
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MESAJUL 
președintelui Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, 
adresat celei de-a VI-a Conferințe la nivel inalt 

a tarilor nealiniate de la Havana
Anul XLIX Nr. 11517 Marți 4 septembrie 1979 4 PAGINI-30 BANI

Pentru recolte bune
SEMĂNĂTURI DE CALITATE!

învâțînd din lipsurile anului trecut, folosind condițiile favorabile din aceasta toamna, 
organizațiile de partid, organele agricole sînt datoare să asigure respectarea 

riguroasă a normelor agrotehnice la pregătirea terenului si însămînțări
Concomitent cu recoltarea culturilor 

tîrzii, care mobilizează în aceste zile 
pe majoritatea locuitorilor satelor, 
acum la ordinea zilei în agricultură 
șe află pregătirea condițiilor pentru 
a se asigura o calitate ridicată la 

/ nsămințările de toamnă. în lumina
. rcinilor și exigențelor subliniate de 
ovarășul Nicolae Ceaușescu la 

Consfătuirea pe țară cu cadrele de 
conducere din unitățile agricole so
cialiste privind cultura griului și 
orzului, important este ca în aceste 
zile să se execute din plin, cu cea 
mai mare răspundere pentru calitate, 
lucrările pregătitoare în vederea în- 
sămînțării in condiții optime și in 
termene mai scurte a acestor culturi 
agricole de mare însemnătate.

Subliniem de la bun început nece
sitatea respectării riguroase a aces
tei cerințe hotărîtoare pentru nivelul 
viitoarei recolte la cerealele păioase, 
ținînd seama atit de lipsurile ce s-au 
manifestat anul trecut, cât și de 
condițiile foarte favorabile din aceas
tă toamnă — solul este bine apro
vizionat cu apă, ceea ce permite 
pregătirea unui bun pat germinativ. 
Trăgînd maximum de învățăminte 
din deficientele manifestate și fruc- 
tificînd pe deplin condițiile existente, 
comandamentele județene pentru 
coordonarea lucrărilor agricole, con
siliile unice agroindustriale, cadrele

de conducere și specialiștii din uni
tățile agricole, cu sprijinul direct al 
organelor și organizațiilor de partid, 
au îndatorirea să acționeze ferm, cu 
cea mai mare răspundere pentru pre
gătirea temeinică și executarea Ia un 
nivel calitativ ridicat a insămînțări- 
lor de toamnă.

Realizarea de recolte mari la ce
realele păioase presupune, înainte de 
orice, executarea unor arături de cea 
mai bună calitate și aplicarea corec
tă a îngrășămintelor. Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că pînă ieri, 3 septembrie, au 
fost efectuate arături pentru în- 
sămînțările de toamnă pe 1 238 000 
hectare. cele mai bune rezul
tate obținîndu-se în cooperative
le agricole din județele Tulcea, Ia
lomița. Vaslui, Galați, Vrancea, Dolj, 
Bacău, Botoșani și altele. Executarea 
acestei lucrări este mult rămasă in 
urmă într-un șir de județe, din
tre care unele trebuie să înceapă mai 
devreme însămînțările de toamnă, 
cum sînt Hunedoara, Sibiu. Mara
mureș, Covasna, Suceava. O atare si
tuație impune ca organele de partid 
și agricole din aceste județe să ac
ționeze cu perseverentă pentru in
tensificarea lucrărilor de pregătire a

terenului in vederea însâmînțărilor. 
Ele trebuie să urmărească cu toată 
exigența respectarea măsurilor teh
nice și organizatorice stabilite la 
consfătuirea griului — și anume ca 
parcelele și solele de pe care cul
turile au fost recoltate devreme să 
fie arate și pregătite complet, iar 
cele care sint ocupate cu soia, po
rumb, cartofi și sfeclă de zahăr să 
aibă prioritate in programul de re
coltare și la eliberarea terenului.

în această toamnă solul este 
bine aprovizionat cu apă și se 
ară ușor. Dar aceste condiții tre
buie bine folosite în toate uni
tățile, neadmițîndu-se nici un rabat la 
calitate. Aceasta presupune ca spe
cialiștii din unități să fie prezenți 
permanent la fața locului, In mijlocul 
mecanizatorilor, să organizeze și să 
conducă nemijlocit desfășurarea lu
crărilor, să acorde asistenta tehnică 
necesară, astfel încît pe fiecare solă 
să se execute arături uniforme, să se 
încorporeze complet sub brazde res
turile vegetale, să se astupe șanțurile 
și alte denivelări. Deși aceste cerințe 
sînt bine cunoscute, insistăm totuși 
asupra lor întrucît, în unele locuri, 
mecanizatorii fac arături de slabă 
calitate. Membrii birourilor execu

tive ale consiliilor unice agroindus
triale. activiștii de partid au datoria să 
combată cu fermitate asemenea acte 
de indisciplină, să tragă la răspun
dere pe acei mecanizatori și specia
liști care încalcă normele de calitate.

Cu mai multă operativitate și răs
pundere trebuie soluționată problema 
semințelor. Deși s-a făcut din vreme 
alegerea soiurilor pentru fiecare zonă 
în parte, totuși în nu puține locuri 
asigurarea și mai ales condiționarea 
semințelor sînt tărăgănate. Trebuie 
acționat fără întîrziere pentru în
cheierea lucrărilor de condiționare a 
semințelor și de analiză a însușirilor 
lor calitative, pentru preluarea aces
tora de către unitățile cultivatoare, 
astfel încît să existe garanția că în 
sol vor fi încorporate numai semințe 
(ie cea mai bună calitate.

Peste cîteva zile începe insămînța- 
rea cerealelor de toamnă și, de aceea, 
peste tot organele și organizațiile de 
partid, organele agricole și consiliile 
unice agroindustriale au datoria să 
întroneze pretutindeni un spirit de 
înaltă răspundere față de calitatea 
lucrărilor de pregătire a terenului și 
semănat, să nu se admită nici o aba
tere de la normele de calitate, spre 
a se pune temelii trainice recoltei din 
anul viitor.

Duminică pe ogoarele Prahovei

La cooperativa agricolă Urlați mecanizatorii au lucrat intens — și dumi
nică — la recoltarea tlorii-soarelui

AU LUCRAT CU SPOR 
12000 DE OAMENI

S-au strins 800 tone de legume, struguri și fructe, 2 000 tone 
sfeclă de zahăr și 760 tone floarea-soarelui

Aproape 400 de oameni au strins importante cantități de sfeclă de zahăr, 
struguri și legume la C.A.P. Valea Călugărească
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în locul unui răspuns asupra mo
dului in care s-a pregătit ziua de 
lucru de duminică pe ogoarele jude
țului Prahova, tovarășul Mihai Ni- 
colau. directorul adjunct al direcției 
agricole, ne propune să mergem la 
citeva «lin punctele de lucru ale uni
tăților situate in vestul și estul jude
țului, după care să ne abatem prin 
zona de sud, unde, din comunicările 
făcute in seara precedentă, se apre
cia că va fi o zi-record la culesul 
legumelor.

La Balta Doamnei și Gherghița. la 
Albești și Mizil, la Ciorani și Dră- 
gănești, in plantațiile celor două 
unități agricole din Urlați sau ale 
I.A.S. Tohani, cimpul și podgoriile 
erau pline de oameni și mașini care 
recoltau și transportau legume, sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui, struguri și 
fructe. Mulți dintre ei au început 
munca încă înainte de ivirea zorilor. 
La C.A.P. Urlați, președintele coo
perativei, tovarășul Nicolae La- 
zăr, după ce ne prezintă prin
cipalele acțiuni în care sînt cu
prinși la ora respectivă aproape 280 
de cooperatori, ne roagă să scriem 
cîteva cuvinte de laudă despre me
canizatori, care au ținut ca și dumi
nica aceasta să iasă cu toții, din 
zorii zilei, la recoltat, la arat și pre
gătirea terenului. Nu s-a lucrat 
chiar o zi-lumină. dar în cele 8—10 
ore de muncă efectivă în brazdă sau 
la recoltare mecanizatorii și coopera
torii din Urlați au strins 50 tone de 
floarea-soarelui, au recoltat 32 hec
tare cu masă verde, au cules și 
trimis spre piață 4 tone de struguri 
și 6 tone de fructe.

Dar ciți asemenea oameni harnici 
nu au lucrat duminică pe ogoarele 
și în podgoriile prahovene ? Mecani
zatorii de la I.A.S. Movila Vulpii arau 
și pregăteau terenul, fertilizau și re
coltau furaje. Duminică, în jurul orei 
8, a intrat în acțiune și prima for
mație complexă de recoltare care, sub

conducerea directorului întreprinderii, 
Vladimir Stratu, a recoltat primele 
10 hectare cu porumb. La Valea Călu
gărească, unde duminică pînă la ora 
15 au lucrat în cîmp aproape 400 de 
oameni, șeful de fermă Gheorghe 
Ivanov ne spunea că de aici au fost 
trimise, in această toamnă, peste 1 200 
tone sfeclă de zahăr, 25 tone fasole 
și 40 tone struguri.

La „operativa" de seară, aveam să 
aflăm că duminică au lucrat efectiv 
în cîmp peste 12 000 de mecanizatori 
și cooperatori și aproape întreaga 
forță mecanic^ repartizată în această 
campanie de toamnă. O asemenea 
mobilizare de forțe a obligat la mă
suri organizatorice care să dea acestui 
efort eficiența scontată. Și, spre lauda 
lor. specialiștii agricoli, cadrele de 
conducere din comune și-au dovedit 
și dc data aceasta, din plin, spiritul 
de buni gospodari, capacitatea de a 
insufla oamenilor întreaga răspundere 
a muncii din aceste momente hotărî
toare pentru recoltă. Aceasta este de 
fapt și principala explicație a amplei 
mobilizări de forțe umane și tehnice, 
care a avut darul să consemneze la 
sfîrșitul zilei de duminică un bilanț 
bogat în realizări : pe ansamblul ju
dețului au fost culese și trimise spre 
piață 800 tone legume, struguri și 
fructe, cu 60 tone mai mult decit s-a 
stabilit ; au fost livrate bazelor de 
recepție 2 000 tone sfeclă de zahăr, 760 
tone floarea-soarelui, 80 tone cartofi ; 
cei 800 de mecanizatori care au lu
crat la arat și pregătirea terenului au 
realizat pînă seara aproape 4 000 hec
tare. Un bilanț care poate și trebuie 
să fie îmbunătățit în aceste zile, cînd, 
în toate unitățile cultivatoare de 
sfeclă, floarea-soarelui, porumb și le
gume, mecanizatorii și cooperatorii 
au trecut la lucrul în schimburi pre
lungite sau chiar în două schimburi.

Iosif POP

îmi face o deosebită plăcere să adresez șefilor de state 
și guverne, tuturor delegațiilor participante Ia cea de-a 
VI-a Conferință la nivel inalt a țărilor nealiniate de la 
Havana un salut călduros și cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a adresa un cald salut po
porului cubanez, Guvernului Republicii Cuba, președintelui 
Fidel Castro, care găzduiesc această importantă reuniune 
internațională.

Doresc să exprim satisfacția pentru faptul că România 
participă — printr-o delegație condusă de ministrul de 
externe — in calitate de invitată Ia această reuniune in
ternațională, pe care o considerăm drept un eveniment de 
cea mai mare importanță in viața lumii contemporane, in 
lupta generală pentru libertate și independență națională, 
pentru destindere, colaborare și pace.

România dă o inaltă apreciere rolului țărilor nealiniate 
— care reprezintă marea majoritate a statelor lumii — 
in evoluția pozitivă a cursului vieții internaționale, in so
luționarea problemelor deosebit de complexe cu care este 
confruntată omenirea contemporană. Considerăm că activi
tatea țărilor nealiniate reprezintă un factor de mare im
portanță in promovarea noilor principii de relații intre 
state, în lupta pentru lichidarea politicii imperialiste și 
colonialiste, a oricărei politici de inegalitate, dominație și 
asuprire, pentru apărarea independenței și suveranității 
popoarelor, a dreptului lor de a fi deplin stăpîne pe bogă
țiile naționale, pe propriile destine. România acționează 
in modul cel mai ferm pentru dezvoltarea colaborării și 
conlucrării pe multiple planuri cu țările nealiniate, a parti
cipat și participă activ la diferitele manifestări și activități 
ale mișcării de nealiniere.

Cea de-a VI-a Conferință la nivel înalt a țărilor neali
niate de la Havana are loc în împrejurări internaționale 
deosebit de complexe. Pe de o parte, in lume are loc o 
accentuare continuă a transformărilor revoluționare, na
ționale și sociale, a schimbărilor profunde ce se petrec în 
raportul mondial de forțe ca rezultat al afirmării tot mai 
puternice a voinței și hotărîrii popoarelor de a se dezvolta 
libere și independente, de a promova o politică nouă, de 
deplină egalitate și respect, pace și colaborare. Pe de altă 
parte, viața internațională pune în evidență o ascuțire a 
contradicțiilor de tot felul, continuarea vechii politici im
perialiste de forță și dictat și intensificarea tendințelor 
spre o nouă reîmpărțire a zonelor de influență și domi
nație. Această politică, fenomenele de criză, îndeosebi in 
domeniul energiei și ai materiilor prime, accelerarea 
cursei înarmărilor, perpetuarea și adîncirea marilor deca
laje dintre state creează o atmosferă de tensiune, mari 
pericole la adresa libertății și independenței popoarelor, a păcii și securității mondiale.

Situația complexă existentă astăzi in lume face mai 
necesară ca oricind acțiunea unită a tuturor popoarelor, 
a forțelor Înaintate de pretutindeni pentru împiedicarea 
agravării încordării internaționale, pentru continuarea și 
afirmarea cursului spre destindere și colaborare, a poli
ticii de pace și dezvoltare liberă a tuturor națiunilor. 
Apreciem că, in această privință, actuala conferință de la 
Havana poate — și trebuie — să joace un rol de cea mal 
mare însemnătate.

Mai mult ca oricind, viața arată că baza progresului și 
păcii mondiale o constituie astăzi promovarea fermă in 
relațiile dintre toate statele a principiilor deplinei egalități 
in drepturi, independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, 
ale nerecurgerii la forță și la amenințare cu forța, res
pectării dreptului sacru al fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, deplin stăpin pe soarta sa, fără nici un amestec 
din afară. De aceea, trebuie făcut totul pentru înlăturarea 
hotărită a oricăror piedici și obstacole care mai stau in 
calea generalizării acestor principii în întreaga viață in
ternațională. In mod deosebit se impune intensificată 
lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, a oricăror forme de asuprire a altor popoare, 
a politicii de forță și ingerință în treburile interne, care 
împiedică popoarele să se manifeste libere, de sine stă
tător. corespunzător intereselor și aspirațiilor proprii, in 
acest spirit sprijinim activ lupta popoarelor din Namibia 
și Zimbabwe, a populației majoritare din Republica Sud- 
Africană împotriva colonialismului, a politicii rasiste și 
de apartheid, pentru afirmarea lor liberă, independentă, 
lupta tuturor popoarelor care, într-o formă sau alta, se 
mai află ineă sub dominația străină și aspiră la o viață de sine stătătoare.

Desigur, în lumea de azi există probleme complicate 
moștenite după îndelungata dominație imperialistă și co
lonialistă ; esențial este ca toate aeeste probleme, diferen
dele și litigiile dintre state, de orice fel, să fie soluționate 
exclusiv pe cale politică, prin tratative directe intre păr
țile interesate, eliminindu-se cu dcsăvirșire recurgerea la 
forță, la ciocniri și confruntări militare, care nu duc decit 
la agravarea conflictelor, provoacă daune și suferințe po
poarelor, periclitează pacea generală. Locul forței să-1 ia 
în viața internațională rațiunea, limbajul înțelegerii re
ciproce, respectul față de interesele fiecărui popor.

In acest spirit, considerăm necesar să se intensifice efor
turile pentru realizarea cit mai rapidă a unei păci globale 
in Orientul Mijlociu, bazată pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, rezol
varea problemei poporului palestinian prin înfăptuirea 
dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea 
unui stat național propriu, independent — asigurarea dez
voltării independente și suverane a tuturor statelor din 
această zonă. Considerăm, totodată, că este necesar să se 
acționeze cu toată răspunderea pentru normalizarea si
tuației din Liban, astfel incit această țară să-și poală 
asigura independența și integritatea teritorială. Apreciem, 
de asemenea, că trebuie făeut totul pentru soluționarea 
problemelor din Cipru pe baza respectării independenței 
și suveranității acestui stat, a asigurării conviețuirii paș
nice a celor două comunități cipriote. Ne pronunțăm m 
modul cel mai ferm pentru soluționarea pe calea tratati

velor intre părțile direct Interesate a tuturor problemelor 
litigioase și lichidarea oricăror surse de încordare și 
conflict.

In ce privește Europa — unde există cea mal mare den
sitate de arme și trupe militare de pe glob — se impune 
să se acționeze in modul cel mai ferm pentru aplicarea 
în viață ca un tot unitar a documentelor Conferinței de la 
Helsinki consacrate securității și colaborării pe continent. 
Apreciem că trebuie făcut totul pentru ca viitoarea re
uniune din 1980, de la Madrid, să ducă la măsuri concrete 
de intensificare a cooperării intereuropene și dezangajare 
militară pe continent, la crearea unui climat care să dea 
garanție fiecărei națiuni că se află la adăpost de orice 
agresiune sau amestec din afară.

