ignora procesele in- 
complexe și dialecti- 
er edita te și mediu, a - 
rolul eredității. mai

al
se
de
Si 

ga-
zare, declanșarea 
flagrații mondiale în care și-au găsit 
sfirșitul peste 50 de milioane de oa
meni și au fost distruse imense bu
nuri materiale. „Noua dreaptă" nu 
face decit să reia vechile teze 
ale ideologiei fasciste și să încerce 
a le conferi girul unei discipline de 
dată recentă. Este, credem, conclu
dent în această direcție că unul din 
liderii „Noii drepte", considerat teo
reticianul mișcării, Alain Benoist 
nu este altcineva decît fostul redac- 
tor-șef al revistei neofasciste „Eu
rope Action".

Dealtfel, tocmai aceste teze profund 
reacționare au determinat din par
tea celor mal diferite partide, 
orientări ideologioe democratice și 
cercuri științifice, o puternică reacție. 
Vorbind despre „Noua dreaptă" și 
tezele sale, Bernard Stasi sublinia : 
„Poziția noastră cu privire la aceasta 
— să o spunem răspicat »- trebuie să 
fie fără echivoc : ea trebuie să fie o 
poziție de refuz. Intre noi si susțină
torii „Noii drepte", care, pornind de 
la considerații genetice, tind să elabo
reze o cultură politică axată pe 
inegalitatea oamenilor, cultul eroilor, 
fascinația elitei, este o incompatibili
tate de natură". Chiar și un gîndi- 
tor departe de a fi simpatizant al 
stîngii, cum este cunoscutul sociolog 
francez Raymond Aron, remarca în 
legătură cu „Noua dreaptă" : „Cultul 
pădurilor și al germanicilor, folo
sirea adesea abuzivă a biologiei, teo
ria evoluției bioculturale, amestecul 
între vechile miftiri și pseudoștiință 
nu pot să nu trezească în noi amin
tiri și îngrijorare. Cu asemenea elu
cubrații a început delirul cîtorva in
divizi pentru 
popor".

Iată de ce 
acestor teze
manifesta ele, formarea unui puter
nic curent de opinie Împotriva ori
căror reminiscențe și recrudescențe 
ale rasismului constituie un adevă
rat comandament moral al ideologiei 
progresiste de pretutindeni, o îndato
rire a umanității față de sine însăși, 
de valorile ei autentice.

a deveni delirul unul

combaterea fermă a 
sub orice formă s-ar

Paul DOBRESCU

UN ELECTRICIAN MONTATOR
de Instalații automatizate

— categoria 8, treapta II, construcții de mașini A, cu retribuții nedfferențlate 
pe acord și regie —

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul de 
cîștig

Retribuția tarifară 2 356 lei 2 744 lei 388 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 236 lei 274 lei 38 lei
Adaosul de acord

(5 la sută) 118 lei 137 lei 19 lei
Total: 2 710 lei 3 155 lei 445 lei

Prin promovarea acestui muncitor 
— cu respectarea condițiilor legale — 
în noua categorie de încadrare, ce s« 
va putea acorda în industria con
strucțiilor de mașini după aplicarea 
etapei a Il-a de majorare a retribu

țiilor. respectiv 7, bază, atunci el va 
beneficia de un nou spor de venituri 
de 118 lei, corespunzător creșterii re
tribuției tarifare, sporului de vechime 
și adaosului de acord, luate în calcu
lele exemplului dat.

UN MAISTRU PRINCIPAL
— gradația 8, clasa 28, construcții de mașini A —

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul de 
cistig

Retribuția tarifară 3 170 lei 3 500 lei 330 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 317 lei 350 lei 33 lei
Total : 3 487 lei 3 850 lei 363 lei

Dacă acest maistru principal va fi 
promovat — cu respectarea condițiilor 
legale — în noua funcție de maistru 
principal specialist, ce Se va intro
duce in industria construcțiilor de 
mașini după aplicarea etapei a Il-a

de majorare a retribuțiilor, atunci el 
va putea beneficia de un spor de ve
nituri de 187 lei, corespunzător creș
terii retribuției tarifare și sporului de 
vechime.

UN INGINER PRINCIPAL
grupa III de ramuri, gradația 8, clasa 31 —

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul de 
ciștig

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

Dacă acest inginer principal va fi 
promovat — cu respectarea condi
țiilor legale — la noua gradație, a 
7-a, ce se va putea acorda în indus
tria construcțiilor de mașini după 
aplicarea etapei a Il-a de majorare 
a retribuțiilor, atunci el va putea be

neficia de un nou spor de venituri 
de 231 lei. corespunzător creșterii re
tribuției tarifare și sporului de ve
chime.

Grupai realizat de
Mihai IONESCU
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educatoarei
Ne scrie tinăra Silvia Pecus, 

membră in Comitetul județean 
Botoșani al U.T.C. Ne scrie 
pentru a evidenția o seamă de 
fapte alese ale educatoarei Stela 
Andronic, in vîrstă de 28 de ani, 
de la grădinița de copii din 
satul Orofiiana de Sus, comuna 
Suharău. Recent, aceasta a găsit 
intr-un autobuz de pe ruta 
Dorohoi-Suharău un portmoneu 
conțintnd acte de identitate, 
chitanțe, o însemnată sumă de 
bani și alte valori aparținind 
semnatarei scrisorii; evident, a 
căutat-o pe păgubașă chiar in 
aceeași zi, inapoindu-i bunurile. 
„Poate nu aș fi trimis această 
scrisoare de mulțumire — ne 
mărturisește tovarășa 
dar educatoarea Stela 
nu este la primul ei 
frumoasă omenie: in 
două luni a găsit, și 
un alt portofel, cu 3 250 lei; iar 
in urmă cu trei ani și jumăta- ' 
te a salvat viața unui copil din 
Botoșani, prinzindu-l voinicește 
din aer în timp ce acesta era 
in cădere de pe un balcon de 
la etajul III".

Record

I
I
I

I
I
I

Pecus — 
Andronic 
gest de 

urmă cu 
restituit,

I
I
I
I
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Activitatea politico-educativă
(Urmare din pag. I)
trei milioane de membri al partidu
lui, chemați ca prin forța exemplu
lui personal și prin activitatea lor 
politico-educativă să 
unească în jurul lor 
muncii.

Astfel, în prezent 
ideologică în unitățile 
trebuie concentrată cu precădere spre 
a asigura realizarea indicatorilor e- 
conomici de bază —.. producția fizi
că și producția netă, creșterea sub
stanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime, îmbunătățirea cali
tății produselor, utilizarea intensivă 
a capacităților de producție, ridica
rea productivității muncii, reducerea 
costurilor de producție și îndeosebi 
a cheltuielilor materiale, economisi
rea severă a energiei și combusti
bililor. Pe șantierele de investiții, 
principalul obiectiv al muncii poli
tico-educative îl constituie accelera
rea ritmului lucrărilor, darea in func
țiune la termen a obiectivelor pro
ductive stabilite, lichidarea restanțe
lor. In agricultură se impune axarea 
activității 
mobilizarea tuturor 
pe ogoare, a întregii populații de 
la sate la stringerea în scurt timp 
și fără pierderi a roadelor toamnei 
— în primul rind a legumelor, fruc
telor. strugurilor de masă și al altor 
produse perisabile, a fasolei pentru 
boabe, inului pentru ulei, sfeclei de 
zahăr, cartofilor, floril-soarelui. pre
cum și a porumbului în zonele unde 
acesta a ajuns la maturitate. Tot
odată, ca o sarcină permanentă de 
mare importantă se impune desfă
șurarea unei intense acțiuni educa
tive urmărind traducerea în viată și 
generalizarea principiilor si normelor 
Codului etic, ale moralei socialiste, 
revoluționare, caracteristice omului 
nou, cu o conștiință înaintată.

în spiritul înaltei exigente ce îi 
este proprie și ținînd seama de am
ploarea și complexitatea sarcinilor pe 
care le avem de îndeplinit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere tuturor acti
viștilor, tuturor comuniștilor să ac
ționeze ca propagandiști — ca mili
tant! care lămuresc temeinic sarci
nile stabilite de partid, arată cu cla
ritate oamenilor muncii însemnătatea 
acestora și. în același timp, ii însu
flețesc și îi mobilizează la îndepli
nirea lor, le organizează eforturile în 
acest scop, punînd ei înșiși umărul 
— primii și neîntîrziat. în legătură 
cu aceasta trebuie subliniat că ro
lul dezbaterii proiectelor de docu
mente ale Congresului al XII-lea nu 
poate fi limitat la discuții cu carac
ter strict „explicativ" sau „informa
tiv" ori „descriptiv", privind felul 
cum va arăta România anilor 1985 
sau 2000 ; deosebit de important este 
a se preciza CE trebuie făcut ACUM 
spre a pregăti înfăptuirea acestor 
programe, CUM, ÎN CE MOD tre-

mobilizeze și să 
pe toți oamenii

munca politico- 
industriale

politico-educative pe
lucrătorilor de

legumicol
Profesorul de matematică Ilie 

Pop de la liceul din Crasna, ju
dețul Sălaj, a ajuns la un re
cord in legumicultură : majori
tatea roșiilor din grădina pro
prie depășesc greutatea de 500 g, 
cea mai mare pînă acum avind 
970 g. Profesorul așteaptă însă 
ca in zilele următoare să recol
teze măcar una și in greutate 
de 1 kg.
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buie acționat FARA ÎNTIRZIERE 
pentru ca sarcinile actualului cinci
nal. obiectivele stabilite in industrie, 
agricultură, investiții să-și găsească 
traducere integrală in viață. Tocmai 
în acest fel. combătîndu-se orice ten
dință de desfășurare pasivă, descrip- 
tivistă sau festivistă, se asigură creș
terea rolului activ, mobilizator al ac
tivității ideologico-educative.

Cele aproape trei luni care ne mai 
despart de Congresul al XII-lea din 
noiembrie 1979 trebuie să prilejuiască 
trecerea la o nouă calitate, superioa
ră, și în domeniul muncii politico- 
ideologice, Creșterea eficienței și for
ței ei de mobilizare, astfel îneît acest 
eveniment important în viata parti
dului și a întregii țări să fie întîm- 
pinat cu succese de seamă pe toate 
planurile vieții economico-sociale, 
contribuind la accelerarea înaintării 
României pe calea socialismului șl 
comunismului.

(Urmare din pag. I)

și glucoză din Tirgu Secu
iesc și cooperativa mește
șugărească „Avîntul" din 
Covasna. Ele ilustrează 
două corelate posibilități 
ale dezvoltării, laolaltă so
licitate și de proiectul Di
rectivelor Congresului al 
XII-lea : cea proprie înaltei 
productivități și eficiente 
prin automatizare și cea 
caracteristică unităților 
productive mai mici, care 
să ajute amplasarea mai 
judicioasă a locurilor de 
muncă.

