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adresat de președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

Conferinței mondiale „Pentru un viitor pașnic 
si sigur pentru toti copiii"

CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, la sediul C.C. al P.C.R. a avut 
loc, în zilele de 5, 6 șl 7 septembrie, 
o consfătuire de lucru cu primii se
cretari, secretarii cu probleme or
ganizatorice și de propagandă al 
comitetelor (udețene de partid, șefii 
secțiilor organizatorice și de propa
gandă ai comitetelor |ude{ene de 
partid, redactorii șefi ai presei cen
trale și locale, adjuncții șefilor sec
țiilor organizatorice, șefi ai sectoa
relor de cadre de la comitetele |u- 
dețene și directorii direcțiilor perso- 
nal-invățămînt din ministere și alte 
organe centrale.

La consfătuire au participat mem
bri și membri supleanți al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Comitetului Central, șefi 
și adjuncțl de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., alte cadre de conducere.

Pe ordinea de zi a consfătuirii au 
fost înscrise următoarele probleme:

1. Cu privire la activitatea comi
tetelor județene de partid în vede
rea îndeplinirii hotăririlor de partid 
și de stat în toate domeniile.

2. Despre stilul șl metodele de 
muncă ale organelor și organizații
lor de partid.

3. Unele probleme privind munca 
de cadre.

4. Activitatea politico-ldeologică, 
munca politică de masă șl activita
tea presei, conducerea acestor ac
tivități de către comitetele județene 
de partid.

5. Cu privire la pregătirea șl des
fășurarea alegerilor de partid și a 
Congresului al Xll-lea al partidului.

Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat în plen și pe secțiuni. La lu
crările în plen au luat cuvintul toți 
primii secretari al comitetelor jude
țene de partid și municipiului Bucu
rești.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu s-a 
intilnit, de asemenea, in cadrul unei 
ședințe speciale, cu primii secretari 
ai comitetelor județene de partid șl 
municipiului București, analizind 
probleme legate de planul cincinal 
1981—1985 în profil teritorial.

La dezbaterile pe secțiuni, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Dumitru Po
pescu și iile Rădulescu au prezen
tat referate în problemele aflate pe 
ordinea de zi.

în ședințele plenare șl in cele pe 
secțiuni au luat cuvintul 84 de to
varăși.

Participanțll la discuții au sub
liniat importanța deosebită a con
sfătuirii, inițiată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca un moment de mare 
însemnătate în orientarea muncii 
organelor șl-organizațiilor de partid 
pe toate planurile și care se înscrie 
în practica profund democratică a 
partidului nostru de a se consulta 
permanent cu activul său, cu comu
niștii, cu masele de oameni ai mun
cii, in vederea soluționării probleme
lor de importanță majoră din acti
vitatea politică, economică* șl social- 
culturală. Toți participanțil la dezba
teri au dat o înaltă apreciere ori
entărilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, date cu diferite 
prilejuri, în domeniile muncii organi
zatorice, de cadre, ideologice și po
litico-educative, presei și radiotele- 
viziunii.

în rapoartele prezentate de primii 
secretari ai comitetelor județene de 
partid și municipiului București pri
vind stilul și metodele de muncă ale 
birourilor și secretariatelor comite
telor județene de partid în conduce
rea activității politico-organizatorice 
și modul in care se înfăptuiesc ho- 
tăririle Congresului al Xl-lea și Indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost evidențiate realizările și suc
cesele obținute de comuniști, de toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în îndeplinirea sarcini
lor actualului plan cincinal în indus
trie, construcții și agricultură, în 
valorificarea mai bună a potențialu
lui uman și material, a materiilor 
prime și materialelor, in economi
sirea energiei electrice și a combus
tibililor, în creșterea eficienței și ca
lității în toate ramurile producției 
materiale.

Vorbitorii au arătat că toate aceste 
realizări au dus la sporirea avuției 
naționale, la obținerea unei însem
nate producții suplimentare, la creș
terea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, la asigurarea 
condițiilor pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor pe întregul cin
cinal.

Totodată, in spirit critic șl auto
critic, participanțll la dezbateri au 
scos in evidență neajunsurile care 
mal dăinuie în industrie, agricultură, 
construcții, în realizarea unor Inves
tiții, in alte domenii de activitate 
economică și au prezentat măsurile 
ce vor fi luate în vederea înlăturării 
operative a lipsurilor semnalate, pen
tru crearea celor mal bune condiții 
îndeplinirii ritmice a tuturor Indica
torilor economici stabiliți pentru 
acest an și pentru 1980, pentru buna

desfășurare a campaniei agricole de 
toamnă.

Analizind modul cum se acționează 
pentru aplicarea in viață a hotărîri- 
lor de partid și de stat, stilul și me
todele de muncă in activitatea orga
nizatorică și de cadre, buna pregă
tire a alegerilor de partid și întimpl- 
narea cu rezultate deosebite a Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., vorbito
rii au scos în evidență realizările șl 
experiența pozitivă a organelor și 
organizațiilor de partid in înfăptuirea 
Programului partidului, a Indicațiilor 
secretarului general al partidului.

Arătindu-se că în activitatea orga
nizatorică și de cadre s-au manifes
tat. o serie de lipsuri, participanțil la 
dezbateri s-au anga|at să intensifice 
munca organizatorică pentru îndepli
nirea integrală a pianului pe anul în 
curs, pe întregul cincinal, pentru în
tărirea criticii și autocriticii în viața 
internă de partid, a exigenței și 
combativității revoluționare, a disci
plinei de partid și de stat, pentru 
promovarea fermă a muncii șl condu
cerii colective, exercitarea riguroasă 
a controlului în concordanță cu ce
rințele actuale ale dezvoltării eco
nomice și sociale.

Relevind activitatea comitetelor 
județene, a altor organe de partid șl 
de stat pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului, educarea aces
tora în spirit revoluționar, al princi
pialității partinice, combativității, 
cinste^ echității și moralei comu
niste, vorbitorii s-au referit la măsu
rile privind mai buna organizare a 
muncii de cunoaștere, pregătire, se
lecționare, creștere și promovare a 
cadrelor, la promovarea mai fermă 
a cadrelor din rindurile muncitorilor, 
femeilor și tineretului.

Cel care au luat cuvintul s-au refe
rit la rolul activității Ideologice, 
politico-educative, al presei și radio- 
televlzlunii in mobilizarea oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, la înfăptuirea politicii interne șl 
externe a partidului șl statului nos
tru, la îndeplinirea sarcinilor eco- 
nomico-soclale, în educarea socia
listă a maselor de oameni ai muncii. 
Totodată, s-a criticat faptul că în 
activitatea unor organe și organizații 
de partid, consilii de educație poli
tică și cultură socialistă, secții de 
propagandă ale unor comitete jude
țene de partid, organizații de masă 
și obștești, Instituții de cultură șl 
învățămînt, mijloace de informare în 
masă, continuă să se manifeste se
rioase neajunsuri care se reflectă, 
in multe județe, în rezultate slabe în 
îndeplinirea sarcinilor de plan, in 
calitatea necorespunzătoare a unor 
produse, în risipa de materii prime, 
materiale, combustibil șl energie, în

modul de gindire și de acțiune al 
unor oameni, în abateri de la princi
piile și normele vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității so
cialiste.

Pornind de la lipsurile semnalate, 
vorbitorii s-au angajat să acționeze 
pentru perfecționarea formelor și 
mijloacelor muncii politico-educative, 
a învățămintulul politico-ideologic, 
valorificarea mai eficientă a tipăritu
rilor editate pe plan central și local 
și a lucrărilor dedicate educării 
materiailst-științifice a maselor, ridi
carea nivelului activităților politico- 
educative și cultural-științifice in 
cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României", îmbunătățirea con
ținutului presei și emisiunilor de 
radioteieviziune.

Exprimindu-și totala adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, participanțll 
la lucrările consfătuirii s-au anga|at 
să acționeze cu toată răspunderea 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului, a indicațiilor 
secretarului general al partidului, să 
militeze neobosit pentru ca în pe
rioada premergătoare Congresului al 
Xll-lea al partidului, adunările și 
conferințele de dări de seamă și 
alegeri să determine ridicarea nive
lului întregii munci de partid, creș
terea continuă a rolului organelor și 
organizațiilor de partid în condu
cerea activității economice și sociale.

in cadrul consfătuirii a fost afir
mată cu putere hotărirea de a dez
volta și intensifica politica de largă 
colaborare internațională a Româ
niei socialiste, de a milita ferm pen
tru înfăptuirea dezarmării, și în pri
mul rind a dezarmării nucleare — 
una din cerințele vitale ale epocii 
noastre, factor esențial atit pentru 
dezvoltarea cu succes a construcției 
socialismului in țara noastră, cit și 
pentru progresul tuturor popoarelor 
— de a spori contribuția la lupta 
pentru libertate șl independență a 
tuturor națiunilcr, pentru promo
varea fermă a cauzei păcii, securită
ții șl destinderii, pentru o lume mal 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

In încheierea consfătuirii, 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu atenție 
și subliniată în repetate rînduri cu 
vii și puternice aplauze.

Cuvîntarea se va da publicității.
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îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoas
tră, participanților la Conferința mondială „Pentru un 
viitor pașnic și sigur pentru toți copiii", un călduros salut 
și cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor 
acestei importante reuniuni Internationale.

Conferința dumneavoastră — care are loc In Anul in
ternațional al copilului — își propune să abordeze și să 
dezbată una din problemele de bază ce preocupă lumea 
contemporană, și anume aceea de a asigura copiilor, ti
nerelor generații de pretutindeni un viitor de libertate, 
bunăstare și pace, un climat de liniște și înțelegere inter
națională. Intr-adevăr, grija fată de viața și educarea 
copiilor se impune ca o componentă esențială a politicii 
oricărui stat, de aceasta depinzînd însăși ziua de mîine 
a fiecărei națiuni, a întregii umanități. Societatea trebuie 
să ofere copiilor nu numai condiții de viață materială 
corespunzătoare, ci și relații de egalitate , și dreptate 
socială și națională, posibilitatea de a-și însuși minuna
tele comori ale științei și culturii, cuceririle civilizației 
moderne, de a se. forma ca oameni luminați, cu un larg 
orizont de cunoaștere și înțelegere, în stare să se afirme 
mîine, în mod plenar, ca factori ai progresului umanității, 
ca militanți pentru o lume mai bună.

îndatorirea supremă, se poate spune, a popoarelor, a 
tuturor statelor este de a asigura tinerei generații, copii
lor planetei noastre posibilitatea de a trăi in pace și 
securitate deplină. Nici un efort nu este prea mare pentru 
a feri copiii lumii de repetarea ororilor războaielor, pen
tru a face ca tinerele generații să nu mai cunoască nici
odată vărsările de singe și nenorocirile unor noi con
flagrații militare. Forțele iubitoare de pace și progres au 
datoria să-și ridice glasul pretutindeni și să acționeze 
unite, cu cea mai mare energie, pentru abolirea definitivă 
a forței in viața internațională, pentru instaurarea unor 
relații de încredere, securitate și colaborare între state, 
pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase, a 
tuturor conflictelor exclusiv pe calea tratativelor pașnice. 
Cea mai imperioasă sarcină a zilelor noastre este oprirea 
cursei înarmărilor, care nu numai că sporește nemăsurat 
pericolul unor noi războaie, dar apasă tot mai greu 
umerii popoarelor, diminuînd posibilitatea statelor de a 
asigura tineretului, copiilor condiții corespunzătoare de 
trai, de învățătură, de sănătate. Cel mai bun dar pe care 
statele, guvernele, oamenii politici, forțele sociale înain
tate îl pot face copiilor este trecerea la dezarmare, redu
cerea cheltuielilor militare și afectarea unei părți din 
fondurile astfel economisite pentru îmbunătățirea vieții 
lor materiale și spirituale. Trebuie să asigurăm, prin 
eforturile unite ale tuturor popoarelor, ca tot ceea ce a 
dat mai bun, mai valoros cunoașterea umană să fie pus 
exclusiv în slujba vieții, a bunăstării șt fericirii oameni
lor. a copiilor și tineretului — și nu a războiului șl 
distrugerii !

Nu trebuie să uităm, de asemenea, nici o dlpă că evo
luția lumii contemporane este profund marcată de starea 
de înapoiere, de subdezvoltarea în care se mai află o mare 
parte a popoarelor, că sute șl sute de milioane de copii 
de pe diferite meridiane ale globului slnt nevoiți să tră
iască îri cea mai crincenă mizerie și ignoranță, pradă foa
metei* și bolilor de tot felul. Nu se va putea spune că 
există echitate și dreptate pe planeta noastră pînă nu se 
va pune capăt definitiv vechii politici imperialiste care a

împărțit lumea in țări bogate șl țări sărace, pînă nu sa 
va lichida subdezvoltarea — Una din cele mai grave ma
ladii ale epocii noastre, care întuneca viața și copilăria 
atitor locuitori ai Terrei ! De aceea, un imperativ esen
țial al timpurilor noastre este liculoarea intr-un termen 
cit mai scurt a marilor decalaje economice și sociale din
tre state și instaurarea unei noi ordini economice și po
litice internaționale, care să asigure progresul rapid al 
tuturor țârilor, și în primul rina al celor ramase în urmă, 
să favorizeze accesul larg al popoarelor la știința și teh
nica avansate. Numai astfel se va putea ca toate națiu
nile să se dezvolte libere și independente, să-și afirme ca
pacitatea de creație, ,să asigure copiilor, tineretului o viață 
tot mai bună, ue»nnâ și fericita.

Este un adevăr axiomatic că viitorul de pace al lumii 
de mîine trebuie pregătit astăzi. Fiecare țara, fiecare po
por are îndatorirea ue a-și crește și educa tineretul, copiii 
în spiritul ideilor nobile ale prieteniei și frăției, ale pre
țuirii și respectului față de marile valori ale culturii și 
civilizației celorlalte țări și popoare, ue asemenea, este 
necesar să se facă totul pentru ca tinerele generații să 
fie ferite de influențele nocive ale fascismului și rasis
mului, ale apartheidului și politicii de discriminări ra
siale, ale misticismului și bigotismului. Trebuie să creștem 
un tineret conștient, capabil să interpreteze in mod știin
țific fenomenele din natură și societate, să promoveze tot 
ceea ce este nou și înaintat in gindirea și practica uma
nă. un tineret devotat cauzei păcii și prieteniei dintre po
poare. Anul internațional al copilului să prilejuiască toc
mai accentuarea preocupărilor tuturor statelor pentru 
soluționarea nenumăratelor probleme ale creșterii, edu
cării și dezvoltării sănătoase a oopiilor și tinerilor într-un 
climat de destindere și conlucrare fructuoasă intre națiuni.

Poporul român, edificînd cu suoces societatea nouă, so
cialistă, înconjoară cu dragoste și grijă părintească pe toți 
copiii țării. Societatea noastră face totul pentru a asigura 
tinerei generații condiții optime de viață, posibilități neîn
grădite de a învăța, de a-și însuși cele mai noi cuceriri 
ale geniului uman, de a-și împlini cele mai cutezătoare 
idealuri și aspirații, de a se afirma liber în toate dome
niile de activitate. Partidul și statul nostru veghează per
manent ca tineretului, copiilor țării, întregului popor să 
le fie asigurate liniștea și pacea pentru a se putea de
dica cu toate forțele progresului și prosperității patriei, 
înfăptuirii țelurilor nobile ale socialismului și comunis
mului. Tineretul României crește astăzi liber și viguros, 
in spiritul prieteniei și solidarității cu toți copiii lumii, cu 
generațiile tinere de pe toate continentele, dornic să-și 
aducă contribuția la propășirea patriei sale și a Întregii 
umanități, la cauza nobilă a libertății și independenței 
popoarelor, a păcii. înțelegerii și colaborării în întreaga 
lume. România va face și în viitor totul pentru educa
rea copiilor, a tineretului patriei noastre în spiritul înal
telor idealuri ale libertății și demnității, ale păcii și conlu
crării intre popoare.

Avînd convingerea că reuniunea dumneavoastră se va 
înscrie ca o contribuție de seamă la eforturile popoarelor 
pentru asigurarea unui viitor pașnic și prosper tuturor 
copiilor lumii, pentru edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră, urez succes deplin lucră
rilor conferinței mondiale consacrate copilului l

Tuturor copiilor din lume le urez un viitor luminos de 
pace și bunăstare, multă sănătate șl fericire I

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei» Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele 

Partidului Inițiativă și Schimbare din Israel
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a primit, 
vineri după-amiază, pe Amnon Ru
binstein, președintele Partidului Ini
țiativă și’ Schimbare din Israel, care 
face o vizită in țara noastră la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

Manifestîndu-și gratitudinea pen
tru posibilitatea de a vizita Româ
nia, de a cunoaște nemijlocit înfăp
tuirile din ultimii ani ale poporului, 
român, oaspetele a exprimat marea 
sa admirație față de progresele în
registrate de România, sub condu
cerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
în dezvoltarea economică și socială.

în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele relații între România și

Israel, subliniindu-se rolul Impor
tant ce revine organizațiilor politice 
din cele două țări în dezvoltarea și 
diversificarea acestor raporturi, în 
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii, cooperării și înțelegerii in
ternaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale, și 
îndeosebi cele privind situația din 
Orientul Mijlociu, căile și mijloacele 
de înfăptuire a unei păci juste și 
trainice în această regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reafirmînd poziția promovată cu 
consecventă de Partidul Comunist 
Român, de România socialistă, a 
subliniat necesitatea reglementării 
situației din Orientul Mijlociu prin 
instaurarea unei păci globale, juste 
și durabile In această zonă, pe baza

retragerii totale, necondiționate șl 
cit mai grabnice a Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
1967, a recunoașterii drepturilor na
ționale inalienabile ale poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat propriu, 
independent, precum și a asigurării 
securității și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din regiune. Șeful 
statului român a relevat, totodată, 
utilitatea convocării unei conferințe 
internaționale cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a 
O.E.P., a U.R.S.S. și S.U.A.. copre
ședinți ai Conferinței de la Geneva, 
sub egida O.N.U., în realizarea unei 
păci trainice și drepte în această 
zonă.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.

De la șantierul hidrocen
tralei Turnu — de la gura 
Defileului Oltului, pe firul 
riului, in sus. se- deschide o 
nemaivăzută priveliște : De
fileul și Valea Oltului, prin
tre cele mai mari minuni 
ale lumii — mai mare si 
mai umană, mai străluci
toare decît piramidele ; se 
deschide un univers din zi
duri. coloane amețitoare ale 
munților cu păduri de brazi 
pe care se sprijină diafană 
și înaltă cupola amețitoare 
a cerului, zugrăvită de 
veșnica plutire a unor pă
sări de argint.

Este zona în care Oltul 
străbate — prin cîteva mile
nii ; prin ce minuni ! 7 —
lanțul Carpaților. Este zona 
pe care Geo Bogza o nu
mește in Cartea Oltului 
Treapta marii istorii. Zona 
in care Oltul — ca minune 
a ,lumii — a fascinat și a 
tinut sub puterea lui de 
atracție România întreagă 
și a atras toti marii scrii
tori. a inspirat poporul în
treg.
' ...Dimineața, lată-ne din 

<nou la sediul întreprinderii, 
să ne continuăm documen
tarea pe salba de hidrocen
trale si șantiere, de la Rm. 
Vîlcea în jos. pînă la Sla
tina.

Pornim în zona de ame
najări hidroenergetice ale 
Oltului de la Rm. Vîlcea în 
aval, pînă la Slatina.

— în zona în care vom 
umbla, sintem preveniti. se 
urmărește o regularizare a 
Văii Oltului de la un capăt 
la altul, pe o albie contro
lată. La debite mari Oltul 
îneacă. Debitul mare al Ol
tului, importante variatiuni 
de nivel în perioada apelor 
mari, panta relativ redusă, 
au condus pe energeticieni 
la ldeea să amenajeze Ol
tul într-o cascadă de cen
trale electrice de joasă că

dere care pot asigura tării 
energie electrică mai ales 
în orele de mare solicitar e. 
Puterea instalată a întregii 
cascade va însuma în final 
1 000 MW, deci o putere in
stalată mal mare decît a 
hidrocentralelor Bicaz. Ar
geș și Lotru, luate la un

acumulare, întregul contur 
al lacului este strins în di
guri puternice care prote
jează orașul Rm. Vilcea. Pe 
pilonii barajului s-a con
struit un pod care face le
gătura de pe un mal pe 
altul. La fiecare centrală e- 
lectrică vom vedea la fel :

Oltul - 
Prometeu an

- pagini memorabile 
din epopeea construcției salbei 

de hidrocentrale pe Olt -
•-------------- de Traian

loc și egală cu puterea in
stalată a părții române la 
Porțile de Fier. Cincinalul 
acesta care se încheie în
seamnă pentru constructorii 
hidroenergeticieni de pe Olt 
nouă hidrocentrale în func
țiune si încă cinci hidro
centrale în construcție. Aici 
unde ne aflăm este partea 
de mijloc a Oltului — zona 
oea mai eficientă a Oltului : 
are și debit mare, pantă 
mare, cădere mare si inves
tiții mai mici. De la Slatina 
in jos — unde se vor con
strui cinci hidrocentrale de 
cite 35 MW fiecare — Oltul 
este apt mai mult pentru 
amenajări de irigații.

în amonte de Rm. Vîlcea 
este in funcțiune hidrocen
trala Dăești — de 37 MW. 
De la Vîlcea coborîm pe 
firul Oltului : hidrocentrala 
Rîureni — 48 MW. lacul de

COȘOVEI ----------------

pe pilonii barajului un pod 
de legătură.

Largi lacuri de acumu
lare cu liniștea lor ca de pe 
alt tărîm : geometria ele
gantă. puternică, ocrotitoare 
a barajelor, a digurilor de 
contur a lacurilor, a șenale- 
lor. a podurilor legînd între 
ele cele două maluri înde
părtate. acoperite cu lanuri, 
grădini si livezi de pomi, 
lunci fertile, coline si sate 
noi cu o arhitectură gra
țioasă, plină de simt ar
tistic si fantezie in spiritul 
și tradiția artistică a locu
rilor. Ne oprim la fiecare 
hidrocentrală — măcar pen
tru bucuria de a intra In 
ea și a o vedea. Clădiri noi. 
geometrie funcțională. în
gropată cîteva etaje în ba
raj și in fundațiile de sub 
albia Oltului. îmi plac a- 
ceste simple palate —

săli dreptunghiulare. înalte, 
albe, in care te cuprinde de 
la intrare foșnetul miste
rios. curentul de ventilator 
al șirului de turbine în vi
teză ; pereții albi acoperit! 
cu tablouri și pupitre de 
comandă, podul rulant — 
macaraua retrasă într-un 
capăt al sălii, pe linia ei 
aeriană sub tavanul cu 
lungi tuburi de neon : cei 
trei-patru oameni tineri in 
halate albastre citind sem
nalele luminoase, colorate 
ale uriașei uzine care vi
brează adînc. îndepărtat, 
citeva etaje sub mozaicul 
sclipitor al sălii.

Schimbăm cuvinte cu cel 
cîțjva oameni din tură — 
șef de centrală, șef de tură, 
electrician, barajist — la 
centrala Băbeni. la centrala 
Rm. Vîlcea, La Zăvideni. 
am vrut să vedem pe viu 
marea operă a montorilor 
de hidrocentrale, care nu- 
poate1 fi niciodată descrisă 
de literatură — cum nu va 
putea fi descrisă, cuprinsă 
în cuvinte nici măreția de 
pe Valea Oltului. Creatorii 
sînt oameni tineri, au fete 
inteligente ; sînt absolvenți 
de liceu teoretic, liceu pro
fesional, școli de maiștri de 
centrale si stații electrice, 
școli profesionale de cen
trale și instalații electrice — 
și au mai ales școala ma
rilor hidrocentrale. Sînt oa
meni conștienți că țara le-a 
incredintat o avuție imen
să, și își fac datoria cu 
competentă, cu demnitate si 
mîndrie profesională.