O problemă actuală, de importanță vitală pentru pacea 
și securitatea tuturor popoarelor, de fapt obiectivul pri
mordial cel mai urgent al întregii omeniri, o constituie 
dezarmarea, și în primul rînd dezarmarea nucleară. Po
poarele, forțele iubitoare de pace din întreaga lume sint 
chemate să acționeze cu toată energia pentru a determina 
trecerea la măsuri practice de oprire a cursei înarmărilor, 
de înghețare și apoi de reducere a cheltuielilor militare, 
de diminuare a efectivelor armate, de lichidare a bazelor 
militare străine și desființare a blocurilor. Trebuie făcut 
totul ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii mo
derne să fie puse exclusiv în slujba progresului, bunăstării 
și fericirii popoarelor, ca omenirea să fie eliberată de po
vara cursei înarmărilor și de coșmarul unui nou război 
nimicitor.

Tara noastră consideră, de asemenea, că o problemă 
fundamentală a lumii de azi o reprezintă lichidarea îm
părțirii lumii in țări bogate și sărace, lupta impotriva 
subdezvoltării create ca urmare a îndelungatei politici im
perialiste. de dominație colonială. Lichidarea subdezvol
tării interesează toate popoarele lumii — inclusiv cele dez
voltate — pentru că de aceasta se leagă întărirea stabi
lității economice mondiale, însăși consolidarea securității 
și păcii internaționale. Desigur, esențială este intensifi
carea eforturilor țărilor rămase in urmă. în legătură cu 
aceasta, o importanță deosebită au întărirea colaborării și 
solidarității țărilor în curs de dezvoltare — care în ma
joritatea lor sînt țări nealiniate — lichidarea divergen
țelor dintre ele, unirea forțelor lor pentru realizarea pro
gresului și prosperității propriilor popoare. Apreciem, de 
asemenea, că este de cea mai mare însemnătate instau
rarea noii ordini economice internaționale, care să asi
gure promovarea unei colaborări echitabile, bazate pe de
plină egalitate, pe respectarea dreptului fiecărui popor do 
a fi stăpin pe bogățiile naționale, pe accesul larg al ță
rilor rămase in urmă la cuceririle științei și tehnicii înain
tate. Avind in vedere că reuniunea de la Manila din acest 
an s-a încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare, considerăm 
necesar să se asigure o bună pregătire a viitoarei se
siuni a Organizației Națiunilor Unite din 1980 consacrate 
problemelor subdezvoltării și înfăptuirii' noii ordini eco
nomice internaționale.

Soluționarea problemelor complexe care confruntă as
tăzi omenirea impune — după convingerea României — 
întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, al celor
lalte organisme internaționale, participarea activă, cu 
drepturi egale, a tuturor statelor la viața politică mon
dială, la promovarea păcii și colaborării pe planeta noas
tră. în concordanță cu interesele fiecărui popor. în acest 
cadru, un rol deosebit revine, alături de marile puteri, ță
rilor mici și mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate, care reprezintă marea majoritate a populației 
globului și sint vital interesate în promovarea unei po
litici noi, de egalitate și respect al independenței fiecărei 
națiuni, de pace și colaborare internațională.

Parțicipînd activ la eforturile pentru soluționarea con
structivă a problemelor internaționale, România dezvoltă 
și va dezvolta și în viitor, în modul cel mai consecvent, 
colaborarea multilaterală cu țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate statele lumii, pe 
baza principiilor de egalitate și respect al independenței 
naționale, făcind totul pentru a-și aduce contribuția la 
promovarea politicii de pace și colaborare, de destindere 
și securitate, la cauza progresului, independenței si liber
tății popoarelor.

Ca țară socialistă, România acordă cea mai mare aten
ție problemelor edificării noii orinduiri sociale, afirmării 
tot mai puternice în lume a superiorității socialismului 
ca nou mod de organizare a societății și a raporturilor, 
egale și independente, între state, ca perspectivă a in
staurării adevăratelor principii de dreptate socială si na
țională, a libertății, bunăstării și fericirii tuturor popoare
lor. Considerăm, totodată, că o misiune deosebit de im
portantă revine, în epoca noastră, mișcării nealiniatilor în 
asigurarea unei colaborări rodnice și active intre toate 
țările lumii, fără deosebire de orinduire socială sau de op
țiune cu privire la modul de organizare a societății in 
viitor. Adresăm urările noastre cele mai vii ca reuniunea 
de la Havana să constituie un moment de seamă în întă
rirea colaborării și solidarității tuturor popoarelor, să 
marcheze o creștere substanțială a rolului țărilor neali
niate în soluționarea problemelor complexe ale lumii de 
azi, în democratizarea vieții internaționale și continuarea 
cursului destinderii, în crearea condițiilor ca fiecare na
țiune să se poată consacra plenar propășirii sale indepen
dente, in făurirea unei lumi fără arme, fără blocuri mi
litare și fără războaie, bazate exclusiv pe înțelegere, 
cooperare și pace.

Exprimîndu-mi convingerea că această amplă reuniune 
Ia nivel inalt va da un nou impuls luptei pentru reali
zarea idealurilor comune de pace, independentă și pro
gres social ale popoarelor. înscriindu-se ca o importantă 
contribuție la evoluția pozitivă a întregii vieți internațio
nale, la eforturile pentru o lume mai bună și mai dreaptă, 
urez succes deplin lucrărilor celei de-a VI-a Conferințe a 
țărilor nealiniate de la Havana !

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

-------------------------A apărut în broșură : —---------------------------

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la adunarea festivă din Capitală organizată cu prilejul implinirii 

a 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialislă - 22 august 1979 EMIURA POUTICA

Căi de acțiune pentru creșterea eficienței 
în gospodărirea fondurilor fixe productive

Proiectul de Directive ale Congresu
lui al XII-lea al partidului, docu
ment de excepțională însemnătate 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a patriei, elaborat sub îndru
marea nemijlocită a secretarului 
general al paitidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înmănunchează 
în cadrul prevederilor sale o serie de 
sarcini și măsuri in domeniul uti
lizării fondurilor fixe. Bunăoară, 
proiectul de Directive stabilește ca, 
prin creșterea eficientei fondurilor 
fixe, in industrie să se ajungă in 
anul 1985 la o producție globală de 
1 800 lei și la o producție netă de 
peste 600 lei calculată la 1 000 lei 
fonduri fixe — valoare neamorli- 
zată.

De ce se acordă o importantă cu 
totul deosebită gospodăririi cu înaltă 
eficiență a fondurilor fixe ?

De-a lungul anilor, in special în 
perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, întreprin
derile noastre au beneficiat de o do
tare tehnică din ce in ce mai mo
dernă, fiind tot mai numeroase uni
tățile care se situează din acest 
punct de vedere la nivelul celor 
mai bune realizări din lume. De 
asemenea, în vederea continuării 
procesului de dezvoltare economico- 
socială rapidă a țării noastre, planul 
cincinal 1981—1985 va asigura condi
țiile necesare pentru realizarea 
unui program de investiții de 1 300— 
1 350 miliarde lei ; bunăoară, în pe

rioada 1981—1985 se prevede pune
rea in funcțiune a peste 1 200 capa
cități noi și modernizarea a circa 
1 100 unități existente în industrie, 
realizarea a 375 noi capacități in 
agricultură, executarea unor impor
tante obiective în transporturi și în 
celelalte ramuri ale economiei.

în esență, este vorba de un uriaș 
potențial tehnic al economiei națio
nale, prin a cărui utilizare intensivă 
trebuie să se realizeze an de an în-

Nicolae GHIȚA
inspector de stat șef pentru 
controlul gospodăririi 
fondurilor fixe

(Continuare în pag. a II-a)

Mă întîlnesc adesea — 
pentru profesor nimic mai 
firesc — cu foștii mei elevi, 
cu tinerii de acum... două- 
trei decenii. Mă intilnesc 
așadar cu Timpul, cu o sec
țiune întreagă din copleși
toarea biografie a poporu
lui — perceptibilă în abso
lut tot ce ne înconjoară, 
dar, poate, mai izbitoare 
decît în orice altceva in 
saltul spre maturitate a 
vlăstarelor de ieri. Instalați 
temeinic pe puntea dintre 
ieri și mîine, acești oameni 
astăzi în puterea vieții, cti
tori și cîrmaci ai destinelor 
patriei, o întreagă genera
ție, s-au născut sub zodia 
Eliberării, au copilărit oda
tă cu Republica, au fost 
portstindardele în iureșul 
său spre bunăstare și pro
gres, s-au maturizat odată 
cu ea.

același trunchi sălășluiește 
în inima fiecăruia, indife
rent de vîrstă, implică so
lidaritate, mindrie, stator
nicia telurilor, imboldul de 
a duce mai departe și de a 
înălța, cu jertfe, la nevoie,

poate fi arătată la lumina 
zilei fără să-și mistifice 
cumva crîncena ulcerație și, 
cit de cit. groaznica hido
șenie. Desigur, o tară nu se 
înalță prin „Sesam deschi- 
de-te“. edificarea ei nu e

a îndrăzni spre culmi pe 
măsura rădăcinilor.

Este explicabil că unii 
tineri cintă lâ vioară și al
ții nu. Este vorba de ta
lent. Există o aplicație și 
pentru matematică, să zi-

Glasul mereu tînăr 
al României eterne 

Iubirea de țară în faptele tinerei generații care știe 
să poarte cerul patriei pe pieptul său 

------------------------------- de Mircea SÎNTIMBREANU ---------------------------------

Și nu poți să nu trăiești 
sentimentul tulburător că 
sub geana istoriei alcătuim 
toți o unică familie, rînd 
pe rînd moștenitori și fauri, 
rînd pe rînd fii și părinți. 
Căci există, indiscutabil, 
peste decenii și veacuri o 
contemporaneitate a vlăsta
relor aceluiași popor, iar 
simțămîntul apartenenței la

nepieritoarea ființă a Româ
niei. Omul care rupe aceas
tă legătură este un renegat 
și, de fapt, această legătură 
nici nu poate fi desfăcută 
decît prin dezumanizare. 
Mai dur spus, poate, dar 
mult mai exact, prin tră
dare. Indiferent de măștile 
și fardul ei. Căci fata ade
vărată a trădării nici nu

o promenadă sub arcurile 
de triumf ale exuberantei. 
Construcția are trudă și 
geniu. Cheltuit de fiecaie 
dată aici și acum.

Fiecare faptă se afundă în 
trecut, se așază în hroni
cul zilei de ieri, devine les
pede și treaptă a unor noi 
înfăptuiri, temei sacru de a 
viețui aici și nu aiurea, de

cern. Cred însă că în ceea 
ce privește dragostea de 
patrie, aplicația și talentul 
sînt aceleași pentru toți. 
N-am auzit încă tînăr care 
să spună : „n-am talentul 
de a-mi cunoaște părinții". 
Și nu e vorba doar de pie
tate filială, ci de o împli
nire firească a ființei noas
tre, ceva asemănător cu

funcționarea unei glande 
care ne dă tărie, îmbărbă
tare. Cum altfel tinerii (de 
ieri și de astăzi) și-ar fi 
ințeles atit de bine. fără 
putință de răstălmăcire, 
rostul lor pe acest pămint 
curățit de vitregii, de man
datari ai atîtor jertfe, de 
titulari ai răspunderii ne
țărmurite fată de cea care 
ne-a zămislit pe toți : pa- 
tria-mamă, patria socialistă 
de azi. patria comunistă de 
mîine ? Puntea aceasta în
tre ieri și mîine se constru
iește zi de zi, pătimaș și 
tenace. Dar metalul ei ino
xidabil, mai peren decît a- 
rama horatiană, este toc
mai întilnirea cu trecutul 
de nădeîdi și izbînzi al po
porului tău. Și mi se pare 
mai limpede ca lumina zi
lei că „sediul" acestei ma
terii nu este un manual sau 
altul ori un caiet de notite 
printre altele, ci, în primul 
rînd, inima fiecăruia., căl
dura si vibrația ei. patima 
lucidă a comuniștilor pen
tru tezaurul moștenit și 
pentru generațiile moșteni
toare.
(Continuare în pag. a II-a)
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EFICACITATEA
MUNCII POLITICO-EDUCATIVE

se evaluează după rezultatele practice din producție

Cuvîntul cititorilor
CUViNTUL

OAMENILOR MUNCII
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Puteam 
să. nu 
publicăm?

Mai multi locuitori din latul 
Rădăcinești — comuna Berislă- 
vești, județul Vilcea — ne scriu: 
„Am citit deseori despre bine
facerile ce le fac oamenilor me
dicii și sanitarii. Credem insă 
că este bine să se scrie mai mult 
și despre alți oameni în halate 
albe, cei care se îngrijesc de să
nătatea animalelor. In satul nos
tru lucrează de ani de zile teh
nicianul veterinar Ion Ciutacu ; 
are atita dragoste de animale că 
nu precupețește nimic, fie zi sau 
noapte, pentru a interveni unde 
este nevoie de el. Intr-o recentă 
adunare populară ținută la că
minul cultural, noi l-am felicitat 
și i-am adus mulțumiri pentru 
munca neobosită ți priceperea 
cu care ne-a salvat nenumărate 
vite. Nu s-ar putea publica la 
ziar și despre munca veterinaru
lui nostru ?“.

...Putem să nu publicăm un 
asemenea elogiu adus muncii 
unui om ?

Urmează 
numerele 
cu soț...

In prima duminică de sep
tembrie au circulat, după cum 
se știe, autoturismele personale 
cu numere fără soț. Timpul fru
mos, de toamnă dulce și blîndă, 
a ...aglomerat șoselele, îndeosebi 
pe cele care fac legătura cu zo
nele turistice ți de agrement. 
Și, totuși, in nici un județ nu 
au avut loc accidente de circu
lație cu urmări mortale. De unde 
se vede că dacă șoferii înțeleg 
să respecte regulile de circula
ție, chiar și un trafic intens 
poate decurge fără evenimente 
rutiere de nedorit.

Așadar, numerele fără soț s-au 
comportat la inălțime, lansind in 
acest fel o întrecere „sui 
generis" : nu la viteză, ci la a- 
tenție ! Duminica viitoare ur
mează răspunsul numerelor cu 
soț... Vorba lui bădița Creangă, 
n-ar fi rău să fie bine 1

Arheologică
Anul trecut, un grup de 

speologi bucureșteni semnalau 
existența unor picturi colorate 
in peștera din zona carierei de 
calcar de la Cuciulat, județul 
Sălaj. In anul acesta, peștera a 
fost cercetată mai in detaliu, iar 
picturile respective au fost fo
tografiate. Specialiștii de la 
Academia Republicii Socialiste 
România atribuie acestor picturi 
(care reprezintă un cal și o 
felină — probabil panteră de 
peșteră) o valoare deosebită, ca- 
lificindu-le drept rupestre și pu- 
nindu-le în legătură cu existența 
in apropiere a unei așezări din 
paleolitic.

Dacă noile investigații — din 
această perioadă — vor confir
ma convingerile arheologilor, 
peștera din Sălaj va deveni de 
o incontestabilă importanță in 
circuitul științific, deoarece pină 
in prezent picturi rupestre fu
seseră semnalate numai in Ural, 
in Franța ți Spania, considerin- 
du-se că centrul ți sud-estul 
Europei ar fi lipsite de aseme
nea valori.

Pe o foaie 
de caiet...
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— Neîndoielnic, există o legătură 
organică între calitatea muncii poli
tico-educative, caracterul ei con
cret, axarea ei pe obiectivele eco
nomice stringente ce stau în fața 
colectivului și rezultatele obținute 
in producție — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Ciocău, secretarul comi
tetului de partid de la întreprinderea 
de calculatoare electronlce-București. 
De acest adevăr vă puteți convinge 
în înseși atelierele și secțiile uzinei. Să 
vă dau un singur exemplu. Faptul că, 
în decursul acestui an, întreaga noas
tră activitate de propagandă si edu
cație politică a fost concentrată spre 
mobilizarea energiilor colectivului in 
vederea realizării integrale și de
pășirii producției nete a avut drept 
efect obținerea, pe primele șapte luni 
ale anului, a unei producții nete peste 
plan de aproape sase milioane și ju
mătate Iei, îndeosebi pe calea 
reducerii suplimentare a cheltuielilor 
materiale cu opt lei la fiecare mie. 
Și aceasta in condițiile cind produc
ția a cunoscut un proces de înnoire 
continuă ; în anul acesta, din cele 14 
tipuri de produse pe care le fabri
căm, 11 sint noi...

Cum s-a acționat, ce mijloace din 
domeniul muncii politico-educative 
au fost folosite pentru obținerea a- 
cestor rezultate ?

Se cuvine menționat faptul că. așa 
cum am constatat pe parcursul docu
mentării în întreprindere și in cursul 
discuțiilor purtate cu secretari ai 
unot organizații de bază, cu nume*

roși comuniști, Întreaga activitate 
politică se caracterizează în aceste 
zile prin îmbinarea preocupărilor pen
tru însușirea temeinică a proiec
telor de documente ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R. cu activi
tatea de mobilizare și unire a tutu
ror forțelor colectivului pentru în
făptuirea sarcinilor de pian și a an
gajamentelor asumate. In acest scop.

informării prezentate s-au referit, 
concret, nu numai la perspectivele 
întreprinderii în ansamblul ei, ci și 
Ia obiectivele și sarcinile ce incum
bă fiecărei secții și fiecărui atelier 
în parte. Așa cum ne-a relatat 
tovarășul Gheorghe Musteață, se
cretarul organizației de bază de la 
sculărie, dezbaterea a avut aici un 
caracter concret, practic, cristalizîn-

preclsă, caricaturi incisive, 
ripostă usturătoare atitu- 
neglijență. manifestărilor 

care afectează efortul 
colectiv pentru obținerea

1

LA ÎNTREPRINDEREA

DE CALCULATOARE ELECTRONICE — BUCUREȘTI

adunările generale ale organizațiilor 
de bază din luna august au avut ca 
prim punct pe ordinea de zi pre
zentarea unei informări alcătuite de 
colectivul de propagandiști de pe lin
gă comitetul de partid în care se re
levau. pe temeiul proiectelor de do
cumente, direcțiile principale de dez
voltare a societății noastre in anii 
următori, punîndu-se un accent deo
sebit pe sarcinile specifice ce revin 
întreprinderii în cadrul creșterii im
petuoase, prevăzute în proiectul de 
Directive, a tehnicii de calcul, micro
procesoarelor, echipamentelor de e*  
lectronică industrială și componen
telor electronice. Demn de reliefat 
ni s-a părut șl faptul că, în majori
tatea adunărilor, dezbaterile în jurul

du-se măsurile necesare în vederea 
asigurării cu S.D.V.-uri de bună 
calitate a procesului de produc
ție. în acest context s-a luat 
o fermă poziție critică față de 
anumite manifestări de risipă la ma
terii prime și materiale, stabilindu-se 
măsuri precise pentru instaurarea 
unui intransigent spirit gospodăresc 
la toate nivelurile și în toate ve
rigile producției.