într-adevăr, printre dru
murile cam desfundate din 
Tirgu Secuiesc, mai cu sea
mă după o ploaie de care 
am avut parte, am nimerit 
dintr-o dată, fără treceri 
succesive, în această foarte 
modernă întreprindere, 
înalt automatizată, în care 
toate operațiile sînt supra
vegheate de la tabloul cen
tral de comandă și in care 
fazele de lucru impun mai 
ales supraveghere și aproa
pe deloc muncă fizică, pre
gătirea specială solicitînd-o 
mai ales electricienii și me
canicii, personalul de în
treținere al acestor sofisti
cate aparate. Șeful de ate
lier Iuliu Bartdk, fire des
chisă și binevoitoare, îmi 
explică procesul producerii 
amidonului și dextrozei din 
porumb (sau din cartof, în 
alte luni ale anului). întîl- 
nim rareori cite un om. ur
măresc aparatele, dar, com-
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pensator, 11 urmăresc mai 
cu seamă pe el, prin profe
sia de bază lăcătuș-meca- 
nic, cu școala de maiștri 
terminată la București și 
dînd acum lămuriri științi
fice In măsură să comple- 
xeze cu totul un literat. De
sigur, ne luăm bunurile de 
unde putem, în sensul ce
lebrei vorbe, consum și eu 
tabletele „Olimpic" din 
dextroză, cu efect tonic, re-

dul), tîmplărie, curățătorie, 
secție de reparat aparate 
de uz casnic : la casa orășe
nească de cultură ne întim- 
pină o expoziție permanen
tă (textile, confecții, pielă
rie) și un dispecerat de 
prestări, în incinta între
prinderii textile — 
alimentar, în altă 
un cămin pentru 
liști ; în blocurile 
tru, pe terminate.

un punct 
parte — 
nefami- 

din cen
se vor

țită mîndrie se recomandă 
— nu director al spitalului, 
asta se înțelege de la sine, 
ci „medic primar de boli 
interne și medic primar 
cardiolog", accentul cade 
pe „și", semn al unei pre
gătiri profesionale multila
terale. Despre Benedek am 
auzit mult de la multi cu- 
noscuți, știam că preferă 
medicamentelor metodele 
de tratament „naturale",

una și fac alta, nu țin sea
ma de prescripții, știu ei 
totul mai bine decît medi
cii, din incultură sau spoia
lă de cultură, induc in 
eroare fără a-și da seama 
că se înșeală pe sine — li- 
lipică binevoitoare între
ruptă un moment de sora 
care îi aduce un teanc de 
reviste, recunosc între ele 
una de literatură univer
sală...

V

II

II

comandate sportivilor șl 
conducătorilor auto ; dar, 
dacă le voi găsi și în co
merțul bucureștean, le voi 
privi de acum încolo eu mai 
mult respect, ca pe minus
cule și gustoase ambasa
doare ale unei savante teh
nologii, care în chiar auto- 
mișcarea ei aparentă îi este 
îndatorată omului.

Un alt Iuliu 
de astă dată 
ședințe al 
meșteșugărești 
mă transpune 
dustriei mici și artizanale. 
Oriunde ne ducem in oraș, 
dăm peste încă una dintre 
unitățile sale de producție 
sau prestare de servicii, țe- 
sătorie („renumita stofă 
Covasna", precizează ghi-

(sau Gyula), 
Kâdăr, pre- 
Cooperativel 
din Covasna, 
în lumea in

deschide noi magazine ale 
cooperativei. în curînd, a- 
ceasta își va serba treizeci 
de ani de activitate, din 
care în ultimii zece nu s-a 
mai despărțit de steagul de 
fruntaș pe județ, așa încit 
vorba rostită la un moment 
dat, „mereu ne frămîntăm 
să facem ceva nou", nu 
pare aruncată in vînt.

Nu se poate să treci prin 
Covasna fără să faci măcar 
o plimbare pe drumul care 
duce spre poalele Coman- 
dăului, către spitalul de 
recuperare pentru bolnavii 
cardiovasculari din Valea 
Zînelor. Spital devenit ce
lebru, în țară și nu numai, 
grație mai cu seamă „năs
cătorului" și mentorului 
său, doctorul Benedek Geza, 
care cu vădită și îndreptâ-

alimentația rațională, gim
nastica, aerul ; acum îmi 
vorbește despre catecola- 
mine, aeroterapie, aeroioni- 
zare negativă, regenerarea 
capacității respiratorii, ba
zine, mofete și cîștigurile 
realizate anual, cele in bani, 
in afara celor cantitativ de 
necalculat ; frazează la în
ceput cu un aer ușor doct 
și distant, de care se leapă
dă apoi, trece într-un re
gistru mai intim, acompa
niat cu un zîmbet plin de 
încredere. în care, bolnav 
fiind, te poți integral încre
de ; așa înalt, drept 
cum este (dovadă 
convingerilor sale 
sănătate), se plînge 
suficienta cultură și 
ție sanitară a oamenilor, 
care chiar și In spital spun

și slab 
vie a 
despre 
de in- 
educa-

Iată că pornind de la ex
pansiunea industrială a ju
dețului, tot la oameni am 
revenit, la cei care îl popu
lează sau beneficiază de pe 
urma lui. La cele văzute 
îmi lipsea o încheiere, 
întors la Sfîntu Gheorghe 
am ieșit în ultima seară 
într-un raid prin noile car
tiere și prin centru ; era 
duminică și spre moderna 
casă de cultură a sindicate
lor, de unde răzbăteau acor
duri tot moderne, se îndrep
tau multi tineri; m-am oprit 
pentru 1 masa de seară la 
autoservirea hotelului „Bo- 
doc", alegere nu prea era, 
niște mici tot am găsit ; la 
rînd, înaintea mea, doi ti
neri se mîndreau că de trei 
zile „mănîncă la restaurant" 
fiindcă n-au electricitate și

apă caldă, efectiv se mîn
dreau, țineau astfel să 
aducă la cunoștința celor 
din jur că tocmai s-au 
mutat într-un apartament 
nou, atît de nou incit vor 
mai trece cîteva zile pînă 
se vor conecta la el toate 
cele trebuincioase. M-am 
așezat la masa lor ; el din 
Sascut, ea de prin părțile 
Buzăului, căsătoriți de doi 
ani, acum de 24 de ani fie
care, sosiți pe 3 mai (el lu
crase la Autocamioane — 
Brașov), muncind pe aceeași 
linie tehnologică la IMASA, 
el ca strungar, ea recalifi- 
cîndu-se din tricoteză in 
rectificatoare. în ultima 
lună au cîștigat el 2 606, ea 
2 003, după două luni și ju
mătate au primit un apar
tament de două camere in 
„zona Lenin". Așa mi-au 
confirmat, fără să știe, Ma
ria și Grigore Macovei spu
sele de început ale lui loan 
Lăcătușu privitoare la noile 
apartamente și la atîteaalte 
luminoase înnoiri care se 
regăsesc în fiecare dintre 
ele.

A doua zl, la plecare, am 
trecut aproape 
tul lor cămin, 
urmă Parcul 
cu busturile __ _____
Bălcescu și Gâbor Aron, 
eroii din 1848, apoi am 
aruncat o ultimă privire din 
autobuzul de Brașov — 
către platforma industrială, 
mutată acum tn stingă, și 
în dreapta, spre șirurile 
blocurilor zvelte.

de proaspă- 
Am lăsat in 
Tineretului, 

lui Nicolae
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În tîrg 
la Viișoara...

...Lume multă, animație, pro
duse din belșug și multe, multe 
mașini mici la tirgul de 
Viișoara. Dar și... trei 
autocamioane de ___ , .
31—BN—104, condus de Grațian 
Bozga de la INTERCOOP-ul 
local; 31—BN—275, condus de 
Ioan Manea de la întreprin
derea de industrializarea cărnii; 
31—CJ—1680, condus de Nicolae 
Ciorbă de la grupul de șantiere 
T.C.I.-Bistrița. Primul adusese 
cu bolidul în piață un sac cu ce- ! 
reale, cel de-al doilea două co- 
lete de 15 kg, iar ultimul... pe 
propria nevastă. La întors, amen
zile au atîrnat mai greu și dru
mul a fost mai lung. Spre învă
țătură de minte — lor și altor 
amatori de asemenea curse clan
destine pe benzina și cu camio
nul întreprinderii !

la 
ditamai 

mare tonaj :

Expediția 
„Delfin"

cei

8

Nu de mult, doi dintre 
mai iscusiți brigadieri ai între
prinderii piscicole Constanta — 
Constantin Daminiuc și Larion 
Timofei — au ieșit cu ambarca
țiunile în largul mării, într-o 
expediție (neobișnuită) de vînă- 
toare, condusă de inginerul 
Marcel Stanciu, directorul Com
plexului muzeal de științele 
naturii Constanța. Scopul : cap
turarea unor noi exemplare de 
delfini pentru a spori numărul 
acrobaților acvatici de la cunos
cutul și căutatul delfinariu con- 
stănțean. împreună, au reușit să 
atragă și să prindă in punga 
unui talian obișnuit trei delfini 
de toată frumusețea, care au și 
intrat tn componenta trupei 
constănțene, sub numele de lu- 
lia, Marc și Soți.

Acum, delfinariul din Con
stanta prezintă spectacole cu 
cea mai mare trupă din cite a 
avut vreodată : opt protagoniști.

„Revizorul"
Gheorghe Ghetan — de 34 de 

ani, din București, B-dul Dimi
trov nr. 174 — a fost delegat, în 
calitatea sa de revizor de ges
tiuni la I.C.L. Materna, să par
ticipe la operațiunea de inven
tariere în magazinul „Alpin" din 
B-dul Nicolae , Bălcescu. In 
timpul lucrului, ce și-o fi zis 
dumnealui ? „Ia să profit eu de 
nebăgarea de seamă și încrede
rea personalului de aici si să 
mă aleg cu cite ceva". pi a 
„umflat" trei bluze I Valoarea 
nu era prea mare — 938 lei — 
și a fost recuperată imediat, dar 
cinstea și rușinea lui 
zor au suferit pagube 
cuperabile. Acum e în

Rubricâ realizatâ
Gheorghe MITROI

și corespondenții „Scinteii'

de revi- 
greu re- 

cercetări.
de
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României vă adresăm 

felicitările noastre cele mai sincere pentru dumneavoastră, pentru Partidul 
Comunist Român și pentru întregul popor român.

în această scurtă perioadă istorică de 35 de ani, România a realizat un 
salt înainte, atit calitativ cit și cantitativ. Din țară subjugată de străini, 
subdezvoltată, ea a devenit o țară deplin liberă și suverană, o țară realmente 
independentă, o țară respectată pe plan internațional, o țară care iși asigură, 
prin propriile sale mijloace, dezvoltarea accelerată menită să o situeze 
printre țările industrializate cele mai avansate.

România socialistă joacă, de asemenea, un rol din cele mai mari în 
măreața luptă a forțelor progresului pentru consolidarea păcii mondiale și 
triumful cauzelor juste.

Meritul acestei opere admirabile vă revine dumneavoastră, dragă tovarășe 
Ceaușescu, Partidului Comunist Român, avangardă revoluționara, ghid și 
mobilizator al poporului român.

Vă urănj reușită și noi succese în edificarea socialismului.
Primiți, dragă tovarășe, expresia sentimentelor mele de frățească prietenie.

Pentru Comitetul Central
al Partidului Progresului și Socialismului, 

Secretar general,

ALI YATA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Secretariatului General al Federației Generale a Sindicatelor 
Muncitorilor Iordaniei și în numele clasei muncitoare iordaniene, îmi este 
plăcut să adresez poporului român prieten și clasei sale muncitoare cele mai 
calde felicitări cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a Zilei naționale a 
României.

Adresîndu-vă felicitările noastre frățești cu prilejul acestei sărbători a 
eliberării de sub dominația fascistă, vă urăm dumneavoastră și poporului 
român prieten, clasei sale muncitoare, progres continuu și succese.