înaintăm pe Olt în jos. 
oprindu-ne de la o hidro
centrală la alta. Nu mai 
este nevoie de multe expli
cații. Pentru marele con
structor de hidrocentrale de 
răsunet mondial, cum ar fi 
Lotrul : cum ar fi în acel
(Continuare în pag. a IV-a)
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La școala educației 
muncitorești se călesc 

oamenii adevăruri
Roadele unei inițiative comuniste de creștere 

și educare a tinerilor Chipuri destinse, solare, in uzină ca șl in timpul liber, pe stadion

- - - - - FIȘIER SOCIAL- - - - -

Ești bărbat, înfruntă 
bărbătește viața!

„Omul de lingă tine" este 
numele unei inițiative mun
citorești care, de fapt, se 
recomandă singură. S-a 
născut aici, la întreprinde
rea mecanică Plopeni. și de 
aici s-a răspindit apoi în 
alte și alte colective mun
citorești din județul Praho
va și de mai departe. Se 
recomandă singură pentru 
că, din titlu încă, ea ne vor
bește despre cunoașterea si 
apropierea firească, despre 
grija ce și-o poartă unii 
altora. în societatea noastră, 
cei ce muncesc Împreună, 
împlinind actul social al 
producției de bunuri nece
sare marii colectivități so
cialiste a țării. A pornit de 
la relația simplă de întra
jutorare în muncă între 
muncitorii aceleiași forma
ții. pentru ca mai apoi gri
ja pentru „omul de lingă 
tine" să cuprindă — între 
hotarele organizatorice ale 
inițiativei — toate zonele 
relațiilor interumane din 
acest colectiv. Grija nu nu
mai pentru treaba de azi. 
pentru o anumită operație, 
a celui de alături, dar și 
grija fată de pregătirea lui 
profesională, față de felul 
în care aplică normele mo
rale după care se conduce 
colectivul muncitoresc, gri
ja fată de comportamentul 
Iui social în general, ca si 
grija pentru ca nici în 
timpul liber să nu se sim
tă izolat sau lipsit de căldu
ra apropierii de oamenii 
uzinei. Beneficiarii princi
pali șl direcți ai inițiativei 
au fost și rămln tinerii.

Ce și cum se intîmplă de 
fapt 7

Odată atmosfera creată. 
Idei noi se nasc... Stau de 
vorbă cu maistrul Mihai 
Diaconu, șeful atelierului 3 
din secția a 6-a :

— Eram mereu chemat și 
criticat pentru că o parte 
dintre tinerii din atelier 
nu izbuteau să-și realizeze 
planul. Erau tocmai acei 
tineri, abia veniți în Între
prindere, în special fete, 
care n-aveau experiență și. 
pentru început, se descur
cau mai greu singuri. Cei 
din echipă li mai ajutau, dar 
răspundea fiecare de mași
na si de planul lui si sigur 
că se ocupau în primul rind 
de acestea. Din pricina 
diferentelor mari dintre

capacitatea unuia sau altu
ia de a lucra la o mașină 
se mai ivea și un alt ne
ajuns. Noi lucrăm aici in 
flux tehnologic. Și nu o 
dată se întimpla ca un 
muncitor să-și termine ope
rațiile lui. dar să fie ne
voit să aștepte pină ce to
varășul de alături, de la 
mașina care-i furniza lui 
piesa pentru a-i executa 
următoarea operație, să-și 
termine șl el treaba. 
Mi-am zis că un asemenea 
sistem nu-i bun din nici un 
punct de vedere. Mi-am 
propus să-1 schimb. Numai 
că acest sistem era „breve
tat" de mult si am întim- 
pinat o opoziție serioasă. 
Mai tntîi. chiar din partea 
conducerii secției. Se știe 
că orice schimbare poate 
să tulbure o anumită liniș
te... Apoi din partea unora 
dintre muncitori, și anume 
a acelora care, profesional, 
nu aveau probleme ; pe ei 
nu-i deranja vechiul sistem. 
Iși făceau, ba chiar își de
pășeau. unii cu mult, nor
mele... A trebuit să le ex
plic și unora și altora că 
ceea ce propun eu este în 
spiritul echității și că se va 
dovedi în avantajul tuturor. 
Toți muncitorii dintr-o for
mație de lucru să învețe să 
lucreze la toate mașinile 
formației, oricare să-l poată 
înlocui, la nevoie, pe ori
care. Și să vedeți ce s-a 
întîmplat după ce am reușit 
să conving pe toată lumea 
și am aplicat acest sistem 
sau. dacă vreți, această 
metodă...

...Intr-un timp foarte 
scurt, toți membrii forma
țiilor de lucru au învățat să 
lucreze la toate mașinile de 
pe flux. Cum s-a petre
cut „minunea" 1 Răspun- 
zînd toți, global, de aceeași 
producție, precum membrii 
aceleiași familii de trebu
rile conyune ale familiei, 
s-a iscat aproape subit in
teresul celor mai bine pre
gătiți profesional pentru ca 
și ceilalți să se ridice la ni
velul sau cit mai aproape 
de nivelul lor. „Tendințele 
egoiste se sting aici — spu
ne maistrul Diaconu — se 
naște o solidaritate, un spi
rit colectiv al muncii, i-aș 
spune un spirit comunist".

Ne oprim la o mașină de 
rectificat (formația in mij

locul -căreia ne aflăm lu
crează la mașini de rectifi
cat de toate tipurile). Lin
gă mașină, o fată. Se adună 
în jurul nostru și alți cițiva 
tineri. Fata se numește 
Aurelia David.

— La care dintre mașini
le de aici știi să lucrezi 7

Gheorghe Andrei: „N-am 
fâcut un antrenament 
special ca să cîștig olim
piada frezorilor. M-au a|u- 
tat de mult și tot timpul 
tovarâșil mei de muncă" »

— La toate.
— De ce a fost nevoie de 

asta ?
— Ca să ne putem ajuta 

între noi cînd e nevoie, de 
exemplu, cînd unul dintre 
noi se îmbolnăvește sau 
cînd, din necesitățile pro
ducției, trebuie distribuite 
altfel forțele echipei. Sau 
dacă la mașina la care lu
crez eu trebuie făcută o 
operație mai pretențioasă și 
eu n-aș fi prea sigură... 
Atunci vine la mașina mea 
un coleg care știe să facă 
mai bine operația aceea și. 
în acest timp, lucrez eu la 
mașina lui. Ca să nu pier- 
denf timpul, știți...

— Și cine te ajută la ne
voie ?

— Toți.
— Concret, cînd ai ajuta

t-o dumneata 7 — mă adre
sez Unuia din tineri.

— Chiar șl astăzi. La ma
șina ei trebuia echilibrată 
piatra. Treaba asta e mai 
grea, colega noastră mai 
are încă de învățat. Intre 
timp, a lucrat ea la mași
na mea.

— De ce ați adoptat sis
temul ăsta 7

— Intii, pentru că a fost 
ldeea tovarășului maistru. 
Pe urmă, pentru că ne-am 
convins și noi că așa e 
bine și cinstit, e tocmai în 
spiritul eticii șl echității so
cialiste, Nu numai că toată 
echipa iși îndeplinește și iși 
depășește olanul, dar avem 
și satisfacția că ne purtăm 
aici, in muncă, unii față de 
alții așa cum trebuie să se 
poarte oamenii adevărat!.

Și încă o părere, a șefului 
formației. Constantin Stan:

— E mult mai bine așa, 
s-a produs o apropiere in
tre oameni, o înțelegere 
perfectă. Asta nu ne opreș
te să-i stimulăm pe cei care 
muncesc mai mult si. dim
potrivă. să-i sancționăm pe 
cei care nu țin pasul cu 
echipa. Eu zic că e un fel 
comunist de a munci.

Și este. Am fntîlnit in 
secția de sculerie pe pre
miantul al doilea la olim
piada pe tară a frezorilor. 
Gheorghe Andrei.

— Mi-a luat-o înainte un 
băiat din județul Timiș,- ia 
două puncte diferență, adi
că a terminat piesa cu două 
minute înaintea mea.

— Cum te-ai... antrenat 
pentru acest concurs 7

— N-a fost un antrena
ment special. Am învățat 
de la toți, pentru că aici 
toți își cunosc bine meseria 
și ceea ce știu nu țin nu
mai pentru ei. Spirit de 
întrajutorare, de echipă. 
Maistrul nostru mi-a spus: 
„bu-te, o să ciștigi. Toți cei 
de aici te-am invățat și 
te-am ajutat cu cite ceva, 
ca pe toți tinerii ca tine". 
Și așa a fost. De fapt, „bă- 

•trinii" au fost și aspri cu 
noi. cînd a fost nevoie...

— Nevoie 7
— Da, că e nevoie să fii 

aspru cu cineva atunci cînd 
nu se tine de treabă. Și 
ăsta e tot un fel de ajutor...

...Discuție ne stadionul 
orașului (pe stadion, da,

pentru că la Plopeni există 
un adevărat cult pentru 
sport, pentru mal toate 
sporturile ; stadionul e lin
gă uzină, iar tinerilor, pă
șind pe poarta uzinei, li se 
deschid larg și porțile sta
dionului. sint șl aici ajutați 
să cunoască satisfacțiile in
tegrării intr-un colectiv să
nătos și puternic). Am in- 
tilnit deci ne stadionul ora
șului un grup numeros de 
băieți și fete ce alergau, in 
treninguri colorate, pe „mo
cheta" verde a gazonului. 
„Cine sint 7“ „Sint cei mai 
tineri dintre muncitorii noș
tri. Se află in uzină doar 
de o lună. Absolvenți ai 
treptei intii de liceu care 
își dobindesc acum califica
rea de muncitori".

— Prima dumneavoastră 
impresie despre viata de 
uzină 7

Elena Ionică : Nu-i chiar 
așa de greu, adică nu-l așa 
cum mă așteptam. Am fost 
primiți ca într-o familie.

Lelia Baican : Eu o să 
fiu strungăriță și asta a în- 
cfput să-mi placă. îmi place 
ca toti vor să ne ajute in 
toate felurile.

Dorina Vintilă t De a 
doua zi am început să lu
crez direct pe mașină și nu 
vă închipuiți ce bucurie am 
avut cînd am văzut că ma
șina se supune comenzilor 
mele. Știu că o să fac lu
cruri frumoase cu mașina 
asta.

Integrați din prima zi in 
activitatea și în atmosfera 
de muncă, de seriozitate, de 
exigență a colectivului 
muncitoresc, înconjurați 
din prima clipă de atenția 
celor din jur, tinerii găsesc 
aici, de la început, drumul 
drept, calea cea mai direc
tă către împlinirile muncii, 
către realizarea lor pe plan 
profesional și social. Poa
te de aceea am văzut aici 
numai chipuri tinere des
tinse. optimiste, gata- ort- 
cînd pentru un surîs. Este, 
fără îndoială, efectul ne
mijlocit al atmosferei ge
nerale, de încredere și aju
tor intre oameni. in nume
le destinului comun și al 
visului de fericire al între
gii societăți socialiste.

Fotoreportal de
Mihai CARANFIL

Malstrul-șef de atelier Mihal Diaconu (in dreapta 
fotografiei): „Un titlu pentru ldeea mea ? Nu m-am 
gîndit. M-am bucurat doar că rezultatele sint exce
lente și în munca acestor tineri și în educația lor. 
De fapt, am scris o poezie fără titlu... Un titlu ar fi: 

să muncești și fed trăiești în chip comunist"

Elena Miclea, 22 de ani: „Acuma, după ce timp de 
cinci ani, zeci de tovarăși de aici m-au ajutat să în
văț bine această profesie și să.ințeleg cite satisfacții 
are omul cind muncește cu seriozitate, ii ajut și eu 

pe alții. Pentru că aici toți procedează la fel"

Nimeni nu spune că 
viața-i numai lapte și 
miere. Cu o singură 
excepție — pentru co
pii. Da. pentru ei. azi, 
punem totul la bătaie. 
Și tot noi ne spunem 
că niciodată nu va fi 
deajuns cit facem. Nu
trim o orgolioasă am
biție — și acționăm în 
această direcție — 
pentru a avea cel mal 
senin cer al copilăriei, 
pentru anii fără griji, 
pentru bucuria depli
nă pe chipul numai 
candoare al tuturor a- 
celora care fac primii 
pași în viata de toate 
zilele. Grija noastră de 
ocrotire nu are mar
gini, și ea înseamnă de 
fapt, simplu spus, gri
ja pentru ‘ cetățeanul 
de miine al tării.

Cu cerul numai soa
re și zilele o nesfîrși- 
tă sărbătoare a în
ceput și copilăria Ga
briele! D, și a frățio
rului ei mai mic, 
Gheorghe. Pînă In ziua 
cînd mama este răpu
să de o boală necru
țătoare. Lovitură ne
dreaptă și pentru puii 
de om. dar de neoco
lit. Nu. viața nu-i nu
mai lapte și miere. Ca 
șă fie. in asemenea 
încercări trebuie să se 
ridice cineva în locul 
rămas gol. Să acopere, 
cu căldura, cu omenia, 
cu ocrotirea lui fluxul 
de căldură, de omenie, 
de ocrotire întrerupt 
brutal. Era de datoria 
tatălui să preia ștafe
ta, să ducă mai depar
te, cu înțelepciune și 
încredere, cu efort și 
speranță, corabia cu 
cei doi mici pasageri 
la bord. Nu spunem o 
noutate : necazurile
vin totdeauna neche
mate. Necazurile sînt 
totdeauna nedorite. 
Dar atunci clnd nu le 
mai poate ocoli, omul 
adevărat le înfruntă 
bărbătește. Se zbate și 
se bate să treacă peste 
cenușa lor. Se Infăți- 
■șează celor din jur pu
ternic și demn de 
stimă.

Cu atît mal mult ti

se cere o asemenea 
conduită de viață a- 
tunci cind ștafeta pe 
care ai preluat-o se 
află așezată sub sem
nul răspunderii pentru 
viața a doi copii. Ce-i 
drept. Nicolae D. preia 
ștafeta, cei din jur 
aveau încredințarea că 
va izbuti să rămînă 
deasupra încercării, 
fie numai și de dra
gul copiilor, dar lată, 
cele ce urmează întu
necă zilele de bucurie 
ale acestora. Tata re
nunță la luptă și pri
mii care suferă recu
lul acestei dezertări de 
la datorie sint Gabrie
la și Gheorghe. în 
nevinovăția lor, ei nu 
mai înțeleg ce se In- 
timplă. simt si văd că 
tata nu mai e tată. 
Mincarea e pe sponci, 
îngrijirea lasă de do
rit, banii se duc pe 
băutură, nu mai ajung, 
vorba caldă, umană, 
înțelegătoare — lipseș
te cu desăvlrsire. Și 
așa. din rău in mai 
rău. pină cind viața 
celor mici devine de 
nesunortat și a fost 
nevoie de o hotărîre 
judecătorească pentru 
ca puii de om să fie 
încredințați spre creș
tere unor bunici din 
Brătășanii Teleorma
nului. Incit, In urmă 
cu cîtăva vreme, cînd 
Gabriela și Gheorghe 
au fost întrebați : — 
Cum e la bunici?, au 
răspuns cu obrazul nu
mai lumină : — Bine.„ 
— Dar la tata 7 Cape
tele plecate in jos au 
fost unicul răspuns...

Da, viața nu-i numai 
lapte și miere.

Cu o singură excep
ție — pentru copii. 
Pentru ei. orlclt greu 
ne-ar apăsa pe umeri, 
n-avem voie să ne ln- 
covoiem. Cu acest cu
rai nemărginit, ome
nesc’. au fost duși la 
liman, dintotdeauna. 
urmașii noștri, care au 
tnvătat astfel legea 
luptei.

T. ILIE

„Pe picior mare“, 
cu orice preț...

Fără cuvinte

Desen de NIC. NICOLAESCU

Cînd doi oameni prind in 
mină un drug de fier scos 
din foc care dintre ei se fri
ge mai tare : cel care habar 
n-are că frige ori cel 
care știe că drugul abia 
a fost scos din flacă
ră 7 înțeleptul spune că 
suferința va fi mai vio
lentă pentru cel neaverti
zat. Posibil să aibă drepta
te. Mutatis mutandis — a 
cui este mai mare vinovă
ția : a celui care nu știe 
ori a celui care știe că. in
tr-o împrejurare sau alta, 
încalcă legea 7

Nu trebuie neapărat să 
fii înțelept pentru a răs
punde la o asemenea între
bare. Ca să nu mai adău
găm și faptul că datele 
problemei ar trebui puse și 
altfel. Fie și din motivul 
că necunoașterea legii de 
către fiecare cetățean este 
aproape exclusă.

Și totuși, din cînd în cînd 
mai pot fi întîlnite împre
jurări în care oameni ce se 
abat de la drumul drept de 
muncă și viată aduc drept 
„argument scuzabil" nești
ința săvîrșirii pasului gre
șit. Or. dacă zic că știau, 
recurg la fel de fel de alte 
subterfugii și motivații, 
care de care mai fără te
mei. Și atît de mult se 
cramponează de acest „pai 
salvator" incit aproape se 
conving și ei de dreptatea 
lor care, vai, nu li se recu
noaște din „rea voință" ori 
din cine știe ce motive și 
mai grave...

Să luăm de pildă drumul 
de muncă și de viată al lui 
Hristache Ionescu. Lucrea
ză ani buni la întreprin

derea „Electronica" din Ca
pitală. In ultima vreme, un 
fost tovarăș de muncă. Mi
hai Băzaru, îl află vinzător 
la magazinul „Tehnometal", 
unitatea 141, din strada Zi
duri între Vii. Cum Mihai 
Băzaru tocmai se interesa 
de cumpărarea cu plata in 
rate a unui magnetofon de 
import, solicită fostului to
varăș de muncă sprijinul 
în chestiune.

„Ideal"... Scria asa. deși a- 
cesta din urmă a plecat 
acasă cu un magnetofon. 
Știa vînzătorul' care măsluia 
astfel contractul de vînzare- 
cumpărare în rate că produ
ce un fals grosolan 7 Știa. 
Dar. cum avea să se apere, 
o făcea... în numele îndepli
nirii planului. Veți spune : 
iată un om care Împinge 
devotamentul față de uni
tatea In care lucrează pină

potrivit „brevetului" mai 
'sus înfățișat — n.r.) 500 de 
lei, pe care nu l-am pretins, 
dar mi l-a băgat în buzunar, 
să beau o bere". Ingrată 
mai e și treaba asta, a unor 
oameni serviabili cu onor 
publicul. Tu te faci luntre 
și punte și Încâlci legea, 
falsifici contracte. riști 
pușcăria și ei 7 Ei te „jig
nesc". băgîndu-ți cu insis
tență tn buzunar 400 de lei.

tulul s-a aflat de fiecare 
dată mituitorul. Și n-a fost 
unul, și n-au fost doi... 
Unii dintre el dau In scris 
acum, spun că n-au știut 
că au beneficiat de facili
tatea procurării în rate a 
obiectelor ce nu aveau acest 
regim. Oare așa să fie 7 
Oricum, ignoranța declara
tă la... ananghie nu-i cîtusi 

■ de puțin o circumstanță a- 
tenuantă. Fie șl din rațiu-

Cînd unii cred că mita e un chilipir...
----------------------------------- anchetă socială ---------------------- ------------

— Se face, se arată sări
tor electronistul de altădată 
devenit acum vinzător. deși 
știa — era un lucru elemen
tar, ce tine de a.b.c.-ul pro
fesiei de vinzător 1 — că 
obiectul respectiv nu intră 
în categoria celor care se 
vînd cu plata în rate.

Știa, dar nu se sfiește să 
calce regula. Mai apoi va 
„argumenta" în scris că a 
făcut-o din rațiunea... înde
plinirii planului. Unor ase
menea oameni le trebuie 
doar pn singur punct de 
sprijin. Un singur punct și 
Iți răstoarnă totul cu susul 
în jos. Pe contractul 
de vînzare-cumpărare în
tocmit lui Mihai Băza
ru se scrie negru pe 
alb că acesta a cumpărat 
în rate un frigider „Arc
tic". o mașină de cusut 
„Veronica", un aspirator

dincolo de marginile riscu
lui personal. Pentru a nu 
lăsa să planeze nici un du
biu în această ordine de 
idei, mai adăugăm și un 
alt motiv „mai particular", 
să-i spunem, pentru care 
vînzătorul procedează ast
fel : la achitarea acontului, 
acesta are grijă să rețină 
pentru sine 400 (patru) sute 
de lei. Servlabilitatea costă, 
i-a dat de înțeles fostului 
său tovarăș de muncă. Și 
l-a executat prompt cu 400 
de lei !...

Credeți cumva că acum, 
mituitul, nu a aflat contra 
replică la acuzația de luare 
de mită 7 Ba bine că nu. 
Reproducem din dosarul 
penal aflat la Judecătoria 
sectorului 3 : „Recunosc că 
am primit de la Radu Ale
xandrina (o altă cumpără
toare de magnetofon în rate.

acolo, „pentru o bere 1" 
Dacă zece „jignitori" de a- 
cest tip li călcau pragul 
magazinului intr-o zi. vă 
închipuiți ce sursă de... in
dispoziție permanentă avea 
Hristache Ionescu. cit tre
buia el să înghită, asaltat 
de o bere colo, de altă bere 
dincolo 1... Situația aceasta 
nu putea dura la nesfirșit 
și nici n-a durat Aduse la 
cunoștința justiției, aceste 
practici primesc, desigur, 
oriunde s-ar semnala ele, 
replica firească, cu adevă
rat in spiritul legii. Acolo 
unde e acum, fostul vîn- 
zător declară că regretă 
falsul, practicarea mitei. La 
unii, din păcate, mintea 
vine după...

Să schimbăm Insă un .pic 
unghiul de apreciere a a- 
cestor fapte și să nu uităm, 
de pildă, că în fata mitui-

nea enunțată la Începutul 
acestor rînduri. La care mai 
adăugăm două întrebări :

a) dacă erau încredințați 
că se încheie forme legale, 
cum de nu i-a cunrins mi
rarea că una scria pe con
tractul de vinzare-cumpă- 
rare și altele erau obiectele 
cu care plecau din maga
zin acasă ?

b) dacă erau siguri că nu 
Ii se face nici o favoare i'e 
ce-1 mai „atenționau" a- 
tunci pe zelosul vinzător cu 
sute de lei „pentru cile o 
bere" 7

Iată insă că între oamenii 
despre care este vorba se 
află șl o categorie diferită 
de ...cumpărători. O defi
nește perfect unul dintre 
aceștia, și anume Ion An
drei : „Știam de la început 
că aceste produse de * im
port nu se vindeau cu plata

în rate, dar cînd Ionescu 
Hristache, zis «Cristi», 
mi-a spus că cu 500 de Iei 
se poate perfecta contrac
tul de vînzare-cumpărare, 
am dat și s-a tăcut treaba". 
La aceasta chiar că devine 
inutilă orice adăugire. Pen
tru că se cuprinde în rela
tarea „cumpărătorului" în
treaga „filozofie" de viață 
a chilipirgiului. El știa din 
capul locului ce se poate 
și ce nu. Iar în fața lui 
„nu se poate" nu dezar
mează. Chilipirgiul, în do
rința lui exacerbată de ac
ces la un avantaj nemeri
tat, caută portița, mijlocul. 
Operează prin învăluire, 
perfid. Caută firele slabe și 
dacă le găsește nu se lasă 
pină nu ajunge la țintă. 
Perseverența lui, care ar 
merita "să Îmbrățișeze o 
cauză mai bună, devine in 
aceste condiții un factor 
poluant ce se cuvine con
tracarat cu dispreț și 
dezaprobare.