De altminteri, Întărirea spiritului 
gospodăresc, de economie, pentru 
folosirea rațională a energiei și 
combustibililor constituie un obiectiv 
statornic al intregii activități politico- 
educative. Atît la gazeta de perete 
centrală, cit și Ia gazetele de perete 
din secții, am remarcat articole cu
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Imagine din centrul municipiului Suzâu

(Urmare din pag. I)
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„Dragă tăticule, nu ne mai 
lăsa părăsite, impacă-te cu 
mama, fiindcă noi, cele patru fe
tițe ale voastre, vă iubim la fel 
pe amindoi și vrem să trăim 
laolaltă...".

...Scrisoarea, așternută cu li
tere șovăitoare pe o foaie de 
caiet de clasa întîi, este semna
tă de micile surori Venera. Pe- 
truța, Daniela ți Săndica. Este 
adresată tatălui lor — Adrian 
Uncheșelu, angajat la „Antefng'' 
București — care le-a gonit din 
casă, pe ele ți pe mama lor, 
pentru a găzdui aci o altă fe
meie. Ținem la dispoziție cele 
patru păginuțe emoționante — 
pentru tatăl lor și, desigur, pen
tru colectivul de muncă din care 
acesta face parte.

Imprudență
Tomi Ioan, de la întreprin

derea de spirt Bragadiru — 
București, vrind să descarce 
acidul sulfuric dintr-o autocis
ternă de 20 tone, a desfăcut în 
prealabil capacul de protecție 
de deasupra, ceea ce a făcut ca, 
in momentul deschiderii orifi- 
ciului de golire, din cauza unei 
reacții interne un jet puternic 
să-l surprindă, provocindu-i 
arsuri mortale. Ori n-a știut ce 
se poate intimpla, ori a nesoco
tit instrucțiunile — fapt este că 
din această tragică intimplare 
trebuie să tragă concluzii toți 
cei ce umblă cu asemenea sub
stanțe.
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Raritate
Printre moțatele din curtea 

gospodarului N. Coca din Bacău, I 
una pare a fi... mai cu moț. I 
Ouăle pe care le face ea sint 1 
neobișnuit de mari — cintăresc . 
circa 140 grame fiecare sau chiar I 
mai mult, ceea ce înseamnă de I 
aproape trei ori mai mari față 
de ouăle obișnuite. In interiorul I 
lor se găsesc frecvent cite două | 
ți chiar trei gălbenușuri. Și încă 
o curiozitate : intr-un astfel de ■ 
ou a fost, găsit un alt ou, nor- 1 
mal, cu coajă, gălbenuș și albuș ■ 
— fapt neobișnuit nu numai pen- . 
tru moțata respectivă, ci și pen- I 
tru fermele specializate.

Rubrică realizată ds
Gheorghe MITROI
șl corespondenții „Scinteii' 1

semnate sporuri de producție, contri
buind la realizarea unor ritmuri înalte 
de creștere economică, la sporirea ve
nitului național. Deosebit de impor
tant este ca, cu fondurile fixe de care 
dispunem, să obținem o producție fi
zică cit mai mare, o producție netă 
și un venit național cit mai Înalte. 
Calculele arată că dacă am utiliza și 
în 1985 fondurile fixe productive cu 
aceeași eficientă ca aceea din 1980, 
producția netă realizată ar fi cu circa 
40 miliarde lei mai mică, ceea ce s-ar 
repercuta în obținerea unui venit na
tional pe locuitor cu aproape 1 "00 
lei mai redus.

Sarcinile cuprinse in proiectul de 
Directive 
fondurilor fixe sînt 
sint căile pe care trebuie 
pentru înfăptuirea lor î Și 
sens, proiectul de Directive 
prevederi clare.

în primul rind trebuie

ln privința gospodăririi 
realiste. Care 

acționat 
in acest 
cuprinde

în primul rind trebuie urmărită 
UTILIZAREA DEPLINA A CAPA
CITĂȚILOR DE PRODUCȚIE EXIS
TENTE. în acest sens, este necesar 
ca întreprinderile, centralele indus
triale și ministerele să asigure în
cărcarea integrală, la nivelul capa
cităților de producție proiectate — 
respectiv ăl celor actualizate pe baza 
dotărilor suplimentare și a moderni
zărilor ulterioare — a tuturor între
prinderilor, liniilor tehnologice fi 
instalațiilor existente.

Un accent deosebit trebuie să se 
pună pe atingerea in termene cit mai 
scurte a indicatorilor tebnico-econo- 
mici aprobați Ia capacitățile care au 
depășit termenele planificate pen
tru realizarea acestora, în vederea 
eliminării pierderilor de producție, 
în același timp, trebuie să se Ur
mărească realizarea mal devreme 
față de termenele planificate a pu
nerilor in funcțiune și a indicatorilor 
tehnico-economici aprobați la noile 
obiective ce se dau în exploatare, în 
vederea creșterii eficientei investi
țiilor prin valorificarea fondurilor 
fixe un număr de luni sau trimestre 
mai mult decît în prevederile inițiale 
de plan, realizîndu-se astfel volume 
suplimentare de producție. Din cal
culele estimative rezultă că prin 
intrarea în funcțiune in medie eu o 
iună in avans a capacităților noi de 
producție în cincinalul 1981—1985 
s-ar obține un spor de circa 15 mi
liarde lei producție globală și, res
pectiv, 5 miliarde lei producție netă 
sau venit național.

Altă cale o constituie FOLOSIREA 
INTEGRALA A SUPRAFEȚELOR 
DE PRODUCȚIE CONSTRUITE, 
prin montarea de utilaje suplimen
tare în atelierele cu spațiu insufi
cient utilizat și reorganizarea flu
xului de fabricație, realizind astfel 
o sporire a capacităților de produc
ție cu investiții redUse. ca urmare a 
economisirii unor noi construcții. 
Deși in ultimii ani a existat o preo
cupare sporită în acest sens, valori- 
fieîndu-se circa 1 milion mp supra
fețe productive, cu un spor de pro
ducție in anii 1977—1980 de peste ÎS 
miliarde lei și o economie Ia con
strucții de hale de 1,5 miliarde lei, 
mai există identificate Ia ora actuală 
circa 500 mii mp suprafețe nevalori
ficate incă, al căror efect în cincina
lul următor este estimat la circa 
8 miliarde lei și 750 milioane Inves
tiții în construcții.

MODERNIZAREA MAȘINILOR, 
UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR 
— iată o a treia cale care are drept 
efect principal ridicarea indicilor in
tensivi de utilizare a mașinilor și in
stalațiilor. Este, firește, mai economic 
să se aducă unele îmbunătățiri con
structive sau funcționale fonduri’or 
fixe din dotare decît a cumpăra noi 
mașini Și utilaje, dacă astfel se asi
gură creșterea producției ce se obține 
in unitatea de timp. în acest sens, 
in proiectul de Directive se prevede 
ca prin planurile anuale să fie pre
văzute in mod obligatoriu principa
lele lucrări de modernizare ce se vor 
efectua cu ocazia reparațiilor capi
tale și care vor duce la îmbunătăți
rea parametrilor tehnico-eeonomici, 
mărirea randamentelor, reducerea 
consumurilor energetice șl de materii 
prime, sporirea gradului de automa
tizare ți creșterea capacității de pro
ducție.

O a patra cale este UTILIZAREA 
INTEGRALA A FONDULUI DE 
TIMP DISPONIBIL AL MAȘINILOR 
ȘI INSTALAȚIILOR, A TUTUROR 
MIJLOACELOR TEHNICE, reducind 
Ia strictul necesar opririle pentru 
întreținere și reparații și elimlnind 
opririle accidentale, neprevăzute. 
Astfel, numai creșterea planificată 
a indicelui de utilizare a mașiniior- 
unelte de bază cu 1 Ia sută in 1985 
fată de 1980 asigură, in ramura con
strucțiilor di mașini, un spor de pro
ducție globală de circa 1 miliarde Iei 
sau un aport de circa 2,5 miliarde 
lei venit national.

EXPLOATAREA ÎNGRIJITĂ. ÎN
TREȚINEREA ȘI REPARAREA LA 
TERMENELE PLANIFICATE ȘI ÎN 
CONDIȚII CALITATIVE SUPERI
OARE A UTILAJELOR - pentru 
crearea condițiilor de exploatare 
continuă la randamentul maxim al 
acestora — este cea de-a cincea cale. 
Astfel, dacă în anul 1980, într-un mi
nut se va realiza o producție globală 
de 2,5 milioane lei, în anul 1985 în- 
tr-un minut se va realiza o producție 
globală de 3,8 milioane lei.

Este evident că timpul devine din 
ce în ce mai prețios. Dar a forța o 
mașină sau un utilaj să lucreze peste 
puterile sale, sub justificarea de a 
obține o producție mai mare, a nu 
organiza cum trebuie întreținerea și 
repararea mijloacelor tehnice, a ad
mite comoditatea și indisciplina in 
respectarea normelor tehnice înseam
nă a condamna la degradare prema
tură fonduri fixe in care s-au inves
tit muncă, timp și bani din avuț'a 
națională.

Răspunderea pentru buna exploa
tare, întreținere și reparare a zestrei 
tehnice a națiunii este in primul rînd

o problemă de conștiință muncito
rească, de etică profesională. în pro
iectul de Directive sînt cuprinse o se
rie de măsuri menite să îmbunătă
țească activitatea de întreținere și 
reparare a mijloacelor tehnice. Vom 
enumera citeva : folosirea corespun
zătoare și dezvoltarea sectoarelor de 
întreținere existente in unitățile eco
nomicei precum și extinderea și di
versificarea rețelei de întreprinderi 
specializate în repararea diverselor 
categorii de utilaje ; reparațiile de 
mașini-unelte și utilaje de uz gene
ra! urmează să fie efectuate centrali
zat, pe zone geografice, ministere, 
centrale industriale sau grupe de în
treprinderi. Prin planurile anuale 
vor fi nominalizate toate reparațiile 
capitale necesare, conform normati
velor de funcționare și întreținere a 
fondurilor fixe stabilite pe grupe de 
mașini, utilaje și instalații tehnologi
ce, cu precizarea necesarului de pie
se de schimb, a costului lucrărilor, 
executantului și a termenului de rea
lizare a acestora.

Și, în fine, o a șasea cale se referă 
la ORGANIZAREA JUDICIOASA, 
ȘTIINȚIFICA A PROCESULUI DE 
PRODUCȚIE. Ne referim, îndeosebi, 
la o gamă largă de măsuri privind 
asigurarea forței de muncă planili- 
cate, extinderea lucrului la mai mul
te mașini, aprovizionarea tehnico- 
materială ritmică și integrală a tutu
ror locurilor de muncă, la programa
rea producției pe toate schimburile. 
Și in acest sens, in cuprinsul 
proiectului de Directive sînt pre
văzute măsuri concrete. Dacă ne 
referim, de pildă, la această pro
blemă centrală a organizării pro
ducției și a muncii care este pregă
tirea forței de muncă, creșterea cali
ficării și policalificării lucrătorilor 
trebuie să se înțeleagă că rezulta
tele, eficiența utilizării fondurilor 
fixe productive depind, în cele din 
urmă, de oameni, de măsura în care 
aceștia cunosc și stăpînesc tehnica 
modernă.

în esență, problema utilizării cu o 
înaltă eficientă economică a capaci
tăților de producție trebuie să-și gă
sească o bună rezolvare atît la ni
velul întreprinderilor, cit și la cel al 
centralelor și ministerelor. Așa cum 
se precizează in proiectul de Directi
ve. oamenilor muncii le revine înda
torirea de a acționa cu cea mai mare 
răspundere și exigență pentru gospo
dărirea cit mai judicioasă a poten
țialului productiv, a fondurilor fixe 
ale societății, de care depind crește
rea producției materiale, sporirea 
avuției naționale, ridicarea neconte
nită, pe această bază, a nivelului de 
trai al poporului.

adresă 
Ele dau o 
dinilor de 
de risipă, 
întregului . . _ .__
de cit mai mari economii. Efectul 
creării unui asemenea climat exigent 
îl constituie faptul că, pe primele opt 
luni ale anului. Ia energia electrică 
s-au obținut economii de 790 MWh, 
iar la energia termică s-au eco
nomisit 336 tone combustibil con
vențional. Firește, rezultatele sint 
meritorii, dar ele nu au contribuit Ia 
crearea unei stări de au tomul turnire, 
ci. dimpotrivă, au dat noi temeiuri 
muncii politico-educative spre a de
monstra prin exemple convingătoare 
că se poate obține și mai mult în 
această direcție.

O atenție deosebită s-a acordat, tn 
cadrul întreprinderii, realizării unei 
propagande vizuale concretă și pline 
de miez. Ni s-a părut semnificativă 
corelarea, în această privință, între 
diferitele ateliere. La secția calcula
toare mari, bunăoară, am citit pe un 
panou : „Colectivul atelierului plat
formă reglaj final se angajează să 
realizeze pină Ia sfirșitul anului, 
peste plan, un calculator Felix-513", 
pentru ca, pe un panou situat în 
imediată vecinătate, să citim : „Co
lectivul atelierului plachete se anga
jează să realizeze pină la sfirșitul 
anului 2 074 plachete echipate pesta 
sarcinile de plah". Demn de remar
cat este faptul că, din plachetele 
anunțate in al doilea angajament, 
se va putea duce la bun sflrșit pri
mul. Iar esențial este că acestea nu 
reprezintă simple anunțuri informa
tive, ci că se acționează efectiv, 
prin programe de măsuri, pentru 
stricta lor îndeplinire — valoarea a- 
cestor angajamente, chibzuit corobo
rate între ele, fiind de 20 milioane 
lei. cifră din care o bună parte se 
va adăuga la depășirea indicatoru
lui producției nete pe Întreprindere.

Ar mai trebui amintită, în acest 
context, și activitatea dinamică a bri
găzii artistice, al cărei ultim program, 
prezentat direct in ateliere, militea
ză „pe concret" împotriva atitu
dinilor de indisciplină. „Și dacă aces
te atitudini sint, oină la urmă, lichi
date — arată, pe bună dreptate, tova
rășul Neacșu Tudose, președintele co
mitetului sindicatului — aceasta se da- 
toreste faptului că nu le lăsăm să 
prolifereze, că luăm atitudine prom
ptă, hotărîtă pe toate căile, inclusiv 
pe calea programelor de brigadă, 
pentru înlăturarea lor".

Firește, s-ar mai putea spune multe 
lucruri bune despre activitatea po- 
litico-educativă oe se desfășoară 
in întreprindere. O mențiune cri
tică se cuvine totuși făcută : 
nu e de conceput ca, tocmai 
intr-un asemenea colectiv, stația 
de radioamplificare să desfășoare 
O activitate mult prea... firavă, 
activitate care — pe parcursul în
tregii luni august — s-a limitat doar 
la trei-patru emisiuni consacrate 
problemelor economice actuale ale 
întreprinderii, restul timpului . fiind,, j 
ocupat, fii general, de lectura unor’ 
materiale din ziare șl reviste (treabă 
necesară și aceasta, dar nu sufi
cientă !). Nu convinge tn nici un 
fel argumentul că „stația e slabă, 
abia acum achiziționăm una mal 
mare". Ca și cum calitatea progra
melor ar trebui Să fie determinată 
de ...puterea stației !

Uh adevăr se desprinde cu limpe
zime din exqperienta puternicei or
ganizații de partid ă colectivului de 
la întreprinderea de calculatoare : 
o activitate polilico-edueativă bine 
concepută și susținută iși găsește 
deplina legitimare in eficiența ei pe 
tărimul rezultatelor practice, con
crete in producție.

Victor BIRLADEANU

se
se

(Urinare din pag. I)

DE LA ADAS

Prin hărnicia sătenilor
în primăvara anului 1949, cind 37 

de familii de țărani săraci din comu
na Făcăeni, județul Ialomița, au 
înființat prima cooperativă agri
colă de producție de prin par
tea locului, averea noastră o con
stituiau doar 145 ha teren arabil, 20 
de cai, 17 boi, 3 vaci, 15 pluguri... De 
la stat am primit ajutor modest, 
după posibilitățile de atunci, că să 
putem începe munca laolaltă. Au ur
mat ani de muncă neobosită, de efor
turi pentru organizare, pentru fo
losirea tuturor resurselor, -pentru 
transformarea mentalității oameni
lor.

După 30 de âni de la înființare, 
cooperativa noastră are un bilanț 
bogat de realizări. Am pornit cu 
puțin, dar C.A.P. „Progresul" este 
de multă vreme multimilionară. 
S-au ridicat 48 diferite construcții 
noi s grajduri, saivane, magazii pen
tru cereale etc. Avem utilaje pen
tru Irigat legume si orez. Problema 
asigurării apei potabile a fost re
zolvată. Sectorul zootehnic nu-

mără astăzi peste 320 bovi
ne, 420 cai, peste 3 000 de oi, 
600 porci, mii de păsări, familii de 
albine și altele. în prezent ne stră
duim să realizăm și chiar să depă
șim prevederile din planul ce re
vine comunei noastre.