Cu frățească considerație,
/ FATHI NAGI AWAD

Secretar general al Federației Generale 
a Sindicatelor Muncitorilor Iordanieni

COMITETULUI NATIONAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN STATELE UNITE

ALE AMERICII
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din 

Statele Unite ale Americii, în numele Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, 
tuturor membrilor și militanților partidului calde felicitări și cele mai bune 
urări de noi succese în activitatea consacrată promovării intereselor oameni
lor muncii, ale poporului american, realizării aspirațiilor lor de progres, 
bunăstare și pace.

Acest eveniment remarcabil în viața partidului dumneavoastră are loc 
într-un moment cind in lume se produc profunde transformări revoluționare, 
sociale și naționale, schimbări în raportul de forțe pe arena mondială, care 
evidențiază cu putere hotărîrea popoarelor de a pune capăt politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, de a trăi libere și independente, într-un 
climat de pace și securitate, de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a 
hotărî propriile destine fără nici o presiune din afară sau amestec în treburile 
interne.

In același timp, in condițiile ascuțirii contradicțiilor în viața internațio
nală, intensificării tendințelor de reîmpărțire a lumii în zone de influență, 
sporirii cursei înarmărilor, apariției de noi conflicte și stări de încordare, 
creșterii decalajelor dintre țările dezvoltate economic și cele în curs de dez
voltare, se impune cu necesitate întărirea solidarității și conlucrării tuturor 
țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor muncito
rești, democratice, progresiste, in lupta împotriva imperialismului, pentru 
destindere și pace, unirea tuturor popoarelor în lupta pentru o politică nouă, 
de deplină egalitate între țoate statele lumii, de independență și suveranitate, 
pentru trecerea la adoptarea de măsuri de dezangajare militară și dezar
mare, pentru o nouă ordine economică și politică internațională.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima dorința ca relațiile de solidari
tate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din S.U.A. — 
întemeiate pe egalitate în drepturi, respectarea principiilor independenței și 
neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
linia politică, tactica și strategia revoluționară corespunzător condițiilor isto
rice, naționale și sociale din propria țară — să se dezvolte continuu în folosul 
extinderii și amplificării bunelor relații de prietenie și colaborare dintre 
România și Statele Unite ale Americii, dintre poporul român și poporul ame
rican, al cauzei solidarității tuturor forțelor democratice, progresiste, al 
idealurilor păcii și socialismului.

Vă urăm, încă o dată, succes deplin în activitatea pusă In slujba interese
lor poporului american, ale păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ne este deosebit de plăcut să vă transmitem cea mai cordială felicitare 
a- partidului nostru, cu prilejul celei de-a 35-a aniversări de la eliberare, săr- 

•ițoarea națională a poporului român.
Cu acest prilej, Partidul Socialist Revoluționar felicită, de asemenea, cu 

căldură și salută pe distinsul președinte al României, Excelența Sa domnul 
Nicolae Ceaușescu, precum și Partidul Comunist Român. Adresăm aceste 
urări și salutul nostru nobilului popor român, cu dorința de a întări prietenia 
care ne unește,

ALFREDO FILOMENO
secretar cu probleme internaționale 

al Direcției Naționale
a Partidului Socialist Revoluționar din Peru

CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Cu ocazia marii sărbători naționale a poporului român — a XXXV-a ani
versare a eliberării României de sub dominația fascistă — adresăm călduroase 
felicitări și salutul nostru tovărășesc Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste și poporului frate român.

în decursul celor 35 de ani, Partidul Comunist Român și poporul român 
au desfășurat o luptă susținută pentru construirea unei noi orinduiri, trans- 
formind România dintr-un stat agrar rămas in urmă intr-un puternic stat 
indus trial-agrar.

Astăzi, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în 
frunte cu eminentul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, intimpină 
cu rezultate deosebite cel de-al Xll-lea Congres al Partidului, realizează cu 
succes planul cincinal și sarcinile privind construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ne este plăcut să folosim acest prilej pentru a exprima convingerea că 
relațiile de prietenie și cooperare dintre țările și organizațiile noastre, create 
și dezvoltate de tovarășul Kim Ir Sen, marele conducător al poporului nos
tru și tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul conducător al poporului român, 
șe vor dezvolta și consolida in viitor.

Dorim să adresăm Consiliului Național noi și mari succese în nobila sa 
activitate.
COMITETUL CENTRAL AL FRONTULUI DEMOCRATIC

PENTRU REUNIFICAREA PATRIEI DIN R.P.D. COREEANA

IN DRUM SPRE HAVANA

Premierul Consiliului Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene, li Giong Ok, 

a făcut o escală la București
în drum spre Havana, unde va 

participa la Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, premierul Con
siliului Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene, Li 
Giong Ok, a făcut o escală la Bucu
rești.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

fost salutat de Ilie Verdeț, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost prezent Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

(Agerpres)

Adunare festivă în Capitală cu prilejul sărbătorii 
naținnale a Republicii Socialiste Vietnam

CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Dragi prieteni și tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub fascism, 

vă transmitem salutările noastre prietenești. Vă felicităm pentru importantele 
succese in construcția socialismului obținute de poporul român sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist Român, după victoria asupra, dominației 
fasciste.

Republica Socialistă România transpune cu succes în viață programul 
adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R. și înaintează pe „calea construirii 
socialismului.

Sintem convinși că și în viitor colaborarea dintre Frontul Unității 
Socialiste și Frontul Național din R.D.G. se va dezvolta și adinei cu succes 
spre binele păcii și socialismului.

Vă dorim dumneavoastră, dragi prieteni și tovarăși, precum și întregului 
popor român mari succese in continuare în realizarea sarcinilor și în pregătirea 
celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R., care va constitui un important eveniment 
u, îndeplinirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral 

dezvoltate în România.
CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 

NAȚIONAL AL R. D. GERMANE

CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
La sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România — a 35-a 

aniversare a eliberării — transmitem Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste și, prin intermediul său, poporului român constructor al socialismului, 
salutul nostru și cele mai bune urări.

Poporul ungar cunoaște și urmărește rezultatele pe care oamenii muncii 
din România vecină le-au obținut, după eliberare, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in construcția socialismului, în dezvoltarea economiei, științei 
și culturii.

Vă dorim, în continuare, succese în construcția societății socialiste 
dezvoltate, in înflorirea patriei dumneavoastră, în adincirea, pe mai departe, 
a relațiilor dintre țările și organizațiile noastre.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
POPULAR PATRIOTIC DIN R. P. UNGARĂ

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Vietnam, la 
Combinatul de industrializare a lem
nului „Pipera“ din Capitală, a avut 
loc, vineri după-amiază, o adunare 
festivă organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R., la care 
au luat parte numeroși oameni ai 
muncii din unități industriale bucu- 
reștene, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Adunarea a fost deschisă de Dumi
tru Necșoiu, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit ing. Florin Cristescu, 
directorul general al Centralei de 
prelucrare a lemnului. După ce a 
evocat principalele etape ale luptei 
pline de sacrificfi, purtate de poporul 
vietnamez pentru eliberare națională 
și socială, pentru obținerea indepen
dentei și suveranității de stat, pen
tru realizarea unității naționale, pen
tru apărarea acestor cuceriri împo
triva intervenției imperialiste, vorbi
torul a subliniat că poporul român 
a salutat cu deosebită satisfacție și 
profundă bucurie victoria obținută de 
poporul vietnamez în primăvara anu
lui 1975, mărețul act al reunifi,carii și 
proclamării Republicii Socialiste Viet
nam.

După ce a relevat că relațiile ro- 
mâno-vietnameze de prietenie și co
laborare pe multiple planuri s-au 
dezvoltat continuu, vorbitorul a ară
tat că un rol hotăritor în această 
privință l-au avut întîlnirile și con
vorbirile la cel mai înalt nivel 
româno-vietnameze, vizita in R. S. 
Vietnam, în mai 1978, a delegației 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, Declarația comună româ- 
no-vietnameză semnată cu acest 
prilej.

în încheiere, dînd expresie senti
mentelor de prietenie sinceră pe care 
poporul român le nutrește fată de 
poporul vietnamez, vorbitorul a adre
sat calde felicitări poporului vietna
mez prieten cu prilejul celei de-a 
XXXIV-a aniversări a zilei naționa
le și urări de noi succese în munca 
pe care o desfășoară, in construirea 
societății socialiste, în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor muncii.

îh continuare, a luat cuvîntul am
basadorul R.S. Vietnam la Bucu
rești, Tran Thuan, care a evocat im
portanța istorică a zilei de 2 septem
brie pentru poporul vietnamez, lupta 
sa grea, plină de sacrificii, dusă timp 
de peste 30 de ani împotriva colo
nialismului și imperialismului, pen
tru obținerea independenței totale, 
pentru reunificarea patriei și înain
tarea ei pe calea socialismului. El a 
arătat că revoluția vietnameză a în
registrat succese însemnate în trans
formarea Vietnamului dintr-o țară 
colonială, semifeudală, într-o țară 
independentă, reunificată, socialistă, 
care, depășind dificultățile și priva
țiunile. vindecind rănile războiului, 
înlăturînd calamitățile naturale, în
deplinește cu succes opera de trans
formare socialistă.

Referindu-se.la relațiile româno- 
vietnameze, ambasadorul a spus că 
poporul vietnamez urmărește cu 
profundă simpatie și bucurie reali
zările însemnate pe care poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, le-a obținut 
în opera de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
ti urează succese noi și mai mari.

Vizita delegației parlamentare 
a Republicii Malta

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-BULGARE
La 31 august a.c. a avut loc la 

Giurgiu o intilnire de lucru intre 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Andrei Lukanov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al' P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria.

în cadrul convorbirilor au fost exa
minate probleme legate de realizarea 
Complexului hidroenergetic Turnu 
Măgurele-Nicopole. precum și de 
colaborarea și cooperarea în dome

niul energeticii. Au fost stabilite mă
suri concrete pentru îndeplinirea ce
lor convenite de conducătorii de 
partid și de stat ai României și Bul
gariei — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov.

La convorbiri au participat Gheor- 
ghe Cioară, ministrul energiei elec
trice al României, și Nikola Todo- 
riev, ministrul energeticii al Bulga
riei. Au luat parte, de asemenea, am
basadorii celor două țări, Petre Du
minică și Petar Danailov.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a avut, vineri, 
o întrevedere cu delegația parlamen
tară a Republicii Malta, condusă de 
Calcidon Agius, președintele Came
rei Reprezentanților, care se află 
într-o vizită în tara noastră.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească. s-a procedat la o informare 
reciprocă în legătură cu organizarea 
si activitatea celor două parlamente, 
relevîndu-se dorința comună de a 
intensifica conlucrarea dintre ele, în 
scopul mai bunei cunoașteri re
ciproce, al' întăririi legăturilor de 
prietenie și cooperare pe diverse 
planuri dintre România și Malta. S-a 
evidențiat, totodată, rolul pe care il 
pot avea parlamentele și parlamenta
rii în promovarea spiritului de înțe
legere și colaborare între state, in 
edificarea unei păci reale și durabile 
în lume.

Parlamentarii maltezi au avut, de 
asemenea, o întrevedere cu Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, în 
cursul căreia au fost discutate aspecte 
ale relațiilor bilaterale, posibilitățile 
de impulsionare a acestora în diverse

sfere de activitate de interes reciproc, 
în folosul ambelor țări și ponoare.

în onoarea delegației parlamentare 
a Republicii Malta, președintele Ma
rii Adunări Naționale a oferit un 
dineu.

în timpul dineului «-a toastat in 
sănătatea președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii Malta, 
Anton Buttigieg, pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări si popoare.