„Dâ-i lui X de-o bere și 
le face treaba" este sloga
nul pleșcarului. Ne-am 
muiat nu o dată penița in 
cerneala indignării în fața 
acestei concepții de viață. 
Și de fiecare dată, alături 
de individul „slab de în
ger". care acceptă obolul 
...recunoștinței (de cele mai 
multe ori nu neapărat pen
tru un fals, ci numai pen
tru că și-a indeplinit atri
buțiile de serviciu. în ra
port direct cu cetățeanul), 
noi am văzut pe banca acu
zării și pe cel care a dat. 
nu numai pe cel care a luat.

Iile TAnASACHE
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® De Ce ? TovarS?a lector Ana 
Nedelea. de la Institutul politehnic din 
București, ne-a remis o interesantă co
laborare pe tema „Comportarea civili
zată — latură perfectibilă în educația 
studenților". Posibilitățile de publicare 
întîrziind. deocamdată atragem atenția 
asupra temei ca atare. Referindu-se la 
ipoștazele critice pe care le combate, 
autoarea afirmă : „am luat atitudine cu 
rezultate bune". Tocmai experiența 
concretă, a intervențiilor cu rezultat 
educativ, credem că i-ar interesa pe ci
titori și iată de ce:

Dind de o parte asemenea „para
metri" cum ar fi diferența de gusturi, 
specificul unei generații, unele „păcate 
ale tinereții" care par scandaloase vă
zute din virful scării vîrstelor, dar 
sint destul de inocente văzute la 
baza scării, reținind deci autenticele pro
bleme de comportament necivilizat, cita

te In corespondentă, față In față cu fie
care exemplu negativ stai și te întrebi : 
de ce 7 De ce un stud.ent (tocmai un 
student) folosește în public cuvinte tri
viale? De ce un altul n-are grijă cum 
folosește aparatele de laborator sau 
scrijelește pupitrul cu briceagul? E vorba 
de un „de ce" pe care l-am repetat nu 
cu scop retoric, ci foarte practic. Vrem 
să spunem că avem încredere nu doar în 
morala poveței. ci mai ales în, inter
venția educativă subtilă și diferențiată, 
care pornește nu de la tabu-uri neex
plicate. ci de la diagnosticarea fină < a 
oricărui comportament deviant. Cu alte 
cuvinte, pledăm nu pentru fotografie
rea și etichetarea abaterilor, ci pentru 
radiografierea și convertirea lor in ati
tudini pozitive.

• Orologiul bate noaptea 
jumătate... Edim Bacăului oferă

locuitorilor un fuhdal sonor specific, 
demn de frumusețea și progresul acestei 
așezări. Orologiul primăriei face să ră
sune la fiecare oră acorduri din Rap
sodia I de George Enescu, iar la 
zece seara deasupra orașului se răs- 
pîndește lin vraja melodiei „Liniște". 
Notele ei plutesc și se pierd peste 
casele pașnice și străzile drepte. în- 
demnînd la odihnă și destindere. Vechea 
melodie „La Bacău, la Bacău. Intr-o 
mahala..." e uitată. Prin ferestrele 
deschise se aude țirîitul greierilor și 
șoapta plopilor. „AHOEE!" — răsună 
deodată un strigăt, cînd e lumea mai 
bună si somnul mai dulce: „Lumeee, 
lumeee. soooro lumeee..." sparge o altă 
voce, de bețiv, cristalul tăcerii. De ce 7 
— se întreabă tovarășa Maria Dascălu, 
care ne sesizează aceste aspecte? Cum 
poate exista o asemenea indiferentă 
fată de chemarea orologiului și o ase

menea discordantă cu buna cuviință și 
dreptul celorlalți la odihnă? Simplu, 
tovarășe Dascălu! Urbanizarea nu se 
rezolvă automat prin construcția de 
ziduri, pavarea de trotuare și adusul 
apei în casă. Mai lent și mai dificil e 
procesul urbanizării noastre. El depinde 
de noi. de fiecare, dar și, peritru cei 
căpătînoși. de gospodarii aleși ai orașe
lor. Se pare însă că această problemă 
e lăsată pe un plan secundar, nu numai 
la Bacău.

• O secundă I F,orin Anghel - 
Pitești: Rememorarea trăirilor din au
gust ’44 ne-a sugerat idei pentru unele 
din materialele publicate în cinstea săr
bătorescului prilej. Baca Haralambie — 
Timișoara: Da. confirmăm că în nota 
„Dosarele alcoolului" din nr. 11 470 era 
vorba de Baca Virgil din Brașov și nu 
de Baca Virgil din Timișoara.

Parcasem greu, ln- 
călecind un trotuar. In 
față mașini, in spate 
mașini, stăteam la în
ghesuială. Cînd să plec, 
în dreptul meu opreș
te o Dacia 1 300 și-mi 
blochează intențiile. 
Convins că omul de 
la volan nu m-a ob
servat. ii atrag atentia 
și-l rog să se depla
seze vreo citiva me
tri, mai ales că nici 
regulamentul nu-i în
găduia să parcheze pe 
banda de circulație. 
Doamne, ce-mi aud 
urechile ! Cum de-am 
îndrăznit eu să-i fac 
observații ? Iși aprin
se o țigară și nu mai 
vru să știe de existen
ța mea. Omul acela 
era beat 7 Era cu gîn- 
dul cine știe unde ? 1 
Cum să blochezi par
carea, strada ? Mi s-a 
părut cunoscut...

Nu trec două săpță- 
mini. și-l surprind in 
toiul .unei aprige dis
cuții cu un șir de băr
bați și femei care-și 
așteptau rindul la bere, 
intr-un magazin. S-a
propia ora de închi
dere. toti se grăbeau ; 
omul meu se interesa
se cite sticle de bere 
mai erau — vreo sută 
cincizeci, i se răspun
sese — și hotărîse. pe 
loc, să le cumpere pe 
toate, precizind că a 
doua zi are invitați la 
casa lui de la tară... 
„Dacă plătesc, ce vă 
privește ?, insista pe 
lingă vînzători. Banii 
mei nu sînt buni ?“. 
Și-a luat toate sticle
le de bere. Cu acel pri
lej ne-am recunoscut, 
invocînd o întîmplare 
mai veche, și nu cea 
cu ieșirea din parcaj. 
S-a oferit să-mi dea 
vreo dpuă. trei sticle, 
dacă mă interesează...

De fapt. îl știu de 
mai mulți ani. Mi se 
plîngea într-o vreme 
că nu-,i ajung banii, 
soția ciștigă puțin, so
crii nu se îndeamnă 
să-l ajute, lui i-au dat 
o încadrare asa si așa. 
Trebuie să fac rost de 
bani. trebuie. tre
buie !... A divorțat, 
s-a recăsătorit, soția 
actuală cîștigă bine, 
socrii de azi sint dar
nici. au apartament 
aici, casă la tară (dar 
de nuntă din partea 
rudelor soției), au ma
șină. au văzut Europa, 
el are o încadrare ex
celentă. mai lucrează 
și-n timpul liber pe 
unde se nimerește, au 
bani. își pot îngădui 
multe. Ii place să dea 
mese — prietenilor, 
subalternilor, superio
rilor. Cînd au invitați

— unul și unul — re
țin un salon de res
taurant, ca la nuntă, 
să nu fie deranjați de 
nimeni. Dai un ban, 
da’ merită. Iși scoate el 
cheltuiala, pe o cale 
sau alta. Un gest de 
bunăvoință, o semnă
tură, un cuvint spus 
unde trebuie — iată 
ciștigul. Dacă ești ge
neros cu alții. îmi spu
ne, nu se poate să nu 
fie și ei. la o adică.

Are bani — și iată 
că vede lumea cu alti 
ochi... Străzile, parca
jele ii aparțin. Maga
zinele se află la dis
poziția lui : dacă plă
tesc ? 1 Pentru ce-am 
tras eu ani la rind 7 
Ca să nu-mi pot 
permite 7 Criză de e- 
nergie 7 Este, sigur 
că este, pentru cine 
n-are. Eu, plătesc, atî- 
ta-mi cere, atîta dau. 
îl incomodează teribil 
că nu mai poate ieși 
cu mașina duminică de 
duminică: de acord, 
economii, dar eu... Tre
buie găsită și-aid o 
soluție : dacă ar cum
păra încă o mașină, pe 
numele socrilor, cu nu
măr impar 7

Că omul își plătește 
plăcerile lui — rațio
nale ori mal puțin ra
ționale — este clar. 
Mentalitatea după 
care-și ordonează insă 
existenta il așază in 
specia indivizilor care, 
realizînd ciștiguri pe 
drept, uneori și pe ne
drept. prind pe nesim
țite gustul traiului pe 
„picior mare", cu orice 
preț- Moravurile lui, 
ambiția orgolioasă a 
acestei „ținute", faptul 
că îsi construiește un 
„ideal” dintr-o aseme
nea existență îl deta
șează de semenii lui. 
El își poate „permite". 
Dă mese, merge prin 
excursii costisitoare, 
risioeste, face lux, nu 
se uită la ban. Treptat, 
treptat se desprinde 
de condiția lui iniția
lă, nu mai vrea să fie 
ca cei din jur, „Obiș- 
nuiții", și așa ajunge 
la „formula" de trai 
sfidător.

Altfel, tn ședințe, 
cînd se adresează sub
alternilor și superiori
lor. vorbește îndea
juns de convingător 
despre necesitatea 
stringentă de a econo
misi. în interesul ge
neral, major, despre 
traiul modest, rezona
bil si rational etc., etc.
— ba își mai ia si an
gajamente. firește, pri
vind treburile de ser
viciu...

Nicolae TIC
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TRANSPORTUL LEGUMELOR
Șl CULESUL PORUMBULUI

Staționări care reduc 
parcul auto la jumătate

Un singur transport în zece ore 
pe o distanță medie de 80 km - 
iată exprimate sintetic serioasele 
lipsuri în organizarea transportului

Se cere —• și pe bună dreptate toa
te unitățile agricole își propun — să 
nu irosească nici un minut din 
această perioadă atît de aglomerată. 
Toate mijloacele repartizate pentru 
•dțrjngerea și depozitarea roadelor să 

<e folosite cu cea mai mare chib
zuință. Intențiile sînt bune și fru
moase.

Să vedem cum își începe un șofer 
— personaj central în transportul 
recoltei — o zi de muncă.

Sintem la CONSTANȚA șl aflăm 
că primul drum pe care îl face este 
de la garaj la întreprinderea de le
gume și fructe sau la unul din cen
trele de legume din subordinea aces
teia. Aici li se semnează foile de 
parcurs și sînt repartizați la diferite 
unități agricole : unul la Mangalia, 
altul la Cogealac, altul la Fîntinele, 
altul la Mihai Viteazul. tocmai la' 
hotarul cu Tulcea, ș.a.m.d.

La I.L.F,. șoferii pot veni si la 3 
dimineața, dar de plecat nu pot pleca 
mai devreme de ora 7 sau 8. Pentru 
că funcționarul de la I.L.F., care 
semnează foaia de transport, vine 
la ora 7, voind parcă să arate că 
I.L.F.-ul nu se află in Campanie de 
recoltare.

O primă observație : De ce trebuie 
să vină șoferii dimineața la I.L.F., 
cînd in mod normal ar trebui, după 
a doua sau chiar a treia cursă, să ră- 
mină peste noapte în localitățile res
pective și în zori să încarce și să 
pornească spre Constanța ? Asta ar 
însemna nu numai o economie de 
carburanți prin înlăturarea drumuri
lor inutile la și prin Constanța ci, 

Pinâ una-alta, o amintire despre orele pierdute la poarta fabricii de conserve „Munca", unde miercuri, în jurul 
amiezii, așteptau de ore întregi sâ le vină rindul ia descărcat nu mai puțin de 27 de camioane.

in primul rind, o mare economie de 
timp, o folosire mai intensivă a mij
loacelor de transport.

Revenind la ora la care pleacă de 
la I.L.F., se constată că unii ajung 
la fermele legumicole la ora 8, 9, 10, 
11 și chiar după 12. Pentru a exem
plifica prezentăm următorul tabel 
care arată ordinea de sosire în cîmp 
a celor 23 de autocamioane cu re
morci ce au lucrat pe data de 4 
septembrie la fermele legumicole a- 
parținind fabricii de conserve „Mun
ca" :

Nr. de
Ora autocamioane

8.30—9 9
9—10 6

10—11 5
11—12 3

Dlntr-o dată, deci, ore bune de
lucrul irosite fără putință de a fi
recuperate.

Cum este folosit restul timpului ? 
Mai întîi o statistică a întreprinderii 
județene de transporturi auto pri
vind modul de folosire a timpului de 
lucru, pe data de 4 septembrie.

Timp total 
de lucru

Din care
folosite 
efectiv

staționări

1 450 ore" 550 ore 900 ore

Marea majoritate din cele 138 de 
autovehicule, care au transportat le

Combine sint. mecanizatori harnici, de asemenea. Ar spori mult realizările zilnice dacă toți ar lucra la fel ca aceia 
de la stațiunile de mecanizare din Cumpăna, Albești, 23 August și. altele

gume din unitățile agricole, pe ziua 
de 4 septembrie, au făcut doar un 
singur drum. Peste 85 la sută din 
acestea au un timp normat de 10—12 
ore ! Să ai un camion și intr-o zi în
treagă să faci un singur transport pe 
o distantă medie de 70—80 km. asta 
inseamnă o nepermisă risipă de ca
pacitate de transport, de timp.

CSt ar fi normal să staționeze un 
autocamion, tnțelegînd prin asta 
timpul normal pentru încărcare și 
descărcare, pentru alimentare sau alte 
nevoi inerente? Să dăm, cu larghețe, 
trei ore (Sint insă exemple de șo

feri oare au făcut această treabă în 
două ore). Cîte ore se staționează in 
realitate, s-a văzut Deci 63 la iută 
din timp înseamnă staționări.

O cauză a staționărilor prelungite, 
am văzut-o. Care ar fi altele ? In 
ordinea firească a desfășurării pro
gramului de lucru urmează staționă
rile la încărcatul mașinilor in dmp. 
Din numărul total al orelor de sta
ționare, aproape jumătate se locali
zează in fermele legumicole, unde, 
tot pe ziua de 4 septembrie, un nu- 
mjir de 60 autocamioane au stat la 
încărcat peste 3 ore. Dar sînt multe 
din acelea care depășesc chiar 6—7 
ore !

Cel mai mult timp Insă se pierde 
la fabrica de conserve „Munca", la 
porțile căreia se formează un șir 
imens de depozite pe roți. Primirea 
mărfii se face greu și pentru că ma
șinile vin tirziu și aproape toate în 
același timp, dar și pentru, că acti
vitatea de preluare nu este organi
zată corespunzător. La ora cînd am 
fost in fabrică funcționa doar un 
punct de preluare din cele 6 cite exis
tă aici. Dar nu mal puțin adevărat 
este că mașinile stau chiar si cînd 
descarcă în depozitele I.L.F.

Este de neînțeles cum după atita 
experiență care s-a acumulat în. de
cursul timpului cu privire la organi
zarea transportului in perioadele de 
vîrf să se perpetueze practici com
plet neeconomicoase, păgubitoare. Cu 
atît mai păgubitoare cu cit Însăși 
capacitatea de transport repartizată 
agriculturii constănțene nu este su
ficient de mare pentru a face față 
întregului volum de produse agricole 
evaluat acum în clmp, în grădini și 
podgorii. Multi dintre cel cu care am 
discutat, inclusiv factorii cu munci 
de răspundere la județ, se plîng de 

lipsă de capacitate de transport, so
licită ajutorul organelor centrale. 
Sint solicitări pe deplin întemeiate 
de rezolvarea cărora este condițio
nată însăși buna conservare a recol
tei. Dar acest ajutor, oricît de mare 
ar fi, nu va rezolva problema trans
portului produselor agricole dacă nu 
se va acționa cu răspundere pentru 
folosirea rațională a fiecărui auto
camion.

Să adăugăm la acestea sl cerința 
— desigur nu cu pretenția de a fi 
rezolvată ifnediat, dar ca învăță
minte pentru viitor — de a se găsi 
o formă mai judicioasă de cointere
sare a conducătorilor auto. Pentru 
că, pe bună ’ dreptate, se pune în
trebarea : cum este posibil ca un om 
cu atita răspundere in transportul 
recoltei să fie plătit eu ora și nu după 
tonele transportate 7 Desigur, per
fecționarea actualului sistem de ta
xare a mijloacelor de transport pre
supune. introducerea unor reguli 
stricte de organizare și economice. 
Să se găsească modalitățile ca cei 
care participă la încărcare și descăr
care să acționeze ca o echipă coin
teresată, ca fiecare autocamion să 
transporte cit mai mult, mai repede 
și economicos. Iar vinovății de Intîr- 
zierea transportului să plătească din 
buzunar. Pentru că intîrzierea trans
portului de produse agricole este 
păgubitoare pentru unități, pentru 
întreaga economie.

Aceste situații impun măsuri ur
gente pentru eliminarea oricăror 
forme de staționări nejustificate. Nu 
ne putem permite să lăsăm să se 
irosească produse agricole, acum, 
cînd sint gata coapte, numai pen
tru că nu avem cu ce le transporta. 
Sintem datori să răsplătim munca 
producătorilor, să asigurăm popu
lației bunurile alimentare !

RITMUL ZILNIC DE LUCRU 

LA CULESUL PORUMBULUI

Posibil 5000 hectare
Planificat 3 400 hectare
Realizat 1600 hectare

Cum se explică aceste diferențe ?

Mecanizatorii șl cooperatorii din 
unitățile agricole ale județului Con
stanța au stabilit să încheie în cursul 
acestei seri — cu trei zile mai devre
me decît și-au propus — recoltarea 
florii-soarelul pe întreaga suprafață 
cultivată de 5 000 hectare? Dar ma
rea bătălie desfășurată pe frontul 
larg al recoltei ’79 trebuie să se des
fășoare și mai intens : acum se trece 
cu toate forțele la culesul porumbu
lui, cultură care cuprinde aproape 
190 000 hectare. Întrucît în județ 
există insuficientă forță de muncă, 
stațiunile de mecanizare au fost do
tate cu un mare număr de echipa
mente pentru recoltarea mecanizată 
a porumbului. Se apreciază că cele 
1 700 combine pot recolta în 40 de 
zile peste 90 la sută din suprafața cu 
porumb. Aceasta impune să se lu
creze cu o viteză zilnică de aproape 
5 000 hectare — ritm nu numai posi
bil de realizat, dar și obligatoriu

Viteza zilnică (ha)
Ziua Planificat Realizat

3. septembrie 3 400 1 500
4 3 400 1 400
5 3 400 .1 380
6 3 400 2 000

Deci, In medie, 1 600 hectare, ceea 
ce reprezintă mai puțin de jumătate 
din ce s-a planificat si aproape un 
sfert din potențialul existent. De ce ?

în primul rind, datorită reținerilor 
nejustificate ale unor conducători de 
unități agricole care, apreciind gre
șit, din birou, starea de vegetație a 
culturilor, amină de pe o zi pe alta 
declanșarea recoltării sau lasă totul 
numai pe seama mecanizatorilor. 
Cum altfel se pot explica diferentele 
mari la cules intre consiliile agroin
dustriale ? Miercuri, bunăoară, pa 
întreg consiliul agroindustrial Horia 
au fost recoltate doar 30 hectare, 
28 hectare in consiliul Mihai Vitea
zul, 40 hectare In consiliul Valul lui 
Traian, respectiv de 3—4 ori mai pu
țin decit s-a realizat la Albești. Mir
cea Vodă, 23 August, Cernavoda. 
Cumpăna.

O parte din nerealizărl pot fi puse 
șl pe seama oelor aproape 130 de 
combine care stau șl acum prin ate
lierele de reparații pentru că le lip
sesc piese de schimb, precum și a 
unui mare număr de combine care se 

pentru încheierea recoltării la terme
nul stabilit.

Care este stadiul acestei lucrări ? 
Cum sînt respectate vitezele zilnice ? 
Pină joi seara au fost recoltate 
aproape 8 000 hectare, ceea ce in
seamnă o zi și jumătate de lucru 
dacă raportăm suprafața la forța me
canică asigurată. E drept, la început 
s-a pierdut timp pentru reglarea 
combinelor. Dar de miercuri încoace 
se putea atinge cel puțin ritmul pla
nificat prin graficul săptămînal — 
ritm mult mai redus decît cel posibil 
de realizat. Adevărul este că pe 
multi acest început timpuriu la re
coltare i-a prins nepregătit! și încă 
nu au reușit să se convingă că po
rumbul este copt, deși în multe din 
lanurile lor combinele au intrat de 
cîte o zi-două. Numai așa se explică 
acest început prelungit și inexplicabil 
de timid la recoltarea porumbului. 
Iată viteza zilnică pe primele patru 
zile ale acestei săptămînL 

defectează pentru că au pornit In 
campanie reparate în mod necores
punzător. Aceasta face — așa după 
cum ne spunea tovarășul Gheorghe 
Brinză, secretarul cu probleme agra
re al comitetului județean de partid 
— ca aproape un sfert din numărul 
de combine să lucreze doar cu jumă
tate din capacitate. în întreprinderile 
agricole de stat, aproape jumătate 
din remorcile secțiilor de mecanizare 
stau din lipsă de anvelope. Conduce
rea trustului S.M.A. ne-a prezentat o 
listă întreagă de piese absolut nece
sare pentru a asigura buna funcțio
nare a combinelor, cum sint curele 
late, arbori, valțuri. pinioane. cu
plaje de siguranță, transportor — 
toate de la culegătorul de știuleți. De 
la echipamentele de depănușare lip
sesc un mare număr de transportoare 
și corpuri transportoare, lanțuri, axe 
etc. Ni s-a spus că toate acestea sînt 
cunoscute de factorii competență 
Dacă este așa, am vrea să știm cînd 
au de gînd să le asigure ?

Iosif POP

Actuala etapă, de accelerat dina
mism, pe care o traversează în dez
voltarea sa economia noastră Națio
nală, impactul exercitat de criza 
mondială de materii prime minerale 
și de resurse energetice impun cer
cetării științifice, proiectării și ingi
neriei tehnologice din ramura indus
triei extractive responsabilități, am 
putjia șpune, fără precedent. Ele 
au fost evidențiate cu pregnanță 
în cuvintarea rostită de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Plenara comu
nă a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României și își găsesc un 
loc de primă importanță în proiectul 
Programului-directivă de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului tehni'- 
în perioada 1981—1990 și direcțiile 
principale pină in anul 2000.

O privire asupra realizărilor de 
pină acum impune constatarea că in 
cele trei decenii și jumătate cîte au 
trecut de la eliberarea țării, explo
ratorii subsolului au întreprins cer
cetări prodigioase. Avem astăzi o 
cunoaștere mult mai completă decit 
în trecut atit asupra resurselor noas
tre minerale, a distribuției lor pe te
ritoriul României, cit și asupra cali
tății minereurilor și condițiilor de ex
ploatare a acestora. Sintem în po
sesia unei hărți geologice care se 
perfecționează continuu, după cum 
dispunem de tehnici moderne de e- 
fectuare a investigațiilor.

Cu toate acestea, aportul activită
ții de cercetare la introducerea pro- 

, greșului tehnic in industria extracti
vă nu se situează încă la nivelul exi
gențelor și necesităților economiei 
naționale, al eforturilor materiale fă
cute de statul nostru pentru dezvol
tarea ei. Astfel, se constată neîmpli- 
niri în ceea ce privește concentrarea 
eforturilor asupra unor obiective ma
jore de cercetare, abordarea unor ci
cluri cercetare-producție cu termene 
de finalizare nejustificat de lungi, rit
mul mult prea lent de atragere în 
circuitul economic de noi substanțe 
minerale și de valorificare a com- 
ponenților utili din minereuri. Nu 
s-au făcut suficiente eforturi pentru 
introducerea mai accelerată a unor 
tehnologii noi, de mare eficiență, În
deosebi în recuperarea tuturor ele
mentelor utile încorporate in mine
reu. în legătură cu aceasta trebuie 
să arătăm că, în prezent, în meta
lurgia neferoasă se recuperează doar 
4 metale însoțitoare, în comparație cu 
circa 20 pe plan mondial.