Pe zi ce trece și comuna iși 
schimbă înfățișarea. Din patru fa
milii de cooperatori — trei locuiesc 
astăzi în case noi, confortabile, bine 
înzestrate. Cooperatorii au contri
buit și la ridicarea multor clădiri 
sodal-culturale : două cămine cu 
săli de spectacole și cinematograf, 
bibliotecă, dispensare, magazine, 
cinci școli, două grădinițe pentru 
copii, un nou local pentru poștă. 
Prin unitățile noastre comerciale se 
desfac anual mărfuri în valoare de 
peste 30 milioane lei.

Vrem să muncim si mai bine ca 
viața noastră să fie și .mai fru
moasă.

Constantin FRINCU 
cooperator, comuna Fâcâeni, 
județul Ialomița

Preț și dispreț față de ambalaje
în luna iulie am cumpărat de la 

rhagazinul de mobilă din Craiova, 
de pe Calea Caracal, o garnitură 
de mobilă tip „Madrigal", moder
nă, de bună calitate și frumos am
balată, 
depozit 
separat 
lajului, 
vrează 
cat că locuiesc la bloc șl nu am ce 
face cu acest material lemnos, de
altfel bine lucrat, in care sînt am
balate piesele de mobilă. Cum

La ridicarea acesteia din 
ml s-a cerut să plătesc 
108S lei, costul amba- 
altminteri nu mi se 11- 

marfa. în zadar am expli-

Cind risipa 
este

-Administrația Asigurărilor de 
Stat recomandă fiecărui automobi
list să contracteze „asigurarea fa
cultativă de accidente a conducă
torilor de autoturisme și a ailor 
persoane aflate în autoturisme".

Această asigurare acoperă. în li
mita numărului de locuri admis la 
transport, consecințele accidentelor 
intîmplate persoanelor, nenominali
zate, aflate in autoturisme.

Primele anuale de asigurare sint 
intre 80 lei și 240 lei in raport de 
nivelul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putindu-se plăti 
și in rate.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenții or și inspectorilor de asigu
rare, filialelor A.C.R., sau. direct, 
oricărei unități ADAS.

Căci, pornind din baști- 
niie fără tăgadă, nu este 
nimic mai intens prezent in 
viața societății noastre de
ck viitorul. Firul căutărilor 
și strădaniilor personale și 
obștești se supune gravita
ției universale a zilei de 
miine. Este sensul fiecărui 
strop de sudoare și de sin
ge, suverana motivare a 
zbuciumului omenesc și su
praomenesc, clipa de clipă 
reînnoit pe altarul acestei 
singure divinități : Viitorul 
Patriei, căr eia ri aducem o- 
franda cea mai de preț, ti
nerețea, viața noastră În
săși. Este această neconte
nită prefacere a clipelor în 
aurul zilei de miine, singu
ra alchimie care a reușit.

. A te osteni, in sine, nu 
spune nimic. Dar de ce î 
încotro ? Fără un răspuns 
clar la aceste întrebări, prin 
care tînărul iscodește și 
dezleagă sensul combustiei 
sale, totul devine epuizant 
și haotic. Vestitele oracole, 
altădată atît de chestionate, 
au amutit. Și pe bună drep
tate. Știm încotro mergem 
șl de aceea știm Încă din 
zorii existentei și ce avem 
de făcut. Nu necunoscutul 
ne determină destinul, ci, 
dimpotrivă, tocmai ceea ce 
ne este mai bine cunoscut. 
Iar stabilirea viitorului nos
tru a devenit un „oracol" 
obștesc. într-adevăr. marea 
superioritate a orînduirii 
noastre socialiste constă, 
printre altele, și in faptul 
că a clarificat, pentru noi 
toți, tocmai răspunsul la 
aceste întrebări, că, afla ti 
permanent la intersecția cu 
viitorul, știm și încotro și 
de ce trudim și astfel mer
sul nostru, chiar dacă nu 
lipsit de greutăți, nu este 
întovărășit de panica eșuă
rii. Avem incă de tineri 
conștiința asumării comu
nismului, avem dovezile a- 
cestuia, îi stăpinim etapele 
și le desăvîrșim, convertin- 
du-ne gospodărește energia, 
adică tinel-ețea, la singura, 
bancă nicicind falimenta
ră : Viitorul. De aici, senti
mentul fundamental de 
certitudine al tuturor, tn- 
cepind cu mlădițele. de aici 
tonicitatea vieți! noastre. Și 
chiar a sacrificiilor. De aici, 
dinamismul acestei socie
tăți. Căci tot ce avem în 
jurul nostru, toate marile 
realizări au avut un curs, 
totul a început și a conti
nuat, am ales ceva la fie-

acest ambalaj poate fi răfoloslt și 
lâ alte garnituri de mobilă, in 
foarte bune condiții, numai prin 
baterea unor cuie, nu înțeleg de 
ce nu se retine la magazin, spre a 
fi restituit fabricii producătoare. în 
acest fel s-ar putea economisi im
portante cantități de material 
lemnos, s-ar evita risipa de muncă 
și energie consumate la fasonarea 
unor asemenea ambalaje.

Constantin MARINESCU 
strada Silozului, Craiova

de energie
... prevăzută in proiect

Folosirea in mod rational a ener
giei electrice constituie in prezent o 
problemă majoră care preocupă 
toate colectivele de muncă, toti fac
torii de conducere din întreprinderi 
și instituții, pe toți cetățenii, care 
trebuie să acționeze permanent 
pentru Înlăturarea și prevenirea ri
sipei.

La blocul nostru insă (2 AB, din 
bulevardul Victoriei. Alba Iulia) 
trebuia să aprindem și ziua 8 
becuri, deoarece in casa scărilor nu 
pătrunde lumina zilei. Proiectantii 
și constructorii au prevăzut pentru 
iluminatul acesteia și al palierelor

celor 8 etaje... becul electric. Pen
tru a se evita un asemenea consună 
suplimentar de energie electrică la 
acest bloc și la altele, proiectate la 
fel, s-ar putea găsi unele soluții 
de executare la casa scărilor a unor 
deschideri prin care să pătrundă 
lumina zilei. Firește, in 
trebui să se renunțe la 
proiecte, care prevăd 
casei scărilor numai cu 
lectrice.

viitor va 
astfel de 
iluminatul 
becuri e-

Aurel MUNTEANU 
subinginer constructor, Alba lulla

Cine schimbă macazul la o barieră 
a neglijenței?

De aproape trei, luni, pasajul de 
nivel peste calea ferată ce face le
gătura municipiului Rimnicu Vilcea 
cu platforma chimică Govora, prin 
localitatea Riureni. se află tn repa
rație. Lucrările insă avansează in... 
ritm de melc. Din cauza lipsei de 
supraveghere nu se lucrează efec
tiv decît 4—5 ore ne zi. tn vreme 
ce repararea pasajului șl redarea sa 
circulației întirzie, autobuzele I.T.A. 
și ale I.G.O., celelalte autovehicule 
Înregistrează consumuri exagerate 
de carburanți, fiind nevoite să oco
lească pe o altă rută — prin 
satul Copăcel — Ocnele Mari — 

^Rimnicu vilcea sau să aștepte șl

din toate direcțiile în ju- 
platformei chimice vîlcene 
nevoite să staționeze mi- 

in șir și la bariera C.F.R. Stol-

să Irosească timp prețios la barie
ra C.F.R. din Riureni. De a- 
semenea. autovehiculele care cir
culă 
rul 
sint 
nute
niceni — Băile Govora. Toate acesta 
neajunsuri ar putea fi evitate dacă 
pasajul de nivel respectiv ar fi re
pus cit maj repede in funcțiune.

Alexandru REZEA
Combinatul de produse sodice 
Govora, județul Vilcea

care răscruce, și anume e- 
xact ceea ce trebuia ales. 
Și aceasta o tace flecare 
dintre noi intr-un colocviu 
lucid și acut cu împrejură
rile, cu cei din jur, cu sine 
însuși.

Sintem laolaltă, tntr-o 
continuă ștafetă, făuritorii 
propriei istorii, dar aceasta 
nu se prepară prin reac
ții meșteșugăresc-previzibi- 
le, n-avem contractat vreun 
pașaport in linie dreaptă 
spre toate țintele vieții. A- 
legem de fiecare dată. Pio
nieratul deciziei concrete, 
in noianul de solicitări șl 
variante, ne aparține. Dar 
cum 7 Și din nou : încotro 7 
Drumul se sapă in stinca 
zilei de azi, iar un minut nu

și mailul nu e o himeră 
ales că â voi cu dîrzenie și 
neabătut înseamnă a pu
tea. Tinerii noștri contem
porani au o vocație unani
mă șl universală spre exce
lență. Atinsă de bagheta 
voinței de a Înfăptui, voca
ția devine performantă. De 
aceea, tinerețea este totuna 
cu pasiunea, acest elixir ce 
desfide vlrsta, îndeosebi și 
în primul rînd pe stadionul 
ce-i este propriu : primă
vara vieții, primăvara pa
triei.

Cele 20 de milioane de 
zile-muncă-paslune. înmă
nuncheate între răsăritul și 
apusul soarelui, sint adevă
rata energie nucleară a 
prefacerilor noastre. Tinere-

Glasul mereu tînăr
este egal cu altul decît ca 
durată. Există clipe decisi
ve, momente hotărîtoare. 
Valoarea lor este însă per
fect contfolâbilă, căci cel 
mai prețios minut actual 
este acela cară cuprinde cea 
mai mare parte de viitor. 
Este ceea ce se cheamă roB- 
tul, sensul, rațiunea unei 
acțiuni. Dar rosturile sint 
multe și felurite: mari și 
mici, esențiale și lăturalni
ce, imediate și depărtate, 
rodnice sau sterilizante. 
Numai că ele nu ni se in- 
fătișează gata măsurate. 
Este ceea ce facem zi de zi, 
ghidați de gîndirea și chib
zuință celor mai încercate 
călăuze : comuniștii. A- 
vem nevoie de o pri
vire tn care dioptriile ve
derii din aproape și de la 
distanță să fie perfect în
gemănate. Miopia fată de 
viitor a dus totdeauna la 
suferințe șl eșecuri. Evita
rea holocaustului cere nu 
numai bunăvoință, ci și lu
ciditate. Este nevoie așadar 
de exercițiu anticipativ, de 
o permanentă Înălțare a că*  
tarei pentru a ținti și ac
ționa cu maturitate.

Este unul dintre cele mai 
curente exerciții ale tinere
ții In patria noastră. Căci 
tînărul absorbit de pasiu
nea 
pină 
dine

' unde
fiecare, el a aflat că idea-

construcției forează 
în stratul cel mai a- 
al ființei sale, acolo 

doarme uriașul din

tul consimte la această 
combustie, o întețește prin 
suflul spiritului său revo
luționar și respinge zăbala 
și chinga inerției, indife
rent cum ar încerca să se 
travestească. Se știe, descă
tușarea energiilor nu e un 
proces spontan, ea se însu
șește, se deprinde ca obiș
nuința apel reci sau a gim
nasticii zilnice. Cind ? In 
tinerețe. De fapt, tinerețea 
însăși este o epocă-școală, 
un vast teren de antrena
ment, o palestră de exersa
re a tuturor virtuților și 
virtualltătilor în zona ma
rilor curenți ascendenți.

Tineretul patriei noastre 
a dovedit că este capabil 
de toate marile exerciții 
proprii militantismului co
munist : exercițiul genero
zității, al tenacității, al sim
țului de răspundere, al au
tocontrolului, exercițiul de 
a comanda timpului, de a-1 
încărca din greu, de a-i 
cere socoteală și dobîndă. 
El a învățat să ridice frun
tea spre tot orizontul vieții, 
să facă o trează topometrie 
a cotelor realității noastre, 
să planteze pe teritoriul zi
lei de miine tinte și idea
luri, nu miraje, a învățat 
să-și croiască pîrtia sa. prin 
fulguiala ispitelor vîrstet, 
să-și transforme visurile în 
sarcini, fără a pierde din 
vedere nici una, fără a lăsa 
să putrezească urgențele și 
a urgenta ceea ce este inac-

tual... Sint numeroase, fără 
de număr — și aceasta in 
sensul cel mai exact ne
determinării — exe> dțiile 
tinereții. Ele se redui. în 
esență, la acea școlarizare 
fundamentală a personali
tății umaniste revoluționa
re — a luptă, a te bate pen
tru progresul societății in 
cunoștință de cauză, așadar, 
cu acel capital de luciditate 
șl înflăcărare proprii con
științei comuniste.

Spre ce tind tinerii năs- 
cuți in patria libertății 7 Ei 
tind să respire spațiile largi 
ale tării lor, să-i soarbă și 
să-i sporească intr-o intima 
logodnă frumusețile, să 
urce spre piscurile culturii, 
să aibă cale liberă spre la
birintul tehnicii moderne, 
să lichideze inerția și pre
judecățile ce o legitimează, 
să devină cel mai pur ti 
mai proaspăt combustibil al 
înălțării poporului. Pornind 
să facă înconjurul propriei 
lor vieți, întocmai ca navi
gatorii clipei cind se ridică 
ancora, ei știu cel puțin 
trei lucruri : că marea Je 
va fi favorabilă, nava va fi 
solidă și cîrmaciul priceput. 
Adeziunea tineretului. în
truchiparea palpabilă si 
singura măsură a patrio
tismului său sint — a do
vedit-o în toți acești 35 de 
ani — fapta, aportul nemij
locit și neprecupețit la înăl
țarea României socialiste. 
Este exercițiul fundamen
tal al tinereții. Și mi-aș în
gădui să închei aceste rin- 
duri cu o acoladă de cuget 
ce, tmpreunînd peste 
veacuri patriotismul mili
tant, ne dă adevărata și su
perioara sa semnificație. 
Spunea Gh. Asachi in 1857 : 
„Acela nu este patriot care 
n-a învățat a fi folositor 
obștei ; n-a purtat cerul pe 
pieptul său, acela care n-a 
simțit plăcerea de a fi bi
nefăcător pentru cei multi, 
chiar cu sacrificiul său". 
Iar conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iși în
cheie vibrantul jurămînt 
de Președinte al Republicii 
cu aceste cuvinte, sub a că
ror constelație se înscrie 
tot ce e suflet românesc : 
„Jur că îmi voi face întot
deauna datoria cu cinste șl 
devotament pentru strălu
cirea și măreția națiunii 
noastre socialiste, a Repu
blicii Socialiste România !". 
E un jurămint și o chema
re. Este glasul mereu tînăr 
al României eterne.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDE?
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste România, ne permitem să vă exprimăm dumneavoastră, și prin 
intermediul dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii 
Socialiste România, Marii Adunări Naționale și poporului muncitor român 
frate, felicitări călduroase.

în cei 35 de ani care au trecut de la eliberarea de sub dominația 
fascistă, capitalistă și moșierească. România a beneficiat de condiții favorabile 
pentru a înainta rapid pe calea socialismului. Republica Socialistă România 
a devenit o țară cu o economie dezvoltată, cu un nivel de viață material și 
cultural ridicat, ca rezultat al activității creatoare a poporului muncitor 
român, sub conducerea Partidului Comunist Român ți, in același timp, că 
o afirmare de mare importantă a cooperării echitabile, in toate domeniile, cu 
alte țări socialiste.

Aceste victorii ridică tot mal mult rolul șl prestigiul Republicii Socialiste 
România pe arena internațională ți constituie o contribuție la întărirea 
forțelor revoluționare și a socialismului mondial și, in același timp, o 
încurajare a luptei națiunilor pentru independență națională, democrație și 
progres social. Ținem să vă felicităm din toată inima și considerăm «ceste 
victorii ca pe ale noastre.

Cu această ocazie solemnă, ne permitem să exprimăm mulțumirile noastre 
partidului, guvernului, Marii Adunări Naționale și poporului frate român 
pentru sprijinul și ajutorul acordat poporului laoțian In lupta sa revoluționară 
din trecut și, in prezent, în transformarea țării și construcția socialismului.

Fie ca poporul român s& obțină tot mal multe succese in realizarea 
planului cincinal adoptat de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, conducînd România spre edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Să se întărească șl să se dezvolte tot mal mult solidaritatea și prietenia 
frățească între cele două partide aie noastre, între cele două guverne și între 
popoarele laoțian Și român.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al R. D. P. Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a R. D. P. Laos

Cronica zilei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a sărbătorii naționale a României, 
vă rog să-mi permiteți să vă exprim urările mele sincere pentru această 
dată istorică ce marchează începutul construcției socialiste in țara dum
neavoastră.

Uniunea Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.) susține cu fermitate eforturile 
dumneavoastră pentru dezvoltarea plenară a poporului român și pentru stabi
lirea unei păci durabile, pentru 0 cooperare fructuoasă in regiunea Balca
nilor.

Președintele PA.S.O.K.
ANDREAS G. PAPANDREU

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Sinteze recapitulative. Matematica
9,30 Melodii populare

10,00 Film serial : „Dallas"
11,10 Telex
11,20 închiderea programului 
16,00 Telex
16,os Cenaclul literar al elevilor
16.23 Almanah pionieresc
16.50 Din țările socialistă
17,05 Școala contemporană
17.30 Tînăr dnt în grai străbun
17.50 Viața rațională
18,05 Efigii lirice — Poezie șl muzică
1<,25 Revista social-politică TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

\
19,20 Reflector
19.+0  Muzică populară
20,00 Seară de teatru : „îmbrățișarea 

fratelui" de Alex. Philipplde. Pre
mieră pe țară

21,13 Documentar TV
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 1
16,00 Muzică ușoară
16.25 In dezbatere : Proiectul de Direc

tive aia Congresului al Xll-lea * *1  
P.C.R.

• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român) : „Co
loana infinită". Micro-spectacol în 
imagini, sunet șl lumini urmat de 
un recital vocal instrumental cu 
soliștii : Dan lordăclicscu-bariton, 
Ruxandra Vlad-mezzosoprană, Va
lentin Gheorghiu-plan, Ștefan 
Gheorghiu-vioară — 20.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) ; Dragoste periculoasă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gtnd, o lacrimă, un zimbet — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
cintă, ride și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală m-, 20, cartier Titan) : 
Pescarul și norocul — 19.30.

16.40 Cintece de viață nouă
16.55 Bucuriile muzicii
17.40 Buletin rutier
18,00 Film serial pentru eopll
13.25 Tot înainte 1
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Muzică de cameră
19.55 viața economică a Capitalei
20.25 Treptele afirmării
21,03 Reportaj pe glob
21,35 Telejurnal

Primire. Tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit, luni după-amiază, pe 
AJi Fahmi al Daghastani, ministrul 
transporturilor, comunicațiilor și na
vigației al Republicii Arabe Egipt.

In cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost examinate 
posibilitățile de dezvoltare, în conti
nuare, a relațiilor economice dintre 
cele două țări.

Intîlnire. Delegația Consiliului 
Revoluției din Portugalia, condusă de 
generalul Franco Charais, care face 
o vizită tn țara noastră, la invitația 
Consiliului Național ăl Frontului U- 
nității Socialiste, s-a întilnit luni cu 
tovarășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S.

Colocviu pe tema „Transportul 
macromolecular în sistemele celulare"

Luni au Început In Capitală 
lucrările colocviului ,.Transportul 
macromolecular in sistemele celu
lare", organizat in cadrul Insti
tutului de biologie și patologie celu
lară. recent înființat.

în cuvintul inaugural, prof. Nicolae 
Simionescu, directorul institutului, a 
exprimat vii mulțumiri conducerii 
de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru sprijinul 
acordat in crearea acestui nou insti
tut, în ridicarea științei românești pe 
trepte tot mai înalte.

Prof. Ion Ursu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a transmis 
participanților la colocviu, Întregului 
personal al institutului un salut 
cordial și urări de succes din. partea 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie și personal din partea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință ș! 
Tehnologie.

A luat apoi cuvintul prof. Aneta 
Spornic, ministrul educației si lnvă- 
țămlntuluL

Știri sportive
• Rezultatele etapei a 4-a in divi

zia „A" la fotbal : F.C.M. Galați — 
Steaua 1—1 ; Jiul — Chimia Rm. Vil- 
cea 0—0 ; C. S. Tirgoviște — F. C. 
Argeș 3—0 ; Univ. Craiova — „U“ 
Cluj-Napoca i—Q ; Dinamo — Olim
pia Satu Mare 2—0 ; Politehnica Iași 
— Sportul studențesc 2—0 ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Gloria Buzău 2—0 ; 
Viitorul Scomicești — S. C. Bacău 
1—0 ; F. C. Baia Mare — Poli. Timi
șoara 3—2.

In clasament conduce Steaua (7 
puncte, golaveraj +7). urmată de 
Univ. Craiova (7 puncte, golaveraj 
+8). Pe locurile 3, 4 și 5 — C.S. 
Tirgoviște, A.S.A. și „U“ (cu cite 6 
puncte). Pe locurile 15, 16, 17 și 18 — 
Gloria Buzău (2 p). Chimia (1), Jiul 
(1) și Olimpia (zero puncte).

Următoarea etapă, a 5-a, este pro
gramată pentru miine, miercuri 5 
septembrie.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a realizat o in
formare reciprocă asupra preocupări
lor actuale șl de perspectivă ale ce
lor două organisme politice ; au fost 
relevate bunele relații existente in
tre popoarele român șl portughez și 
s-a exprimat de ambele părți dorin
ța de a adînci și dezvolta tn conti
nuare prietenia, colaborarea si coope
rarea dintre România șl Portugalia, 
in spiritul înțelegerilor convenite in
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ramalho Eanes, cu prilejul Intîlnirii 
la nivel Înalt din primăvara acestui 
an.

La lntilnire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte generalul Mihai Chițac, alțl 
membri ai Consiliului Național al 
F.U.S., precum și Jorge Serpa Neves, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Portu
galiei la București.

Vizite. Intre 1 și 3 septembrie 
delegația parlamentară a Republicii

în numele oamenilor de știință de 
peste hotare, care participă la acest 
colocviu cu expuneri, conferințe și 
demonstrații practice de laborator, 
prof. dr. George E. Palade. laureat 
al Premiului Nobel, conducătorul 
Departamentului de biologie celulară 
al Facultății de medicină din cadrul 
Universității Yale — New Haven 
(S.U.A.), a exprimat admirația pen
tru realizarea acestui modern insti
tut. pe care îl situează alături de 
cele mai complexe unități de cerce
tare. El a urat, totodată, succes de
plin colectivului noului institut.

Institutul de biologie și patologie 
celulară reprezintă o ttnără si mo
dernă unitate de cercetare științifică, 
dotată cu aparatură și utilaje de cer
cetare de mare complexitate. Prin 
organizarea sa, această unitate re
flectă eforturile deosebite ale Statu
lui nostru pentru continua lărgire a 
bazei, materiale a științei in tara 
noastră, concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea susți
nută a capacității proprii de cerce
tare in toate domeniile, ihclusiv în 
Cel al biologiei, corespunzător nece
sităților dezvoltării economice si so
ciale a patriei noastre. (Agerpres)

• Au început întrecerile turneu
lui internațional de fotbal pentru e- 
chipe de juniori, care se desfășoară 
in Iugoslavia.

Selecționata României a Întilnit In 
localitatea Labln formația Iugoslaviei, 
cu care a terminat la egalitate 1—1 
(1-1).

• Competiția Internațională femi
nină de volei de la Varna a fost 
cîștigață de reprezentativa R.D. Ger
mane. care a întrecut in finală cu 
scorul de 3—0 (15—12, 15—6. 15—3) 
selecționata României.
• La Phenian au luat sflrșit 

reuniunile competiției internaționale 
de box „Turneul Armatelor Prietene". 
Un frumos succes ■ repurtat la ca
tegoria „semlușoară" pugilistul Flo
rian Livadaru (Steaua București), 
care a intrat In posesia medaliei de 
aur.

Malta, condusă de Calcidon Agius, 
președintele Camerei Reprezentanților, 
care la invitația Marii Adunări Națio
nale face o vizită in țara noastră, a 
fost oaspete al județului Brăila. Par
lamentarii maltezi au avut o întreve
dere cu Ion Catrinescu, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Brăila, in cadrul că
reia s-a discutat despre experiența 
județului Brăila in domeniul dezvol
tării industriei socialiste, al moder
nizării agriculturii și înfăptuirii pro
gramului de investiții și construcții, 
precum și in probleme de organizare 
și conducere a vieții social-economice.

în timpul șederii, oaspeții au vi
zitat mai multe unități agricole brăi- 
lene, precum și Fabrica de confecțti 
Brăila.

în onoarea delegației parlamentare 
a Republicii Malta, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Brăila a oferit un 
dejun.

★
în perioada 22 august—3 septem

brie ne-a vizitat țara, la invita
ția C.C, al P.C.R., Mpinga Kasenda, 
secretar permanent al partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției din 
Zair.

Cu acest prilej, oaspetele a avut 
lntilnlri și convorbiri la C.C. al 
P.C.R., Ministerul Afacerilor Exter
ne și Academia „Ștefan Gheorghiu" 
— cu tovarășii Leonte Răutu. Ștefan 
Andrei și Ilie Rădulescu.

In timpul șederii sale in România, 
Mpinga Kasenda a participat la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 35-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, precum și obiec
tive de interes social-economic, cul
tural și turistic din ’ București, din 
județele Constanța și Brașov.

(Agerpres)

cinema
• Hoțul din Bagdad ■ SADA PA
LATULUI — 17,15; 20, PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 
18.
a Mihail, dine de circ: SCALA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,16.
• Moartea unul ghid : PATRIA — 
13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Lumea Atlantide! s LUCEAFĂ
RUL — 14; 16,15; 18,30; 20,45, la gră
dină— 20,15, BUCUREȘTI — 13,30;
15 45*  18*  20 15
e Satul’cu’arțari I TIMPURI NOI
— 14,30; 17; 19,30.
• Iphigenia : CAPITOL — 13,30;
16,15; 19, la grădină — 20. GRIVIȚA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Tinăr și liber : CINEMA STU
DIO — 10; 12, OIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Gala filmului bulgar „Luca cel 
sărac" i CINEMA STUDIO — 20.
• Olga și poetul : CENTRAL — 
15,30; 17,45; 30.
• Ultima frontieră a morții t FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20. la grădină — 20.30.
• La cinci zile de casă : FESTI
VAL — 13,45; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,13; 13,30: 15,43; 13; 
20,15, MODERN — 9; 11.15; 13,30; 
13,45; 18,15; 20,43, la grădină — 20.
• Veronica — 9,15; 11; 12,45, Nea
Mărin miliardar — 14.30; 16,30;
20,13 : DOINA,

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

Alteței Sale
ȘEIC KHALIFA BIN HAMAD AL TH ANI

Emirul statului Qatar
Cu prilejul Zilei naționale a statului Qatar, vă adresez sincere felicitări, 

Împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului țării dumneavoastră.

Exprim încrederea că relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta, spre 
binele celor două popoare, ăl cauzei păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Statul Qatar a săr
bătorit ieri împlini
rea a opt ani de la 
proclamarea indepen
denței sale naționale, 
eveniment care a pus 
capăt îndelungatei do
minații . străine și a 
deschis poporului a- 
cestei țări perspective
le dezvoltării pe calea 
progresului economic 
și social.

Situat in peninsula 
cu același nume, ale 
cărei țărmuri sini scăl
date de apele Golfu
lui, Qatarul are o su
prafață de 22 000 kmp
— teritoriu acoperit în 
cea mai mare parte de 
nisipuri — și o popu
lație de 180 000 locui
tori, din care aproape 
jumătate este concen
trată în capitala țării
— Doha. Descoperit In 
urmă cu trei decenii, 
„aurul negru" consti
tuie principala bogăție 
a Qatarului. Anul tre
cut au fost extrase 
circa 25 milioane tone 
de petrol, ceea ce a-

slgură acestei țări lo
cul trei in lume in pri
vința producției pe lo
cuitor.

Ca și tn alte țări a- 
rabe angajate pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, anii de du
pă proclamarea inde
pendenței au fost măr
eați de eforturi susți
nute pentru asigurarea 
suveranității depline 
asupra principalei bo
gății naționale și utili
zarea marilor rezerve 
financiare provenite 
de pe urma petrolului 
pentru realizarea unor 
ample proiecte de dez
voltare. Această preo
cupare a fost marcată. 
In urmă cu doi ani și 
jumătate, de prelua
rea de către guvern a 
controlului asupra tu
turor exploatărilor de 
țiței și gaze ale țării. 
Totodată, s-au inten
sificat eforturile pen
tru dezvoltarea șl di
versificarea ramuri
lor economiei națio

• Frați de cruce : EXCELSIOR — 
9; 11,13; 13.30; 15,45: 18; 20.15.
• Alibi pentru un prieten : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Iarna bobocilor : BUZEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Accident : DACIA — 9; 11,13;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidlu 1 BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Legea e lege : LIRA — 16; 18;
20.
• Ultimul Fleksness » COTROCENI 
—15,30; 17,45; 20.
• Porțile albastre ale orașului l 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Nick carter superdetectlv i 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Pe urmele documentului 99 l 
PACEA — 16; 18; 20.
• Misiunea Capricorn unu ; VOL
GA — 9; 11,45; 14,30; 17.15: 19,45.
• Nu pot trăi fără lăutari > MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20.
• Severino î FLOREASCA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Umbra lui Casey : GLORIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Cantemlr ; VIITORUL — 13,30; 
17,45; 30.
• Leii saloanelor : POPULAR — 
16: 18; 20
• Elefantul alb : AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. La gră
dină — 20.
• Columna : MUNCA — 16; 19.
• Cazul Gorgonova: COSMOS — 
15,30; 19.
• Apașii : FLACĂRA — 13.30; 18;
20, la grădină — 30,30.
• Hercule cucerește Atlantida i
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20, la grădină — 20.30. 

nale, actualul plan de
cenal (1972—1982) pre- 
văzînd construirea 
unor importante obiec
tive ale industriei si
derurgice, metalelor 
neferoase si petro
chimice.

Prieten sincer al po
poarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu simpatie toate a- 
ceste transformări în
noitoare de natură să 
asigure progresul și 
prosperitatea tînărului 
stat din zona Golfului. 
Intre România și Qa
tar s-au statornicit re
lații de prietenie șl 
colaborare, care, așa 
cum au dovedit-o oon- 
tactele la diferite ni
veluri, au largi pers
pective de dezvoltare, 
inclusiv pe planul co
operării economice și 
tehnice, în interesul 
ambelor țări și po
poare. al păcii șl în
țelegerii internațio
nale.

Gh. C.

• Pline cu nuci ■ PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Aventurile lui Mark Twain : 
FLAMURA — 9; 11,30; 14: 17; 19,30, 
GRĂDINA TITAN — 20,30.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRĂDINA BUCEGI — 20,30.
• Ultimul vals : GRADINA BU
ZEȘTI — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,15,
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
PARC HOTEL - 20,30.
• Frate și soră ! GRĂDINA LIRA 
— 20.30.

teatre

Activitatea politică și economică 
desfășurată în luna august a fost ca
racterizată prin atmosfera de puternic 
elan în muncă și avlnt patriotic cu 
care întregul nostru popor a în - 
tîmpinat cea de-a 35-a ANI
VERSARE A REVOLUȚIEI DE ELI
BERARE SOCIALA ȘI NAȚIONA
LĂ, ANTIFASCISTĂ ȘI ANTIIM- 
PERIALISTĂ DIN ROMANIA — 
eveniment care a marcat începutul

in istoria pa- 
caiea dezvolta

și apoi socia- 
Modul în care

unei noi epoci 
triei, deschizînd 
rii democratice 
liste a României, 
milioanele de oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani, sirbi și 
ta alte naționalități — au cinstit ma
rg;. sărbătoare națională, succesele 
d<^ iebite obținute in activitatea 
productivă, variatele manifestări și 
amplele demonstrații desfășurate 
cu acest prilej în Capitală și 
în principalele orașe ale țării 
au dat expresie, o dată mal mult, 
ooeziunii de nezdruncinat a întregului
popor in jurul partidului — Sub con
ducerea și îndrumarea căruia au fost 
obținute toate victoriile istorice din 
cei 35 de ani — sentimentelor de 
inaită prețuire față de activitatea 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotăririi de a 
munci fără preget spre a intimpina 
cel de-al Xll-lea Congres cu rezul
tate Cit mai bune, in toate dome
niile.

Aceste sentimente și-au găsit o vie 
expresie și cu prilejul primirii de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu a dfelegații- 
lor Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, Consiliului Național al A- 
griculturii, Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a mem
brilor conducerilor uniunilor de 
creație. Ilustrînd adeziunea deplină 
fată de politica partidului, aprecierea 
unanimă de care se bucură activita
tea prodigioasă a secretarului gene
ral ăl partidului, primirile au repre
zentat un cadru propice pentru un 
larg schimb de idei. în spiritul de
mocratismului orînduirii noastre, 
asuprâ direcțiilor în care.se cere ac
ționat în domeniile respective pen
tru obținerea unor rezultate superi
oare. la nivelul exigențelor actuale.

Suita amplelor manifestări consa
crate zilei de 23 August a culminat cu 
importanta cuvîntare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la adu
narea festivă diu Capitală. în 
spiritul noilor noastre tradiții, a- 
naliza importanței epocale pe care 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl 
antilmperialistă a avut-o în viața 
poporului nostru, a marilor cuceriri 
revoluționare și prefaceri adînci sur
venite in viata poporului nostru in 
cele trei decenii și jumătate de con
strucție socialistă s-a îmbinat ar
monios cu relevarea sarcinilor cărora 
trebuie să li se acorde in continuare 
maximă atenție, a problemelor-cheie 
care condiționează accelerarea pro
gresului economico-social al patriei, 
transformarea acumulărilor cantitati
ve într-o nouă calitate. înaintarea ra
pidă a României pe calea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Luna august, s-a caracterizat deo
potrivă prin bogata activitate desfă
șurată de partid în direcția perfec
ționării activității economice în con
sens cu orientările cuprinse in pro
iectele de documente ale Congre
sului al Xll-lea. Acestui scop i-au 
răspuns VIZITELE DE LUCRU 

EFECTUATE DE CĂTRE TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JU
DEȚELE CONSTANTA, GOR.I, ME
HEDINȚI, HUNEDOARA, DOLJ in 
cadrul cărora au fost cuprinse o mul
titudine de obiective : șantiere națio
nale, mine, termocentrale, Întreprin
deri constructoare de mașini și uti
laje, unități ale industriei ușoar», 
complexe agroindustriale.

în ansamblul multiplelor aspecte 
examinate, pe primul plan s-a situat 
problema sporirii și utilizării supe
rioare a potențialului energetic al 
tării. Atentia deosebită acordată 
acestei probleme ilustrează cu 
pregnantă capacitatea partidului 
nostru de a orienta șl mobi
liza oamenii muncii spre ceea 
ce este esențial în fiecare etapă, spre 
veriga principală de care depinde 
Înaintarea rapidă pe calea pro
gresului.