★
în aceeași zi, oaspeții au vizitat 

Institutul politehnic și întreprinderea 
„Electronica" din Capitală.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 31 AUGUST 1979

Extragerea I : 70 64 42 41 54 19 
29 77 43

Extragerea a Il-a: 33 68 14 60 87 86 
76 20 31

• SI RAPIȚA POATE 
SERVI DREPT CARBU
RANT... In cadrul unei expo
ziții organizate la Kiel, sub 
egida Camerei agricole din lan
dul Schleswig-Hollstein (R. F. 
Germania) a fost prezentat pro
totipul unui tractor funcționînd 
pe baza unui amestec de moto
rină și ulei de răpită. Expe
riențele efectuate au demonstrat 
că pe măsura sporirii cantității 
de ulei de răpită in amestec 
consumul de carburanți scade, 
în timp ee puterea motorului 
crește. Totuși, prețul carburan
tului îl face prohibitiv...

• „ȚARA BICICLETE
LOR". Cu peste 10 milioane

de biciclete la o populație de 14 
milioane locuitori, Olanda poate 
fi numită, pe drept cuvînt. „tara 
bicicletelor". Velocipedul a de
venit, de altfel, principalul mij
loc de transport al cetățenilor. 
Pentru bicicliști s-au creat șosele 
speciale, adeseori paralel cu 
magistralele auto, s-au deschis 
agenții speciale de închiriere și 
ateliere de reparat biciclete. în 
ultimul timp, datorită crizei de 
combustibili, bicicleta a devenit 
și mai populară, înregistrîndu-se 
o sporire mereu, accentuată a 
vînzărilor.

® INTERDICȚIE DE A 
CONSUMA BĂUTURI 
SPIRTOASE. Potrivit unei

relatări a agenției M.T.I.. Sfatul 
popular orășenesc al Budapestei 
a emis o decizie prin care se 
interzice consumul de băuturi 
spirtoase în locurile publice, in 
primul rînd in tata magazinelor, 
in sistemul de transport urban, 
în pasaje și în curțile caselor de 
locuit. Persoanele care vor în
călca această hotărîre sint pasi
bile de amenzi de 3 000 de fo- 
rlnți.

• O NOUĂ SHIRLEY 
TEMPLE. Studiourile ameri
cane „Universal" au anunțat că, 
în curînd, vor incepe turnarea, 
într-o versiune nouă, a tuturor 
filmelor care au avut ca prota-

DE PRETUTINDENI
gonistă pe Shirley Temple, co- 
pilul-minune al anilor ’30. Pen
tru găsirea unei urmașe a neui
tatei interprete a fost organizat 
un mare concurs. Condițiile 
avute în vedere : participantele 
trebuiau să aibă virsta de 6—7 
ani, să știe să cînte șl să dan
seze și, bineînțeles... să aibă ta
lent. Dintr-un număr de 5 000 
de concurente â fost aleasă, in 
urma unei severe selecții fetița 
Sara Stimson, în vîrstă de 6 pri
măveri, in care organizatorii 
consideră că au descoperit o ve
detă în măsură să întrunească 
sufragiile deopotrivă ale micilor

Cronica zilei
Plecarea secretarului ge

neral al Partidului Socialist 
Revoluționar din Ecuador. 
Secretarul general al Partidului So
cialist Revoluționar din Ecuador, 
Fernando Maldonado, care a făcut o 
vizită in țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., a părăsit, vineri la 
prînz. Capitala.

Oaspetele ecuadorian a fost salutat 
pe aeroportul Otopeni de către to
varășii Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Secretarul general al 
Partidului Republican Ita
lian a părăsit Capitala. Vi- 
neri, a părăsit Capitala Oddo Biasini, 
secretar general al Partidului Repu
blican Italian, care a făcut o vizită 
in țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

Plecarea secretarului ge
neral al Partidului Socialist 
din Chile. Vineri după-amiază a 
părăsit Capitala tovarășul Clodomiro 
Almeyda, secretar general al Parti
dului Socialist din Chile, care a fă
cut o vizită în țara noastră la invi
tația C.C. al P.C.R.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Iosif Uglar. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Gere, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
Vineri, la Ambasada R.P. Polone la 

București a fost organizată o confe
rință de presă cu prilejul împlinirii 
a 40 de ani de la izbucnirea celui 
de-al II-lea război mondial, prin 
atacarea Poloniei de către Germania 
hitlerlstă. Evocind evenimentele pe
trecute in urmă cu patru decenii pe 
pâmintul Poloniei, ambasadorul Jerzy 
Kusiak și prof. Tadeusz Jedruszczak, 
istoric, membru al Comitetului inter
național de istorie a celui de-al II-lea 
război mondial, au relevat tributul de 
singe plătit de poporul acestei țări in 
lupta de eliberare a patriei de sub 
dominația fascistă.

★
Cu prilejul celei de-a 31-a aniversări 

a Zilei naționale a R.P.D. Coreene, 
atașatul militar, aero si naval al 
acestei țări la București, locotenent- 
colonel Pak Zi Săk, s-a întîlnit, vi
neri, cu cadre și ostași dintr-o uni
tate a armatei noastre, cărora le-a 
vorbit despre semnificația evenimen
tului.

Participantii la intilnire au vizio
nat. apoi, o fotoexpoziție care înfăți
șează aspecte din viata și activitatea 
oamenilor muncii și militarilor R.P.D". 
Coreene.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

-
în perioada 22—31 august a.c., ne-a 

vizitat tara, la Invitația C.C. al 
P.C.R., o delegație a Partidului De
mocrat din Guineea, condusă de 
Diao Balde, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.D.G.. ministrul co
merțului interior.

(Agerpres)

sărbătoarea națională a jamahiriei

ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Fxrplpnfpi Snip
Domnului colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
TRIPOLI

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a Zilei Revoluției, îmi este deosebit 
de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul libian prieten.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita în tara dumneavoastră, îmi exprim 
convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare statornicite între țările și 
popoarele noastre se vor amplifica și adinei tot mai mult, în spiritul convor
birilor și înțelegerilor convenite la Benghazi, în interesul popoarelor român 
și libian, al cauzei păcii și înțelegerii intre toate națiunile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă secretarului Comitetului Popu
lar General Libian, Jad Allah Azuz 
Al-Talhi, cu ocazia Zilei naționale a

★
Poporul Libiei sărbătorește astăzi 

zece ani de la memorabilul eveni
ment de la 1 septembrie 1969, cind 
forțele militare patriotice, conduse 
de colonelul Moammer El Geddafi, 
dînd expresie năzuințelor maselor 
populare libiene, au . îndepărtat regi
mul monarhic și au proclamat repu
blica, ceea ce a deschis noi perspec
tive pe linia progresului și consolidă
rii independenței țării.

Devenită stat independent Ia 24 de
cembrie 1951, după secole de domi
nație străină, Libia continua să aibă 
de suferit de pe urma pozițiilor do
minante ale monopolurilor străine în 
economie, care mențineau tara in 
stare de înapoiere. Bogățiile naturale 
serveau la îmbogățirea unui pumn de 
afaceriști străini și autohtoni ; tot
odată, pe teritoriul tării erau menți
nute baze militare străine, instru
mente imperialiste de presiune și 
amestec în treburile interne, știrbind 
suveranitatea națională.

Imediat după victoria revoluției de 
la 1 septembrie 1969, guvernul libian 
s-a angajat intr-o luptă hotărîtă pen
tru consolidarea independentei și Su
veranității naționale, actionind ener
gic pentru lichidarea subdezvol
tării, a structurilor anacronice din 
economie, prin valorificarea in inte
resul propriu a bogățiilor naționale, 
în acest sens. încă din 1973 statul a 
preluat controlul deplin asupra bo
gățiilor petroliere, sector-cheie al eco
nomiei naționalei

Aceasta a făcut posibil ca o mare 
parte din resursele financiare rezul
tate din extracția petrolului să fie 
consacrate făuririi unei industrii 
petroliere proprii, creării unor noi 
ramuri industriale, cum sînt siderur
gia, electrotehnica, sporirii producției 
de îngrășăminte chimice, de bunuri 
de consum, O puternică dezvoltare a 
cunoscut agricultura — în ultimii ani 
efectuîndu-se ample proiecte agricole 
în vederea sporirii producției princi
palelor culturi cerealiere. Importante 
succese au fost obținute, de aseme
nea, în domeniul învățămîntului. ur- 
mărindu-se. formarea de cadre națio
nale de specialiști capabile să traducă 
în viață marile proiecte de dezvoltare 
economico-sbcială a Libiei. Ca urma
re a ansamblului acestor prefaceri, a 
crescut nivelul de trai material și cul
tural al populației.

România socialistă, promovind o 
politică consecventă de solidaritate și

Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, prin care îi transmite 
sincere felicitări, împreună cu cele 
mai. bune urări de sănătate si succes 
în activitate.

★
prietenie cu țările arabe, cu toate sta
tele in curs de dezvoltare, și-a extins 
continuu aria cooperării multilaterale 
cu Libia. Relațiile de strînsâ colabo
rare și cooperare dintre țările noastre 
se dezvoltă și se adîncesc an de an. 
Momente de referință în cronica bu
nelor raporturi româno-libiene le con
stituie întîlnirile la nivel înalt din 
anii 1974 și 1979 dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi, care, prin 
ințelegerile cu care s-au soldat, au 
dat puternice impulsuri amplificării și 
adincirii conlucrării între cele doua 
țări și popoare pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural.

în ultimii cinci ani, volumul schim
burilor economice dintre cele două 
țări a sporit de aproape patru ori. 
Cooperarea economică pe bazele ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc se dezvoltă continuu, in 
forme noi, tot mai moderne, inclu
siv sub forma societăților mixte. 
Mii de specialiști români iși desfă
șoară activitatea în Libia. Cu 
participarea inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor români au fost con
struite la Tripoli noul port pescăresc, 
un cartier de locuințe, școli, impor
tante edificii publice și obiective 
social-culturale ; în plin pustiu se 
construiesc șosele și ferme agricole. 
Medici și cadre sanitare acordă 
asistență în capitală și în alte loca
lități libiene. De pe țărmul Meditera- 
nei pină în inima nisipurilor saha- 
riene se materializează noi direcții 
de acțiune în vederea adincirii coo
perării bilaterale reciproc avantajoa
se, extinderii conlucrării româno- 
libiene în domenii de cea mai mare 
însemnătate pentru dezvoltarea eco
nomică a țărilor noastre.

întreaga evoluție pozitivă a acestor 
relații de caldă prietenie întărește 
convingerea că rodnica conlucrare ro- 
mâno-libiană, în continuă dezvoltare, 
corespunde pe deplin intereselor 
celor două țări și popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii în lume.

N. PLOPEANU

vremea

Știri sportive
• Turneul de fotbal din cadrul 

celei de-a 10-a ediții a locurilor 
mondiale universitare a continuat cu 
disputarea meciurilor din turul II al 
grupelor preliminare. Iată rezultatele 
înregistrate : Uruguay — Indonezia 
4—0 : Irak—Maroc 3—2 ; Cuba — Li
bia 2—0 ; Spania — Canada 0—0 ; 
Olanda»~Tanzania 5—0 ; Coreea de 
Sud — Kuweit 5—1 ; Zair — Guate
mala 3—2 ; Japonia — Franța 2—1 ; 
Anglia — Salvador 3—1.

După cum s-a mai anunțat, în gru
pa a II-a, în primul meci susținut, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 3—1 (2—0) formația S.U.A. 
Golurile echipei române au fost în
scrise de Cămătaru (2) și FI. Grigore.