Așa cum se subliniază în 'Progra
mul științific, atit activitatea de cer
cetare științifică, cit și dezvol
tarea tehnologică In industria mi
nieră și metalurgia neferoasă se cer 
să fie ferm orientate spre îmbunătă
țirea tehnologiilor existente, elabora
rea unor tehnologii noi, specifice 
particularităților zăcămintelor din 
țara noastră. Aceleași sînt cerințele 
și in ceea ce privește rezervele de 
combustibili solizi, domeniu în care 

Progresul tehnologic in industria extractivă cere

Un aport mai substanțial 
al activității de cercetare științifică

este necesară o mal exactă determi
nare a condițiilor hidrogeologice și a 
manifestărilor gazo-dinamice din ză
cămintele de cărbuni, după cum se 
impune valorificarea „in situ" a re
zervelor de lignit nevalorificabile 
prin tehnologiile actuale. Așa cum 
s-a subliniat în cuvintarea rostită la 
plenară de secretarul general al parti
dului, se cer întreprinse acțiuni sus
ținute in direcția aplicării în exploa
tare, preparare și procesele metalur
gice a realizărilor de vîrf ale științe
lor fundamentale — energia nuclea
ră, energia laserilor și plasmei, in
troducerea metodelor biologice, bio
chimice și a tehnicii de calcul ; tot
odată, este necesar să fie căutate și 
introduse tehnologii nepoluante.

Potrivit proiectului Directivelor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., în 
cincinalul următor industria va înre
gistra în continuare un ritm înalt de 
dezvoltare. Aceasta pune cu tot mal 

multă acuitate problema lărgirii ba
zei de materii prime, domeniu in 
care cercetarea științifică are un rol 
hotăritor. In ceea ce privește baza de 
materii prime energetice, se prevede 
atragerea in circuitul economic a re
zervelor de șisturi bituminoase, a ce
lor de lignit situate sub baza de ero
ziune, și a celor de cărbune brun a- 
flate la adîncime mare. Introducerea 
de noi tehnologii de extracții șl pre
parare va permite valorificarea unor

Importante rezerve de minereuri de 
fieș, de mangan, de cupru, de sub
stanțe nert^etalifere și roci utile (tu
furi vulcanice, calcare, granite etc.), 

în domeniul petrolului și gazelor, 
cercetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică a determinat unele pro
grese care se reflectă în îmbunătă
țirea activităților de prospecțiune, 
explorare, foraj, extracție, tratare și 
transport. Cu toate acestea, constatăm 
că, față de situația existentă pe plan 
mondial, unele obiective șl direcții au 
fost abordate insuficient. Avem 
în vedere activitatea în domeniul 
marin, pregătirea fluidelor din son
de, aparatura de măsură și control, 
aparatura geofizică, activitatea de in
troducere și extindere a metodelor 
de mărire a gradului de recuperare a 
țițeiului din zăcămint. combaterea 
coroziunii conductelor etc.

Cererea în creștere de țiței șl gaze 
determină necesitatea ca cercetarea 
fundamentală să abordeze șl să dez

volte o serie de obiective principale, 
între care am enumera : asimilarea 
de aparatură geofizică de teren de 
mare tehnicitate și sensibilitate ; rea
lizarea de instrumente complexe 
pentru măsurători, de suprafață și 
de fund, pentru optimizarea proce
deelor neconvenționale de mărire a 
recuperării țițeiului din zăcămint ; 
elaborarea unor metode directe de 
punere in evidență și conturare a ză
cămintelor de petrol și gaze ; intro- 

ducerea unor procedee de mărire a 
gradului de recuperare a țițeiului din 
zăcămint, procedee bazate pe prin
cipii fizico-chimice diferite de cele 
cunoscute pină în prezent ; dezvolta
rea metodelor miniere in exploatarea 
zăcămintelor de țiței.; elaborarea 
de metode privind transformarea „in 
situ" a țițeiului.

Pentru asigurarea volumului de 
rezerve prevăzut în programul de 
dezvoltare pînă în anul 2 000, unul 
din obiectivele majore ale activității 
de cercetare va trebui să-l constituie 
abordarea unor noi premise geologice 
privind posibilitățile de acumulare a 
hidrocarburilor, localizarea de zăcă
minte în capcane stratigraflce, ca și 
a celor situate la mare adîncime, atît 
pe uscat cit și In mare. Neîndoios, 
aceasta va avea ca efect creșterea 
eficienței lucrărilor geologice și va 
accentua participarea nemijlocită a 
cercetării științifice la elaborarea 
strategiei activității geologice în an

samblu, la dirijarea efortului șl ale
gerea priorităților.

Legat de aceasta, ca șl In vederea 
realizării importantelor obiective pre
văzute în viitorul cincinal, precum 
și in perspectivă, cercetarea urmează 
să abordeze și să dezvolte o serie de 
noi direcții principale. Vedem, intre 
acestea, accelerarea procesului de e- 
laborare a hărților de toate tipurile 
pentru a se asigura creșterea gradu
lui de cunoaștere a geologiei terito
riului țării, a determinării perspecti
velor de substanțe minerale utile și 
ridicarea pe o treaptă mai Înaltă a 
activității de cercetare complexă geo
logică, metalogenetlcă, geofizică, geo- 
chimică și tehnologică In vederea 
conturării zonelor de prognoză pen
tru toate tipurile de resurse minera
le solide și roci utile. Un alt obiectiv 
II constituie intensificarea cercetărilor 
geologice și geofizice complexe In 
Delta Dunării, pe Platforma continen
tală a Mării Negre. Intră, de aseme
nea, în rindul priorităților realizarea 
de aparatură geofizică de înaltă teh
nicitate și randament, precum și ex
tinderea și diversificarea cercetărilor 
prin tehnici de teledetecție și meto- • 
de aerogeofizice. Este necesară efec
tuarea de cercetări hidrogeologice 
complexe îh vederea estimării, con
servării și exploatării raționale a re
surselor subterane de apă etc.

Conștienți de marea însemnătate a 
obiectivelor pe oare proiectul Pro
gramului-directivă de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică șl de 
introducere a progresului tehnic în 
perioada 1981—1990 și direcțiile prin
cipale pînă în anul 2 000 — document 
ce va fi dezbătut șl aprobat de 
Congresul al XII-lea al P.C.R. — 
le stabilește pentru creșterea gra
dului de cunoaștere a subsolu
lui, extinderea ariilor de prognoză cu
noscute și identificarea altora noi pri
vind toate resursele adîncurilor. oa
menii muncii din activitatea de cer
cetare științifică, proiectare și ingi
nerie tehnologică din ramura geolo
giei și industriei extractive vor 
depune toate eforturile pentru a 
face față răspunderilor ce le re
vin In asigurarea dezvoltării ba
zei de materii prime minerale șl, In 
primul rînd, de resurse minerale e- 
nergetice trebuitoare in cantități tot 

,mai importante economiei naționale.

Iosif BERCEA 
director general 
al Institutului central 
de cercetârl 
pentru industria extractivâ

Un elefant înhămat
...la un cărucior

Noi. desigur, n-avem 
Elefanți pentru căratul 
poverilor mari. Avem 
insă alti giganti. in
comparabil mai pu
ternici. Mă gîndesc la 
locomotivele diesel, pe 
care constructorii ro
mâni de mașini le fa
brică intr-o gamă lar
gă. corespunzătoare 
specificului fiecărui 
trafic executat pe căi
le noastre ferate. Ală
turi de locomotivele 
dlesel-electrice de 2 100 
CP. constructorii de la 
„Electroputere" -Craio
va au așezat, recent, 
pe cele de 3 000 CP si 
4 000 CP. cu perfor
mante tehnice superi
oare. între care și un 
consum redus de mo
torină. Noile locomoti
ve diesel-electrice de 
4 000 CP folosesc, de 
pildă, pentru aceleași 
prestații, cu 50 tone 
motorină mai puțin 
pe an fată de suratele 
lor de 2 100 CP. Cele 
cu care a fost dotată 
calea ferată sînt utili
zate in prezent pe una 
dintre marile magis
trale feroviare, remor- 
cind trenuri de marfă 
cu tonaje grele pe dis
tanta Brașov — Cluj- 
Napoca. precum si 
trenurile de călători 
de mare viteză dintre 
Brașov — Oradea — 
Satu-Mare. reduclnd 
cu circa 20 de minute 
durata parcursurilor 
dintre aceste orașe.

Ceferiștii, In general, 
șl mecanicii de loco
motivă. in special, sint 
mulțumiți de pricepe
rea constructorilor. A- 
ceasta ar trebui, desi
gur, să-1 stimuleze pe 
cei care le fabrică In

perfectionarea conti
nuă a performantelor 
tehnice si de exploa
tare. precum și în rea
lizarea unei calități 
ireproșabile. Se mai 
intimplă. uneori, ca 
formațiile de recepție 
C.F.R.. care lucrează 
în uzinele construc
toare. să ridice unele 
obiecții, necesare cu 
atit mai mult cu cit 
este vorba de siguran
ța circulației trenuri
lor de călători si mar
fă. In loc să execute 
lucrările de remediere 
și îmbunătățiri, rezul
tate din exploatare și 
consemnate în planul 
de măsuri stabilit in
tre cele două ministe
re de resort, unii to
varăși s-au... supărat, 
vinzîndu-le imediat al
tor unități.

Și iată, astfel, ele
fantul Înhămat la 
tractarea unei sacoșe. 
Două locomotive dle
sel-electrice de 4 000 
CP au luat drumul 
unor întreprinderi cu 
linii industriale. De la 
Brazi și Teleajen, o 
locomotivă diesel-e- 
lectrică de 2100 CP a 
fost condamnată să 
execute, ca și cele 
două surate ale ei. o- 
peratii de manevră, 
de data aceasta la 
Borzești. Nu s-au lă
sat mai prejos nici 
constructorii locomoti
velor diesel-electrice 
și dlesel-hidraulice de 
1 250 CP. folosite eco
nomic și cu bune re
zultate la traficul lo
cal de călători și mar
fă : atunci cînd orga
nele de recepție C.F.R. 
pretind respectarea 
integrală a documen

tației de execuție, sint 
vîndute, fără multă 
tevatură, unor între
prinderi și șantiere 
pentru aceleași opera
ții de manevră. Aceas
ta în timp ce respecti
vele întreprinderi con
structoare au rămas 
datoare căii ferate cu 
nu mal puțin de 45 de 
locomotive în primele 
șapte luni ale acestui 
an, dintre care 26 
LDE de 2 100 CP și 11 
LDH de 1 250 CP.

Nu-i greu de price
put că randamentul 
optim al fiecăreia din
tre aceste mașini in- 
duzînd. fără doar șl 
poate, în acest randa
ment optim și consu
mul economic de com
bustibil. respectiv mo
torină ' este obtinut 
doar atunci cînd ele 
sînt folosite în zona 
puterilor lor nomina
le. adică în zona pu
terilor mari. Altfel, ca 
și elefantul la care 
ne-am referit șl care 
chiar dacă e pus să 
tragă o desagă nu re
nunță la hrană, miile 
de cai putere rămași 
nefolositi atunci clnd 
mută de pe o linie pe 
alta a unei căi ferate 
uzinale sacoșa cîtor- 
va vagoane nu pre
getă să se înfrupte 
copios din ovăzul mo
torinei. Ba. am spune 
chiar, abia atunci au 
mai mare poftă de 
mîncare ! Cine inter
vine profitabil pentru 
a tăia pofta de ase
menea gesturi fi
lantropice celor in 
cauză ?

I. CH1RU
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Permanent efort pentru îmbunătățirea conținutului
CD PROEM CELEI DE-A XXXV-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI 

REVOLUȚIEI SOCIALISTE ÎN BULGARIA

Adunarea festivă din Capitală
Opera educativă realizată prin școală, de formare a omului nou al 

societății noastre, are loc in condițiile în care edificarea socialismului 
și comunismului se infăptuiește pe baza celor măi noi cuceriri ale cu
noașterii umane, știința și cultura constituind o puternică forță dina
mizatoare a întregii vieți sociale, a creației materiale și spirituale a 
societății, a pregătirii noilor generații de muncitori și specialist!. Este, 
acesta, un adevăr cu care cadrele din învătămînt se confruntă zi de zi. 
dîndu-i configurație faptică la fiecare lecție, la fiecare nouă expunere. 
El se relevă cu și mai multă pregnantă acum, la început de an școlar, 
etapă nouă de activitate ce se inaugurează sub impactul generator de 
idei novatoare în toate planurile vieții sociale al documentelor progra
matice ale celui de-al XII-lea Congres al partidului. Pentru că atît 
Directivele, cit și programele științific și energetic pun in evidentă nu
meroase și variate aspecte de care cadrele didactice trebuie să tină 
seama cu consecventă spre a face ca munca lor să fie mai fructuoasă 
în rezultate pozitive. Mă gîndesc. bunăoară, că sintem încă departe de 
a epuiza modalitățile și formele de punere in evidentă, de valorificare 
a valențelor educative ale fiecărei discipline de studiu, ale tuturor 
activităților cuprinse în planurile de învătămînt.

Știut este că fiecare obiect de pre
dare are un rol al său, în contextul 
general al educației științifice a ele
vilor, în pregătirea lor ca viitori con
structori ai socialismului si comunis
mului. Matematica este, după opinia 
mea, modelatorul gindirii logice ; ști
ințele naturii, fizica, chimia, biologia 
formează convingeri ferme asupra 

-materialității și caracterului dialectic 
al lumii înconjurătoare, dezvoltă spi
ritul și dorința de investigare știin
țifică ; limba română, științele socia
le cultivă elevilor sentimente patrio
tice. înalte idealuri umane, gustul ar
tistic ; limbile străine le deschid 
poarta spre cunoașterea culturilor al
tor popoare ; educația fizică asigură 
și ea nu numai dezideratul clasic 
..mens sana in corpore sano“. ci con
tribuie la formarea unor trăsături de 
caracter cum sînt perseverenta, cu
rajul. stăpînirea de sine. Activitatea 
tehnico-productivă. pe care elevii 
noștri o desfășoară în cadrul practi
cii compacte, le modelează caracte
rul. ii obișnuiește să fie conștiincioși 
Si disciplinați, să iubească munca si 
profesiunea pe care o vor alege, să 
depună un efort susținut pentru pre
gătirea si perfectionarea profesiona
lă. să promoveze noul la viitorul lor 
loc de muncă.

Dar numai simpla includere in 
planul de învătămint a acestor disci
pline nu rezolvă de la sine si pro
blema aportului efectiv al cadrelor 
didactice la educarea științifică, mul
tilaterală a elevilor. Așa cum s-a 
menționat și cu prilejul consfătuirilor 
ce au precedat deschiderea anului 
școlar, este nevoie permanent de in
tervenția activă a profesorului, de 
competenta și pasiunea sa profesio
nală. de angajarea sa politică res
ponsabilă. de răspunderea cetățe
nească pentru a reliefa și pune în 
valoare componentele educative ale

Radu Cârneci este un poet 
realizat și fecund. Ultimul 
său volum, Temerile iui 
Orfeu este al șasesprezece- 
lea pe un arc temporal de 
cincisprezece ani. Am adău
gat ia „numărătoare" și 
cele două selecții din crea
ția poetică a lui Leopold 
Sedar Senghor și Srecko 
Kosovel, traducerea din 

r Senghor (cea mai mare 
parte a poeziei președinte- 
lui-filozof al Senegalului), 
fiind dovada unui mare 
efort creator în construirea 
echivalențelor în limba 
română a unei opere 
profund emoționante in 
unanimitatea ei.

Deci Radu Cârneci tși în
seamnă fiecare an existen
țial cu alba lapidă a unui 
volum de poezie. Această 
periodicitate de maree 
aparține unui ritm interior 
generat de o rară sensibili
tate, de combustia continuă 
a unei poezii care refuză 
incifrarea, fiind totdeauna 
o explorare către vastele 
zăcăminte ale lucrurilor, 
după ce, printr-un travaliu 
fără încetare, au fost înde
părtate crustele care învă
luiesc. Și in acest ultim vo
lum al lui Radu Cârneci se 
pot descoperi constantele 
caracteristice ale poeziei

Oltul - 
Prometeu

(Urmare din pag. I)
vis, de la Defileu pe toată Valea 
Oltului sau la Argeș; sau la Someș, 
sau la Sebeș — este limpede că con
strucția unui baraj, devierea unui 
nu, montarea unei centrale elec
trice, construcția unor diguri de 
contur a lacurilor de acumulare, 
construcția unor diguri deversoare 
și de senal — nu mai sînt probleme, 
nu mai dau emoții — după cum și 
construcția fiecărei hidrocentrale, 
luată fiecare în parte, intră pe calea 
repetării, a rutinei profesionale, a 
meseriei făcute bine. O muncă de 
rutină pe albia unui rîu intrat și el 
în marea rutină — rîul genial și 
constructor genial făclndu-și împreu
nă datoria, mergînd inainte, urmîn- 
du-și legați unul de altul destinul
— cu gindul la acea grandoare a 
Văii Oltului, cu gîndul la ceea ce a 
fost, cu gindul la acele mărețe pro
iecte de baraje și lacuri, hidrocen
trale uriașe acolo sus, în împărăția 
munților, pe valea numită treapta 
marii istorii...

Așa cum apele Lotrului Se varsă 
în Olt — tot astfel fascinația șl ten
tațiile Lotrului — fascinația marii 
capodopere realizate — se revarsă 
în sufletul oamenilor, constructorii 
marelui, sistem hidroenergetic și de 
amenajări complexe de pe Olt, an
gajați într-o operă cu mult mai 
mare. Nu este Oltul un monument 
al istoriei României 7 Este frumos
— avînd o capodoperă în suflet, în 
gînduri, în vise — să trudești la o 
operă la care, treptat, să descoperi 
că ajunge să semene și chtar să în
treacă în măreție acea capodoperă 
la care ai visat tot timpul I

Precum Oltul prin Carpatl — așa 
a răzbătut România prin milenii de 
obstacole, pînă la treapta marii ei 
istorii — visul și năzuința fierbinte 
a comuniștilor de biruință a comu
nismului pe pămintul drag al patriei.

împreună cu întreaga Românie 
socialistă, mindrâ și mereu mal În
floritoare, Oltul urcă și el — pentru 
a doua oară, treapta marii istorii — 
și treapta marii umanități. 

noțiunilor și deprinderilor implicate 
în obiectul de studiu pe care îl pre
dă. Pentru aceasta nu este însă su
ficient ca profesorul să fie la cu
rent cu cele mai noi realizări ale 
creației umane în propriul domeniu 
de specialitate. I se cere un perma
nent efort de a vedea cu ochi critic, 
exigent și înnoitor disciplina pe care

Institutul politehnic din București

«ale: un sigur, dar nici
odată desuet romantism, o 
neliniște perpetuă, o sete 
de absolut și de desăvîrși- 
re traversată de fiorul an
goasei existențiale, o cobo- 
rîre spre izvoarele pure in
terioare, un sens copleșitor

umanistă în forța modela
toare a artei care poate 
vorbi în toate limbile, care 
poate concentra in oglin
direa ei toate galaxiile, in 
poetul ai cărui pași : „...ste
le înseamnă, ivindu-le / pe 
fruntea sa timpul stă-n al-

mereu reluat. în căutarea 
muntelui magic al artei, 
poetul nu ascultă nici o altă 
chemare. Coborîrea spre 
apele pure ale izvoarelor 
interioare este întovărășită 
de o fluidă melancolie, poe
zia lui Cârneci respingînd.

„Temerile lui Orfeu“
de Alexandru BĂLĂCI

al așteptării. El se află, ase
menea magului, chinuit tot
odată de întrebări și de 
căutări, căutînd să descope
re noi păminturi sau mi- 
rabile astre. El vrea să se 
ridice, aidoma lui Baude
laire, între culori și sunete 
care iși răspund, poezia lui 
fiind drumul spre taină, 
mereu supus închipuirii, 
imaginației fecunde, apte să 
construiască un univers ar
monios. în Temerile lui 
Orfeu, pe firmamentul unui 
cer imaginar palpită lumina 
astrului intermitent al poe
ziei. Poetul are o încredere

bastru și aur, / profet este 
el și judecător — profețind, 
judecind — / hrana lui : 
fericirea mulțimilor, taina 
din care / puterea-și aprin
de...". Peste el strălucește 
lumina stelei Canopus, 
simbolul artei și al infini
tului drum al omului spre 
purificare, spre desăvîrșire.

Ipostazele lirice ale per
sonalității poetice a lui 
Radu Corneei se sparg si se 
reflectă în mii de oglinzi: 
(„...da, port în mine-atîtea 
chipuri !“) izbindu-se de 
ziduri invizibile care în
cearcă să respingă un zbor

chiar în zona neliniștilor, 
steaua neagră a disperării. 
Ciclul versurilor de dragos
te din volum, Cintece <le 
purificare, este revelatoriu 
în acest sens, seninătatea 
lor fiind o stare a tumul
turilor depășite, a cunoaș
terii integrale, după ce toa
te experiențele au fost în
cercate.

Radu Cârneci, călătorul 
impenitent pe orice meri
dian (sugestiv este ciclul 
dedicat traversării Italiei, 
pămint copleșit de lumini 
și de arte, ori incă necu
noscutului continent, Afri

Lo cabinetul de Informare politică în satul Osol, comuna Comarna, 
jude(ul lași

tv
PROGRAMUL 1

8,90 Muzică de promenadă
8.45 De pretutindeni. Orașe britanice : 

Liverpool, Cambridge, Cardiff
9,10 Emisiune muzicală

10,00 Roman foileton : Poldark. Relua-
. rea episodului 28

10,55 Matineu de vacantă
11,20 Film artistic : „La capătul firului"
12.45 Concert de prinz. Selecțiunl din 

programele muzicale ale săptăminll
13.30 Telemagazln
15,00 Agenda cultural-artistlcă TV
15.30 R.P.D. Coreeană — Bilanț rodnic 
16,00 Volei masculin : România — Unga

ria in competiția dotată cu „Tro
feul Tomis“. Transmisiune directă 
de la Constanta

17,50 Clubul tineretului. Creatori șl in
terpret! de muzică tînără

18,35 Săptămina politică internă șl In
ternațională 

o predă, lecțiile expuse in fata ele
vilor — situindu-le cît mai viguros 
in contextul realităților societății 
noastre socialiste, al actualității poli
tice, sociale, economice, din fiecare 
zonă a tării — pentru a evita rutina, 
formalismul, ineficienta sub raport 
educativ.

Mai mult decît oriclnd. munca ln- 
structiv-educativă devine astăzi o 
activitate colectivă, realizată atît prin 
convergenta programelor de învătă
mînt ale diferitelor discipline, cît si 
prin conlucrarea directă a profesori
lor de diferite specialități. sub în
drumarea nemijlocită a organizațiilor 
de partid. Tot mai stringentă este 
cerința realizării unui transfer de 
cunoștințe și de modalități de lucru 
între diferitele discipline si activități 
instructiv-educative din scoală. Spu- 
nînd aceasta mă refer, bunăoară, la 
necesitatea conlucrării mai strinse a 
profesorilor de matematică, fizică, 
biologie etc. cu profesorii de desen și 
tehnologie, cu maiștrii care îndrumă 
activitatea tehnico-productivă a ele
vilor. Conlucrare nu numai sub as

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal •
19,15 Teleenciclopedla • Civilizații bal

canice (XVI) • Hidroavlonul gi
gant • Evoluția speciilor • Trans
porturile viitorului • Sculptura — 
linii și volume

20,00 Film serial : Dallas — Compania * 
petrolieră Ewing. Episodul 3

20.50 Parada șlagărelor
21,35 Telejurnal
22.00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.15 Romanțe cu Elena Slmlonescu. 