în cuvîntările rostite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat cu de
osebită forță de convingere, prin cal
cule concrete, ce înseamnă pentru 
economia națională, mai ales in 
condițiile uriașei scumpiri a resur
selor petroliere. în general a penu- 
riei resurselor energetice, reali
zarea integrală a planului la 
cărbune. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit, pe lingă rezultatele bune 
obținute în creșterea producției de 
cărbune, au fost semnalate Si unele 
nerealizări și rămîneri In urmă față 
de plan. Modul în care au fost exa
minate neajunsurile din acest dome
niu vital al economiei constituie un 
Înalt exemplu de felul cum trebuie 
folosită critica și autocritica — instru
mente eficiente în dezvăluirea și în
lăturarea lipsurilor, în perfecționarea 
necontenită a activității.

Pe parcursul vizitelor au fost a- 
bordate o multitudine de alte pro
bleme care confruntă colectivele de 
oameni din unitățile respective. E- 
sențial este că, de fiecare dată, s-au 
detașat concluzii cu valabilitate lar
gă, referitoare la necesitatea redu
cerii consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și combustibil, 
extinderea mecanizării și automati
zării, organizarea superioară a mun
cii, folosirea intensivă a dotării teh
nice etc — de care trebuie să țină 
cont toate colectivele din tară, indi
ferent de profilul activității pe care 
o desfășoară.

O trăsătură dominantă a activității 
economice desfășurate în luna au
gust a constituit-o preocuparea stă
ruitoare a colectivelor muncitorești 
in direcția traducerii in viață a De
cretului Consiliului de Stat privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospo
dărirea judicioasă si reducerea con
sumului de energie electrică, energie 
termică și gaze naturale. Adoptînd 
măsuri hotărîte pentru înlocuirea și 
modernizarea tehnologiilor si utilaje
lor mari consumațoare de energie, 
numeroase colective au raportat în 
această perioadă importante economii 
de combustibil și energie. Este ne
cesar insă să se aibă permanent în 
vedere indicația secretarului general 
al partidului de a nu ne compara 
doar cu noi înșine, ci a ne rapor
ta. de fiecare dată, la cele mai 
bune rezultate obținute pe plan mon
dial. tn această perspectivă, organe
le și organizațiile de partid din toate 
sectoarele vieții economico-sociale, 
dar mai ales cele din industrie — 
marele consumator de energie — au 
datoria de a analiza posibilitățile 
concrete care există în fiecare între

prindere șl la fiecare loc de muncă 
pentru folosirea mai rațională a ener
giei și combustibilului.

Problemelor complexe ale perfec
ționării activității din economie le-au 
fost consacrate șl ȘEDINȚELE DE 
LUCRU, DESFĂȘURATE SUB 
CONDUCEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu cadrele 
de conducere din ministerele indus
triei metalurgice și industriei Chi
mice, din centralele, întreprinderile 
și institutele de cercetări și proiec
tări de profil. Subliniind rezultatele 
pozitive obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a jalonat direcțiile tn care 
se cere acționat neîntîrzlat pentru 
Îmbunătățirea radicală a activității 
productive In aceste ramuri deosebit 
de importante ale economiei națio
nale : îndeplinirea ritmică a planu
lui, ridicarea calității produselor, 
perfecționarea tehnologiilor și a a- 
gregatelor în vederea reducerii sub
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stanțiale a consumului de materii 
prime, combustibil și energie, creș
terea gradului de valorificare a ma
teriilor prime, sporirea contribuției 
cercetării la creșterea eficienței pro
duselor, intrarea în producție, ia ter
menele planificate și la parametrii 
proiectați a investițiilor.

Aceeași preocupare pentru dezvol
tarea viguroasă, susținută a econo
miei noastre naționale a fost preg
nant relevată în lucrările ȘE
DINȚEI COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
care a situat în prim plan ana" 
liza unor aspecte legate de pre
gătirea forței de muncă. Pornind de 
îa direcțiile majore ale dezvoltării 
economiei, conducerea partidului a 
indicat, cu acest prilej, să se elabo
reze un studiu aprofundat asupra 
necesităților forței de muncă în cin
cinalul viitor in vederea orientării 
rețelei școlare tn raport cu cerințele 
dezvoltării îhtregii noastre societăți.

Cu bune rezultate s-a muncit in 
această perioadă șl in agricultură. 
După cum se știe, precipitațiile a*  
bundente care au căzut în această 
perioadă în toată țara au stinjenit 
desfășurarea lucrărilor de sezon. Toc
mai de aceea se impun în prezent 
eforturi susținute pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă, în vederea 
strîngerii și depozitării fără pierderi 
a recoltei, în special de legume șl 
fructe, efectuării in timpul optim 
a însămîrițărilor de toamnă. Tn 
această direcție, de o mare însem
nătate se dovedesc indicațiile cuprin
se în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea pe țară 
privind cultura griului și orzului, care 
jalonează cu deosebită claritate căile 
de acțiune pentru creșterea rapidă a 
producției agricole în general, de ce
reale în special, pentru ridicarea efi

cienței economice In toate unitățile 
agricole.

Consecvența cu care partidul ac
ționează pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al maselor — telul suprem 
'al politicii «ale — «-« vădit grăi
tor din țiou prin faptul că Incepind 
de la 1 august s-a trecut la cea de-a 
doua etapă de majorare a retribu
țiilor in actualul cincinal, primele 
ramuri care beneficiază de noile ma
jorări fiind industria minieră, indus
tria de extracție a petrolului și ga
zelor, lucrări geologice și de foraj, 
industria metalurgică, unități ale in
dustriei construcțiilor de mașini. Se 
confirmă astfel încă o dată legătura 
Indisolubilă dintre dezvoltarea gene
rală • economiei, creșterea venitului 
național și ridicarea nivelului de trai. 
Nu există și nu pot exista în so
cietatea noastră socialistă alte surse 
de creștere • bunăstării poporului de- 

cît rezultatele obținute tn sporirea 
avuției naționale. Acest adevăr tre
buie înțeles de fiecare om al muncii, 
astfel incit să-1 călăuzească în perfec
ționarea calitativă, In ridicarea efi
cienței activității sale concrete.

Luna care a trecut a consem
nat incheierea celei de-a doua edi
ții a Festivalului național „Cintarea 
României", eveniment marcat prin 
organizarea. in prezenta tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului, a 
spectacolului de gală al laureaților, 
precum $1 prin vizitarea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu a expoziții
lor artiștilor amatori și profesioniști 
distinși la această ediție. Stimulind 
creația sutelor de mii de oameni ai 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — cea de-a 
Il-a ediție a Festivalului național 
„Cintarea României" a dovedit, o 
dată in plus, rezultatele remarcabile 
dobindite de orînduirea noastră, pe 
baza politicii partidului, în ridicarea 
nivelului de cultură al maselor, in 
asigurarea accesului lor neîngrădit la 
minunatele comori ale artei și cul
turii cu puternică forță educativă, 
lh stimularea spiritului de creativi
tate in tehnică, în toate dome
niile. Se cuvine reliefat, așa cum 
se sublinia și în Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
laureaților și participanților, că 
actuala ediție a festivalului s-a 
distins prin Îmbinarea acțiunilor 
artistice cu cele educative, prin îm
pletirea organică a activității cultu- 
ral-artistice cu preocuparea pentru 
realizarea în bune condiții a sar
cinilor economice, cu munca gene
rală pentru înfăptuirea Programului 
partidului.

Concomitent cu trecerea In revistă 
a marilor succese în toate domeniile 
de activitate, obținute in ultimele trei 
decenii și jumătate de poporul român, 
sub conducerea partidului, aniver
sarea actului istoric de la 23 August 
a constituit prilejul a numeroase con
tacte, intilnirl si convorbiri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu eu 
personalități ale vieții politice Inter
naționale, sosite la București pentru 
a asista la festivitățile legate de acest 
măreț eveniment. De asemenea, peste 
hotare pe toate meridianele lu
mii a avut loc o impresionantă 
suită de manifestări omagiale, lndu- 
zind adunări și sesiuni festive, confe
rințe, gale de filme și expoziții, seri 
culturale, după cum presa și posturi
le de radioteleviziune internaționale 
au consacrat ample și elogioase co
mentarii drumului parcurs in acest 
răstimp de țara noastră, politicii sale 
externe constructive, dinamice, pre- 

ocupărilor actuale si de perspectivă 
ale poporului român. Toate aces
tea pun Încă o dată tn eviden
ță AMPLOAREA FĂRĂ PRECE
DENT A RELAȚIILOR ROMĂNIEI 
— cu țările socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduire socială, re
lații cărora actul de la 23 August 
1944 le-a deschis un larg cimp de 
desfășurare — AUTORITATEA ȘI 
PRESTIGIUL, MAI ÎNALTE DECIT 
ORICÎND, DE CARE SE BUCURĂ 
ASTĂZI ȚARA NOASTRĂ PE TOA
TE MERIDIANELE GLOBULUI.

In ambianta sărbătorească a acestei 
glorioase aniversări, cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
adunarea festivă din Capitală a re
afirmat cu putere orientările funda
mentale ale politicii externe a parti
dului și statului, ferma hotărîre a 
României socialiste de a acționa si tn 
viitor, cu aceeași neslăbită consecven
tă, in spiritul unei înalte responsabili
tăți fată de interesele supreme ale 
națiunii noastre, ale Întregii umani
tăți. pentru afirmarea aspirațiilor de 
libertate și progres, de pace, secu
ritate și Înțelegere ale poporului ro
mân și ale tuturor popoarelor, pentru 
soluționarea, în spirit democratic, a 
marilor probleme ale contemporanei
tății.

Cronica lunii august « consemnat, 
astfel, noi acțiuni pe linia programa
tică a DEZVOLTĂRII NEÎNTRERUP
TE A RELAȚIILOR DE PRIETENIE 
ȘI COLABORARE MULTILATERA
LA CU TOATE ȚĂRILE SOCIALIS
TE. Un eveniment major în acest ca
dru l-a constituit intilnirea din Crî- 
meea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Hid Brejnev, 
care, prin rezultatele sale, marchează 
o nouă și importantă contribuție la 
intensificarea relațiilor dintre partide

le și țările noastre. Sentimentele de 
trainică prietenie pe care si le nu
tresc popoarele noastre și-au găsit o 
nouă ilustrare prin înminarea Ordi
nului „Lente" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. concludentă recunoaștere 
a rolului și contribuției secretarului 
general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, la dezvoltarea 
ansamblului conlucrării româno-so- 
vietice. Evidențiind cursul pozitiv al 
acestei colaborări, care cuprinde to
talitatea sferelor activității sociale, 
dialogul la nivel Înalt din Crimeea a 
pus în lumină, în același timp, hotă- 
rirea celor două partide și state de 
a acționa și in viitor pentru întă
rirea prieteniei și aprofundarea 
conlucrării pe plan politic, eco
nomic. tehnlco-știintific. cultural și 
în alte domenii de interes reciproc, 
ceea ce corespunde intereselor țărilor 
și popoarelor noastre, cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in Siria a 
demonstrat încă o dată consecvența cu 
care acționează partidul si statul 
nostru pentru ÎNTĂRIREA SOLIDA
RITĂȚII ȘI COLABORĂRII CU ȚĂ
RILE ARABE, IN GENERAL CU 
STATELE IN CURS DE DEZVOLTA
RE. Noul dialog la nivel înalt a evi
dențiat, paralel cu satisfacția pen
tru cursul ascendent al conlu
crării româno-siriene, voința re
ciprocă de a dezvolta șl mai puternic 
această colaborare, atît pe plan bila
teral, cit și în sfera vieții internațio
nale. în folosul ambelor țări și po
poare. al păcii si înțelegerii în lume.

Convorbirile de la Damasc au pri
lejuit. totodată, reafirmarea poziției 
consecvente și ferme a tării noastre, 
te sprijinul unei soluții globale, juste 
și durabile a situației din Orientul 
Mijlociu.

Această poziție fermă si clară a 
fost exprimată din nou cu prilejul 
intiinirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
întîlniri care, la Damasc si la Bucu
rești, au pus în evidență, ca ele
mente indispensabile ale unei a- 
semenea soluționări, retragerea to
tală, imediată și necondiționată a 
Israelului din teritoriile ocupate, 
rezolvarea problemei poporului pales
tinian — care, așa cum o atestă des
fășurarea evenimentelor, se află în 
centrul crizei din Orientul Mijlociu — 
recunoașterea drepturilor sale inalie
nabile. inclusiv la constituirea unui 
stat propriu independent. Ca expre
sie a Înaltei aprecieri de care se 
bucură poziția principială si consec
ventă a României în rindul poporului 
palestinian, al celorlalte popoare 
arabe, tovarășul Yasser Arafat a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru sprijinul con
stant acordat de tara noastră, perso
nal de șeful statului român, cauzei 
drepte a poporului palestinian, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor sale legi
time.

Cronica lunii a consemnat, de ase
menea, pe linia DEZVOLTĂRII RE
LAȚIILOR ROMÂNIEI CU TOATE 
TARILE, INDIFERENT DE ORIN- 
DUIREA SOCIALĂ, convorbirile pur
tate la Ankara intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl primul ministru al Tur
ciei, BOIent Ecevit, schimburile de 
vederi rellefind că bunele rezultate 
obținute te colaborarea româno-turcă 
reprezintă o temeinică premisă în 

vederea ridicării ei pe trepte si mal 
înalte. Semnificativă este afirmarea 
dorinței comune de a se valorifica 
mai deplin avantajele apropierii geo
grafice. posibilitățile sporite ce le 
oferă economiile celor două țări, prin 
încheierea de noi acțiuni de conlu
crare. inclusiv de cooperare in pro
ducție, ca și hotărîrea de a acționa 
pentru dezvoltarea colaborării, atît 
bilaterale, cit si multilaterale, a po
poarelor din Balcani, astfel ca aceas
tă regiune să fie transformată într-o 
zonă a păcii, prieteniei si bunei veci
nătăți — parte integrantă a procesu
lui edificării securității europene.

Printre evenimentele majore ale 
lunii se înscrie CONFERINȚA 
O.N.U. PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI 
TEHNOLOGIE de la Viena, la a 
cărei origine se află, după cum 
se știe, o inițiativă a României, 
înscriindu-se în rindul marilor re
uniuni convocate sub egida O.N.U. în 
vederea impulsionării preocupărilor 
privind făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale și avind ca bază 
Declarația de la București, adoptată 
la recenta reuniune ministerială a 
Grupului „celor 77“ din capitala tării 
noastre, dezbaterile de la Viena fi
nalizate în ..Programul de acțiune" 
au pus te evidență necesitatea unor 
măsuri eficiente pentru transformarea 
științei și tehnicii în pîrghii efective 
ale progresului economic si social al 
tuturor țărilor, afirmarea tot mal pu
ternică a conceptului fundamental 
privind prioritatea eforturilor proprii 
ale țărilor in curs de dezvoltare în 
făurirea capacităților naționale știin
țifice și tehnice, concomitent cu pro
movarea unei ample cooperări inter
naționale. pe baze juste, echitabile, 
care să asigure accesul liber al tutu
ror statelor la cuceririle de vîrf ale 
științei și tehnicii moderne. în acest 
sens. Mesajul adresat conferinței (ie 
către președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost apreciat, prin ideile și pro
punerile eonținute, ca un document 
de mare valoare teoretică șl practică, 
ca o contribuție de preț la sporirea 
rolului științei și tehnicii in promo
varea progresului multilateral al în
tregii omeniri.

Și în luna trecută problemele ener
giei au constituit o preocupare ma
joră, pe scară planetară. Caracteris
tica dominantă a preocupărilor în 
acest domeniu o reprezintă căutarea 
de soluții eficiente, atît cu efect ime
diat, cit si în perspectivă mai înde
părtată. vizînd economisirea si con
servarea energiei, concomitent cu 
eforturile in vederea descoperirii si 
extinderii folosirii de noi surse ener
getice.

în același timp, și In ce privește 
această problemă, ca si în toate cele
lalte probleme arzătoare ale actuali
tății. s-a evidențiat, din nou. ca un 
postulat fundamental, necesitatea unei 
colaborări internaționale tot mai 
largi, egale în drepturi, a statornici
rii unei noi ordini economice și po
litice în lume, numai pe această cale 
putîndu-se asigura rezolvări în con
formitate cu interesele tuturor po
poarelor.

Este o poziție în sprijinul căreia 
România socialistă s-a pronunțat cu 
consecventă dintotdeauna. evoluțiile 
de pe arena mondială, inclusiv din 
ultima lună, aducînd noi dovezi ale 
justeței, viabilității Si caracterului 
constructiv ale orientărilor promovate 
de partidul și statul nostru.

Paul DOBRESCU 
AI. CĂMPEANU

care.se
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havana Deschiderea Conferinței la nivel înalt
a țărilor nealiniate

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

SAN MARINO
I

HAVANA — De la trimisul Agerpres, A. Dumitrescu : La 3 sep
tembrie, in capitala Cubei s-au deschis lucrările celei de-a Vl-a Con
ferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate. In marea sală a Palatului 
Congreselor din Havana, edificiu modern, realizat recent de construc
torii cubanezi, sint reunite peste 1 700 de personalități ale vieții poli
tice internaționale — șefi de stat sau de guvern din 51 de țări membre 
ale mișcării de nealiniere, miniștri de externe. Iau parte, de aseme
nea. reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite, Organizației Uni
tății Africane, UNESCO, precum și conducători ai unor mișcări de 
eliberare națională. Totodată, in rîndurile asistenței se află delegațiile 
celor 12 țări cu statut de observator și ale celor opt țări cu statut de 
invitat. Din România, care este prezentă 
invitată, participă o delegație 
Stefan Andrei.

condusă de
ia conferință in calitate de 
ministrul afacerilor externe.