® în cadrul competiției internațio
nale feminine de volei de la Varna, 
reprezentativa României a învins 
selecționata orașului Riga (U.R.S.S.), 
cu 3—2 (10,7—11—15,7).

Alte rezultate : R.P.D. Coreeană — 
Iugoslavia 3—0 ; Bulgaria — R.D. 
Germană 3—2.

0 în ziua a doua a turneului Ar
matelor prietene la handbal, compe
tiție ce se desfășoară, in aceste zile, 
la Szeged (Ungaria), echipa ' Steaua 
București a întrecut cu scorul de 
18—17 (10—6) pe reprezentanta Ce
hoslovaciei.

Alte rezultate : Bulgaria — Cuba 
32—25 ; U.R.S.S. — Polonia 29—25.

0 La Pitești au continuat vineri 
campionatele balcanice de parașu
tism sportiv. La masculin, proba de 
salt de la o altitudine de 1 000 m cu- 
prinzînd 8 manșe a fost ciștigată de 
bulgarul Naiden Davidov, urmat de 
A. Dogrouz (Turcia) și V. Mihanciu 
(România). Proba feminină a revenit 
sportivei românce Eva Ludsch. Ea a 
fost urmată in clasament de Iordanka 
Semionova (Bulgaria) și Radmila Di- 
mici (Iugoslavia).

0 Campionatele balcanice de pla
norism au programat vineri la Iași 
proba de viteză pe traseul triunghiu
lar : Iași — Ruginoasa — Iași (201 km). 
Medalia de aur a fost cucerită de 
Mircea Finescu cu 1 000 puncte, ur
mat de Erwin Rosch (România) — 
999 puncte și E. Radeev (Bulgaria) 
— 946 puncte.

0 într-un meci international de 
rugbi desfășurat la Constanta, echi
pa Farul a învins cu scorul de 42—14 
(24—3) echipa A.S. Milano.

0 în cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale S.U.A. jucătorul 
american John Mcenroe l-a învins cu 
6—4. 4—6. 6—3. 6—2 pe Ilie Năstase 
(România).

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 septembrie. în țară : Vreme în cues 
de încălzire. Cerul va fi variabil, mai 
mbit senin noaptea și dimineața. Vor 
cădea ploi izolate. Vîntul va sUfla slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 șl 16 grade, iar maximele între 
20 și 30 de grade. Dimineața, local, se 
va semnala ceață. în București : Vre
mea va fi în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vîntul rva sufla -slab. Tempe
ratura în creștere ușoară.

L1STA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 august 1979

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Muzică de promenadă
8.49 De pretutindeni...
9,10 Emisiune muzicală

10,00 Roman foileton : Poldark. Relua
rea episodului 27

10.50 Matineu de vacanță
11,13 Film artistic
12.50 Concert de prînz
13.50 Un fapt văzut de aproape. Reportaj
14.10 Melodii populare
14.35 Avanpremieră
14,40 în ritmurile muzicii ușoare
15.10 învățămlnt — educație
15.35 Agenda cultural-artistică TV
16,05 Libia — tara, in care Înfloresc ni

sipurile

16.30 Stadion
17,45 Clubul tineretului... la Timișoara
18.30 August 1979 — Cronica evenimen

telor politice interne șl Internatio
nale

18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
10.20 Teleeneiclopedia
20,05 Film serial : Dallas — Campania 

petrolieră Ewing. Episodul 2
20.35 Avanpremieră
21.00 Varietăți... de sîmbătă seara !
21.40 Telejurnal /-

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.20 Romanțe
19.35 Reportaj pe glob : Singapore
19.55 Ritm și melodie
20.20 Un cîntec pentru Săvineștl. Repor- 

taj
20.40 Un oraș al muzicii — lași
21.40 Telejurnal

și marilor spectatori, aidoma 
micuței Shirley de odinioară.

• PREMIERĂ SO
LARĂ. Primul dispozitiv expe
rimental polonez de Încălzire a 
apei cu ajutorul energiei solare 
a trecut cu succes testele. înlo
cuind instalațiile electrice folo
site pină acum, noul dispozitiv 
solar se compune dintr-un co
lector de captare a energiei ter
mice, un rezervor de acumulare 
a apei calde și o pompă. în pre
zent, dispozitivul urmează a fi 
folosit în scopuri practice.

• RĂMĂȘIȚELE UNEI 
STRĂVECHI CULTURI, 
într-o peșteră situată în provin

cia Pinar del Rio, în Cuba, spe
ologii au făcut o interesantă des
coperire. Pe pereții peșterii s-au 
găsit desene reprezentind scene 
din viața indienilor — piei-roșii 
— străvechi locuitori ai insulei. 
Desenele înfățișează, de aseme
nea, animale, păsări, plante. A- 
ceste ecouri ale trecutului ur
mează a fi conservate cu grijă, 
peștera fiind declarată monu
ment natural.

• AMBARCAȚIE CU 
PÎNZE PE... NISIPURILE 
SAHAREI. Francezul Rosney, 
a construit o ambarcație origi
nală, compusă dintr-o seîndură 
cu roti și o velă, cu ajutorul că

reia a străbătut 1100 kilometri, 
din Mauritania în Senegal. 12 
zile, temerarul sportiv a fost 
dus de vint prin nisipurile Sa- 
harei. EI a ajuns, cu precizie, în 
timpul pe care și l-a fixat, la 
Dakar.

• JUBILEU FERO
VIAR. Locomotiva electrică 
iși aniversează în aceste zile 
centenarul : în cadrul expoziției 
industriale de la Berlin, din 
1879, a demarat primul vehicul 
feroviar propulsat de. un motor 
electric. Această primă locomo
tivă electrică, construită de Wer
ner von Siemens, atingea viteza 
de... 7 kilometri pe oră.
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1 18718 90 50 000
1 30536 64 50 00(L_
1 51501 17 40 000
1 53697 13 40 000

• 1 78551 57 40 00Q_
30 0001 08238 124

1 49557 77 30 000
1 16405 70 30 000
1 56568 113 30 000
1 29359 78 25 00(T~
1 87774 107 25 000
1 92265 45 25 000
1 37582 107 25 000
1 70020 60 25 000
1 82393 105 20 000
1 13585 02 20 000
1 19035 03 20 000
1 99111 120 20 000
1 28783 119 20 000
1 69645 103 20 000
1 46569 110 15 000
1 51178 15 15 000
1 41932 28 15 000
1 87660 63 15 000
1 78306

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

93 15 000

100 544 80 5 000
100 654 21 3 000
100 084 57 1 000
100 545 32 1 000
100 545 37 1 000
100 127 52 1 000
100 782 17 1 000
100 456 95 1 000

1 000 65 101 800
1 000 75 52 800
1 000 15 92 800
1 000 42 97 800
1 000 80 95 800
1 000 83 49 800
1 000 68 47 800
1 000 29 03 800
1 000 55 105 800
9 825 TOTAL: 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite câștigă
toare.

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

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul zero 
de la serie nu se ia în considerare.
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România - țară a marilor succese r

în dezvoltarea economico-socială, important 
factor constructiv al vieții internaționale

moscova Deschiderea festivă 
a „Zilelor culturii românești"

HAVANA

Lucrările reuniunii ministeriale

Articole consacrate de presa mondială celei de-a 35-a aniversări 
a actului istoric de la 23 August

Sărbătoarea națională a poporului român — a 35-a aniversare a 
Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia
iistă — continuă să fie marcată de ziare și reviste, posturi de radio și 
de televiziune din numeroase țări ale lumii.

crete pentru elaborarea strategiei 
internaționale de dezvoltare. La rîn
dul său, periodicul „TRIBUNE" 
evocă, pe două pagini, orientările 
de bază ale politicii externe a 
României, în special colaborarea cu 
țările in curs de dezvoltare.

Ziarul „L’UNION", din Gabon, a 
publicat un amplu articol consacrat 
semnificației zilei de 23 August în 
istoria poporului român, evidențiind 
rolul Partidului Comunist Român în 
organizarea și desfășurarea insurec
ției ' Totodată, ziarul subliniază pres
tigiul și personalitatea președintelui 
României Nicolae Ceaușescu. intensa 
sa activitate pe plan international 
pentru promovarea unui dialog fruc
tuos cu toate țările în curs de dez
voltare. pentru apărarea si consoli
darea independentei și suveranității 
naționale a României. De asemenea, 
televiziunea și radiodifuziunea gabo- 
neză au comentat însemnătatea eve
nimentului de la 23 August 1944 pen
tru poporul nostru, relevînd rolul 
decisiv jucat de partidul comunist în 
organizarea insurecției naționale. A 
fost evidențiată personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, rezultate
le remarcabile obținute de poporul 
român de la alegerea sa în fruntea 
partidului și statului nostru.

TELEVIZIUNEA ȘI RADIODIFU
ZIUNEA CONGOLEZĂ au consacrat 
emisiuni speciale marcării celei de-a 
35-a aniversări a victoriei revoluției 
sociale și naționale, antifasciste și 
antiimperialiste.

Cotidianul zairez „ELIMA" a pu
blicat, sub titlul „Contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la pro
movarea unei politici noi în viața 
internațională", un articol în care 
relevă personalitatea șefului statului 
român. în articol, care este însotit 
de o fotografie a președintelui Româ
niei se spune: „România de
monstrează capacitatea unui popor 
liber, stăpîn pe destinele sale, de a 
acționa cu eficacitate și responsabi
litate pe arena internațională, de a 
conferi o valoare exemplară relații
lor ce le întreține cu toate popoarele 
lumii de a-și aduce contribuția la 
instaurarea unor 
țări și popoare".

Mijloacele de 
din GHANA au 
obținute în dezvoltarea economică a 
României, au subliniat semnificația 
evenimentului de la 23 August 1944 
— cheie de boltă în istoria României.

Marele cotidian argentinian „CLA- 
RIN" consacră un amplu articol 
celei de-a 35-a aniversări a Zilei 
naționale a României. Prezentînd 
principalele realizări obținute de po
porul român în cei 35 de ani de 
viată liberă, ziarul evidențiază, tot
odată, principiile care, stau la baza 
politicii externe promovate de 
România, concepția președintelui 
'României privind noua ordine econo
mică internațională. Ziarul „LA 
RAZON" a inserat un amplu Articol, 
care, subliniind existența unor rela
ții de prietenie și colaborare pe mul
tiple planuri între România si Argen
tina, evidențiază importanta vizitei 
oficiale a tovarășului Nicolae 

' Ceaușescu în Argentina. Prezentînd 
principiile care stau la baza politicii

Sub titlul „Cotitură radicală în 
istoria poporului român", revista 
„AGHITATOR", organ al C.C. al 
P.C.U.S., face o trecere în revistă a 
succeselor obținute de poporul ro
mân în cei 35 de ani care au trecut 
de la revoluția socială și națională, 
antifascistă și- antiimperiaiistă. Forța 
conducătoare a luptei poporului 
român în construcția vieții noi — 
subliniază „Aghitator" — este Parti
dul Comunist Român, care mobili
zează eforturile întregului popor 
pentru construirea în România a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Succesele dobîndite în construc
ția socialistă sînt, în primul rind, 
rezultatul muncii pline de abnega
ție și energie creatoare a poporului 
român.