Marica Munteanu. Adrian Ștefă- 
nescu. Ludovic Spiess

19.30 Reportaj pe glob
19.50 Ritm șl melodie — potpuriu de 

muzică ușoară cu orchestra James 
Last

20.15 Spectacolul lumii. Episodul „Cu 
dor din Nador"

20,40 Un oraș al muzicii : Timișoara
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

pectul fundamentării deprinderilor 
profesionale ale elevilor pe solide cu
noștințe științifice, ci si al concreti
zării lecțiilor cu noțiuni si deprin
deri practice, realizate prin lecții de 
laborator și lucrări aplicative cu o 
mare eficientă educativă și socială. 
O întrepătrundere mai evidentă cred 
că trebuie să fie realizată si Intre 
disciplinele traditional înrudite: li- 
teratura-istoria. matematica-fizica. 
chimia-biologia.

Toate acestea. In interesul major 
al conturării. în procesul educației 
științifice, revoluționare a tineretului 
școlar, a unei imagini realiste de an
samblu asupra lumii și vieții. Pentru 
că formarea si dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tinerelor generații devine 
cu adevărat eficientă numai In mă
sura în care este realizată In spirit 
nou, revoluționar, la toate nivelurile 
învătămîntulul. de către toti factorii 
educativi investiți de societate cu 
această înaltă îndatorire.

Prof, emerita
Cezara POPOVICI

ca), nu uită niciodată ar
monia tării căreia îi apar
ține cu toată structura sa 
psihofizică. Ciclul Poeme
lor fiului risipitor este o 
vibrantă evocare a zonelor 
mirifice ale Patriei, o vastă 
simfonie în care interferea
ză undele sensibilității 
românești, dorurile peregri
nului de pe mări îndepăr
tate, aspirația spre contac
tul anteic cu humusul fer
til in care poporul își are 
adîncile rădăcini de atîtea 
dramatice secole. Numai in 
acest atol de spiritualitate 
latină, in acest magic peri
metru, iși pot afla geneza 
albele vise ale poetului, 
marele zbor neîntrerupt al 
artei.

Dar Radu .Cârneci este și 
un prieten care se dăruieș
te acestui puternic senti
ment cu toată sensibilitatea 
sa înfiorată de actul 
nedrept al oarbelor forte 
telurice din primăvara anu
lui 1977, care i-au purtat 
în neființă pe unii dintre 
tovarășii săi de vise.

Radu Cârneci este o voce 
clară a poeziei care mîn- 
tuiește sufletele de neli
niști, făcînd să fluture la 
orizonturi luminoasa aureo
lă a speranței.

NOUTĂȚI EDITORIALE
Editura științifică și enciclopedică 

este prezentă în peisajul noutăților 
de carte ale începutului de lună eu 
cîteva volume de largă informare, 
rod al unor îndelungate cercetări ro
mânești. Continuînd seria dicționare
lor sale cronologice, editura bucu- 
reșteană ne oferă volumul „Literatu
ra română", lucrare ce prezintă, dia
cronic și sincronic, fenomenele cul
turii și literaturii noastre de la pri
mele atestări documentare ale limbii 
(acte, documente, cronici, letopisețe) 
la manifestările artistice (școli, cu
rente, periodice literare, asociații ș.a.) 
ale diverselor perioade. Dicționarul 
cronologic al literaturii române de la 
origini pînă în prezent, primul de 
acest fel, este redactat de un colec
tiv de autori, coordonat de I.C. Chi- 
timia și Al. Dima, și are la bază 
ultime cercetări documentare, fiind 
un util instrument de lucru pentru 
cunoașterea evoluției scrisului româ
nesc.

Un eveniment editorial 11 consti
tuie apariția lucrării „Filozofia grea
că pînă la Platon" (volumul I, partea 
I și a Il-a). Acesta cuprinde colecția 
fragmentelor rămase din opera pier
dută a filozofilor dinainte de Platon, 
precum și a mențiunilor și comenta
riilor asupra lor, aflate la autorii 
antici. Spre deosebire de colecțiile 
de pină acum din literatura de spe
cialitate, cea de fată la in conside
rare nu numai pe filozofi, ci și pe 
aceia care, in epocă, ne-au dat reflec
ții filozofice, aparținînd, potrivit cri
teriilor moderne, altor sfere de crea
ție spirituală decit cea filozofică. 
Textele sînt însoțite de un studiu 
istoric, de note și comentarii expli
cative.

Originală ca problematică este si 
lucrarea „Gindirea feniciană în tex
te", apărută în seria „Bibliotheca 
orientalis", care cuprinde mai ales 
textele descoperite și descifrate de 
la Ras-Shamra, conținînd mituri a- 
grare, texte compuse încă din mile
niul al II-lea i.e.n. Studiul introduc
tiv tratează aspectele definitorii ale 
culturii feniciene, iar notele și ma
terialele anexe se referă la proble
mele de detaliu ale istoriei acestui 
spațiu de cultură, în special al Car- 
taginei, Sidonului și Tyrului.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXXV-a ani
versări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, vineri după-amiază a 
avut loc în Capitală o adunare festi
vă, organizată de Comitetul munici
pal București al P.C.R., Consiliul mu
nicipal București al Frontului Uni
tății Socialiste și Asociația de prie
tenie româno-bulgară.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bulga
ră de colaborare economică și tehni- 
co-știintifică. Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Ilie Ra
dulescu, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Constantin 
Oapcea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei. Dumitru Necșoiu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au fost prezent!, de asemenea, Pe- 
tăr Danailov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de Tama
ra Dobrin, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste.

Despre semnificația celei de-« 
XXXV-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bulgaria a vorbit 
tovarășul Leonte Răutu.

Victoria insurecției de la 9 Septem
brie 1944, înfăptuită de masele popu
lare, în frunte cu clasa muncitoare și 
sub conducerea avarigardei sale co
muniste — a’spus vorbitorul — este 
un eveniment de însemnătate crucia
lă în istoria și destinele poporului 
bulgar, care a marcat eliberarea sa 
pentru totdeauna de sub exploatarea 
capitalistă și dominația fascismului. 
Ea a creat condițiile pentru dezvolta
rea democratică și socialistă a Bul
gariei, inaugurînd astfel o eră nouă 
în istoria șa, era marilor prefaceri re
voluționare, a progresului economic și 
sociail, a triumfului socialismului în 
țara vecină și prietenă.

Rolul principal In organizarea șl 
înfăptuirea actului revoluționar de la 
9 septembrie l-a avut eroicul Partid 
Comunist Bulgar, care în anii grei ai 
sclaviei hitleriste a ridicat la luptă 
forțele revoluționare, patriotice, de
mocratice și progresiste, a chemat În
tregul popor la lupta pentru răstur
narea dictaturii monarho-fasciste, in
staurarea puterii populare și trecerea 
la construirea socialismului.

Un rol esențial în desfășurarea a- 
cestor evenimente l-au avut marile 
victorii obținute pe front de glorioa
sele armate sovietice, care au dus 
greul războiului împotriva cotropito
rilor hitleriști, succesele dobîndițe de 
celelalte țări ale coaliției antihitleris
te, mișcarea de rezistentă din țările 
cotropite vremelnic de Germania na
zistă. Victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August în 
țara noastră și intrarea României 
cu întregul său potențial militar, ma
terial și uman, alături de armata 
sovietică, în lupta împotriva mașinii 
de război germane, au constituit un 
sprijin de seamă pentru lupta anti
fascistă din Bulgaria vecină.

în continuare, vorbitorul a spus : în 
cei 35 de ani care au trecut de la 
victoria revoluției socialiste in Bul
garia, harnicul și talentatul popor 
bulgar, sub conducerea partidului său 
comunist, a obținut succese remarca
bile in toate domeniile vieții mate
riale și spirituale. Bulgaria frățească 
a cunoscut în această perioadă pro
funde transformări structurale, îna- 
intînd rapid pe calea industrializării, 
a modernizării agriculturii, a creării 
unei puternice baze tehnico-materiale 
a socialismului, a ridicării nivelului 
de viață al întregului popor.

Saltul înregistrat în dezvoltarea 
economico-socială a R. P. Bulgaria in 
acești 35 de ani este relevat pregnant 
de citeva date semnificative. Ritmuri 
de creștere deosebit de înalte a cu
noscut industria bulgară. Ponderea 
producției industriale in formarea 
venitului național este azi precumpă
nitoare, o, dezvoltare deosebit de ra
pidă cunoscmd o serie de ramuri de 
virf ale industriei. Agricultura R. P. 
Bulgaria a cunoscut in anii' puterii 
populare ritmuri stabile de creștere, 
volumul producției agricole crescînd 
în perioada corespunzătoare de 
2,8 ori.

Ca prieten apropiat, poporul român 
urmărește cu sentimente de Înaltă 
prețuire și se bucură sincer de marile 
realizări obținute de poporul bulgar 
in construirea societății socialiste 
dezvoltate și, de ziua luminoasei ani
versări jubiliare a sărbătorii sale na
ționale, ii adresează felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de noi și tot 
mai mari succese în înflorirea con
tinuă a patriei sale socialiste — Re
publica Populară Bulgaria.

înfățișind apoi suocesele obținute 
de poporul român în cei 35 de ani de 
construcție socialistă, vorbitorul a 
spus : In patria noastră au avut loc 
uriașe transformări revoluționare, 
economice și sociale, România 
parcurgind în această perioadă mai 
multe etabe istorice. Au fost înfăp
tuite revoluția democratică și revolu
ția socialistă, s-au construit bazele 
socialismului și s-a consolidat noua 
orinduire socială tn tara noastră, s-a 
trecut la Înfăptuirea mărețului Pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate si Înain
tare a țării spre comunism, adoptat 
de Congresul al XI-lea al P.C.R. din 
1974. Industria, avînd ponderea prin
cipală in crearea venitului național, 
realizează astăzi o producție de 42 de 
ori mai mare ca in trecut. Producția 
agriculturii a crescut de trei ori și 
jumătate față de perioada antebelică. 
Din 1950 pină In 1978, venitul național 
a crescut de 13 ori. iar veniturile 
reale ale populației de 6 ori.

în prezent, întregul nostru popor, 
strins unit in jurul Partidului Comu
nist Român, in frunte cu secretarul 
său general, președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. se pregătește 
să întimpine cel de-al XII-lea Con
gres al partidului cu noi și impor
tante realizări. Proiectul de Directive 
ale apropiatului Congres cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a 
României in cincinalul 1981—1985 și 
orientările de perspectivă pină in 
1990 formulează ca obiectiv funda
mental intrarea societății românești 
îr.tr-o fază nouă, superioară a dez
voltării sale. în care vor avea loc 
afirmarea cu putere a revoluției teh- 

nlco-știintifice contemporane tn toate 
domeniile, accelerarea trecerii, pe 
baza acumulărilor cantitative obținute 
tn cincinalele precedente, la o nouă 
calitate a activității economico-socia- 
le. ridicarea pe o treaptă și mai înal
tă a gradului de bunăstare și civiliza
ție al întregului popor.

în activitatea partidului nostru — 
a spus în continuare tovarășul Leonte 
Răutu — iși găsește expresia desă- 
virșită unitatea dialectică indestruc
tibilă între politica sa internă și cea 
internațională. România socialistă 
militează consecvent pentru dezvol
tarea prieteniei cu toate țările socia
liste, acționează neabătut pentru în
tărirea solidarității și colaborării lor, 
considerînd că aceasta constituie un 
factor primordial pentru creșterea 
rolului lor in accelerarea schimbărilor 
Înnoitoare din viata internațională. . 
Relevind creșterea relațiilor Româ
niei cu țările in curs de dezvoltare, 
cu tarile capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, vorbitorul a arătat că 
aceste relații se întemeiază neabătut 
pe respectarea independentei și su
veranității naționale, a deplinei ega
lități in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, afirmării largi a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur dezvoltarea economică 
și socială, corespunzător voinței sale.

îmi este,deosebit de plăcut să evoc, 
tn acest cadru, tradițiile prieteniei 
româno-bulgare, care are rădăcini 
adinei in trecutul istoriei. In lupta 
comună pentru libertate socială și 
națională — a spus vorbitorul. Nu o 
dată popoarele noastre și-au vărsat 
singele in lupta împotriva dușmanu
lui comun, înscriind pagini glorioase 
în cronica luptelor împotriva asupri
rii, pentru libertate și independență 
națională. Cucerirea cu un secol în 
urmă a independenței de stat a con
stituit un eveniment epocal în isto
riile naționale ale celor două po
poare. Prietenia popoarelor noastre 
a fost trainic cimentată de sîngele 
vărsat de ostașii români și voluntarii 
bulgari, împreună cu ostașii ruși în 
timpul războiului din 1877. Sînt, de 
asemenea, bine cunoscute bogatele 
tradiții de colaborare și solidaritate 
între mișcările muncitorești și socia
liste din cele două țări. Tradițiile 
seculare ale prieteniei, născute în 
împrejurări istorice vitrege pentru 
ambele popoare, au fost continuate 
și dezvoltate in condițiile bătăliei 
duse de forțele progresiste, revolu
ționare din cele două țări.

Așa cum aprecia secretarul general 
al partidului nostru, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „în anii edifică
rii noii orînduiri, prietenia și cola
borarea româno-bulgară s-au ridicat 
pe o treaptă superioară, au dobindit 
noi dimensiuni, fundamentindu-se 
trainic pe principiile marxist-leninis- 
te ale deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc și intr-ajutorării tovărășești, în 
spiritul Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria".

în ultimul deceniu, relațiile dintre 
partidele și popoarele noastre au cu
noscut o dezvoltare deosebit de 
viguroasă și dinamică. în extinderea 
și adîncirea acestor relații un rol 
hotăritor îl au intilnirile sistematice, 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Fiecare nouă tntîlnire a conducă
torilor noștri de partid și de stat 
constituie prilejul unui dialog fruc
tuos, așază o nouă cărămidă la edi
ficiul solid al prieteniei și colabo
rării trainice româno-bulgare, des
chide noi și largi orizonturi coope
rării pe toate planurile și în toate 
domeniile de activitate. Colaborarea 
noastră economică dobîndește an de 
an noi dimensiuni. Este grăitor că

RECE
Cu prilejul celei de-a XXXV-a ani

versări a victoriei revoluției socialis
te in Bulgaria, ambasadorul acestei 
țări la București, Petăr Danailov, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Ion Ioniță. Leonte 
Răutu, Mihai Dalea. Ilie Rădulescii, 
Tamara Dobrin, Vicepreședinte al 
Consiliului National al Frontului Uni
tății Socialiste, Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, ministrul educației și invățâ- 
mintului, Suzana Gâdea. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Aurel Duma, ministru secre-

Vernisajul unor expoziții
La Muzeul de Istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, s-a des
chis vineri expoziția „Gheorghi Di
mitrov și revoluția socialistă în Bul
garia". organizată cu prilejul împli
nirii a 35 de ani de la victoria re
voluției socialiste in această tară.

Expoziția, pusă la dispoziție de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Muzeul național „Gheorghi 
Dimitrov" din Sofia, ilustrează dru
mul eroic parcurs de poporul bul
gar pe calea indicată de partidul co
munist, de eminentul conducător al 
partidului și clasei muncitoare bul
gare, militant al mișcării muncito
rești international^, Gheorghi Dimi
trov. Prin hărți, documente si foto
grafii sînt prezentate momente im
portante din trecutul de luptă și de 
tnuncă al poporului bulgar. Alte ex
ponate Înfățișează plastic procesul 
revoluționar ce a avut loc în ultimii 
ani In tara vecină ne tărim politic, 
economic și social, transformările 
profunde din viata Bulgariei, succe
sele Sale în construcția socialistă.

La Vernisaj au luat parte Matei 
Iile și Dumitru Turcuș, adjuncți de 
șefi de sectie la C.C. al P.C.R., Con
stantin Oahcea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion Găletea- 
nu, secretar de stat Ma Consiliul 
Culturii și Educativi Socialiste, acti
viști de partid și de Stat, oameni 
ai muncii, reprezentanți ai vieții cul
turale.

Au participat Petăr Danailov. am
basadorul Republicii Populare Bul
garia la București, membri ai amba
sadei, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in tara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost ros

volumul schimburilor comerciale in 
acest cincinal crește de peste două 
ori in comparație cu cincinalul pre
cedent, depășind cifra de 1,2 miliar
de ruble, iar in perioada 1981—1985, 
conform indicațiilor conducătorilor 
noștri de partid și de stat, volumul 
total al schimburilor va depăși 2 
miliarde ruble. Semnificativ este și 
faptul că în cadrul legăturilor eco
nomice are loc creșterea continuă a 
ponderii cooperării și specializării 
in producție, căreia ii revine în acest 
an o pătrime din totalul schimbu
rilor. urmind să crească si mai mult 
în anii viitori. întruchiparea vie a 
acestei cooperări o constituie ase
menea obiective de anvergură, cum . 
sint : întreprinderea constructoare 
de mașini-grele Giurgiu-Ruse, Com
plexul hidrotehnic Turnu Măgurele- 
Nicopole, iar în perspectivă — hi
drocentrala din zona Călărași-Silis- 
tra. So desfășoară cu succes lucră
rile de coordonare a planurilor cin
cinale ale celor două țări, se lucrea
ză la finalizarea unor noi și Impor
tante acțiuni de cooperare In dome
nii prioritare ale economiei.

Dezvoltarea continuă a colaborării 
economice și tehnico-științifice ro
mâno-bulgare corespunde pe deplin 
intereselor celor două țâri și popoare, 
constituind,-în același timp, un aport 
substanțial la creșterea tortelor 
influenței socialismului, la cauz 
păcii, cooperării și progresului lț. 
lume.

O importantă deosebită au avut 
schimburile de păreri intre conducă
torii partidelor și țărilor noastre In 
problemele actuale ale situației inter
naționale, in cadrul cărora s-a reafir
mat voința României și Bulgariei de 
a dezvolta conlucrarea lor activă pe 
plan extern, contribuind prin eforturi 
și acțiuni comune la adîncirea pro
cesului destinderii, la crearea unui 
climat de securitate și cooperare in 
Balcani, in Europa, in întreaga lume, 
la adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, la instaurarea unor ra
porturi cu adevărat echitabile intre 
state, la făurirea noii ordini econo
mice mondiale și înfăptuirea idealu
rilor de libertate; irtfiependență și 
progres ale tuturor națiunilor.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
poporului bulgar prieten felicitări 
călduroase cu prilejul zilei de 9 sep
tembrie, împreună cu urarea de a 
obține, sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, noi victorii în edifi
carea societății socialiste in Bulga
ria, în creșterea permanentă a bună
stării și fericirii tuturor celor ce mun
cesc, în dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a prieteniei tradiționale și a 
colaborării multilaterale dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria.

A vorbit apoi Petăr Danailov. care 
a mulțumit pentru frumoasele cuvinte 
rostite la adresa partidului și poporu
lui bulgar. în cuvîntul său. ambasa
dorul R.P. Bulgaria s-a referit la 
actul revoluționar de la 9 Septembrie 
1944. arătind că. prin victoria revolu
ției socialiste, înfăptuită de masele 
populare aub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, poporul bulgar a 
pornit pe calea unor înfăptuiri fără 
precedent în istoria patriei. în con
tinuare, el a înfățișat pe larg succe
sele obținute în toate domeniile vieții 
materiale și spirituale de poporul 
bulgar în cele trei decenii și jumă
tate de viață liberă. Vorbitorul a ară
tat că în prezent oamenii muncii din 
patria sa depun o susținută activitate 
pentru aplicarea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea, pentru în
făptuirea obiectivului fundamental 
stabilit de Programul Partidului Co
munist Bulgar — edificarea societăți! 
socialiste dezvoltate în Bulgaria.

Evocînd tradiționala prietenie care 
leagă cele două popoare, precum și 
dorința lor comună pentru continua 
dezvoltare a acesteia, vorbitorul a * 
subliniat, la rîndul său, importanța 
hotărîtoare a întîlnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu. pentru amplifica
rea .și întărirea, pe toate planurile, a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-bulgare.

(Agerpres)

PȚIE
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Dumitru Turcuș. adjunct de 
șef de sectie la C.C. al P.C.R., gene
ral-locotenent Gheorghe Gomoirff ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei, membri ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, generali și ofițeri supe
riori, personalități ale vieții cultural- 
artistice și științifice, reprezentanți ai 
cultelor.
, Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alțl membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tit de Nicolae Cioroiu, directorul 
Muzeului de istorie a partidului co
munist. a mișcării revoluționare și 
democratice din România, care a re
levat viul Interes și caldele senti
mente de prietenie cu care poporul 
român urmărește realizările remar
cabile obținute de poporul bulgar, 
sub conducerea partidului comunist, 
in edificarea societății socialiste dez
voltate în patria sa, in înflorirea 
Republicii Populare Bulgaria.

La rîndul său, ambasadorul R.P. 
Bulgaria a evidential însemnătatea 
deosebită ă actului revoluționar din 
9 Septembrie 1944, act care a inau
gurat o nouă eră in istoria tării sale, ‘ 
deschizînd calea spre construirea so
cialismului. sore marile succese de 
astăzi în toate sectoarele vieții ma
teriale și spirituale.

Referindu-se la dezvoltarea as
cendentă a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-bulgară. vorbito
rii au relevat rolul determinant pe 
care il au, in impulsionarea acestor 
relații, intilnirile și convorbirile, de
venită tradiționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

★
Cu prilejul aniversării a 35 de ani 

de Ia victoria revoluției socialiste in 
Bulgaria, la Casa de cultură a sindi
catelor din Slatina a avut loc vineri 
Vernisajul unei expoziții turistice inti
tulate „Bulgaria vă invită". Organizată 
de Ministerul Turismului si Sportului 
din Republica Socialistă România și 
Comitetul de Stat pentru Turism al 
R.P. Bulgaria, expoziția înfățișează 
imagini din țara vecină și prietenă. 
Festivitatea de deschidere a expozi
ției a fost urmată de o gală de filme 
turistice din R.P. Bulgaria. (Emilian 
Rouă).
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in Republica Socialistă România
La invitația tovarășului Ilie Verdeț, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Li Giong Ok, premierul Consiliului 
Administrativ al Republicii Populare

Democrate Coreene, va efectua o vi
zită oficială de prietenie Tn țara 
noastră, in a doua decadă a lunii 
septembrie 1979.

Vizita delegației 
Partidului Conservator din Anglia
Tovarășul Mihal Dalea, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, împreună cu 
tovarășii George Macovescu, mem
bru al Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al F.U.S., și loan Ce- 
terchi, membru al Consiliului Națio
nal al F.U.S., a avut o intîlnire cu 
delegația Partidului Conservator 
din Anglia, compusă din Julien 
Amery, deputat, conducătorul delega-

ției, Maurice MacMillan, Biggs Da
visson și lordul Cranbourn, care ne 
vizitează tara, la invitația Consiliu
lui Național al • Frontului Unității 
Socialiste.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
dezvoltarea In continuare a relații
lor pe multiple planuri dintre Româ
nia și Anglia.

întilnirea a decurs lntr-o atmosfe
ră prietenească, cordială.

f

cinema
v r a

Cronica •I *zilei

LUCEAfA- 
14; 16.15; 18,30: 20.45, la 

20,15, BUCUREȘTI — 
18; 20,15.
arțari : TIMPURI NOI 
19,30.

• Mihail, cline de circ s SCALA
— 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Moartea unui ghid ; PATRIA
— 13,45; 16; 18,15; 20,30.
. Lumea Atlantide!