Președintele Republicii Sri Lanka, 
Junius Richard Jayawardene. pre
ședintele mișcării de nealiniere pe 
perioada dintre precedenta conferin
ță, din 1976, de la Colombo, și ac
tuala reuniune la nivel înalt, a luat 
cuvîntul la încheierea mandatului 
său, relevînd importanța mișcării ca 
forță activă în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului. neoco- 
lonialismului, pentru afirmarea inde
pendentei, păcii și conlucrării între 
popoare.

Deschiderea oficială a acestei im
portante reuniuni internaționale a 
fost făcută de șeful statului gazdă. 
Fidel Castro Ruz, președintele actua
lei conferințe, care a adresat un 
cuvînt de salut și de bun venit pe 
pămîntul Cubei tuturor celor pre- 
zenți.

în numele Organizației Națiunilor 
Unite a luat cuvîntul secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
care și-a exprimat convingerea că 
„forța și coeziunea mișcării de nea
liniere decurg din puterea principii
lor proclamate de aceasta".

La recomandarea Biroului de 
donare al conferinței — au 
apoi discursuri conducătorii 
delegații reprezentînd 
nentele lumii.

Participanții au aprobat ordinea do 
zi a conferinței, adoptată de reuniu
nea ministerială pregătitoare. care

17 puncte, referitoare la un

coor- 
rostit 
unor 

toate conti-

cuprinde
larg evantai de probleme ale vieții 
internaționale. Un loc central îl 
ocupă problematica privind rolul și 
perspectivele de dezvoltare a mișcă
rii de nealiniere. O atenție specială 
este acordată, în acest sens, chestiu
nilor privind politica de nealiniere, 
ca factor dinamic pe arena interna
țională, destinat să sprijine și să im
pulsioneze lupta popoarelor pentru 
libertate și independentă națională, 
destindere, colaborare și pace în în
treaga lume. Vor fi examinate, în 
context, aspecte privind necesitatea 
întăririi unității și solidarității state
lor nealiniate, a cooperării lor pe 
plan multilateral, in interesul pro
priu, al cauzei generale a păcii și 
destinderii internaționale.

Analiza situației internaționale în 
toată complexitatea ei, inclusiv a zo
nelor de criză, va sta timp de cinci 
zile în atenția participantilor la 
dezbateri, care vor examina. între 
altele, problema Orientului Mijlociu 
și a poporului palestinian, chestiunea 
cipriotă, ultimele evoluții din Ame
rica Latină și situația din sud-estul 
Asiei. Totodată, vor fi abordate pro
bleme privind eradicarea vestigiilor 
colonialismului de pe continentul 
african, a politicii de apartheid pro
movate de regimurile minoritare ra
siste din Africa australă, lupta for
țelor patriotice din această parte a

lumii pentru independență și auto
determinare. Un deziderat major al 
lumii contemporane — dezarmarea — 
va sta în centrul dezbaterilor, che
mate să evidențieze implicațiile 
cursei înarmărilor asupra securității 
internaționale și dezvoltării econo- 
mico-sociale. Un alt imperativ al 
epocii noastre — democratizarea re
lațiilor interstatale, aplicarea univer
sală a principiilor coexistentei paș
nice — figurează, de asemenea, pe 
ordinea de zi a reuniunii, la acest 
capitol o atenție deosebită urmînd 
să se acorde problemelor privind 
neamestecul in treburile interne ale 
statelor, nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța, soluționarea 
pașnică a tuturor problemelor con- 
flictuale. Problemele cu caracter eco
nomic sînt grupate sub imperativul 
multiplicării eforturilor pentru in
staurarea unei noi ordini internațio
nale ; în context, vor fi analizate mă
suri și programe de acțiune pentru 
promovarea cooperării economice 
între țările nealiniate,. între acestea 
și toate statele în curs de dezvoltare, 
între toate statele lumii.

Paralel cu ședințele desfășurate în 
plen, în zilele următoare vor avea 
loc lucrări în cadrul comisiilor poli
tică și economică și se va proceda 
la analizarea principalului document 
al reuniunii — Declarația celei de-a 
Vl-a Conferințe la nivel înalt a ță
rilor nealiniate.

„Zilele culturii românești în U.R.S.S."
prezentat luni leara, pe scena mos
covită „Malîi Teatr" spectacolul 
„Generoasa fundație", de A. B. 
Vallejo, ultimul susținut in capitala 
sovietică. Ca și reprezentațiile pre
cedente — cu piesele „O scrisoare 
pierdută", „Comedie de modă ve
che" și „Romulus cel Mare" —spec
tacolul a fost primit cu deosebită 
căldură de publicul moscovit.

Teatrul bucureștean va prezenta 
aceleași piese în orașul Riga.

Prezențe românești la tîrguri internaționale

în cursul dimineții de luni s-a în
cheiat reuniunea ministerială a țări
lor nealiniate, destinată să pregă
tească lucrările conferinței la nivel 
înalt. Participanții au finalizat pro
iectele principalelor documente care 
urmează să fie prezentate spre exa
minare și aprobare șefilor de stat și 
de guvern. Conferința la nivel mi
nisterial va continua însă să dezbată, 
paralel cu conferința la nivel înalt, 
problema reprezentării la conferință 
a Kampuchiei și includerea de noi 
membri în Biroul de coordonare al 
mișcării de nealiniere.

MOSCOVA 3 — Corespondentul 
Agerpres, M. Coruț, transmite : La 
cinematograful „Zariade" din Mos
cova a avut loc luni deschiderea 
festivă a „Zilelor filmului româ
nesc" — manifestare tradițională, 
prestigioasă, figurînd în programul 
„Zilelor culturii românești in 
U.R.S.S." și inaugurată cu prezen
tarea în premieră de gală a filmu
lui „Vlad Țepeș". Au participat re
prezentanți ai Ministerului Culturii 
al U.R.S.S., Comitetului de stat al 
cinematografiei, activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, ci
neaști sovietici, un numeros pu
blic. Au luat parte delegația cultu
rală română aflată în U.R.S.S. cu 
prilejul Zilelor culturii românești, 
precum și Gheorghe Badrus, amba
sadorul României în Uniunea Sovie
tică.

în cadrul festivității s-a eviden
țiat semnificația actualei retrospec
tive a filmului românesc, dedicată 
aniversării a 35 de ani de la victoria 
revoluției sociale și naționale, anti
fasciste și antiimperialiste. relevîn- 
du-se, totodată, colaborarea 
tuoasă a cineaștilor români 
vietici, inclusiv în domeniul 
ducțiilor cinematografice.

„Zilele filmului românesc" pro
gramează, la același mare cinema
tograf din capitala sovietică, alte 
șase producții ale caselor de film 
din țara noastră.

Colectivul Teatrului National 
„I. L. Caragiale" din București a

fruc- 
și so- 
copro-

Spectacol de gală 
la Budapesta

BUDAPESTA — Cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a Zilei națio
nale a României, la Budapesta au 
început „Zilele filmului românesc". 
La spectacolul de gală au fost pre- 
zenți Dezso Toth, adjunct al minis
trului culturii, Szabo B. Istvan, di
rectorul general al cinematografiei 
ungare, reprezentanți ai M.A.E., 
oameni de cultură și artă, ziariști, 
un numeros public. A asistat am
basadorul României la Budapesta, 
Victor Bolojan.

Timp de o săptămînă, publicul 
budapestan vă putea viziona o sui
tă de filme artistice românești.

★
LIMA — La Lima a fost inaugu

rată, cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a eliberării României, o 
expoziție de fotografii de artă ro
mânească, organizată de „Federa
ția tipografilor din Peru".

WASHINGTON: Convorbiri româno-americane

Excelențelor lor
Domnului LINO CELLI 

Domnului MARINO BOLLINI 
Căpitani regenți ai Republicii San Marino 

SAN MARINO — CITTA 
Ziua națională a Republicii San Marino îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa calde felicitări și cele mai bune urări de fericire și noi succese.
îmi exprim convingerea 

sanmarineze se vor dezvolta 
borării în Europa și in lume.

că relațiile de prietenie și colaborare româno- 
și în viitor în interesul păcii, înțelegerii șl cola-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

LEIPZIG — in prezența conducă
torilor de partid și de stat ai 
R.D. Germane, la 2 septembrie și-a 
deschis porțile Tirgul internațional 
de toamnă de la Leipzig. La aceas
tă ediție a tirgului participă apro
ximativ 6 000 de întreprinderi, fir
me și organizații 
rior din peste 50 
care și România.

Erich Honecker, 
al C.C. al P.S.U.G., . .
Consiliului de Stat, Horst Sinder- 
mann, președintele Camerei Popu
lare, alți conducători de partid și 
de stat ai R.D. Germane au vizitat 
pavilionul țării noastre, unde au 
fost întîmpinați de Gheorghe Tache, 
ambasadorul României în R.D. 
Germană. Pe parcursul vizitei, to
varășul Erich Honecker a exprimat 
aprecieri elogioase față de calita
tea și modul de prezentare a expo
natelor românești.

de comerț exte- 
de țări, printre

secretar general 
președintele

PLOVDIV — La 3 septembrie, 
tn prezența primului secretar ’ ăl 

al Partidului Comunist Bul- 
președintele Consiliului; de 

Bulgaria, Todor ...

Jivkov, t-a deschis a 35-a ediție a 
Tirgului internațional de la Plov
div. După festivitate, pavilionul 
României a fost vizitat de Andrei 
Lukanov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, Nacio 
Comitetului 
Si Tehnică, 
electronicii 
cum și de alte oficialități. Oaspeții, 
care au fost salutați în pavilionul 
românesc de ambasadorul țării 
noastre la Sofia, Petre Duminică, 
au dat o deosebită apreciere expo
natelor românești, remarcind teh
nicitatea înaltă și calitatea produ
selor. S-au relevat largile posibili
tăți de dezvoltare a schimburilor 
comerciale și a cooperării econo
mice romăno-bulgare. România ex
pune o gamă largă de mașini- 
unelte cu comandă program, pro
duse electronice și electrotehnice, 
ale industriei de foraj, autoturisme 
de teren și autocamioane grele, 
tractoare și mașini agricole, produ
se frigorifice, mașini pentru indus
tria textilă și, 'alimentară. De ase- 
ițnenea, sint prezentate produse ale 
industriei chimice.

Papazov, președintele 
de Stat pentru Știință 
Vasil Hubcev. ministrul 
Si electrotehnicii, pre-

BLACKPOOL

Congresul Centralei 
sindicale britanice

VIENA

Locuitori din Maputo, capitala Mozambicului, îșl manifestă solidaritatea 
cu lupta poporului Zimbabwe pentru libertate și independență

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
$tefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, a avut, la Washington, o În
tâlnire cu Cyrus Vance, secretarul de 
stat al Statelor Unite ale Americil.

în timpul întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării relațiilor 
româno-americane. De asemenea, s-a

procedat la un schimb larg de vederi 
în legătură cu probleme majore ale 
vieții internaționale, inclusiv privind 
situația din Orientul Mijlociu. întâl
nirea s-a desfășurat în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor la care s-a 
ajuns la Washington, în aprilie trecut, 
între președintele României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Statelor Unite, Jimmy Carter.

Legenda spune că 
de mult, mai exact cu 
1678 de ani în urmă, 
cioplitorul în piatră 
Marino s-a refugiat 
in munții Titan din 
inima peninsulei ita
lice, întemeind aici o 
mică comunitate liberă 
ce avea să-i poarte nu
mele. în pofidă vicisi
tudinilor istoriei, mica 
republică San Marino 
— prima țară din vre
murile modeme în 
care s-a instaurat a- 
ceastă formă de gu- 
vernămînt — a izbutit 
de-a lungul veacurilor 
să-și păstreze inde
pendenta. Constituția 
din 1599, cît și siste
mul politico-adminis- 
trativ sint, cu mici 
modificări, valabile 
pînă în ziua de azi. 
Din luna iulie a anului 
trecut, la conducerea 
țării a venit, pentru 
prima oară, o coaliție 
de stingă, la care, ală
turi de alte două for
mațiuni politice, par
ticipă și Partidul Co
munist Sanmarinez.

Specificul geografic 
al acestei minuscule

țări din Apenini (60 
kmp) și-a pus pece
tea asupra ocupațiilor 
locuitorilor săi. Cam 
jumătate din aceștia, 
trăind în mediul ru
ral, în sate pitorești ca 
Montegiardino sau 
Acquaviva, se înde
letnicesc cu creșterea 
vitelor și cultivarea 
viței de vie. Artizana
tul, exploatarea mate
rialelor de construc
ție și a marmurei, 
turismul și, legată de 
aceasta, industria ho
telieră Întregesc pei
sajul economic al ță
rii. Raportând numă
rul de turiști la nu
mărul de locuitori, 
San Marino ocupă pri
mul loc în lume (3 mi
lioane de turiști 
20 000 locuitori).

între România 
Șan Marino s-au 
tomicit legături 
prietenie și colaborare 
bazate pe stimă și res
pect reciproc. Semni
ficative pentru aceste 
bune relații sînt con
tactele la nivel înalt, 
convorbirile dintre pre
ședintele României și

la

șl 
sta- 

de

TOKIO

LONDRA 3 (Agerpres). — Luni 
au început la Blackpool lucră
rile Congresului Centralei sin
dicale britanice — T.U.C. (Trade 
Union Congress), care grupează apro
ximativ 12 milioane de membri. De
legații vor dezbate, timp de cinci 
zile, cele mal importante probleme 
ale politicii interne și externe a 
Marii Britanii. Proiectele de rezolu
ție supuse spre dezbatere congresu
lui reflectă atitudinea sindicatelor 
față de politica economică a guver
nului, răspunsul pe care acestea îl 
vor da legislației în curs de elabo
rare de cabinetul de la Londra, ho- 
tărîrea sindicatelor de a-și apăra 
libertatea de a negocia îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă.

Festivalul ziarului 
Volksstimme"

Simbătă și duminică s-a desfășu
rat in cunoscutul parc vienez Prater 
tradiționalul festival al ziarului 
„Volksstimme", cotidianul Partidului 
Comunist din Austria. Au participat 
reprezentanți ai ziarelor comuniste 
din diferite țări, printre eare și 
„Scinteia".

Programul, variat și atractiv, susți
nut de artiști și sportivi austrieci și 
din țări socialiste, inclusiv din Româ
nia, a atras numeroși vizitatori și 
simpatizant! ai presei comuniste.

tn încheierea festivalului a luat 
cuvîntul tovarășul Hans Kalt, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.A., redactor-șef al ziarului 
„Volksstimme", care s-a referit la 
sarcinile comuniștilor austrieci in 
lupta pentru apărarea intereselor oa
menilor muncii, pentru pace și de
zarmare.

P. STANCESCU

agențiile de presă transmit
Convorbiri hipono-chi- 

neze. Primul ministru al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, a primit, luni, pe 
Gu Mu. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, aflat în vizită 
în capitala niponă. în cadrul con
vorbirii s-a exprimat satisfacția am
belor părți pentru dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor chino-japoneze. în 
cursul aceleiași zile, vicepremierul 
Gu Mu a avut convorbiri cu Sunao 
Sonoda, ministrul de externe al tă
rii gazdă. Au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării în continuare a coope
rării economice dintre Japonia și 
China.

Ceremonie omagiala. Mal 
multe sute de participant! la miș
carea de rezistență din Franța au 
fost prezenți la o ceremonie solemnă 
consacrată celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării Parisului de sub ocupa
ția hitleristă. Participanții au păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria luptătorilor căzuți în bătălia pen
tru eliberarea Franței.

Un comitet interimar al 
Guvernului de uniune națională de 
tranziție, care va soluționa proble
mele curente ale Ciadului pină la 
instalarea noului guvern de tranzi
ție în J conformitate cu acordul in
tervenit la Lagos, în luna august, în
tre părțile în conflict din această 
tară, a fost instalat, luni, la N’Dja
mena. Comitetul este format din re
prezentanți ai tuturor tendințelor po
litice și militare din Ciad. Părțile 
semnatare ale acordului de încetare 
a ostilităților între reprezentanții 
nordului și sudului țării sînt în pre
zent angajate în convorbiri în ve
derea definitivării componentei vii
torului guvern de tranziție.

Cu prilejul Zilei mineru
lui, S. Borbely, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. a subliniat că, potrivit ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.M.S.U.. este necesar să se econo
misească intens materiile prime și e- 
nergia, să se acorde o mare atenție 
folosirii mai complete a resurselor 
naturale naționale, inclusiv a cărbu
nelui. Vorbitorul a relevat că pe vii
tor aproximativ 50 la sută din ne
voile de materii prime ale Ungariei 
vor fi satisfăcute pe seama resur
selor proprii, în condițiile dezvoltă
rii economicoase și a unor cheltuieli 
judicioase pentru extracție.

In capitala Regiunii Au
tonome Tibet, Lhasa> *avut 108 
sesiunea Adunării Naționale a re
giunii, anunță agenția China Nouă. Cu 
acest prilej, Tian Bao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, a fost ales In 
funcția de președinte al guvernului 
popular, iar Ngopo Ngawang Jigme, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze. în funcția de președinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a R.A. Tibet.

Agenția siriană de presă,
S.A.N.A.. reluată de A.F.P., relatea
ză că o încercare de a provoca tul
burări confesionale a avut loc în o- 
rașul Latakia, unde au fost asasi
nate două personalități, în cursul 
săptămînii trecute. Agenția S.A.N.A. 
menționează că autorii celor două a- 
sasinate sînt membri ai organizației 
religioase „Frații musulmani".

ÎN PREAJMA CONFERINȚEI CONSTITUȚIONALE DE LA LONDRA

Cursul auruluia atins>lunl- 
la bursa din Londra un nou record — 
321.375 dolari uncia. Specialiștii apre
ciază că nu este exclus ca prețul 
aurului să crească într-un viitor a- 
propiat la 350 dolari uncia.