Numeroase reviste și ziare indiene 
au consacrat numere speciale celei 
de-a 35-a aniversări a Zilei națio
nale a României. Revista de politică 
externă „THE INDIAN OBSERVER" 
publică o suită de trei articole, ilus
trate cu fotografii, reprezentîndu-1 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
mijlocul oamenilor muncii din dife
rite sectoare de activitate. Sînt evi
dențiate realizările obținute de po
porul român, „succese strîns legate 
cu viața și activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu". „România socia
listă
Observer" — acționează ferm pentru 
stabilirea unor relații internaționale 
bazate pe principiile 
și suveranității naționale, nerecurge- 
rii la forță și avantajului reciproc, 
ale respectării dreptului fiecărui 
popor de a decide de sine stătător 
asupra propriei sale dezvoltări, în 
conformitate cu aspirațiile și dorin
țele sale". La rîndul său, revista 
„SOCIALOOK", într-un număr spe
cial, prezintă realizările României 
în diferite domenii de activitate, 
precum și poziția țării noastre în 
problemele majore ale vieții inter
naționale. Se precizează că succese
le prezente ale României sînt o do
vadă a politicii juste promovate în 
acești 35 de ani ai noii istorii a 
României, „în mod deosebit in ulti
mii 15 ani — cea mai fertilă peri
oadă din istoria țării, indisolubil le
gată de numele și activitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu".

Cel mai mare cotidian de limbă 
engleză din Sri Lanka, „CEYLON 
DAILY NEWS", a publicat un am
plu articol în care reliefează preo
cuparea 'constantă a țării noastre, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru soluționarea problemelor inter- 

■ naționale majore cum sînt lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
După ce prezintă exemplul Româ
niei de dezvoltare economică și so
cială, rezultatele 
porul român în cei 35 de ani de acti
vitate liberă șl independentă, arti
colul evidențiază propunerile făcute 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
la sesiunea jubiliară a O.N.U., pozi
ția României privind crearea unei 
noi ordini economice, precum și me
sajul șefului statului român adresat 
sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Manila, 
în care sînt avansate propuneri con-

menționează „The Indian

independenței

obținute de po-

raporturi noi între

informare 
înfățișat

în masă 
succesele

României socialiste, se 
că tara noastră întreține 
relații diplomatice cu 131

externe a 
precizează 
în prezent 
de state și relații economice cu peste 
140 de țări ale lumii.

Posturile de radio „EL MUNDO", 
din Buenos Aires, și „EL NACIO- 
NAL“, din orașul Santa Fe. au trans
mis programe speciale dedicate sem
nificației zilei de 23 August, realiză
rilor deosebite ale poporului român.

Ziarul „FRONTUL MUNCITO
RESC, ȚĂRĂNESC, STUDENȚESC 
ȘI POPULAR" din Peru a consacrat 
o pagină întreagă aniversării eveni
mentului de la 23 August 1944. Sub 
titlul „România — un popor călit", 
este publicat un articol în care sînt 
relevate realizările țării noastre 
de la eliberare și pînă în pre
zent, precum și poziția României 
în problemele internaționale. Articor 
Iul este însoțit de fotografia pre
ședintelui României și de ilustrații 
înfățișînd aspecte din viața economi
că a tării noastre.

Intr-un articol intitulat „Ziua de 
naștere a României noi", ziarul aus
triac „WIENER ZEITUNG" scrie că 
ziua de 23 August, devenită Zi na
țională a României, este legată de 
marile mutații sociale, politice și 
economice care au dat tării o nouă 
înfățișare. România a devenit un fac
tor important al politicii internațio
nale. bucurîndu-se de prestigiu și re
cunoaștere internațională — serie zia
rul, evidențiind contribuția concretă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu în 
promovarea principiilor fundamentale 
ale relațiilor internaționale. „Săr
bătoarea națională a României 
socialiste" — este titlul artico
lului apărut în ziarul „VOLKSSTIM- 
ME“. organul C.C. al P.C. din Aus
tria, în care se arată că „în acești 
35 de ani. România, sub conducerea 
partidului »comunist, nu numai că a 
dezvoltat deosebit de puternic econo
mia socialistă, dar a asigurat cetățe
nilor săi un asemenea standard de 
viață, securitate, posibilități de in
struire și cuceriri sociale, care ar fi 
fost de neînchipuit în urmă cu trei 
decenii- și jumătate". O pagină specia
lă este consacrată României de săp- 
tămînalul „NEUE FREIE ZEITUNG", 
organ al Partidului Liberal din Aus
tria. In articole, ilustrate de fotogra
fii, sînt reliefate politica independen
tă și creatoare a României pe plan 
național și internațional.

Intr-un. amplu articol dedicat celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă, 
cotidianul grec „KATHIMERINT" 
subliniază că, „în anii care au urmat 
lui 23 August 1944, poporul român 
și-a concentrat toate energiile pentru 
,dezvoltarea economică, socială și cul
turală a țării, obținînd pe această 
cale importante succese. Prin politica 
sa de pace și colaborare cu toate sta
tele lumii, indiferent de regimul lor 
social. România și-a dezvoltat ample 
relații internaționale". Ziarul subli
niază. totodată, relațiile de prietenie 
și colaborare pe care România le 
dezvoltă cu țările socialiste, poziția 

,tării noastre fată de problemele ma
jore internaționale, față de coopera
rea balcanică, evoluția, mereu ascen
dentă. cu precădere în ultimii ani, a 
raporturilor dintre România și Gre
cia. ca urmare a măsurilor și deci
ziilor adoptate cu prilejul contactelor 
dintre conducătorii celor două țări.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, Mihai Coruț, 
transmite : în marea sală de con
certe ..Rossia", din Moscova, a 
avut loc deschiderea festivă a 
„Zilelor culturii românești", orga
nizate de Ministerul Culturii aJ 
U.R.S.S. și Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste din România, care 
marchează, în Uniunea Sovietică, pe 
plan cultural-artistic, cea de-ă 35-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperiaiistă de la 23 
August 1944.

N. I. Mohov. adjunct al ministru
lui culturii al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de organizare a manifes
tării, și 
președinte 
Educației 
delegației 
participă 
neșți", au

La spectacolul inaugural, susținut 
de ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română", au asistat P. N. Demicev, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., ministrul cul
turii al U.R.S.S., T. I. Kiseliov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Z. P. Tumanova, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
membri ai conducerii altor ministere 
și instituții centrale sovietice, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., condu
cători ai uniunilor de creație, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezențt Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, șefi ai unor misiuni di
plomatice.

Tamara Dobrin, vice- 
al Consiliului Culturii șl 
Socialiste, conducătoarea 
culturale române care 

la „Zilele culturii româ- 
rosti alocuțiuni.

Spectacolul s-a bucurat de o pri
mire deosebit de călduroasă, membrii 
ansamblului fiind îndelung aplau
dați.

Casa de discuri „Melodia" din Mos
cova 
gurală a „Decadei 
neșc".

Ediția din acest 
turii românești" în Uniunea Sovie
tică programează, pe parcursul a 
zece zile, atît la Moscova, cît și în 
alte orașe sovietice — între care Riga, 
Minsk, Tallin, Vilnius, Kaunas, 
Baku, Volgograd, Kazan — specta
cole de teatru și folclorice, concerte 
de muzică de cameră și de muzică 
ușoară, expoziții de pictură, sculptură 
și arhitectură, expoziții documentare 
de fotografii și expoziții de carte 
românească, „Zilele filmului româ
nesc", decade ale cărții și discului 
etc.

în această perioadă, pe scenele unor 
teatre din capitala sovietică și din 
Riga prezintă o suită de spectacole 
reprezentative colectivul artistic al 
Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
din București, iar în diferite alte lo
calități vor continua să evolueze mem
brii ansamblului „Rapsodia Română", 
precum și numeroși interpreți ro
mâni.

a țărilor nealiniate

a găzduit festivitatea inau- 
discului româ-

an a „Zilelor cul-

★
P. N. Demicev, membru supleant 

al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul culturii al U.R.S.S.,, a pri
mit delegația română, condusă de 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

LA ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI DE LA VIENA

HAVANA 31. — Trimisul Agerpres, 
A. Dumitrescu, transmite : La Havana 
au continuat lucrările reuniunii mi
nisteriale a țărilor nealiniate, la care 
participă reprezentanții a peste 80 de 
state. România este prezentă la lu
crările reuniunii in baza statutului 
său de invitat. După sesiunea inaugu
rală de joi, participanții au trecut la 
dezbaterea problemelor de pe agenda 
ce va fi transmisă reuniunii la nivel 
înalt, precum și la aprobarea reco
mandărilor Biroului de coordonare în 
problemele procedurale.

A fost aprobată admiterea în miș
carea de nealiniere, ca membri cu 
drepturi depline, a încă șase state — 
Bolivia, Grenada, Iran, Nicaragua, 
Pakistan, Surinam, precum și a Fron
tului Patriotic Zimbabwe. S-a hotărit, 
totodată, să se acorde statut de ob
servator altor patru state — Costa 
Rica, Dominica, Filipine și Santa Lu
cia. In calitate de invitat au fost ad
mise Austria, Finlanda, Suedia, El
veția, Portugalia, Spania, San Marino. 
Hotărîrile urmează să fie ratificate de 
Conferința la nivel inalt a țărilor ne
aliniate, ale cărei lucrări vor fi inau
gurate la 3 septembrie.

Reprezentanții Irakului și Mozam- 
bicului au fost desemnați vicepre
ședinți ai reuniunii și președinți ai 
Comisiei Politice și, respectiv, ai Co
misiei economice ale reuniunii, iar • 
reprezentantul Surinamului — ra
portor general.

Luind cuvintul în calitate de repre
zentant al țării care a găzduit cea 
de-a V-a Conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, ministrul de externe 
din Sri Lanka, Amin Sahqul Hameed, 
a declarat că, în pofida dificultăților 
pe care le întîmpină, mișcarea de ne
aliniere a rămas „puternic unită" 
deși, „se poate spune — a afirmat 
el — că ultimii trei ani au constituit 
poate cea mai grea perioadă din 
istoria mișcării". „In prezent — 
a subliniat vorbitorul — ne
flăm în fața unei sarcini mult 
mai grele, și anume menținerea uni
tății ei", adăugind că țările nealinia
te trebuie să țină seama de perico
lele care amenință mișcarea și să 
apere principiile acesteia. „Nu ne 
putem aștepta — a arătat el — ca, 
în prezent, în condițiile existenței 
unui număr atît de mare de membri, 
consensul să poată fi realizat cu ace
eași ușurință ca în trecut. Acest pro
ces presupune tratative delicate, duse 
ou răbdare și tact".

Preluînd, apoi, ca reprezentant al 
țărli-gazdă, președinția reuniunii, 
ministrul relațiilor externe al Cubei, 
Isidoro Malmierca, a evidențiat, în 
cuvîntul său, tendința spre unitate 
și cooperare a țărilor nealiniate.

„Mișcarea țărilor nealiniate — a 
spus el — a devenit o forță de neîn- 
locuit în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia-

a-

tuturor popoarelor
impunătoarea sală 
timp de aproape 
s-au desfășurat lu-

La Stadthalle, 
din Viena, unde 
două săptămîni 
crările Conferinței Națiunilor Unite 
pentru știință și tehnologie in fo
losul dezvoltării, domnea vineri o at
mosferă specifică momentelor finale 
ale marilor întruniri internaționale. 
La ora transmiterii acestei cores
pondențe, comisiile și grupurile de 
lucru și-au încheiat activitatea, ur- 
mmd ca seara tîrziu să aibă loc 
ședința plenară consacrată adoptării 
documentelor finale și închiderii con
ferinței.