JL —
grădină
13,30; 15,45;
• Satul cu
— 14,30; 17;
• Iphigenia : CAPITOL — 13.30; 
16,15; 19, la grădină — 20, GR1- 
VITA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Tlnăr și liber s CINEMA STU
DIO — l(j; 12; 14, GIULEȘTI - 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Reintîlnirea prietenilor de luptă 
(săptămina filmului coreean) : CI
NEMA STUDIO — 16; 18: 20.
• Olga și‘poetul; CENTRAL — 
15,30; 17,45; 20.
• Ultima frontieră a mortii : 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: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, la grădină — 20.
• Veronica — 9,15^ 11; 12,45, Nea
Mărin miliardar — 14,30; 16,30;
18,30; 20,15 : DOINA.
• Frați de cruce : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,13.
• Alibi pentru un prieten : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Iarna bobocilor : BUZESTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Accident : DACIA 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu î BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Legea • lege j LIRA 
18; 20.
• Ultimul Fleksness : COTR.O- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Porțile albastre ale orașului : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv : FE
RENTARI — 15,30; 17,45 : 20.
• Pe urmele documentului 99 f 
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; 13,30; 17.45; 20.
• Severino : 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.
• Cantemir : VIITORUL — 15,30 ; 
17,45; 20.
• Leii saloanelor î POPULAR — 
16; 18; 20.
• Elefantul alb : AURORA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, la gră
dină — 20.

Columna ; MUNCA
• Cazul Gorgonova : 
15,30; 19.
• Apașii ; FLACĂRA
20, la grădină — 20,30.
• Hercule cucerește Atlantida î 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; i8; 
20, la grădină — 30,30.
• Pline cu nuci : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
e Aventurile lui Mark Twain s 
FLAMURA — 9; 11.30; 14; 17; 19,30, 
GRADINA 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 î GRĂDINA 
PARC HOTEL — 20,30.
• Frate și soră : GRADINA LIRA
— 30,30.

Timpul probabil pentru zilei* de I, 
10 și 11 septembrie. In țară : Vreme In 
general frumoasă, cu cer variabil mai 
mult senin noaptea. Izolat in nordul 
țării și în zona de, munte va ploua 
slab. Vîntul va sufla slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 1 șl 17 grade, Izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei, iar ma
ximele între 28 și 28 de grade, local 
mai ridicate. Dimineața, pe alocuri în 
Transilvania ș! în Cîmpia vestică, ceață, 
tn București : Vreme frumoasă, cu cer 
variabil, mal mult senin noaptea. Vint 
slab, temperatura In creștere ușoară.

Tovarășul Ion Ionită, viceprlm-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Sanitar Superior, a primit, 
vineri, pe Mete Tan. ministrul sănă
tății și asistenței sociale al 
cil Turcia, care, la invitația 
rului Sănătății, a făcut o 
tara noastră.

în cadrul Întrevederii au 
dențiate cu satisfacție relațiile de co
laborare statornicite intre cele două 
țări, dorința reciprocă de a dezvolta 
și diversifica in continuare aceste re
lații. Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale extinderii conlucrării în 
domeniul asistentei medicale dintre 
cele două țări.

La primire a participat Eugen 
Proca. ministrul sănătății.

A luat par te Nahit Ozgur. ambasa
dorul Republicii Turcia la București.

★
Tovarășul Ion Dincă, vlceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul con
strucțiilor industriale, a primit, vi
neri după-amiază, pe Horacio Braz 
Da Silva, ministrul construcțiilor și 
locuințelor din Republica Populară 
Angola.

"în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare, in continuare, a relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări în do
meniul construcțiilor 
social-culturale.

★
Vineri dimineață 

București convorbiri 
Fazekas, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
și Horacio Braz Da Silva, ministrul

Republi- 
Ministe- 
vizită în
fost evi-

industriale și

au avut loc la 
între Ludovic

construcțiilor și locuințelor din Repu
blica Ropulară Angola, 
vizită In tara noastră.

în cadrul Întrevederii, 
niștri a’u analizat stadiul __
cooperare dintre România și Angola 
în domeniile economiei forestiere și 
al materialelor de construcții, posibi
litățile de dezvoltare continuă a aces
tora pe multiple planuri.

★
Cu prilejul celei de-a 31-a aniver

sări a creării Republicii Populare De
mocrate Coreene, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor externe 
al acestei țări.

Au mai transmis telegrame orga
nizațiilor similare din R.P.D, Coreea
nă : Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România, Uniunea Tineretului 
Comunist, Consiliul Național al Fe- • 
meilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, alte organizații de masă șl ob
ștești și instituții centrale.

4r
La Ambasada Republicii Ghana din 

București a avut loc, vineri dimi
neață, prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu Încetarea din viață a Iul 
Edward Akuffo-Addo, președinte 
al țării tn perioada 1969—1972.

Au transmis condoleanțe și au sem
nat în cartea de condoleanțe Con
stantin Stătescu, ministrul justiției, și 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor, externe.

care face o

cel doi mi- 
relatiilor de

(Agerpres)

30,

— 9; 11,15;

ie:

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE

Recepție la ambasada Braziliei

— 16: 19. 
COSMOS

— 15,30; 18;

teatre
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul Ciulești (sala Majes
tic) : Serenadă tlrzîe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind. o lacrimă, un zimbct —
• Teatrul satiric-muzical 
nașe" (grădina Boema) : 
ciută, ride și dansează
• Ansamblul artistic 
română" : Pe un picior 
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" 
generală nr. 30. cartier Colentl- 
na) : Pescarul și norocul — 19,30.

19.38. 
C. Tă- 
Boema

— 20.
„ Rapsodia 
de plai — '

(la Școala

• PENTRU ECONO
MISIREA ENERGIEI: 
NAVE CU PÎNZE AUXI
LIARE. Penuria energetică sti
mulează, în continuare, intens 
cercetările pentru identificarea 
unor căi cit mai variate de eco
nomisire a combustibilului. în 
prezent se studiază, in acest 
sens, posibilitatea ca navele — 
mari ..devoratoare" de combus
tibil — sâ fie prevăzute, in mod 
suplimentar, cu pinze. Potrivit 
unor studii intreprinse în Japo
nia, o navă de 20 opo de tone, 
prevăzută cu pinze auxiliare ar 
putea să se deplaseze cu o vite
ză de 15 noduri pe oră, in con
dițiile unui vint cu viteza de 15 
metri pe secundă ; in acest caz, 
motoarele navei ar funcționa 
doar la 60 la sută din capaci
tatea lor. cu o reducere cores
punzătoare a cantității de păcu
ră consumate. Ca urmare a u- 
tilizării unor computere si a re
curgerii la serviciile unor sate
liți în măsură să furnizeze au

Marea sărbătoare națională

a poporului coreean
Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a creării Re
publicii Populare Democrate Coreene. In numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, îmi face plăcere să vă 
adresez, dragă tovarășe Kim Ir Sen, dumneavoastră. Co
mitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. Comi
tetului Popular Central și poporului prieten coreean cele 
mai sincere felicitări și un cald salut tovărășesc.

Crearea, în urmă cu peste trei decenii, a Republicii 
Populare Democrate Coreene a constituit un moment 
istoric remarcabil în viata poporului coreean, care, 
sub conducerea avangardei sale revoluționare, Partidul 
Muncii din Coreea, în frunte cu dumneavoastră, eminent 
conducător ai poporului coreean, și-a dobîndit libertatea, 
independenta națională și a pășit cu fermitate pe drumul 
edificării ținui stat socialist cu o industrie puternică, o 
agricultură modernă, o știință și cultură in plină as
censiune.

întregul popor român se bucură sincer și felicită din inim» 
poporul coreean prieten pentru mărețele succese obținute

PHENIAN
tn opera de înflorire și propășire a Republicii Populare 
Democrate Coreene și iși reafirmă simpatia și solidarita
tea față de cauza dreaptă a națiunii coreene, de unificare 
pașnică și independentă a patriei, fără nici un amestec 
străin.

Constatînd cu satisfacție că relațiile de prietenie trai
nică, colaborare și solidaritate militantă româno-coreene 
se amplifică și se adîncesc continuu, îmi exprim hotărîrea 
ca. împreună cu dumneavoastră, să facem totul pentru a 
da noi și puternice impulsuri dezvoltării conlucrării din
tre partidele și țările noastre, să transpunem in viată 
Tratatul de prietenie și colaborare. Declarația comună și 
hotăririle adoptate în timpul întîlnirilor de la București 
și Phenian, în interesul poporului român și poporului 
coreean, al cauzei generale a socialismului, păcii și colabo
rării internaționale.

Cu prilejul marii sărbători naționale, vă adresez dum
neavoastră și,’ prin dumneavoastră, poporului coreean 
prieten, cele mai bune urări de noi și însemnate succese 
în edificarea socialismului, în realizarea dezideratului na
țional de unificare pașnică și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 7 SEPTEMBRIE 1979
Extragerea I : 73 77 11 49 35 69 31 67 29 
Extragerea a H-a : 15 66 71 18 80 62 

9 45 8

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Federative a Braziliei, am
basadorul acestei țări la București, 
Carlos dos Santos Veras, a oferit, vi
neri, o recepție.

Au participat Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Constantin 
Stătescu, ministrul justiției, Petre

Blajovici, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, reprezentanți al Ministe
rului Afacerilor Externe, președinți 
de comisii permanente ale MA.N., 
membri al conducerii altor instituții 
centrale, oameni de cultură șl artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul celei de-a 31-a aniver
sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al guvernului, 
a adresat o telegramă premierului

Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, tovarășul Li Giong Ok, prin 
care îi transmite sincere felicitări și 
un cordial salut prietenesc ți ii 
urează tot mai mari succese in nobi

la activitate consacrată Înfloririi și 
propășirii R.P.D. Coreene, cauzei uni
ficării pașnice șl independente a pa
triei.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

Teodora Ungureanu - triplă campioană 
mondială universitară

0 Anca Grigoraș — două medalii în concursul pe aparate 0 
Gimnastele și gimnaștii români au cucerit în total 13 me
dalii 0 O nouă victorie a reprezentativei studențești de polo
CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager- 

pres). — Competiția de gimnastică 
din cadrul Jocurilor mondiale univer
sitare s-a încheiat la „Palatul spor
turilor" din Ciudad de Mexico cu un 
veritabil triumf al sportivelor român
ce, care au dominat întrecerea, cu
cerind opt medalii.

Cu trei medalii de aur, două de 
argint și una de bronz, marea perfor
meră a acestor Jocuri a fost renumita 
noastră gimnastă Teodora Ungureanu. 
Ea și-a confirmat în mod strălucit 
valoarea internațională cu prilejul a- 
Cestei competiții, în care a evoluat 
Cu înaltă măiestrie sportivă, intrecind 
advei-sare cu reputație in gimnastica 
mondială.

în ultima zi, în concursul special 
pe aparate, Teodora Ungureanu a 
adăugat medaliei și titlului de cam
pioană mondială universitară abso
lută. alte două medalii de aur (la 
paralele și birnă), una de argint (la 
sol) și una de bronz (la sărituri) ! In 
exercițiile sale, Teodora Ungureanu, 
prin precizia și grația execuțiilor, ca 
și prin originalitatea exercițiilor, a 
impresionat publicul mexican, acesta 
apiaudînd-o îndelung. Consacrată la 
Montreal, unde a cucerit titlul de 
vicecampioană olimpică la paralele și 
medalia de bronz la birnă. Teodora 
Ungureanu a fost nevoită, din cauza 
unei maladii, să întrerupă pentru un 
timp aotivitatea competițională. Dar, 
datorită perseverenței, ea a reușit să 
revină in. echipa României —'Vice- 
campioană mondială în 1978 — iar 
acum să se impună in prim plan la 
Universiadă. Bravo Teodora !

De subliniat și frumoasa compor
tare avută în finalele pe aparate de 
Anca Grigoraș. altă componentă a 
echipei României, vicecampioană în 
1978, medaliată acum în Mexic cu 
argint la birnă și cu bronz la paralele.

lată clasamentele concursului spe
cial pe aparate: birnă: 1 Teodora 
Ungureanu (România) — 19,60 punc
te; 2—3 Anca Grigoraș (România) și 
Svetlana Grozdova (U.R.S.S.) — cile 
19,50 puncte; paralele : 1—2 Teodora 
Ungureanu (România) și Maria Fila
tova (U.R.S.S.) — cite 19.40 puncte; 
3. Anca Grigoraș (România) — 19,30 
puncte: sol : 1. Maria Filatova
(U.R.S.S.) — 19,80 puncte; 2. Teodora 
Ungureanu (România) — 19.75 punc
te : 3. Elena Davidova (U.R.S.S.) — 
19.60 puncte: sărituri : 1. Maria Fila
tova (U.R.S.S.) — Î9.500 puncte; 2. 
Elena Davidova (U.R.S.S.) — 19,475 
puncte; 3. Teodora Ungureanu (Româ
nia) — 19,450 puncte.

Reamintim că, in concursul mascu
lin. gimnaștii români s-au prezentat 
remarcabil cîștigind o medalie de aur, 
prin Ion Checicheș, și patru medalii

de bronz (una pe echipe și trei prin 
Kurt Szilier).

tn total, la competiția de gimnasti
că din cadrul Universiadei, reprezen
tanții studenților români au cucerit 
13 medalii (4 de aur, 3 de argint și 6 
de bronz).

în turneul de polo pe apă al Uni
versiadei, selecționata României a 
obținut o nouă victorie : întîlnind for
mația Cubei, ea a câștigat cu scorul 
de 8—6. Alte rezultate : Canada — 
Guatemala 18—0; Japonia — Grecia 
7—3.

Proba masculină de platformă din 
cadrul concursului de sărituri în apă 
a revenit sportivului sovietic Alex-

sandr Kosenkov — 589,08 puncte, 
urmat de Rolando Ruiz (Cuba) — 
562,17 puncte și Li Kong Zheng (R.P. 
Chineză) — 547,56 puncte.

Cîștigătorii finalelor concursului de 
Înot : 100 m fluture femei : Betsy 
Rapp (S.U.A.) — l’04”04/100; 200 m 
bras femei : Irena Fleisnerova (Ceho
slovacia) — 2’41”; ștafetă 4x200 m 
liber bărbați : S.U.A. — 7’36”03/100.

Proba individuală feminină de flo
retă s-a încheiat cu victoria sporti
vei franceze Pascal Trinquet, urmată 
de Cornelia Hanisch (R.F. Germania) 
și Mandy Dick (R.D. Germană).

După cinci zile de întreceri. în cla
samentul pe medalii al Universiadei, 
România ocupă locul al treilea, cu 15 
medalii (5 de aur, 3 de argint, 7 de 
bronz). Pe primele două locuri se află 
U.R.S.S. - 37 (17—12—8) și S.U.A. — 
21 (9—6—6).

La 9 septembrie se Împlinesc 31 
de ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
eveniment de profundă semnifica
ție în istoria poporului coreean, 
întruchipare a aspirațiilor de li
bertate și progres, acest act istoric 
reprezintă o încununare strălucită 
a luptei îndelungate duse de oa
menii muncii, de întregul popor 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, pentru eliberare națio
nală și socială, făurirea unui stat 
liber și independent, pentru o 
viață nouă și progres social.

După crearea republicii, oamenii 
muncii din Coreea populară au 
obținut, sub conducerea Partidului 
Muncii, in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, succese remarcabile in 
opera complexă de construire a so
cialismului, in apărarea cuceririlor 
revoluționare, a libertății și inde
pendenței patriei. Deși munca 
pașnică, constructivă a poporului 
coreean a fost întreruptă timp de 
3 ani de agresiunea imperialistă, 
la scurtă vreme după marea vic
torie, poporul coreean, manifes- 
tind același eroism ca pe frontu
rile de luptă, a reușit să ridice 
partea de nord a țării din cenușă 
și ruine și să pășească mai depar
te pe făgașul dezvoltării econo
mico-sociale, al construcției socia
liste. La marea sărbătoare a ani
versării sale de astăzi, R.P.D. Co
reeană înfățișează tabloul unui stat 
socialist înfloritor, cu o economie în 
plină dezvoltare. Astăzi, întreprinde
rile industriale din R.P.D. Coreeană 
realizează in numai 5 zile echiva
lentul întregii producții industriale 
a țării din 1944. în același timp, 
agricultura obține, de la un an la

altul, recolte tot mal bogate. Tot
odată, tnvățămîntul, știința și cul
tura au cunoscut o puternică dez
voltare. A crescut nivelul de trai al 
poporului.

Marile realizări ale poporului 
coreean, cărora li se adaugă suc
cesele obținute in îndeplinirea ho- 
tăririlor celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Muncii, constituie un 
puternic stimulent in lupta pentru 
unificarea patriei, obiectiv națio
nal măreț pentru a cărui înfăp
tuire conducerea de partid și de 
stat a R.P.D. Coreene acționează 
cu fermitate șl consecvență.

Profund atașat idealurilor de li
bertate, independentă și progres 
social, poporul român — care, în 
decursul istoriei sale, a dus el 
Însuși o luptă îndelungată pentru 
eliberare națională și socială — 
și-a manifestat încă de la început 
sprijinul și solidaritatea activă cu 
lupta dreaptă a poporului coreean 
în războiul pentru respingerea 
agresiunii imperialiste, apărarea 
patriei și a cuceririlor sale revo
luționare. Cu aceeași consecvență 
și fermitate a sprijinit și sțrijină 
România propunerile constructive 
și eforturile stăruitoare ale condu
cerii de partid și de stat a R.P.D. 
Coreene pentru înfăptuirea aspira
țiilor naționale, fără nici un ames
tec din afară, pentru înfăptuirea 
dreptului sacru al poporului co
reean de a trăi într-o patrie liberă, 
unită, independentă și prosperă.

Prietenia caldă și puternică româ- 
no-coreeană, cu adinei rădăcini 
! trecutul glorios de luptă al po
poarelor noastre împotriva domi
nației și asupririi străine, pentru

libertate națională și socială s-a 
dezvoltat continuu in anii socialis
mului, pe temelia trainică a stimei 
reciproce. încrederii și intr-ajuto
rării tovărășești, pe comunitatea 
de orînduire socială, ideologie și 
țeluri ale socialismului, progresu
lui și păcii. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, rela
țiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare româno-coreene „con
stituie un exemplu de colaborare 
între două țări socialiste". Un rol 
hotărîtor în evoluția mereu ascen
dentă a acestor relații au legătu
rile de solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
cii din Coreea, intîlnirile și con
vorbirile, de la București și 
Phenian, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. în acest 
cadru, vizita efectuată în cursul 
anului trecut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. Coreeană, con
vorbirile la nivel înalt care au 
avut loc, Declarația comună sem
nată cu acest prilej, manifestările 
de înaltă stimă și de o deosebită 
căldură cu care au fost permanent 
înconjurați solii poporului român 
— toate au înscris o nouă și stră
lucită filă în istoria bogată, cu fru
moase tradiții, a prieteniei, solida
rității și conlucrării multilaterale 
dintre partidele și țările noastre.

Cu prilejul marii sărbători a 
R.P.D. Coreene, poporul român 
adresează poporului frate din „Țara 
dimineților liniștite" un cald salut 
și îi urează din toată inima să obți
nă și în viitor noi și mari realizări 
pe tărîmul construcției socialiste, 
să-și înfăptuiască cit mal curind as
pirațiile de reunificare pașnică șl 
independentă a patriei.

în cîteva rînduri
0 Vineri au continuat tn -sala 

sporturilor din Constanța meciurile 
competiției internaționale masculine 
de volei pentru „Trofeul Tomis". 
Selecționata României a obținut un 
nou succes, Intrecind cu 3—0 (15—10, 
15—11, 15—7) echipa Iugoslaviei. în 
altă partidă, echipa R.P. Chineze a 
învins cu 3—0 (15—8. 15—4, 
formația R.F. Germania.

Astăzi, de la ora 16, au loc 
toarele întilniri : România — 
ria, R.P. Chineză — Bulgaria . 
goslavia — R.F. Germania. Turneul 
se încheie duminică dimineața, cind 
sînt programate, cu începere de la 
oră 9, jocurile : Bulgaria — R.F. 
Germania, Iugoslavia — Ungaria și 
România — R.P. Chineză.

15—3)
urmă-
Unga- 
și Iu-

• în runda a doua a turneului in
terzonal de șah de la Riga, mare
le maestru român Florin Gheorghiu, 
jucind cu piesele negre, l-a Învins pe 
marele maestru sovietic Ghenadi 
Kuzmin.

In clasament conduce Miles (An
glia), cu 2 puncte, urmat de Florin 
Gheorghiu (România), Ribli (Unga
ria), Liubojevici (Iugoslavia) și Lar
sen (Danemarca) — cu cite 1,5 
puncte.

0 In ultima zi a „Dinamoviadei" 
de atletism, care s-a desfășurat la 
Budapesta, sportivul român Nicolae 
Voicu a terminat învingător in cursa 
de 3 000 m obstacole cu timpul de 
8’34”8/10. în proba de 800 m, cîsti- 
gată de polonezul Rodzicek — 1’49” 
4/10. Nicolae Onescu s-a clasat pe lo
cul doi, cu timpul de l’49”5/10.

0 Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. aU continuat pe te
renurile de la „Flushing Meadow" 
(New York), cu ultimele partide din

tomat informațiile necesare, 
toate operațiunile de navigație 
vor putea fi automatizate. „A- 
daptarea" navelor in vederea 
utilizării pinzelor auxiliare ar 
deveni rentabilă în condițiile in 
care prețul păcurii va depăși 
40 000 de yeni tona ; in prezent, 
acest preț este de 35 000 de yeni.

• „ORAȘ SOLAR", 
în plin deșert al Arizonei, un 
arhitect italian, Paolo Soleri, a 
început construirea primului 
ora? din lume alimentat în în
tregime cu energie solară. Con
struit pe verticală, ca un uriaș 
complex de clădiri, cu 25 de 
niveluri, sub un enorm acoperiș 
de sticlă,, orașul, denumit „Ar- 
cosanti". va avea 5 000 de locui
tori. care se vor deplasa cu as
censoare speciale pentru a merge 
la magazine, la școală sau la 
locurile lor de muncă. Energia va 
fi furnizată în întregime de soare.

in timp ce automobilul va fi in
terzis. Fondator al noii teorii 
denumite „arcologie" (arhitectu- 
ră-ecologie), bazată pe două 
principii : economie de energie 
și protecția mediului înconjură
tor, Paolo Soleri a fost elevul 
cunoscutului arhitect american 
Lloyd Wright, unul din princi
palii promotori ai construcțiilor 
din oțel și sticlă.

• DIN ISTORICUL 
OGLINZII. în lumea antică, 
in locul oglinzilor se foloseau 
tăblii de metal lustruit — argint, 
cupru sau zinc. Astăzi oglinzile 
reprezintă un produs din cele 
mai obișnuite, dar in urmă cu 
350 de ani. ele se fabricau nu
mai la Veneția — care deținea 
secretul fabricației lor. Acest se
cret eră păzfit cu strășnicie.’ Din 
ordinul dogelui, fabricile de 
oglinzi au fost concentrate pe

t
cadrul sferturilor de finală ale pro
belor de simplu.

Iată rezultatele! înregistrate : mas
culin : Vitgte Gerulaitis — Johan 
Kriek 5—7, 6—3, 6—4, 6—3 ; John 
McEnroe — Eddie Dibbs 2—1 (aban
don) ; feminin : Tracy Austin — Syl
via Hanika 6—1, 6—1 ; Martina Na
vratilova — Kerry Reid 6—4, 6—1.

Rezultate înregistrate in probele de 
dublu : masculin : Fleming, McEnroe 
— Riesen, Stewart 6—4, 6—4 ; Lutz, 
Smith — Emerson, Stolle 7—5, 3—6, 
7—5 ; feminin : Betty Stowe, Wendy 
Turnbull — Rosemary Casals, Chris 
Evert-Lloyd 6—2, 7—5.