Poporul Zimbabwe iși reafirmă voința de a trăi
într-o patrie liberă, independentă

în ultimele săptămîni, ca rezultat 
al adoptării cunoscutului plan al 
Conferinței la nivel înalt de la 
Lusaka, al Commonwealth-ului, eve
nimentele din Rhodesia au revenit 
în primul plan al 
noscînd gravitatea 
rasiștii rhodesieni 
petua dominația ______ _ __
racterul ilegal al „guvernului4 de la 
Salisbury, documentul amintit sub
linia necesitatea găsirii unei soluții 
urgente, de natură să asigure o gu
vernare autentică a populației afri
cane, deplina independentă a Rho
desiei. în acest scop, a fost prevăzută 
convocarea unei Conferințe constitu
ționale, cu participarea tuturor păr
ților interesate, care urmează să se 
deschidă pe 10 septembrie la Londra.

Reuniunea din capitala britanică 
este apreciată în cercurile politice 
internaționale ca un moment nou în 
evoluția problemei rhodesiene. Este 
pentru prima dată din anul 1966 — 
de la proclamarea In mod unilateral 
a „independenței" Rhodesiei — cînd 
la o asemenea reuniune participă 
reprezentanții autentici ai poporului 
Zimbabwe. Prezența la conferință a 
copreședinților Frontului Patriotic 
Zimbabwe — Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe — constituie, fără în
doială, o recunoaștere a rolului de
terminant pe care cele două organi
zații grupate în Frontul Patriotic îl 
au în stabilirea destinelor viitoare 
ale patriei lor.

Această recunoaștere oglindește, 
de fapt, însăși desfășurarea luptei 
de eliberare. Frontul Patriotic con
trolează în prezent peste 80 la 
sută din teritoriul țării, dînd pu
ternice lovituri armatei marionetă 
nu numai în regiunile rurale, ci și 
în principalele centre urbane, in-

actualității. Recu- 
măsurilor luate de 
pentru a-și per

și evidențiind ca

clusiv la Salisbury. In regiunile eli
berate au fost create organe admi
nistrative proprii, școli, instituții sa
nitare, tribunale populare, prin în
treaga sa activitate Frontul Patriotic 
Zimbabwe dovedind că este pe drept 
cuvînt unicul reprezentant legitim al 
poporului, fără a cărui participare 
nu este de conceput nici o soluție 
viabilă a problemei rhodesiene. De 
această realitate au trebuit să tină 
seama și acele foruri din Marea Bri- 
tanie care încercaseră în ultimele 
luni să ajungă la un compromis cu 
guvernul Muzorewa, dar care, sub 
presiunea țărilor africane, au fost 
nevoite să-și modifice poziția și să 
participe, alături de alte state, la ela
borarea planului de la Lusaka.

Apropiata reuniune de la Londra 
constituie, pe de altă parte, un ustu
rător eșec pentru rasiștii rhodesieni, 
pentru proiectele lor de dominație 
în Africa australă. Așa cum relevă 
majoritatea presei internaționale, în
săși ideea convocării conferinței con
stituie o condamnare indirectă a 
așa-zisei „reglementări interne" și a 
„alegerilor" din aprilie a.c., care au 
dus la instaurarea regimului Muzo
rewa, regim respins de majoritatea 
zdrobitoare a poporului Zimbabwe și 
nerecunoscut de nici un stat cu ex
cepția... Republicii Sud-Africane.

Caracterul său ilegal provine din 
faptul că este rezultatul unui scrutin 
desfășurat in condițiile legii marțiale 
și ale unui șir neîntrerupt de fraude 
și mistificări, că 
constituție de tip 
servește interesele 
Prevederile acestei .
ta însuși premierul britanic. Margaret 
Thatcher, la Lusaka, „dau posibili
tate minorității albe să blocheze în 
parlament schimbările constituțio
nale ce nu îi sînt pe plac".

se bazează pe o 
colonialist, care 
minorității albe, 
„constituții", ară-

Situația privilegiată a albilor este 
evidentă nu numai în acest do
meniu. Dispunînd în parlament 
de 28 din cele 100 de locuri, în 
timp ce reprezintă doar 4 la sută din 
populația țării, cei 250 000 de albi 
și-au rezervat posturile-cheie in „gu- 

arma- 
contro- 
întregii 

cau-

vern" : justiția, poliția,
ta, ceea ce le asigură 
Iul nestingherit asupra 
vieți politice. Din această 
ză, atît în interiorul Rhodesiei, 
cît și în restul continentului african, 
una dintre principalele revendicări 
în perspectiva Conferinței de la 
Londra o constituie lichidarea actua
lelor structuri politice și administra
tive rhodesiene, adoptarea unei noi 
constituții în urma unor alegeri li
bere și corecte, formarea unui gu
vern care să reflecte aspirațiile celor 
6 milioane de africani.

Aceste puncte de vedere, pe deplin 
legitime, și-au găsit o amplă reflecta
re în declarațiile făcute de copreședin
ții Frontului Patriotic Zimbabwe după 
anunțarea hotărîrii cu privire la con
vocarea Conferinței de la Londra. 
„Poporul Zimbabwe — arăta JOSHUA 
NKOMO, președintele Uniunii Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
— nu cere altceva Marii Britanii 
decit independența". El a adăugat că 
pentru soluționarea problemei rhode
siene sînt necesare pacea și pregăti
rea de noi alegeri, dar nu sub con
trolul Marii Britanii, cum s-a sugerat 
în documentul 
Lusaka, La rîndul 
Uniunii Naționale 
babwe (Z.A.N.U.), 
GABE, a declarat 
acordat postului de radio B.B.C. că 
„pentru a fi acceptate propunerile 
britanice privind o reglementare tre-

Conferinței de la 
său, președintele 

Africane Zim- 
ROBERT MU- 

într-un interviu

buie să includă trei condiții preala
bile : înlăturarea regimului primu
lui ministru Abel Muzorewa, dizol
varea forțelor armate și de poliție 
existente, acceptarea armatei noastre 
ca armată națională a țării".

Prieten sincer al popoarelor care 
luptă pentru eliberarea națională, 
poporul român sprijină cu fermitate 
cauza dreaptă a poporului Zimbabwe, 
aspirația sa fierbinte de a trăi într-o 
țară liberă și independentă. Țara 
noastră consideră, așa cum a arătat 
în repetate rîndurl secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
că folosind intens calea negocierilor, 
poporul Zimbabwe are în același 
timp dreptul legitim de a recurge la 
toate celelalte mijloace, inclusiv 
lupta armată, pentru a-și atinge țelul 
național suprem. Solidaritatea mili
tantă a României socialiste cu po
porul Zimbabwe a fost reafirmată cu 
putere în cursul vizitei întreprinse 
de președintele Nicolae Ceaușescu pe 
continentul african în aprilie a.c., ca 
și în timpul convorbirilor avute cu 
liderii mișcării de eliberare din 
Zimbabwe cu prilejul recentelor lor 
vizite la București. Atît Joshu^ 
Nkomo, cît și Robert Mugabe au 
ținut să exprime profunda gratitudi
ne pentru poziția consecventă a 
României, pentru sprijinul ferm și 
multilateral acordat cauzei Zim
babwe. Este convingerea tării noas
tre că în prezent, mai mult ca ori- 
cind, se impune întărirea solidarității 
internaționale cu lupta dreaptă a po
porului Zimbabwe pentru lichidarea 
definitivă a dominației coloniale și 
înscrierea Rhodesiei printre țările cu 
adevărat independente ale continen
tului african.

Cursa înarmărilorse lntm‘ 
sifică în Asia. în Orientul Apropiat, 
în Africa și în America Latină, se 
arată în raportul anual „Echilibrul 
militar 1979 — 1980", dat publicită
ții. la Londra, de Institutul Inter
național de Studii Strategice (I.I.S.S.). 
Prezentând o multitudine de date 
care atestă periculozitatea actualei 
curse a înarmărilor și care pledează 
în mod convingător pentru întreprin
derea unor măsuri hotărîte în direc
ția dezarmării, experții institutului 
londonez semnalează că. fiind obli
gate să la în considerare procesul 
de -înarmare initâat de statele mari, 
puternic înarmate, țările în curs de 
dezvoltare sint nevoite să sporească 
alocațiile militate, să fabrice arme 
sub licență sau să producă material 
militar propriu.

W. Mondale la Tokio. în 
drum spre Washington, la încheierea 
vizitei în R.P. Chineză, vicepreședin
tele Statelor Unite. Walter Mondale, 
a efectuat, luni, o escală la Tokio. 
El a avut o întrevedere cu primul 
ministru al Japoniei, Masayoshi Ohi
ra. fiind abordate unele aspecte ale 
raporturilor nipono-americane, pre
cum și situația din Asia de sud-est

Consultări anglo-france*  
20, Ministrul de externe al Fran
ței, Jean Franțois Poncet, sosit în
tr-o vizită oficială la Londra, a avut 
o rundă de consultări cu omologul 
său britanic, lordul Carrington. între 
altele, cei doi miniștri au abordat 
problema reducerii contribuției Marii 
Britanii la bugetul Pieței comune, 
contribuție considerată de guvernul 
britanic a fi prea ridicată. Ea va 
însuma în acest an 825 milioane lire 
sterline, urmînd a crește anul viitor 
la 1 miliard de lire.

La Roma, rninistrul afacerilor 
externe al Republicii Irlanda, Mi
chael O’Kennedy, a avut, luni, o con
vorbire cu omologul său italian. Fran
co Maria Malfatti, în probleme refe
ritoare la colaborarea în cadrul C.E.E. 
în perspectiva apropiatei reuniuni a 
miniștrilor de 
nouă". Vizita la Roma se înscrie în 
cadrul turneului ce îl efectuează 
capitalele, țărilor C.E.E. ministrul ir
landez care, potrivit principiului ro
tației, deține, în prezent, președinția 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune.

In cele patru provincii 
ale Țării Bascilor (Spania) 
desfășurat luni o grevă generală, 
inițiată în legătură cu împușcarea 
mortală de către poliție a unui de
monstrant, sîmbătă, la San Sebas
tian. Potrivit agențiilor internaționale, 
activitatea principalelor orașe basce, 
între care San Sebastian și Bilbao, a 
fost aproape în întregime paralizată. 
Posturile de radio nu au transmis 
decit buletine de știri.

Primele ploi,după °lună da 
secetă, au căzut în statul indian Uttar 
Pradesh. Deși in plin sezon al ploilor 
musonice, mai multe regiuni din nor
dul și sudul Indiei au suferit de pe 
urma secetei. Pagubele pricinuite de 
lipsa ploilor sînt estimate de autori
tăți la 6 miliarde rupii (750 milioane 
dolari) numai în Uttar Pradesh. Au 
fost afectate în special orezăriile și 
culturile de trestie de zahăr.

Accidente montane. Sez°- 
nul turistic montan din această vară 
s-a soldat, în Italia, cu un bilanț tra
gic — 135 de mort! și 500 de răniți 
în Munții Alpi.

externe ai „celor
în

Nicolae N. LUPU

„Pioneer-11^
misterele planetei Saturn

investighează

WASHINGTON 3 (A- 
gerpres). — Sonda spa
țială americană „Pio- 
neer-ll“ iși continuă 
evoluția in zona mis
terioasei planete Sa
turn. Simbătă, acest 
vehicul cosmic a fost 
primul care a „privit" 
de aproape această 
planetă și inelele 
sale. Traversînd planul 
inelelor, la aproxima
tiv 21 400 de kilometri 
de partea superioară 
a păturii noroase a 
lui Saturn, sonda ar fi 
semnalat, potrivit ob
servațiilor înregistrate, 
existența unui al cinci
lea inel saturnian, al
cătuit din particule 
provenite din celelalte 
patru și reținute de

forța de atracție a 
planetei.

In continuarea zbo
rului său, „Pioneer-11" 
a ajuns in preajma 
satelitului natural al 
lui Saturn — Titan, 
trecind la o distanță 
de 350 000 kilometri 
de acesta. Prima ima
gine a lui Titan trans
misă de la bordul lui 
„Pioneer-11" este ase
mănătoare cu cea a 
satelitului natural al 
Terrei — Luna — vă
zută cu ochiul liber 
într-o seară senină. 
Specialiștii apreciază 
că satelitul lui Saturn 
ar putea fi singurul 
corp ceresc, în 
de Pămînt, din 
mul solar unde 
posibilă o formă __
care de viață. Cu aju-

afară 
siste- 
ar fi 
oare-

torul imaginilor trans
mise 
mată, oamenii de ști
ință 
cearcă __ __  _____
ce temperatură există 
la suprafața lui Titan.

Conform programu
lui, stația interplane
tară „Pioneer-11", ce 
a străbătut pină acum 
in spațiu, de la lansa
rea ei, in 1973. o dis
tanță de 3 000 000 000 
kilometri, va intersec
ta, in 1993, orbita 
Pluton și va, ieși 
limitele sistemului 
Iar. Dacă nu vor 
create mijloace teres
tre de legătură mai 
perfecționate decit ce
le 
cu 
ră 
în

de stația auto-
americani in

să stabilească

lui 
din 
so
ft

de astăzi, legătura 
stația interplaneta- 
se va întrerupe 

1987.

căpitanii regenți al 
Republicii San Mari
no. în primăvara a- 
cestui an. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a 
fost înmînată, din 
partea căpitanilor re
genți și a Consiliului 
Mare și General al Re
publicii San Marino, o 
plachetă de aur, în 
semn de prețuire pen
tru laborioasa activi
tate pusă în slujba 
păcii, colaborării și 
prieteniei între po
poarele din întreaga 
lume.

Fără îndoială, dez
voltarea continuă a 
raporturilor româno- 
sanmarineze corespun
de întru totul intere
selor reciproce, mar- 
cînd, în același timp, 
o contribuție ceri., 
la cauza înțelegerii ț 
conlucrării între toate 
statele continentului, 
indiferent de orindui- 
re sau dimensiuni, la 
edificarea unei Europe 
a securității, destin
derii și cooperării 
prietenești.

M. S

Probleme social-economice
In dezbaterile

Dietei japoneze
TOKIO 3 (Agerpres). — Luni au 

început lucrările celei de-a 88-a se
siuni extraordinare a Dietei japone
ze. în discursul inaugural, premierul 
Masayoshi Ohira s-a referit la măsu
rile pe care guvernul intenționează 
să le adopte pentru a face față celor 
mai urgente probleme economice șl 
sociale cu care este confruntată țara. 
El a menționat în această categorie 
chestiunea resurselor energetice și 
compensarea deficitului din bugetul 
național.

în ce privește bugetul. Ohira a 
anuntat intenția guvernului său de a 
realiza un echilibru al veniturilor și 
cheltuielilor bugetare pină la exerci
țiul financiar 1984, adăugind că este 
necesară o sporire 
venituri, din cauza 
financiare.

Pe de altă parte, 
Japonez a reamintit _ _____ ...
s-a angajat. în luna iunie, în cadrul 
reuniunii economice la nivel înalt de 
la Tokio, să reducă cu 5 la sută con
sumul de produse petroliere, evaluat. 
In prezent, la 387 milioane kilolitrl. 
Pe termen mediu și in perspectivă se 
urmărește reducerea, de la 75 la 50 
la sută, a dependenței Japoniei de 
petrolul importat, urmînd să se pună 
tot mai mult accentul pe dezvoltarea 
energiei atomoelectrice și pe înlo
cuirea petrolului cu cărbuni la ter
mocentrale. -

între alte probleme prioritt pre- 
mierul nipon a menționat coi ^olarea 
Inflației, urmărihdu-se mai înde
aproape evoluția preturilor la produ
sele petroliere.

Miercuri și joi sînt programate in
terpelările parlamentare pe margi
nea politicii guvernului. Partidele de 
opoziție intenționează să introducă 
o moțiune de neîncredere, vineri, la 
care guvernul va răspunde, potrivit 
agenției Kyodo, prin dizolvarea Ca
merei inferioare a Dietei și convo
carea de alegeri generale, ce ar pu
tea să aibă loc la 7 octombrie.

a impozitelor pe 
lipsei de resurse

jefui guvernului 
că partea niponă

Ravagiile ciclonului 
„David“

600 de morțl 
și importante pagube 

materiale în Republica 
Dominicană

SANTO DOMINGO 3 (Ager
pres). — Ciclonul „David" a 
provocat moartea a cel puțin 
600 de persoane în Republica 
Dominicană, au anunțat autori
tățile din această țară, precizînd 
că este vorba de un bilanț pro
vizoriu. Cele mai grele pierderi 
s-au înregistrat in mica locali
tate Occa, situată la sud-vest 
de capitală, unde 400 de persoa
ne au pierit înecate intr-o bi
serică ; victimele se refugiaseră 
în acest loc pentru a se apăra 
de rafalele viatului ce avea o 
viteză de peste 230 km pe oră. 
Zidurile clădirii s-au prăbușit 
sub presiunea apelor in creștere 
ale unui riu. In orașul San 
Cristobal au fost înregistrați, 
de asemenea, peste 70 de morți.

Potrivit autorităților. 90 la 
sută din agricultura Republicii 
Dominicane a fost grav afectată 
de trecerea ciclonului ..David". 
Sanțo Domingo. capitala țării, 
va rămine lipsită de electricita
te pentru o perioadă de cel 
puțin 3 săptămini, a. afirmat 
un purtător de cuvint guverna
mental.

Vicepreședintele țării, Jacobo 
Mailuta, a apreciat că pagubele 
produse sint de ordinul 
arde de dolari.

Guvernul a creat o 
specială însărcinată cu 
rea pagubelor materiale 
de trecerea ciclonului ..David", 
cel mai puternic din acest secol.

a mili-
comisie 
evalua- 
cauzate
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