Pornind de la decalajele profunde 
existente intre capacitățile științifice 
și tehnice ale diferitelor țări și gru
puri de țări, Programul de acțiune 
relevă că reuniunea de la Viena con
stituie o parte integrantă a eforturi
lor comunității internaționale pentru 
stabilirea unei noi ordini economice 
mondiale, prin adoptarea de decizii și 
recomandări concrete in vederea /uti
lizării științei și tehnologiei in fo
losul dezvoltării tuturor țărilor și. în
deosebi, a țărilor in curs de dezvol
tare. Indemnînd aceste țări să con
tinue crearea structurilor necesare la 
nivel național, pentru sporirea capa
cităților lor de dezvoltare, asimilarea 
și folosirea științei și tehnologiei, do
cumentul subliniază, in același timp, 
că, în interesul asigurării eficienței 
acestor preocupări, este necesară 
restructurarea actualelor relații eco
nomice internaționale pe o bază justă 
și echitabilă.

In acest spirit, Programul de acțiu
ne cuprinde un șir de recomandări și 
măsuri la nivel național, subregional, 
regional și internațional vizind poli-

tica in domeniul științei și tehnicii și 
întărirea capacităților tehnico-științi- 
fice ale țărilor in curs de dezvoltare.

Intre altele, se prevede crearea 
unui Comitet interguvernâmental în 
cadrul O.N.U., a cărui activitate să fie 
consacrată'problemelor cooperării in
ternaționale în domeniul științei și 
tehnicii, și, în acest context, exami
nării modului în care se înfăptuiesc 
măsurile și recomandările cuprinse 
in Programul de acțiune. De aseme
nea, s-a hotărît crearea unui fond 
internațional in vederea suplimentă
rii surselor de finanțare necesare în 
următorii ani programelor țărilor in 
curs de dezvoltare in domeniul știin
ței și tehnologiei, fond la care țările 
avansate urmează să aloce in cursul 
anului 1980 suma de 250 milioane 
dolari.

Așa cum au arătat la tribuna con
ferinței numeroși vorbitori, se aș
teaptă ca, prin înfăptuirea prevede
rilor Programului de acțiune, pon
derea țărilor în curs de dezvoltare pe 
ansamblul activităților mondiale des
tinate cercetării. și dezvoltării să 
atingă circa 20 la sută in jurul anu
lui 2000.

Este demn de remarcat că nume
roși interlocutori au evocat contri
buția activă a României pe întreaga, 
filieră de desfășurare a conferinței, 
de la faza de pregătire și pînă la 
aceea de finalizare, însăși convoca
rea ei avînd, de altfel, la origine, 
după cum bine este știut, o inițiativă 
românească.

lismului, împotriva rasismului, îm
potriva existentei blocurilor și a po
liticii de dominație, o forță care lup
tă în favoarea păcii și pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale".

La rîndul său, Carlos Ozores, mi
nistrul de externe panamez, a expri
mat — în numele țârilor latino-ame
ricane prezente — convingerea că 
reuniunea ministerială, precum și con
ferința la nivel înalt își vor aduce 
o contribuție de seamă la lupta îm
potriva tuturor formelor de manifes
tare a politicii de dominație în lume. 
Salutînd adeziunea la mișcarea neali
niată a noi state, el a subliniat nece
sitatea și 
unității și 
nealiniate, 
discursurile 
plenare să fie considerate 
oficiale ale conferinței, 
acceptată prin consens.

Miguel Escoto, ministrul 
din Nicaragua, a exprimat hotărîrea 
țârii sale de a participa activ la miș
carea de nealiniere. Intrăm în aceas
tă, mișcare — a spus el —' animați de 
dorința de a continua lupta împotriva 
intervention! smului. pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale, bazată pe justiție.

în numele țărilor africane, minis
trul de externe liberian, Cecil Dennis, 
s-a pronunțat pentru continuarea fer
mă a luptei împotriva imperialismu
lui, colonialismului, rasismului și a 
tuturor formelor de manifestare a 
dominației străine, condamnind hotă- 
rît politica de împărțire a Africii de 
către marile puteri în noi zone de 
influență. El s-â pronunțat, totodaf 
împotriva oricărei redefiniri a p 
cipiilor mișcării de nealiniere, su'. d 
niind necesitatea respectării ferme a 
principiilor autentice care stau la 
baza acestei mișcări și față de care 
statele din Africa își exprimă profun
dul lor angajament.

Ministrul de externe cipriot, Nikos 
Rolandis, a evidențiat rolul pozitiv pe 
care mișcarea îl are în promovarea 
relațiilor internaționale, > pronunțîn- 
du-se pentru respectarea principiilor 
de bază, autentice, ale mișcării și po
liticii de nealiniere.

Luînd cuvîntul în numele grupului 
țărilor nealiniate din Asia, reprezen
tantul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.), Faruk Khadoumi, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., a expus poziția organizației 
privind situația din Orientul Apro
piat.

Reuniunea ministerială a început 
studierea proiectului Declarației fi
nale a Conferinței la nivel înalt — 
document întocmit de țara-gazdă. 
Totodată, sînt dezbătute o serie de 
alte documente, între care o declara
ție economică și alta consacrată con
tinentului latino-american.

importanța 
cooperării 
Vorbitorul 
pronunțate

consolidării 
dintre țările 
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la lucrările 
documente 
propunere

de externa

ORIENTUL MIJLOCIU

Viorel POPESCU
Viena, 31 august

• I
situației din sudul Libanului • 

Yasser
NAȚIUNILE UNITE. — în Con

siliul de Securitate al O.N.U. ș-au 
încheiat dezbaterile inițiate Ia ce
rerea Libanului, in cadrul cărora a 
fost examinată situația din sudul 
acestei țări. în cursul dezbaterilor 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a subliniat necesitatea 
de a se „acorda actualei încetări a 
focului în sudul Libanului o șansă 
de a deveni efectivă și permanentă" 
anunțînd, totodată, că are în vedere 
adoptarea de noi măsuri, de activi
zare, care să permită Forței interi-

Consiliul de Securitate $l-a încheiat dezbaterile asupra 
întrevedere Haiez Al Assad — 
Araiat
mare a O.N.U. să-și îndeplinească 
misiunea. Reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., Andrew Young, 
în calitate de președinte in exerci
țiu al Consiliului de Securitate, a 
declarat că „politica militară a Is
raelului în Liban este inacceptabilă". 

Ambasadorul libanez la O.N.U., 
Ghassan Tueni, și-a exprimat satis
facția în legătură cu desfășurarea 
dezbaterilor, precizînd că țara sa nu 
a cerut adoptarea vreunei rezoluții.

învățămintele istoriei-mi mobilizator .îndemn la acțiune
pentru asigurarea păcii, înțelegerii și colaborării internaționale

„Să facem totul pentru ca ororile războiului, care acum patru 
decenii au zguduit întreaga omenire, să nu se mai repete niciodată, 
pentru ca forțele negre ale fascismului sa nu mai amenințe libertatea 
și viața popoarelor, pentru dezvoltarea încrederii și colaborării în 
întreaga viață internațională, pentru înțelegere între toate popoarele, 
pentru o pace trainică"

NICOLAE CEAUȘESCU

DAMASC 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Siriene,’ 

Al Assad, a avut vineri o în- 
cu Yasser Arafat, pre- 
Comitetului Executiv al 

Eliberarea Pa-

Hafez Al 
trevedere 
ședințele __
Organizației pentru ________ _ _
lestinei. După cum informează agen
ția S.A.N.A., au fost discutate as- 
pecte legate de problema palestinia
nă, precum și evoluția situației din 
Orientul Mijlociu.

Se împlinesc astăzi patru decenii 
de la acea dimineață de septembrie 
cind șenilele tancurilor hitleriste au 
zdrobit barierele graniței germano- 
polone și au invadat Polonia. S-au 
ridicat. înalte și mistuitoare, flăcă
rile celui de-al doilea război mondial 
— conflagrația cea mai catastrofală 
din istoria umanității. Așa cum se 
știe, vilvătăile războiului aveau să 
se întindă cu repeziciune, pirjolind 
zeci de țări, nu numai din Europa, 
ci și de pe alte continente. Peste 50 
de milioane de victime — acesta a 
fost uriașul tribut de singe plătit de 
popoare, incendiul lăsind în urma sa 
țări pustiite, sute și sute de orașe 
transformate în scrum și tăciune, 
imense distrugeri materiale.

Victoria asupra fascismului a con
stituit o victorie epocală a popoare
lor. Cauza libertății 
înrobirii și asupririi, 
obscurantismului și 
conștiința umanității vor rămine ne
șterse faptele de eroism ale popoare
lor Uniunii Sovietice, care au dus 
pe umerii lor greul războiului, dind 
cele mai mari jertfe și aducînd cea 
mai mare contribuție la obținerea 
victoriei și salvarea omenirii de ro
bia fascistă. în același timp, o con
tribuție deosebită la marea victorie 
asupra fascismului au adus celelal
te țări ale coaliției antifasciste, mi
lioanele și milioanele de antifasciști 
și partizani care au luptat în rindu- 
rile mișcărilor de rezistentă, po
poarele din întreaga lume, care nu 
au precupețit nici un sacrificiu in nu
mele cauzei supreme a libertății.

Așa cum se știe, poporul român 
și-a inscris numele la loc de cinste 
în rîndul popoarelor care au adus o 
importantă contribuție la zdrobirea 
fascismului. Prin victoria insurecției 
naționale armate, antifasciste și 
antiimperialiste, 
1944, România 
locit 
rist 
gerea 
pajilor 
riinsulei

a biruit asupra 
rațiunea asupra 

barbariei. în

antifasciste 
de la 23 August 

a contribuit nemij- 
la prăbușirea frontului hitle- 

din sud-estul Europei ; spar- 
„zăvorului" strategic al Car- 

a înlesnit eliberarea Pe- 
Balcanice și ofensiva spre

centrul continentului, a constituit un 
stimulent pentru intensificarea miș
cărilor de rezistență din alte țări, a 
apropiat considerabil încheierea 
războiului. Totodată, angajîndu-se în 
războiul drept, antihitlerist, cu între
gul ei potențial uman, militar și eco
nomic, cu toate forțele alături de 
celelalte state ale coaliției antifascis
te, țara noastră a trimis in luptă 
peste o jumătate de milion de ostași, 
care, cot la cot cu glorioasa armată 
sovietică, au dat grele jertfe de sînge 
atît pentru eliberarea întregului te
ritoriu românesc, cit și a Ungariei 
și Cehoslovaciei, a unei părți din 
teritoriul Austriei, pînă la cucerirea 
victoriei totale asupra fascismului.

Sub influența directă a victoriei po
poarelor împotriva fascismului, in 
anii ce au trecut de la sfirșitul 
războiului 
au avut 
revoluționare, 
Trecerea unui_  _ ___
calea construcției socialiste, avîntul 
mișcării de eliberare și destrămarea 
sistemului colonial, apariția pe rui
nele colonialismului a zed de state 
noi, independente, au determinat 
mutații hotărîtoare în raportul mon
dial de forțe, deschizîndu-se ample 
perspective pentru mersul înainte al 
omenirii, pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră.