0 Disputat la Odesa, meciul In
ternațional amical de fotbal dintre 
selecționatele de tineret ale U.R.S.S. 
și R. D. Germane s-a încheiat cu sco
rul de 2—0 (1—0) în favoarea gaz
delor. Golurile au fost marcate de 
Nikonov (min. 
(min. 55).

33) și

mondial 
juniori

Petrakov

de fotbal 
S progra-

0 Campionatul 
pentru echipe de . 
mat la Tokio partida pentru locul 
trei, in care s-au intîlnit selecționa
tele Uruguayului și Poloniei. Fotba
liștii din Uruguay au obținut victo
ria cu scorul de 5—3 (după execu
tarea loviturilor de la II m).

0 Proba de aruncarea suliței din 
cadrul concursului internațional de 
atletisrfi desfășurat in orașul vest- 
german Koblenz a revenit lui Fe
renc Paragi (Ungaria), cu rezultatul 
de 92,14 m. Americanul, Larry Myricks 
a cîștigat proba de săritură în lun
gime cu 8,04 m, iar vest-germanul 
Dieter Moegenburg a ocupat locul 
întîi la săritura în înălțime, cu re
zultatul de 2,28 m.

insula Murano, unde n»avea voi^ 
sâ pătrundă nici un străin. în 
1665, ambasadorul francez la 
Veneția a primit ordin să „ade
menească" lucrători din insula 
Murano pentru a împărtăși se
cretul meseriei lor manufacturi
lor franceze. Ambasadorul a 
reușit să angajeze patru maiștri 
și oglinzile au început sâ se fa
brice și in Franța. Din 1665, Ve
neția a pierdut pentru totdeauna 
monopolul producției de oglinzi.
• MAȘINĂ DE IM

PREGNAT LEMN. ° 
brică franceză produce o ma
șină simplă pentru impregnat, 
in proces continuu, lemnul brut 
sau rabotat. Sistemul asigură o 
impregnare simultană și egală 
pe ambele fețe ale piesei trata
te. Datorită greutății reduse (50 
kg), mașina poate fi ușor trans
portată. Ea are Înălțimea re
glabilă și poate ti aliniată cu 
alte mașini de prelucrat lemnul, 
în cadrul unei linii de produc
ție continuă.

zx

In or
La Phenian sint multe muzee. Este 

și firesc : poporul coreean iși cin
stește cu venerație trecutul istoric și 
prețuiește mult prezentul. Vizitîn- 
du-le, poți derula filmul luptei sale 
eroice pentru libertate și indepen
dență, ai eforturilor, uneori neînchi
puit de mari, ce s-au făcut pentru 
reconstrucția țării și angajarea ei pe 
făgașul socialismului. în sălile mu
zeelor din Phenian și din alte centre 
nord-coreene îți apare evident de 
unde s-a pornit și unde s-a ajuns în 
gigantica operă constructivă. Dar și 
mai pregnant se conturează drumul 
parcurs din înseși relatările directe 
ale oamenilor muncii coreeni.

— Dacă astăzi principalele linii 
ferate din R.P.D. Coreeană sint elec
trificate — ne spunea Li Song Te, 
inginerul șef al uzinei „Kim Jong Te“ 
din Phenian — aceasta se datoreșie 
și muncii noastre. De la 29 august 
1961, cind prima locomotivă a ieșit pe 
poarta uzinei, colectivul nostru a fa
bricat sute, mii de locomotive elec
trice, precum și zeci de mii de vagoa
ne. De-abia peste doi-trei ani ur
mează să se încheie electrificarea tu
turor căilor ferate, așa că întreprin
derea noastră se află in plină dezvol
tare : se ridică noi hale, se monteaiă 
utilaje. Odată cu aceasta, se pregă
tesc noi cadre, care urmează cursuri 
la seral sau la fără frecventă. Preo- 
cupindu-ne de viitor, nu uităm insă 
începutul. După război, pe aici nu 
erau decit ruine și gropi de bombe. 
Dar muncitorii, răspunzind îndemnu
lui tovarășului Kim Ir Sen de a clădi 
o uzină mai mare și mai puternică 
decit cea distrusă, și-au încordat for
țele și, intr-un termen relativ scurt, 
ea a fost construită.

Cu mici deosebiri. Istoria celor mai 
multe din unitățile industriale coreene 
este aceeași. Totul a trebuit să fie 
luat de la început, reconstruit, sau 
construit din temelii, adaptat la cerin
țele moderne, prin forțe proprii. A- 
cum, vizitînd Expoziția economiei na
ționale iți dai seama de progresul 
multilateral al tuturor sectoarelor ds 
producție.

Tinăra industrie nord-coreeană pro
duce mașini-unelte și agregate de

așul tinereții
mare randament, unele dintre ele me
daliate la diferite tirguri internațio
nale. Puternice mijloace de transport 
servesc industria extractivă și con
strucțiile; tractoarele și alte mașini 
agricole, produse în tară, ridică nive
lul agriculturii ; o rețea largă de hi
dro și termocentrale satisface nevoile 
de energie electrică ale economiei și 
ale consumului public. Au fost des
coperite și puse în valoare importante 
zăcăminte minerale.

Alături de industria grea, ritmuri 
înalte de creștere înregistrează și in
dustria bunurilor de larg consum. In

însemnări de călătorie

trecut, producția anuală de țesături 
abia dacă atingea 14 cm pe locuitor. 
Astăzi, industria textilă produce a- 
nual peste 600 milioane de metri de 
țesături de bună calitate. Gama fi
relor naturale este completată de cele 
chimice. Din piatră de calcar și din 
antracit, trecute prin retortele unei 
industrii chimice moderne, se obține 
firul de vinalon, mătăsos și rezistent, 
din care se țes și se tricotează o gamă 
largă de bunuri de consum.

în sfertul de secol de libertate au 
cunoscut transformări radicale și lo
calitățile țării. Tovarășul Kah To Han, 
vicepreședinte al consiliului adminis
trativ al orașului Phenian, ne vor
bește despre istoria, veche de 1500 
de ani, a capitalei. în timpul domi
nației japoneze, coreenilor le era re
zervat cel mai sărac cartier din 
oraș ; aici, pentru fiecare locuitor re
venea abia un metru pătrat de su
prafață locuibilă. Războiul din anii 
1950—1953 a transformat în ruine 
întreaga capitală, dintre toate clădi
rile mai rămăsese în picioare una sin
gură, care a fost păstrată aidoma, ca 
un „memento" pentru viitor.

Astăzi, cea mai mare parte a popu
lației — de două ori și jumătate mai 
numeroasă ca în anul eliberării — 
locuiește in case noi, confortabile. Nu 
degeaba coreenii Iși numesc cu dra
goste capitala lor „Orașul tinereții,

orașul vieții luminoase". Pentru 1980 
sint prevăzute lucrările de construcție 
a unui bulevard — Mun Su Ri, cu 
blocuri de 10—12 și chiar 25 de etaje, 
pentru circa 100 000 de oameni.

Plimbindu-ne prin Phenian, ca $1 
prin alte localități din R.P.D. Coreea
nă, am avut de multe ori impresia că 
ne aflăm acasă, în România. La fe
restrele caselor am văzut ghivece cu 
mușcate ; în straturile de flori de pe 
bulevarde și din grădinile publice 
am recunoscut coloratele cîrciumăre- 
se, salvia și alte flori dragi nouă, ro
mânilor. Dar ceea ce ne-a dat cu ade
vărat sentimentul că ne aflăm prin
tre prieteni a fost faptul că, pretu
tindeni, în întreprinderi industriale, 
cooperative agricole, instituții de cul
tură, ni s-a vorbit cu deosebită căl
dură și cordialitate despre relațiile 
de prietenie și solidaritate dintre po
porul român și poporul coreean, des
pre dezvoltarea lor pe multiple pla
nuri, îndeosebi după intîlnirile din
tre conducătorii partidelor și statelor 
noastre, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, la București și Phe
nian.

De o deosebită apreciere se bucură 
sprijinul permanent dat de România 
cauzei drepte a coreenilor — reunifi- 
carea pașnică și democratică a tării, 
potrivit propunerilor repetate ale 
R.P.D. Coreene. La Panmunjom, lo
cul pe unde trece linia de demarcație 
ce desparte țara în două, într-una din 
sălile unde sînt expuse documente și 
fotografii înfățișînd lupta poporului 
coreean pentru apărarea independen
ței și victoriile sale, am văzut 
la Ioc de cinste textul Mesajului to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului nostru, președin
tele României, din ianuarie anul aces
ta în care se exprimă solidaritatea 
cu lupta poporului coreean pentru fău
rirea unei Corei unite, pașnice și de
mocratice.

Peninsula coreeană se află Ia mare 
distanță de România. Dar pretutindeni 
in această țară, cuvintele „Româ
nia", „Ceaușescu" sînt rostite cu dra
goste și căldură frățească.

Rodica ȘERBAN

ADUNARE FESTIVĂ LA
La clubul întreprinderii de confec

ții Focșani a avut loc, vineri, o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
31-a aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Cu acest prilej, directorul întreprin
derii, Dan Cioarec, a relevat însemnă
tatea creării Republicii Populare De
mocrate Coreene, evidențiind marile 
succese obținute de poporul coreean, 
strîns unit in jurul Partidului Mun
cii, tn opera de construire a socia
lismului. Poporul, partidul și statul 
nostru, a spus în continuare vorbi
torul, sprijină ferm inițiativele și 
propunerile concrete ale R.P.D. Co- , 
reene îndreptate spre reunificarea 
pașnică a patriei. Poziția principială, 
consecventă a României socialiste a 
tos* puternic afirmată in documente 
ale partidului și statului nostru, în 
Tratatul de prietenie și colaborare și

tn Declarația comună semnată cu 
prilejul intilnirilor la cel mal înalt 
nivel de la București și Phenian.

Evocînd relațiile de prietenie dintre 
partidele și popoarele noastre, vor
bitorul a subliniat că acestea s-au 
consolidat continuu pe baza telurilor 
comune ale construcției socialiste, o 
contribuție determinantă in dezvol
tarea lor pe multiple planuri avînd 
intîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen.

La rindul său, Sin In Ha, ambasa
dorul R.P.D. Coreene Ia București, a 
evocat drumul glorios parcurs de po
porul prieten în cei 31 de ani de 
existență liberă, munca avîntatâ a 
întregii națiuni pentru consolidarea 
și dezvoltarea cuceririlor dobindite 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, a tovarășului Kim Ir

FOCȘANI
Sen. Ambasadorul s-a referit, de 
asemenea, pe larg, la lupta eroică 
a poporului coreean pentru reunifi
carea pașnică a patriei sale, pentru 
desăvîrșirea construcției socialismu
lui și .comunismului.

Poporul român, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent conducă
tor de partid și de stat, a spus vor
bitorul, au acordat întotdeauna un 
sprijin ferm și permanent poporului 
coreean, cauzei sale revoluționare, au 
venit în întimpinarea idealurilor sale 
de unitate națională.

în încheiere, el a transmis poporu
lui român noi succese in întimpinarea 
Congresului al XII-lea al partidului, 
tn munca sa avîntată pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

(Agerpres)
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT DE LA HAVANA

Un imperativ larg evidențiat - întărirea 
unității și solidarității țărilor nealiniate
HAVANA 7 — Trimisul Agerpres, 

A. Dumitrescu, transmite : La Hava
na au continuat dezbaterile în plenul 
Conferinței la nivel înalt.

Li Giong Ok, premier ai Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene, 
a subliniat că țările nealiniate tre
buie „să se situeze ferm pe poziția 
independentei și să păstreze, astfel, 
nealterate principiile fundamentale 
ale nealinierii", pronunțindu-se pen
tru soluționarea conflictelor dintre 
aceste țări în spiritul politicii de 
nealiniere. El a sprijinit propunerea 
de a se inființa un comitet pentru 
arbitrarea litigiilor dintre țările nea
liniate. Vorbitorul a arătat că din 
toate zonele lumii trebuie înlăturate 
„trupele agresoare imperialiste și ba
zele militare", acestea constituind o 
sursă de încordare. El s-a oprit în 
mod special asupra problemelor divi
zării Coreei, subliniind că S.U.A. tre
buie să renunțe la ambițiile lor de 
a perpetua divizarea Coreei și de a 
menține Coreea de sud drept colo
nie a lor. In acest context, el a cerut 
țărilor nealiniate să acorde sprijin 
și a propus convorbiri intre R.P.D. 
Coreeană și S.U.A. in vederea înche
ierii unui acord de pace in locul ac
tualului acord de încetare a focului. 
Lupta pentru unificarea Coreei tre
buie să fie parte componentă a luptei 
generale a țărilor nealiniate, iar 
R.P.D. Coreeană va face tot ce-i va 
sta în putință pentru întărirea miș
cării de nealiniere sub stindardul 
independenței, unității și solidarității 
— a subliniat Li Giong Ok.

Premierul din Lesotho, Leabua 
Jonathan, a lansat un apel hotărît 
participanților la Conferința la nivel 
înalt, cerindu-le să respingă toate 
încercările de a produce schimbări in 
ce privește caracterul și orientarea 
mișcării de nealiniere, precum și 
principiile ,ei fundamentale. El a 
subliniat că unul dintre cele mai im
portante obiective ale mișcării de 
nealiniere il reprezintă lupta pentru 
edificarea unei noi ordini politice și 
economice internaționale. Vorbitorul 
a condamnat sever regimurile rasis
te de la Salisbury și Pretoria.

Zia-Ul-Haq, președintele Pakista
nului, a subliniat necesitatea menți
nerii caracterului și sensului funda
mental al mișcării de nealiniere. Re- 
ferindu-se la criza din Orientul Mij
lociu, el a relevat că ea nu poate fi 
soluționată fără participarea palesti
nienilor și fără retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate. 
Mișcarea de nealiniere trebuie să 
sprijine ferm lupta împotriva tira
niei rasiste in sudul Africii, a decla
rat președintele pakistanez, adăugind 
că eforturile diplomatice trebuie îm
binate cu sprijinirea luptei armate 
de eliberare. Arătînd că numeroase 
țări nealiniate, îndeosebi mici și să
race, sînt „vulnerabile" și expuse 
politicii presiunilor, el a îndemnat la 
unitatea și solidaritatea mișcării, la 
o mai eficientă acțiune, in primul 
rind în cadrul O.N.U., subliniind că 
Pakistanul insistă asupra realizării 
unui acord cu privire lă respingerea 
folosirii forței, a unui acord cu pri
vire la nefolosirea armei nucleare, 
■pentru dezarmarea generală și totală.

S. Mishra, ministrul afacerilor ex
terne al Indiei, a declarat că neali
nierea stă la baza politicii externe 
a tării sale. Arătînd. apoi, că fami
lia largă a țărilor nealiniate cuprin
de toate cele patru continente, și că 
este firesc să apară disensiuni și di
ficultăți în cadrul unei familii atit 
de mari, el a relevat că acestea nu 
trebuie să degenereze in conflicte 
armate, ci, dimpotrivă, să fie rezor- 
vate pe calea tratativelor, în confor
mitate cu principiile fundamentale 
ale mișcării.

Exprimîndu-și Îngrijorarea pentru 
evoluția evenimentelor din Orientul 
Mijlociu, vorbitorul a arătat că a- 
cordurlle egipteano-israeliene au ge
nerat temeri și neînțelegeri, sublini
ind că o pace trainică cere ca Israe
lul să părăsească toate teritoriile a- 
rabe ocupate in 1967, in conformita
te cu principiul potrivit căruia nu 
este permis să se însușească teritorii 
prin forță. Vorbitorul a declarat 
sprijin deplin drepturilor poporului 
palestinian la un stat propriu. Refe- 
rindu-se. apoi, la Asia de sud-est, el 
a subliniat că nu va fi stabilitate

In această regiune atît timp cit nu 
se respectă identitatea și indepen
dența fiecărui stat, atrăgînd atenția 
asupra prezenței militare străine în 
Oceanul Indian care, tiupă părerea 
sa. constituie principalul obstacol in 
direcția transformării acestei regiuni 
într-o zonă a păcii.

Președintele Republicii Mali, Mou
ssa Traore, s-a referit pe larg la si
tuația din sudul Africii, avertizînd 
că populația din Namibia nu poate 
fi lăsată pe seama așa-zisei „soluții 
interne oferite de Pretoria" si a res
pins soluția oferită la Salisbury pen
tru Zimbabwe, declarînd că poporul 
din Mali se ridică cu fermitate împo
triva unor asemenea manevre ale co
lonialiștilor și rasiștilor, situîndu-se 
alături de frontul patriotic — unicul 
reprezentant autentic al poporului 

‘din Zimbabwe. Președintele Traore a 
cerut să se găsească posibilitatea „ca 
toate părțile implicate în conflict în 
Africa occidentală să găsească In co
mun o soluție justă". El a propus ca 
această soluție să fie găsită „în ca
dru african, fără amestec din exte
rior".

Referindu-se pe larg la situația 
nesatisfăcătoare din sfera tratative
lor dintre țările dezvoltate și țările 
in curs de dezvoltare, avînd drept 
obiectiv edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, vorbitorul 
a cerut să se treacă de la vorbe la 
fapte.

Președintele Republicii Guineea, 
Sekou Toure. a subliniat orientarea 
independentă a mișcării de nealinie
re și. dezvoltînd această idee, s-a 
referit în special la modalitățile de 
a face mișcarea de nealiniere cit mai 
eficientă, prezentînd teza despre ne
cesitatea unor organisme permanen
te și despre conferințele continenta
le ale nealiniaților. Avem nevoie de 
un aparat permanent, a spus el. sub
liniind că trebuie să se asigure efi
cienta mișcării și să se procedeze la 
înfăptuirea hotăririlor așa cum au 
fost concepute și adoptate la confe
rințele la nivel înalt. Vorbitorul a 
subliniat că conferințele continenta
le ale țărilor nealiniate trebuie să 
examineze problemele din regiune și 
să prezinte la conferința întregii 
mișcări rezultatele analizelor efec
tuate, precum și propuneri pentru 
soluționarea problemelor.

Reprezentantul Guvernului Revo
luționar Provizoriu și al Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională din 
Nicaragua, Daniel Ortega, a arătat 
că Nicaragua face parte din mișca
rea de nealiniere. aceasta oferind 
platforma cea mai bună de luptă 
împotriva Imperialismului, colonia
lismului, rasismului, a tuturor for
melor de exploatare, pentru inde
pendența popoarelor și o nouă or
dine în lume. Vorbitorul a prezentat 
situația grea în care se află tara șa 
și a salutat ideea ca țările nealini
ate să constituie un fond al solidari
tății. Nicaragua — a spus el — are 
astăzi mai. mult decît oricînd nevoie 
de sprijinul acestora, arătînd că ță
rile dezvoltate occidentale nu mani
festă interes să ajute Nicaragua.

Primul ministru al Grenadei, Mau
rice Bishop, a declarat că tara sa — 
una dintre cele mai mici din fami
lia nealiniaților și care și-a cîștigat 
independenta în luna martie a aces
tui an — a ales de la bun început 
o politică externă ce coincide cu

principiile fundamentale ale mișcării 
de nealiniere. Premierul Grenadei, 
relevind eforturile pentru dezvolta
rea tării, a evidențiat, pe de altă 
parte, necesitatea intensificării lup
tei pentru o nouă ordine economică 
mondială.

Pentru noi nealinierea este o ex
presie a independentei noastre na
ționale. a declarat șeful statului u- 
gandez, Godfrey Binaisa. El a subli
niat. totodată, că Uganda va coope
ra și cu statele care nu fac parte 
din mișcarea de nealiniere. Vorbito
rul a evidențiat necesitatea de a se 
acorda sprijin deplin și asistentă tu
turor popoarelor care luptă pentru 
eliberare, relevind, în această ordine 
de idei, lupta popoarelor din Zim
babwe și Namibia, precum și pe cea 
a poporului palestinian.

Președintele R.D.P. a Yemenului, 
Abdel Fattah Ismail, și-a exprimat 
convingerea în succesul celei de-a 
Vl-a reuniuni la nivel înalt a țărilor 
nealiniate și în „rezultatele sale in 
continuarea luptei împotriva impe
rialismului, colonialismului si neoco- 
lonialismului". El a salutat pe noii 
membri ai mișcării de nealiniere și a 
cerut țărilor nealiniate să sprijine și 
să ajute mișcările de eliberare care 
luptă pentru eliberare națională, 
egalitate și pace. Referindu-se la si
tuația din Orientul Mijlociu, el a 
criticat acordurile semnate la Camp 
David. Consacrînd o mare parte a 
cuvîntării sale amestecului străin tn 
treburile interne ale altor state și 
intervențiilor militare, el a subliniat 
că aceste acțiuni amenință pacea 
lumii.

în cuvîntarea sa. primul ministru 
al Gabonului, Leon Mebiame, a 
subliniat că extinderea politicii de 
nealiniere constituie singura alterna
tivă in fața divizării lumii în blocuri. 
El a arătat că mișcarea de nealiniere 
a sprijinit deja cu hotărîre aplicarea 
principiilor coexistentei active și 
pașnice și s-a opus oricărei forme 
de amestec străin în treburile inter
ne ale altor țări. Premierul gabonez 
a menționat- îndeosebi că mișcarea 
de nealiniere va trebui să nu permi
tă niciodată îndepărtarea de la linia 
pe care și-a ales-o și a calificat 
aderarea la principiile fundamentale 
ale mișcării drept baza oricărei ac
țiuni a acesteia.

Primul ministru al Republicii 
Capului Verde, Pedro de Verona Ro
drigues Pires, a subliniat că țările 
nealiniate trebuie să fie unite și so
lidare. Mișcarea de nealiniere — a 
spus el — poate fi recunoscută prin 
poziția sa fermă, independentă, res
pectarea principiilor fundamentale 
ale dreptății și păcii — respectul reci
proc, neamestecul îrt treburile inter
ne ale altor state, rezolvarea pe cale 
pașnică a oricăror dispute.

în paralel, In Comitetul politic au 
continuat dezbaterile cu privire la 
partea din documentul final referi
toare la problema palestiniană. A 
fost adoptat fără rezerve textul pro
pus de grupul tarilor arabe. prin 
care se acordă sprijin poporului 
arab din Palestina, cerîndu-se recu
noașterea tuturor drepturilor sale 
legitime, inclusiv a dreptului la un 
stat propriu. Se relevă, de asemenea, 
sprijinirea O.E.-P. — „Unicul repre
zentant legitim al poporului arab din 
Palestina, fără de care nu se poate 
găsi o soluție justă șî durabilă si
tuației din Orientul Mijlociu".

întrevederi ale șefului delegației române
HAVANA 7 (Agerpres). — Șeful 

delegației române la cea de-a Vl-a 
Conferință la nivel înalt a ță
rilor nealiniate, tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, a 
avut, la'Havana, întrevederi cu pre
ședintele Algeriei, Bendjedid Chadli, 
președintele Mozambicului. Samora 
Machel, viceprim-ministrul și minis
trul de externe al Iranului, Ibrahim 
Yazdi, precum și cu miniștrii de ex
terne ai Tanzaniei, Ben Mkapa, Re
publicii Singapore, Sinnathamby Ra- 
jaratnan. Marocului, M’Hamed Bou- 
cetta, Boliviei, Gustavo Fernan&ez. și 
cu ministrul de stat pentru afaceri

externe al Republicii Arabe Egipt, 
Butros Ghali.

în cursul convorbirilor au fost exa
minate cu precădere probleme ale 
dezvoltării relațiilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și in alte do
menii dintre România și țările res
pective. Totodată, au fost abordate 
probleme ale conlucrării dintre țara 
noastră și aceste state în organisme
le internaționale, în interesul promo
vării păcii, al colaborării și înfăptui
rii unei noi ordini economice inter
naționale. De asemenea, au fost tre
cute în revistă unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Mesaj de prietenie adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tovarășului Todor Jivkov

SOFIA 7 (Agerpres). — Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat un mesaj de prietenie 
tovarășului Todor Jivkov. prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, al Re
publicii Populare Bulgaria, cu prile
jul aniversării zilei sale de naștere.

Mesajul a fost înmînat vineri to
varășului Todor Jivkov de ambasa
dorul tării noastre la Sofia. Petre 
Duminică.

Mulțumind cu deosebită căldură 
pentru mesaj, tovarășul Todor Jiv
kov a rugat să. se transmită tovară

șului Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu un cordial salut 
frățesc, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, precum și 

z urări de noi si tot mai mari succese 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

S-a exprimat convingerea că rela
țiile de strînsă prietenie și colabora
re pe multiple planuri dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria se vor dezvolta 
neîncetat. în interesul reciproc al 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și socialismului.

încheierea „Zilelor culturii românești"

în U. R. S. S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — în sala 

de concerte a Conservatorului „Ceăi- 
kovski" din Moscova a avut loc vi
neri seara o festivitate, cu prilejul 
încheierii „Zilelor culturii românești" 
în U.R.S.S.

Erau prezenți N. I. Mohov, adjunct 
al ministrului culturii, 
superiori din 
membri ai 
ne care a 
precum și

funcționari 
M.A.E. al U.R.S.S., 

delegației culturale româ- 
luat parte la manifestări, 
Gheorghe Badrus, amba-

sadorul țării noastre in Uniunea So
vietică.

La închiderea manifestărilor 
gramate de 
„Zilelor culturii românești" a 
tat un concert 
„Simfonietta", 
Nistor.

Concertul de
trei bucureștene, care s-a bucurat de 
succes, urmează după cele susținute 
în orașele Minsk, Vilnius, Kaunas și 
Tallinn.

pro- 
ediția din acest an a 

prezen- 
cameră 

Maria
orchestra de 
dirijată de

la Moscova al orches-

agențiile de presă
întrevederi.In zllele d®1

5 septembrie, la Moscova s-a aflat 
adjunctul ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. Cornel Pacoste. între G. M. Kor
nienko. prim-adjunct al ministi-ului 
afacerilor externe al U.R.S.S.. și 
Cornel Pacoste a avut loc un schimb 
de opinii în unele probleme inter
naționale.

Noi incidente în sudul 
Libanului. Militiile conservatoare 
din sudul Libanului au Încălcat joi 
noaptea înțelegerea de încetare a 
foțului. Intervenită în urmă cu 15 
zile, bombardind patru sate din 
sectorul central. Informează cores
pondenții de presă din zonă, citați 
de agenția France Presse. Sursele 
respective au anunțat că două per
soane și-au pierdut viața în urma 
tlrurilor îndreptate asupra localități
lor Tebnine, Harris, Aita-Titt și 
Braachit.

In cadrul unei conferin
țe de presă orSanizate la Tokio, 
vicepremierul chinez Gu Mu, aflat 
în vizită oficială in Japonia, a de
clarat că R. P. Chineză a hotărît să 
deschidă un „district special" în ora
șul Shenzhen, in apropiere de Hong 
Kong, și un altul în orașul Zhuhai, 
lingă Macao, unde investitorii străini 
pot participa la întreprinderi mixte 
și pot administra independent intre- 
prinderi. ,

Primul plan economic 
din istoria Mozambicului. 
Comisia permanentă a parlamentului 
mozambican a aprobat legea privind 
Planul național de dezvoltare econo
mică pe anii 1979—1980, primul plan 
economic din istoria Mozambicului. 
El este îndreptat spre întărirea po
tențialului economic al tării și îmbu
nătățirea nivelului de trai al po
porului, potrivit Directivelor celui 
de-al IlI-lea Congres al Partidului 
FRELIMO. Planul prevede folosirea 
rațională a resurselor materiale, fi
nanciare și de muncă ale țării.

Relații diplomatice. Cllba 
și Iordania au stabilit relații diplo
matice la rang de ambasadă, s-a a- 
nunțat oficial la Havana. Documentul 
referitor la această decizie a fost sem
nat de miniștrii de externe ai celor 
două țări, prezenți la lucrările con
ferinței statelor nealiniate.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Ultima sesiune — extraordinară — 

• actualului parlament portughez 
s-a încheiat zilele trecute prin adop
tarea unor importante măsuri eco
nomice propuse de guvernul condus 
de Maria de Lurdes Pintasilgo. Este 
vorba, în primul rind, de contracta
rea unor Împrumuturi din străinăta
te menite să amelioreze situația ba
lanței de plăți, de emiterea unor îm
prumuturi interne pentru a acoperi 
deficitul bugetar, precum și de 
schimbarea cîtorva prevederi ale bu
getului pe acest an. Toate aceste 
măsuri au fost ratificate prin votu
rile deputaților socialiști, comuniști 
și ai Asociației independente a so- 
cial-democraților, adică aceleași vo
turi care, cu două săptămîni în urmă, 
au făcut să eșueze moțiunea de neîn
credere depusă de partidele de cen- 
tru-dreapta (Social-Democrat și Cen
trul Democratic și Social) și să fie 
aprobat, implicit, programul prezen
tat de noul cabinet însărcinat cu so
luționarea problemelor curente ale 
țării pînă la alegerile legislative așa- 
numit „intercalate".

Cu tot caracterul său de tranziție, 
cabinetul instalat recent și-a propus 
— așa cum o arată programul său — 
să adopte un șir de măsuri econo
mice, impuse de situația de criză. In 
același timp însă, Maria de Lurdes 
Pintasilgo și-a anunțat intenția să 
acționeze pentru a atenua anumite 
efecte negative ale politicii de auste
ritate a predecesorului său și de a 
îndepărta obstacolele din fața inves
tițiilor productive in sectorul de stat, 
cooperatist și particular. De o aten
ție specială ar urma să se bucure 
sectorul agriculturii, în cadrul căruia 
prioritatea va fi acordată stimulării 
producției, spre a reduce, pe cit po
sibil, costisitoarele importuri de ali
mente.

Odată cu consumarea sesiunii ex
traordinare, actualul parlament și-a 
încheiat definitiv misiunea, urmind 
ca hotărîrea președintelui Eanes de 
a-1 dizolva să devină efectivă în vi
itoarele două săptămîni, ceea ce în

seamnă că scrutinul legislativ inter
calat nu se va putea realiza mai 
devreme de 1 decembrie.

Specificul acestor alegeri parla
mentare constă în faptul că ele nu 
vor substitui pe cele „normale" de 
anul viitor, ci se vor adăuga unui 
ciclu electoral întins pe o perioadă 
de circa optsprezece luni, incluzind, 
de asemenea, scrutinul municipal (ce 
se va desfășura, se pare, concomi
tent cu alegerile parlamentare din

fundamentale ale textului constitu
țional ca naționalizările, reforma 
agrară și controlul muncitoresc în 
întreprinderi, adică principalele cu
ceriri ale revoluției portugheze din 
25 aprilie 1974.

Cu excepția Partidului Socialist, 
care s-a opus dizolvării parlamentu
lui, socotind alegerile intercalate 
inoportune, inclusiv pentru că ele 
„deschid o paranteză electorală prea 
lungă", celelalte partide reprezenta-

PORTUGALIA ;

„Paranteza electorală"
CORESPONDENTA DIN LISABONA

decembrie) și pe cel prezidențial din 
1981.

Dacă devansarea cu un an a calen
darului electoral a fost explicată ofi
cial ca o urmare a faptului că parti
dele politice nu au reușit să se înțe
leagă asupra formării unui guvern cu 
bază parlamentară corespunzătoare 
și că, pe de altă parte, principalele 
formațiuni politice au refuzat siste
matic sprijinul pentru ultimele două 
guverne independente, formate din 
inițiativa președintelui Eanes, deci
zia de a se ține alegeri legislative 
„intercalate" (și nu anticipate) are 
o semnificație politică aparte : parla
mentul rezultat din scrutinul de la 
iarnă nu va putea să-și asume pre
rogative de revizuire a Constituției, 
rezervate forului legislativ ce va fi 
ales anul viitor. Prin aceasta au fost 
refuzate explicit revendicările parti
delor de centru-dreapta, care pre
tindeau o revizuire de urgență a 
Constituției. Pretențiile partidelor 
menționate, grupate acum în „Ali
anța Democratică Electorală", vizea
ză, cu deosebire, asemenea prevederi

te în Adunarea Republicii au accep
tat decizia, dar din rațiuni diferite, 
traducînd nu numai orientarea lor de 
ansamblu, ci și speranțele pe care le 
nutresc fiecare față de viitorul scru
tin. De cîtăva vreme, sondajele de 
opinie indică o creștere a influenței 
comuniștilor și a social-democraților, 
o situație relativ staționară pentru 
Centrul Democratic și Social', paralel 
cu o scădere sensibilă a numărului 
de voturi pentru socialiști, dar, potri
vit opiniilor observatorilor politici 
portughezi, deocamdată nu se poate 
anticipa cu certitudine pe baza unor 
asemenea sondaje fizionomia viito
rului parlament. Aceasta nu numai 
fiindcă in atitudinea electoratului ar 
putea încă interveni modificări ne
prevăzute, dar și fiindcă puternica 
disidență din P.S.D. și existenta unei 
grupări independente desprinse mai 
de mult din Partidul Socialist ar putea 
complica lucrurile, ducînd la o re
distribuire a forțelor în parlament, 

. la crearea de noi partide sau fron
turi politice (ceea ce, de altfel, în
cepe să se vadă de pe acum), adică

la dispersarea forțelor și, implicit, la 
accentuarea dificultăților de a găsi o 
formulă politică stabilă.

Acumula începutul formulei gu
vernamentale de tranziție, presa por
tugheză abordează frecvent urmările 
Situației de provizorat asupra vieții 
economice și sociale și așa copleșite 
de dificultăți. Tendința de stagnare 
a activității productive, creșterea da
toriei externe, dezechilibrul balanței 
comerciale, scăderea rezervelor de 
aur și devize — iată doar cîteva din 
capitolele care stimesc de mai multă 
vreme îngrijorare aici, întrucît re
flexele pe plan social sînt din cele 
mai nocive : șomajul cuprinde peste 
jumătate de milion de oameni — din 
care 200 000 tineri — iar rata infla
ției a coborît salariile reale sub ni
velul din 1973. Mizind pe agravarea 
dificultăților economice, reacțiunea 
desfășoară de mai multă vreme o 
ofensivă crescîndă pentru a-și recîș- 
tiga pozițiile și este semnificativ că. 
pentnigi prima oară după răsturnarea 
regimului fascist, se pregătește să 
participe la alegeri o formațiune po
litică — Partidul Dreptei Portughe
ze — al cărei lider, Kaulza de 
Arriaga, fost guvernator militar al 
Mozambicului în perioada colonială, 
propune fățiș revenirea la" fostele 
rînduieli pe toate planurile.

în asemenea condiții politice si 
economice complexe, apare cu atît 
mai evidentă necesitatea acțiunii 
unite a forțelor interesate în apăra
rea și consolidarea cuceririlor demo
cratice. într-o recentă cuvîntare. 
secretarul general ai P.C. Portughez, 
Alvaro Cunhal, a declarat că, la vii
toarele alegeri parlamentare, partidul 
său va lupta pentru victoria forțelor 
de stingă, subliniind necesitatea im
perioasă de a menține majoritatea 
de care socialiștii și comuniștii dis
pun sau mai bine zis au dispus pînă 
acum în forul legislativ, importanța 
colaborării între cele două partide 
pentru progresul economic și social 
al Portugaliei.

Vaslle OROS

CONFERINȚA MONDIALĂ DE LA MOSCOVA 

„Pentru un viitor pașnic și sigur 
pentru toți copiii"

MOSCOVA 7 — Corespondentul 
Agerpres, M. Coruț, transmite : La 
Moscova, in Sala coloanelor a Casei 
sindicatelor s-a deschis vineri Confe
rința mondială „Pentru un viitor 
pașnic și sigur pentru toți copiii", 
organizată în cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Anul internațional al 
copilului".

La conferință sînt prezente 333 de 
delegații, reprezentînd organizații di
ferite din numeroase țări ale lumii, 
organizații internaționale și regionale, 
precum și organisme specializate ale 
O.N.U.

Din țara noastră participă o dele
gație condusă de Maria Bobu, vice
președinte al Consiliului Național al 
Femeilor. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat un mesaj 
acestui inalt forum internațional, 
reflectare a interesului deosebit ma
nifestat de tara noastră față de asi
gurarea unei vieți fericite copiilor 
lumii, viitorul insuși al omenirii. Me
sajul a fost remis prezidiului con
ferinței de delegația română. (Mesa
jul se publică in pagina l a ziarului).

De asemenea, conferința a fost sa
lutată prin mesaje de secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, pre
cum și de șefi de state.

Președinta conferinței. Frida Braun, 
a prezentat un raport.

Lucrările continuă în ședințe ple
nare și pe comisii.

MAPUTO 7 (Agerpres). — Agen
ția mozambicană de presă, citind un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Apărării Naționale, relatează despre 
noul act de agresiune săvîrșit împo
triva Republicii Populare Mozambic 
de regimul ilegal de la Salisbury. 
Sursa citată informează că trupele 
invadatoare au bombardat zona

Mapai, situată la 40 km de frontiera 
dintre cele două țâri. Totodată, trupe 
aeropurtate au atacat zona Guija, 
situată la 110 km în interiorul Mo
zambicului. Trupele rhodesiene au 
produs importante pagube materiale 
în regiunea Abeida da Barragem, la 
320 km in interiorul Mozambicului și 
la 176 km nord de capitala țării.

Comunicatul precizează, pe de altă 
parte, că forțele armate mozarrr **a-

■ ■m M| HI ■■ ■■ m ne sprijinite de „milițiile popu
OH HH HH M HH HH au doborit un elicopter rhodeaan.

Operațiunile militare au continuat în 
tot cursul nopții de joi spre vineri.

★
Pină in prezent, Rhodesia a în

treprins 38 de acte agresive împotri
va Republicii Populare Mozambic. 
Ultimele acțiuni agresive constituie o 
nouă sfidare a opiniei publice mon
diale, ele survenind in preajma des
chiderii Conferinței constituționale 
de la Londra în problema rhodesia- 
nă. O dată mai mult, asemenea acte 
criminale demască pe rasiștii rhode- 
sieni ca dușmani ai poporului Zim
babwe, ai popoarelor africane ve
cine.

Condamnarea pe care o atrag rai
durile teroriste ale regimului de la 
Salisbury iși găsește expresie in ma
nifestații de protest^ care au loc in 
diferite capitale, așa cum arată și 
imaginea de mai jos surprinsă la 
Londra.

transmit
Vizita lui E. Gierek la Pa

ris. Vineri a sosit la Paris într-o 
vizită de lucru de două zile Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. El va conferi cu președinte
le Franței, Valdry Giscard d’Estaing, 
în probleme referitoare la 
dintre cele două țări 
bleme internaționale

Demonstrații împotriva 
regimului dictatorial de la 
Seul. După cum transmit din Seul 
agențiile de presă, în Coreea de sud 
au avut loc importante manifestări 
studențești îndreptate împotriva re
gimului lui Pak Cijan Hi. în orașul 
Tegu, studenții celor trei Institute 
din localitate, inclusiv cei de la Uni
versitatea de stat, au ieșit pe străzi 
manifestînd împotriva dictaturii. Po
liția a intervenit pentru a-i împrăș
tia pe demonstranți. Un număr de 40 
de studenți au fost reținuți.

încheierea Conferinței 
anuale a T.U.C. Blackpool 
s-au încheiat lucrările celei de-a 111-a 
Conferințe anuale a sindicatelor bri
tanice (T.U.C.). în cursul celor cinci 
zile de dezbateri, delegații, reprezen- 
tind peste 12 milioane memhri de ' 
sindicat, au discutat probleme ale si
tuației politice interne, ale mișcării 
muncitorești, ale situației economice 
a tării. A fost exprimată îngrijorarea 
fată de unele măsuri ale guvernului 
îndreptate împotriva nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

relațiile 
și unele pro- 
actuale.

jelor remorcherelor din Rotterdam, 
cărora li s-a alăturat, ulterior, ma
joritatea docherilor din marele port 
.olandez, continuă să ia amploare. A- 
genția France Presse menționează că, 
joi, activitatea portuară din Rotter
dam era aproape complet paralizată. 

. Totodată, cîteva mii de greviști au 
participat, în aceeași zi, la o mani
festație pe străzile orașului, cerind 
Îmbunătățirea condițiilor lor de via
ță și de muncă.

Accident. După cum reIatează
agenția P.A.P., in noaptea de. 6 spre 
7 septembrie un tren accelerat s-a 
ciocnit in stația Strazuw cu un tren 
de marfă. în urma coliziunii și-au 
pierdut viața 9 persoane, iar șase au 
fost rănite.

Fostul comandant al ce
lebrei escadrile Normandie- 
Nieman, generalul de aviație 
francez Pierre Pouyade, care a luptat, 
in al doilea război mondial, alături 
de trupele sovietice împotriva agre
sorilor fasciști, a incetat din viață în 
virstă de 68 de ani. Pouyade. absol
vent al Academiei militare „Saint 
Cyr", a deținut funcții de răspunde
re In armata franceză in perioada 

‘ postbelică.

Greve la Rotterdam. Greva 
declanșată în urmă cu aproximativ 
două săptămîni de membrii echipa-

dreaptăEreditatea și „noua

A încetat din viață, 
virstă de 75 de ani. cunoscutul zia
rist britanic Sefton Delmer, care s-a 
remarcat in 1933 printr-un șir de ar
ticole, in care a demascat incendiul 
Reichstagului ca o provocare a hitle- 
rismului. în timpul războiului. Del
mer a condus serviciile speciale de 
propagandă ale Marii Britanii îm
potriva puterilor axei.

y>;Th

Dizolvarea Camerei 
inferioare a Dietei japoneze

TOKIO 7 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei. Masayoshi Ohi- 
ra, a dizolvat vineri Camera Repre
zentanților, informează agenția Reu
ter. Dizolvarea a urmat unei mo
țiuni de cenzură împotriva guvernu
lui depusă de partidele 
Guvernul Ohira a venit 
10 luni în urmă.

Dizolvarea Camerei 
Dietei japoneze are loc cu 14 luni 
înaintea expirării actualului mandat 
parlamentar. Partidul Liberal-Demo
crat, de guvernămint, al cărui lider 
este Ohira, deține 248 din cele 511 
mandate ale Camerei Reprezen
tanților.

Se așteaptă ca alegerile să se des
fășoare la 7 octombrie, iar campania 
electorală să înceapă la 17 septem
brie.

de opoziție, 
la putere cu

inferioare a

Ravagiile uraganului
C<„David

Peste 1 200 de morfi 
în Republica Dominicană
Capitala Republicii Dominica

ne, Santo Domingo, a început 
să-și reia activitatea normală, 
dună trecerea uraganului ..Da
vid" — apreciat drept cel mai 
distrugător din secolul nostru. 
Potrivit politiei, pină in prezent 
au fost identificați 1 200 de 
morti. 400 de persoane sint date 
dispărute, iar cel puțin 3 000 sint 
rănite. însă, pe măsură ce auto
ritățile pătrund in zonele devas
tate de uragan, numărul victi
melor nu încetează să crească, 
cifrele inițiale putînd chiar să se 
dubleze.' Activitatea comercială 
și bancară a fost reluată, insă 
întreprinderile industriale nu 
funcționează, in marea lor ma
joritate. ca urmare a distrugerii 
a 70 la sută din rețeaua elec
trică.

Uraganul „David" a provo
cat ravagii și in S.U.A. Bi
lanțul provizoriu al pagubelor 
înregistrate pe teritoriul statului 
Florida sint estimate la 60 mili
oane dolari. Uraganul, a cărui 
intensitate s-a redus la nivelul 
unei furtuni puternice, s-a abă
tut. joi. asupra statului Mary
land, unde inundațiile provocate 
de ploile torențiale au impus 
evacuarea a aproximativ 1000 
de persoane.

Prăbușirea aventurii 
naziste părea a fi pe
cetluit și sfirșitul ru
șinos al teoriilor ra
siste, care, invocind 
știința, căutau să de
monstreze ceea ce nu 
poate fi demonstrat, 
anume că o anumită 
rasă, de „stăpini"
— „Herrenvolk" — ar 
fi, prin naștere, prin 
însuși patrimoniul său 
genetic, superioară tu
turor celorlalte rase, 
tn ciuda încercărilor 
disperate ale prozeliți
lor din Africa australă 
de a întreține mitul 
„rasei superioare" — 
era de sperat că ase
menea teorii au dispă
rut pentru totdeauna, 
odată cu dispariția in 
neant a propovăduito
rilor lor.

Iată insă că, după 
trei decenii și jumă
tate, adepții pseudo- 
filozofiei „noii drepte" 
încearcă să scoată din 
prăfuita ladă a rebu
turilor ideologice re
cuzita fascistă pentru 
a relansa, odată cu 
refuzul democrației, 
ideea inegalității oa
menilor ca argument 
în sprijinul reîntoarce
rii la absurditatea „su
periorității rasei pure, 
ariene". Resuscitând 
falsa dilemă, ereditate
— mediu, ca opoziție 
intre doi termeni ce 
s-ar exclude reciproc, 
ei susțin că factorul 
determinant care mo
delează personalitatea 
omului este ereditatea, 
ansamblul trăsăturilor 
genetice, așa cum se 
transmit in succesiu
nea generațiilor.

Si pentru a atribui 
și ei, ca și predece
sorii lor, acestor aser
țiuni o bază „științi
fică". recurg la o teo
rie nou-nouță (și 
dreapta este „nouă", 
nu ?) — sociobtologia. 
Pe scurt, potrivit a- 
cestei teorii, indivizii 
unei anumite specii nu 
sint nimic — totul sint 
genele, purtătoarele 
„codului ereditar". Or, 
scopul suprem al a- 
cestor gene, intr-o 
perpetuă luptă pentru

supraviețuire cu ge
nele unui alt individ 
și, mai departe, cu ge
nele altei rase, este 
acela de a se multi
plica la infinit, iden
tice cu ele insele — 
organismul fiind doar 
un suport, un simplu 
înveliș, cu unica func
ție de a permite ge
nelor să se reproducă. 
De aici concluzia de a 
se „remodela" socie
tatea umană, respec
tiv de „a se merge in 
sensul genelor", de a 
favoriza selecția ge
netică și a se afirma, 
astfel, superioritatea 
genelor unei anumite 
rase...

Ce putea fi mai 
oportun pentru „noua 
dreaptă" in căutarea u- 
nor justificări ale ine
galității oamenilor din 
societatea împărțită in 
asupritori si asupriți 
decit o asemenea teo-

rie a „elitelor" geneti
ce ? „Legile vieții con
damnă teoriile egalită
ții intre oameni. Egois
mul genetic, iată mesa
jul revoluționar al so- 
ciobiologiei", proclamă 
triumfător, in „Figaro 
Magazine", Alain de 
Benoist. unul din co
rifeii „noii drepte".

La puțin timp după 
apariția acestor rin- 
duri, lumea intreagă 
comemora implinirea a 
patru decenii de la iz
bucnirea vilvătăilor 
celui de-al doilea răz
boi mondial, soldat cu 
zeci de milioane de 
victime. Uită oare 
adepții „noii drepte" 
sfirșitul lamentabil, cu 
genele lor cu tot, al 
celor care au declanșat 
această conflagrație 
tocmai in numele unor 
teorii identice ?

R. CĂPLESCU

latâ cum vede caricaturistul sâptdmînalului 
„L'Express" încercârile „noii drepte" de a de
monstra existența unei rase pure ariene, prin 
invocarea unor rddâcini genetice: ca o întoar
cere la teoriile barbare ale nazismului, defi

nitiv condamnate de istorie
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