Cu deosebită forță s-a afirmat ta 
aceșii ani voința popoarelor de a trăi 
și a se dezvolta liber, deplin stăpî- 
ne pe propriile destine, pe avuția lor 
națională, de a-și organiza viața po
trivit propriilor interese și năzuințe. 
Libertatea și independența națională, 
telurile supreme în numele cărora 
popoarele s-au ridicat împotriva fas
cismului, au devenit o uriașă forță 
motrice a epocii noastre. Se afirmă 
cu putere principiile noi de re
lații între state, bazate pe egalitate 
și respect reciproc, își croiește drum 
tot mai larg înțelegerea necesității 
cooperării și colaborării între națiuni, 
se manifestă cu tot mai multă vigoa
re voința popoarelor de a lichida 
vechea ordine impusă de imperialism

și de a instaura o ordine nouă, eco
nomică și politică, de natură să asi
gure tuturor națiunilor accesul la 
binefacerile civilizației moderne.

In același timp, este o realitate că 
in viața internațională liniei îndrep
tate spre consolidarea păcii, a destin
derii și colaborării i se contrapune 
linia politicii imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste, de forță și dic
tat, de amestec în treburile interne 
ale statelor. Continuă să se ma
nifeste tendințele spre reîmpărțire a 
lumii în sfere de influență și domi-

fiind singurele in măsură să asigure 
dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, 
o colaborare rodnică între state, in 
folosul progresului general.

Evocînd evenimentele de acum 
patru decenii, popoarele continentului 
nostru nu pot uita că focarul și 
principalul teatru de operațiuni al ce
lui de-al doilea, ca și al primului 
război mondial, l-a constituit Eu
ropa. Or, este o tragică realitate fap
tul că și în prezent pe continentul 
european continuă să existe o serie 
de probleme nesoluționate, se află 
cea mai puternică acumulare de 
arme și trupe," că aid stau față în 
față, cele două blocuri militare opu
se. Cu atît mai mult, în lumina în
vățămintelor trecutului, se impune 
de aceea Intensificarea eforturi
lor pentru înfăptuirea securității 
europene, pentru transpunerea in 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki și, îndeosebi, pentru tre
cerea la măsuri de dezangajare mi
litară și dezarmare, fără de care nu 
se pot asigura securitatea și pacea

Patru decenii de la declanșarea 
celui de-al doilea război mondial

în 
loc

viata internațională 
profunde schimbări 

naționale și sociale.
șir de state pe

nație, se adîncesc contradicțiile eco
nomice, alimentate de fenomenele 
crizei economice mondiale, ale crizei 
energetice, vălutar-financiare, toate 
acestea accentuind instabilitatea și 
afectînd raporturile dintre state, cli
matul politic mondial.

în aceste condiții, experiența celui 
de-al doilea război mondial furni
zează învățăminte de neștirbită ac
tualitate.

Unul din învățămintele fundamen
tale care se impun popoarelor este 
conștiința pericolelor imense pe care 
le generează politica de forță, de 
asuprire și dominație, de intervenție 
în treburile interne ale altor state, 
politică pe care hitlerismul a dus-o 
la paroxism. Interesele vitale ale 
popoarelor cer să se pună definitiv 
capăt oricăror manifestări ale acestei 
politici anacronice, să se acționeze 
pentru instaurarea unor relații in
ternaționale noi, întemeiate pe prin
cipiile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in afacerile interne ale 
altor state, renunțării Ia forță și la 
amenințarea cu forța, avantajului 
reciproc — principii pe care însăși 
evoluția postbelică ie-a validat ca

pe continent. Iată de ce România 
acordă o atenție deosebită pregătirii 
reuniunii general-europene de la 
Madrid din 1980, astfel ca aceasta să 
marcheze un moment nou, sâ deschi
dă perspectiva unor progrese efective 
pentru ca fiecare națiune să se poată 
afla la adăpost de orice amestec 
din afară, de orice agresiune, să-și 
poată consacra plenar forțele dez
voltării economice și sociale.

Un învățămînt de o însemnătate 
covîrșitoare, capitală îl constituie 
necesitatea de a se acționa pentru 
oprirea cursei înarmărilor și, în pri
mul rind, a înarmărilor nucleare. 
Dacă în cursul celui de-al doilea 
război mondial, desfășurat, după cum 
se știe, cu mijloace tehnice ce apar 
astăzi ca rudimentare, au pierit zeci 
de milioane de oameni, nu este greu 
de imaginat ce primejdie planează 
asupra omenirii în prezent, cînd o 
singură bombă nucleară depășește ca 
putere distructivă totalitatea explozi
ilor produse în timpul războiului 
trecut. Este absolut evident că o 
nouă conflagrație mondială ar com
porta astăzi cele mai grave riscuri 
pentru înseși destinele civilizației

umane. Tocmai pornind de la această 
realitate ineluctabilă și în numele 
răspunderii ce revine tuturor statelor 
pentru viitorul omenirii, România 
socialistă se pronunță și acționează 
neobosit pentru trecerea hotărîtă la 
măsuri efective de dezarmare. Aces
tui deziderat ii corespund propune
rile prezentate de țara noastră la se
siunea specială a O.N.U., cit și cu 
alte prilejuri, privind înghețarea si 
trecerea la reducerea treptată a chel
tuielilor militare. la desființarea ba
zelor militare de pe teritoriul altor 
state, a blocurilor militare.

Reprezintă, desigur, o realitate în
grijorătoare faptul că, la patru de
cenii de la declanșarea celei mai sîn- 
geroase conflagrații pe care au cu
noscut-o popoarele, orizontul vieții 
internaționale continuă să fie întune
cat de nori amenințători ; in diferite 
puncte ale globului persistă vechi fo
care de încordare si conflict, sau au 
apărut altele noi. Sînt bine cunoscute 
în această privință riscurile pe care 
le comportă situația din Orientul Mij
lociu, din alte regiuni ale globului. 
Experiența trecutului trebuie să con
stituie un avertisment si un imbold 
la acțiune pentru stingerea focarelor 
de încordare si conflict, pentru găsi
rea unor soluții globale, juste și du
rabile acestor probleme, aSigurîndu-se 
condiții ca popoarele respective să-si 
consacre forțele operei de construc
ție, edificării în liniște a unei vieți 
libere și prospere.

întreaga evoluție din cele patru de
cenii care au trecut de la izbucnirea 
celui de-al doilea război mondial, ca 
și evenimente recente din diferite 
părți ale globului, evidențiază că sin
gura cale rațională, conformă cu in
teresele păcii, de soluționare a liti
giilor și diferendelor internaționale o 
constituie calea reglementării politi
ce, prin mijloace pașnice, calea trata
tivelor. Pornind de la această realita
te. România consideră că toate aceste 
probleme, indiferent de originea, na
tura sau complexitatea lor, își pot 
găsi soluționare pe calea tratativelor. 
Este o poziție consecventă, pe care 
țara noastră se situează în absolut 
toate ’împrejurările.

Experiența tragică a războiului al 
. doilea mondial a arătat că, în fața 
primejdiei care amenința umanita
tea, țări diferite ca orînduire social- 
politică, mărime, grad de dezvoltare 
— țările care au alcătuit marea 
coaliție antifascistă mondială au știut 
și au putut să colaboreze între ele, 
să acționeze împreună — ceea ce a 
asigurat obținerea victoriei. Or, cu 
atît mai mult în zilele noastre este

posibil și necesar ca toate statele 
globului, indiferent de orînduirea lor 
social-politică, sâ conlucreze activ 
pentru a preîntimpina o nouă con
flagrație mondială, să acționeze pen
tru o bună conviețuire, pentru co
laborare și înțelegere — statornicirea 
coexistenței pașnice reprezentînd o 
cerință esențială și fundamentală a 
contemporaneității.

La patru decenii de la izbucnirea 
catastrofalei conflagrații, popoarele 
nu pot uita că ele au fost acelea care 
au îndurat cele mai grele suferințe, 
care au fost cel mai greu lovite, care 
au făcut imense sacrificii pentru a ob
ține, cu prețul singelui lor, Victoria. 
Este una din cele mai elocvente ex
presii ale transformărilor înnoitoare 
petrecute in lume faptul că astăzi po
poarele, națiunile nu mai acceptă să 
fie considerate simpli pioni pe tabla 
de șah a politicii imperialiste.’ ca 
problemele lor vitale să fie „rezolva
te" de alții, prin manevre diploma
tice.

Marele învățămînt al cumplitei 
conflagrații este acela că popoare
le au capacitatea de a asigura pacea, 
îndeplinind un rol activ in 
ternațională, manifestînd 
pentru ca ororile de acum 
cenii să nu se mai repete 
Mai mult ca oricînd este 
acțiunea unită a tuturor 
a forțelor progresiste de pretutindeni 
pentru înfăptuirea dezarmării, pentru 
găsirea unor soluții corespunzătoare 
tuturor marilor probleme ale vieții 
internaționale. Aceasta presupune, 
totodată, ca dezbaterile pe plan in
ternațional, deciziile ce se adoptă să 
fie cu știința și cu participarea po
poarelor — în interesul lor.

Pentru o asemenea politică nouă, 
democratică, deschisă, pentru crește
rea rolului popoarelor și soluționarea 
potrivit intereselor acestora a tuturor 
problemelor internaționale se pro
nunță cu consecventă România, o 
astfel de politică desfășoară partidul 
și statul nostru pe arena mondială. 
Cu convingerea nestrămutată că stă 
în puterea popoarelor să împiedice 
un nou război mondial, secretarul ge
neral al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresa Ia recenta adunare festivă cu 
prilejul glbriosului nostru jubileu, un 
apel vibrant la întărirea unității de 
acțiune a tuturor popoarelor, a tutu
ror forțelor înaintate ale contempora
neității — ca o condiție esențială a 
împlinirii năzuințelor lor de libertate, 
pace și progres, de făurire a unei 
lumi mai bune și mai drepte.
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Vizita vicepreședintelui 
S.U.A. în R.P. Chineză. Wal- 
ter Mondale, vicepreședintele S.U.A., 
aflat în vizită oficială în R.P. Chi
neză, a participat vineri la deschi
derea Consulatului general al S.U.A. 
din Guangzhou (Canton). Cu acest 
prilej, vicepreședintele american a 
relevat semnificația deschiderii primu
lui consulat american în R.P. Chineză, 
în ultimii 30 de ani. subliniind că 
acesta va contribui la lărgirea rela
țiilor dintre cele două țări, relevă 
agenția China Nouă.

La Panmunjon s a desfășu
rat, la propunerea părții nord-co- 
reene, cea de-a 395-a întîlnire a Co
misiei militare de armistițiu. Cu acest 
prilej, partea nord-coreeană a înmi- 
nat un protest energic părții sud-co- 
reene față de neîncetatele provocări 
militare împotriva sa.

In cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în R. F. Germania, 
corul de cameră „Ars Nova“ al 
Palatului Culturii din Pitești a 
susținut concerte in orașele 
Kircliein și Kassel. Concertele 
s-au bucurat de un deosebit 
succes.

NUHlirfi. Președintele Jimmy 
Carter a anunțat că l-a numit pe 
Donald McHenry în postul de amba
sador al S.U.A. pe lîngă O.N.U., în 
locul lui Andrew Young, care a de
misionat la 15 august a.c. Diplomat 
de carieră, Donald McHenry, repre
zentant al populației de culoare din 
S.U.A., a îndeplinit, pină in prezent, 
funcția de adjunct al ambasadorului 
Andrew' Young.

Atentate teroriste în Spa
nia. polițist a fost ucis cu focuri 
de armă joi seara la San Sebastian, 
capitala provinciei basce Guipuzcoa. 
Probele culese la locul crimei indică 
participarea unor membri ai organi
zației separatiste basce E.T.A. în a- 
ceeași zi, un alt polițist spaniol a fost 
asasinat de trei necunoscuți în loca
litatea Zumarraga, situată, de aseme
nea, în provincia Guipuzcoa.
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